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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المقدمة 

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

ولكنها تستند على استقراء أدلة الكتاب والسنة ،    يراد منها التيسري والتوضيح لطلبة العلم ،  اصطالحات  
  .حيحة الص

لقد كثرت املؤلفات يف بيان التوحيد إمجاال ، ومجيع مسائل العقيدة تفصيال ، فليس هناك مسألة من مسائل 
العقيدة مل يتم حبثها ، ولكن بعض مسائل العقيدة حتتاج إىل مجع ماتفرق من كالم أهل العلم فيها ، مثل بعض 

ل الفقه ،  وهذا املؤلف هو من هذا القبيل ، فهو يتناول لب العقيدة ، وهو التوحيد ،ولكن من وجه مسائ
مت بياهنا 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 خص  ركن الشهادتني ، فإنين بعد البحث والتقصي  

ومثل ذلك يف ،  مع بيان أدلة ذلك كله من الكتاب والسنة    ، كل ركن من املعاين    هأركان الشهادتني ، وماتضمن
"أبن 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،  ن أدخل الكفر مبا يعبد من دون هللا يف الشروط  كم،  

فرأيت أن احلاجة ماسة يف بيان أهم أركان اإلسالم من حيث أركانه وشروطه ،ومجع كالم أهل العلم حوله ،  
قمت ابستقراء  ف،  وليس يف هذا الكتاب شيء جديد مل أسبق إليه ، بل هو مستخلص من كالم أهل العلم  

 صادر يف ذلك  : ومجعت بينه ، فإن بعضهم يكمل بعضا ، ومن أهم املحول هذا املوضوع كالمهم 
هللا تعاىل ، فإنه اليكاد خيلو مؤلف من   رمحهجمموع مؤلفات لإلمام اجملدد 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. 

 تيمية وتلميذه بن القيم رمحهما هللا تعاىل.  بعض الكتب لشيخ اإلسالم بن  -
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 هللا تعاىل. رمحهبعض الكتب للشيخ عبد العزيز بن ابز  -
فالزلت أصحح ، وأنقح ، ،    العشرين سنةتقرب من  ،  عشت مع موضوع هذا املؤلف سنوات طويلة  قد  ل

ستظل جهدا بشراي لن خيلو من ،   برغم بذل غاية اجلهد فيها  والت ،    حىت خرج هبذه احللة  وأزيد وأنقص  
. فما كان فيه من صواب فمن هللا وحده ، وماكان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان ، وهللا    النقص حبال

 .  ورسوله منه بريئان 
 منهجي في هذا الكتاب :

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

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

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

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

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

، مع التوضيح   نصوص الكتاب ، ونصوص السنة الصحيحة يف معظم املواضع  على    هذا الكتاب    اقتصرت يف 
، واإلشارة يف بعض املواضع يف ذلك  ببعض نصوص أهل العلم، مستعينا  للمقصود يف بعضها    -ابختصار-

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

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

 ووجه ربطه بركن الشهادتني . ، وأدلة كل شرط ، وأقسامها أذكر الشروط  •
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 

 .  وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني
 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 األول 
 يف بيان أركان التوحيد 

 مسائل: مخس  وفيها  
 

 :  دل عليها االستقراء ،  أربعة  أركان التوحيد  املسألة األول :  

بالشهادتين  -1 النطق   : األول  النفي  -2   .الركن  الثاني:                    . الركن 

   المتابعة. :الركن الرابع -4  . اإلثبات :الركن الثالث -3

 :   لثالثة أوجه أركان الشهادتين هي أركان التوحيداملسألة الثانية:  

أن أركان اإلسالم مخسة : أول ركن منها جزءان : شهادة أن الإله إال هللا وأن حممدا رسول  :   الوجه األول
 أحدمها دون اآلخر .    مها نصفان اليصح و ،     )1(هللا" فهما ركن واحد ال يتجزء

أن لفظ التوحيد يطلق على الشهادتني معا ، ويطلق على كل واحدة منهما إذا انفردت عن  :  الوجه الثاني
، فإذا اجتمعا افرتقا ، وإذا افرتقا    ؛ ألن إحدى الشهادتني عند اإلفراد تدخل فيها األخرى ضمنااألخرى  

 أركان اإلسالم ومما يدل على ذلك أحاديث منها: مجيع  تشملنفراد فإن إحدى الشهادتني عند اال  ، اجتمعا
فَ َقاُلوا: اَي َرُسوَل هللِا ، ِإانا   يف الصحيحني عن ابن عباس رضي هللا عنهما يف قصة وفد قيس وفيه:" ماجاء  -1

َنَك َهَذا احْلَيُّ ِمْن ُكفااِر ُمَضَر   نَ َنا َوبَ ي ْ ِِبْ ، َفُمْراَن أبَِْمٍر َفْصٍل نُْ اَل َنْسَتِطيُع َأْن َنَْتَِيَك ِإالا يف الشاْهِر احْلََراِم ، َوبَ ي ْ
ميَاِن    ِبِه َمْن َورَاَءاَن ، َوَنْدُخُل ِبِه اجْلَناَة. َوَسأَُلوُه َعِن اأْلَْشرِبَِة: فََأَمَرُهْم أبَِْرَبٍع ، َوهَنَاُهْم َعنْ  َأْرَبٍع ، َأَمَرُهْم: اِبإْلِ

ميَاُن اِبهلِل َوْحَدُه؟ قَاُلوا: هللاُ   َوَرُسولُُه َأْعَلُم. قَاَل: َشَهاَدُة َأْن اَل ِإَلَه ِإالا هللاُ  اِبهلِل َوْحَدُه ، قَاَل: أََتْدُروَن َما اإْلِ
 "اْلَمْغَنِم اخْلُُمَس.  َوَأنا حُمَماًدا َرُسوُل هللِا ، َوِإقَاُم الصااَلِة ، َوِإيَتاُء الزاَكاِة ، َوِصَياُم رََمَضاَن ، َوَأْن تُ ْعُطوا ِمَن  

)  2(  

 

كن أن يصح فإن قلت : لقد قمت بتقسيم هذا الركن إىل أربعة أركان . فكيف يصح قولك أبنه ال يتجزأ ؟ قلت : املقصود بعدم صحة التجزئة:  أنه ال مي     –  (1)
هللا   ، وأما التقسيم النظري فاملراد   أحد اجلزئني بدون اآلخر عند التطبيق العملي ، فاالعتقاد أبنه الإله إال هللا ، اليصح ،  إذا مل يتضمن االعتقاد أبن حممدا رسول

 عاىل أعلم .منه التوضيح ملكوانت هذا الركن فال يدخل يف هذا ، ومثله بقية أركان اإلسالم الت قسمها العلماء إىل أركان وشروط وواجبات . وهللا ت
( 35/    1مس من اإلميان ( )هبذا اللفظ( ،  ومسلم يف "صحيحه" )( ) كتاب اإلميان ، ابب أداء اخل53( برقم: )20/    1أخرجه البخاري يف "صحيحه" )    –  (2)

 ( ) كتاب اإلميان ، ابب اأْلمر ابإلميان ابهلل ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه ( )بنحوه.( 17برقم: )
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يف الصحيحني من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما يف بيان أركان اإلسالم ، فقد جاء يف بعض   ماجاء -2
ْساَلُم َعَلى مَخَْسٍة : َعَلى  ألفاظه ما يدل على هذا املعىن ومن ذلك ما جاء يف صحيح مسلم وفيه :"   ُبيِنَ اإْلِ

 .  )1( "ِة ، َوِصَياِم رََمَضاَن ، َواحلَْجِ  َأْن يُ َوحاَد هللاُ ، َوِإقَاِم الصااَلِة ، َوِإيَتاِء الزاَكا
َعَلْيِه َوَسلاَم ُمَعاًذا ََنَْو رضي هللا عنهما قال   اْبَن َعبااسٍ ويف البخاري عن    -3 بَ َعَث الناِبُّ َصلاى هللاُ  : َلماا 

يُ َوحِ ُدوا هللاَ تَ َعاىَل  اْلَيَمِن ، قَاَل َلُه: ِإناَك تَ ْقَدُم َعَلى قَ ْوٍم ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ، فَ ْلَيُكْن َأواَل َما َتْدُعوُهْم ِإىَل َأْن  
َلِتِهْم ، فَِإَذا َصلاْوا ،  ، فَِإَذا َعَرُفوا َذِلَك ، فَ  َأْخِِبُْهْم  َ َأْخِِبُْهْم َأنا هللاَ فَ َرَض َعَلْيِهْم مَخَْس َصَلَواٍت يف يَ ْوِمِهْم َولَي ْ

ُهْم ،  َأق َ َأنا هللَا اْفرَتََض َعَلْيِهْم زََكاًة يف َأْمَواهلِِْم ، تُ ْؤَخُذ ِمْن َغِنيِ ِهْم َفرُتَدُّ َعَلى َفِقريِِهْم ، فَِإَذا   رُّوا ِبَذِلَك َفُخْذ ِمن ْ
  )2("َوتَ َوقا َكَرائَِم َأْمَواِل النااِس .

قال » من قال ال إله إال هللا    النِب أن كما يف صحيح مسلم عن أيب مالك األشجعي   قوله   -4
    )3(وكفر مبا يعبد من دون هللا حرم ماله ودمه وحسابه على هللا « 

فإذا  ال إله إال اهلل  حىت يقولواأمرت أن أقاتل الناس  :"أنه قال  عن النيب  أنس بن مالكويف البخاري عن  -5
صالتنا وصلوا  واستقبلوا قبلتنا وذحبوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأمواهلم إال حبقها  قالوها 

 .)4(  "وحسابهم على اهلل

ومن أجل ذلك فقد درج العلماء على إطالق شهادة التوحيد على كلمة الإله إال هللا فقط ،  ولكنهم قطعا  
ح بدوهنا إمجاعا  .  وهم عندما قصروا  يضمنوهنا الشهادة األخرى:" أن حممدا رسول هللا"  فال ميكن أن تص

إطالق شهادة التوحيد ، على اجلزء األول فقط ؛ فألنه من املعلوم ابلضرورة عندهم ،  أن اجلزء الثاين داخل  
فيها ضمنا، وإن مل ينصوا عليها يف بعض املواضع.  ولكن أكثر الناس اليوم ال يعقلون هذا ، فالتنصيص على  

شهادة أن حممدا رسول هللا أوىل ؛  سدا لذريعة سوء الفهم ، وتوضيحا ملقصود  أن شهادة التوحيد تشمل  
 العلماء هبذا اإلطالق.   وهللا تعاىل أعلم. 

  الإله  ه  نأبشهادة  أن لفظ التوحيد ينطبق على كل واحدة من الشهادتني من حيث املعىن :فال  الوجه الثالث:
   أنه رسول هللا يف توحيد املتبوع . لمحمد  إال هللا يف توحيد املعبود ، والشهادة 

 

  َعَلْيِه َوَسلاَم بين اإلسالم على مخس ( )هبذا اللفظ(( ) كتاب اإلميان ، ابب قول النِب َصلاى هللاُ 16( برقم: )34/   1مسلم يف "صحيحه" )أخرجه   – (1)
 ( ) كتاب التوحيد ، ابب ما جاء يف دعاء النِب أمته إىل توحيد هللا ( )هبذا اللفظ( 7372( برقم: )114/  9أخرجه البخاري يف "صحيحه" )   – (2)

 ( ) كتاب اإلميان ، ابب اأْلمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا حممد رسول هللا ( )هبذا اللفظ(23( برقم: )39/   1أخرجه مسلم يف "صحيحه" )  – )3(
 ( ) كتاب الصالة ، ابب فضل استقبال القبلة ( )هبذا اللفظ( 392( برقم: )87/  1أخرجه البخاري يف "صحيحه"  )  - )4(

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(11677)
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كما سيأيت  ،  ألربعة أركان هو االستقراء ألدلة الكتاب والسنة  التوحيد  دليل تقسيم  املسألة الثالثة:  
نهما يف بيان  منصوصة يف حديث ابن عمر رضي هللا ع  -بعينه-مفصال، وقد جاءت هذه األركان هبذا التقسيم  

َوَأنا حُمَماًدا َرُسوُل هللِا ، َوِإقَاِم   بني اإلسالم عىل مخس :    ونصه :"   أركان اإلسالم ِإَلَه ِإالا هللاُ  َأْن اَل  َشَهاَدِة 
حيث قال يف بيان الركن األول من أركان اإلسالم .        )1(" الصااَلِة ، َوِإيَتاِء الزاَكاِة ، َواحلَْجِ  ، َوَصْوِم رََمَضاَن  

رسول هللا " فركن النطق    محمداأن ال إله إال هللا وأن    وهو ركن الشهادتني:" بين اإلسالم على مخس : "شهادة
أخذا من قوله :"شهادة" وركين النفي واإلثبات أخذا من قوله :"أن ال إله إال هللا" ، وركن املتابعة أخذا من 

ركان وشروط  إىل أادة  بيف العقيدة والع -على أن التقسيم عند العلماء  رسول هللا ".  محمدا  قوله :" وأن  
وال مشاحة يف االصطالح إذا  ،     كما تقدم  جمرد اصطالح يراد منه التوضيح والبيان  -وواجبات

 وهللا تعاىل أعلم .  .  كان املعىن صحيحا
 

الركن هو جزء املاهية ، وهذه األركان هي أجزاء  الشهادتني الت جاء نصها يف حديث املسألة الرابعة:  
 . وهللا تعاىل أعلم .لفظا ومعىن فمعىن الركن منطبق عليها،  املتقدمابن عمر رضي هللا عنهما  

 
  أي   :معىن كوهنا اعتقاديةابستثناء ركن النطق ، و أركان الشهادتني هي أركان اعتقادية  املسألة اخلامسة:  

فالذي تضمنته   . وكذلك الشروط كما سيأيت    ) قول القلب وعمله(أهنا متعلقة ابالعتقاد القلِب قوال وعمال 
من املعاين، مبناها على اعتقاد تلك املعاين واإلميان هبا.  وأما   -"عة" النفي واإلثبات، واملتاب-األركان الثالثة:

عشر سنوات   أمضى رسول هللا    وقد .   متعلق جبارحة اللسان  الركن األول وهو النطق ابلشهادتني، فهو عملي
مما يدل على عظم األمر ، قبل تقرير بقية أركان اإلسالم العملية ، ويدعو إليها املعاين االعتقادية   هلذه سسيؤ 

 وهللا تعاىل أعلم. وأمهيته.  
  

 

( 16( برقم: )34/    1"صحيحه" )( ) كتاب اإلميان ، ابب دعاؤكم إميانكم ( )هبذا اللفظ( ومسلم يف  8( برقم: )11/    1خرجه البخاري يف "صحيحه" )أ   –  )1(
 ( )مبثله.( ) كتاب اإلميان ، ابب قول النِب َصلاى هللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم بين اإلسالم على مخس  

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(16)
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 املقدمة الثانية 
 يف بيان أدلة أركان التوحيد 

 مسائل أربع  وفيها  

 النطق بالشهادتي :  الركن األول أدلة  :    املسألة األول

 : وقد دل عليه الكتاب والسنة
 َشِهَد اللَُّه َأنَُّه َلا ِإَلَه ِإلَّا ُهَو َواْلَمَلاِئَكُة َوُأوُلو اْلِعْلِم َقاِئًما ِباْلِقْسِط َلا ِإَلَه ِإلَّا ُهَو: قوله تعاىل :  الكتاب  من  ف

َآِلَهًة ُأْخَرى ُقْل َلا َأْشَهُد َأِئنَُّكْم َلَتْشَهُدوَن َأنَّ َمَع اللَِّه قل  :، وقوله تعاىل آل عمران 19اآلية  اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم

َوَذا النُّوِن ِإْذ َذَهَب   : تعاىل ، وقوله األنعام 19من اآلية   ُقْل ِإنََّما ُهَو ِإَلٌه َواِحٌد َوِإنَِّني َبِريٌء ِممَّا ُتْشِرُكوَن

 87اآلية   ِإَلَه ِإلَّا َأْنَت ُسْبَحاَنَك ِإنِّي ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمنَيُمَغاِضًبا َفَظنَّ َأْن َلْن َنْقِدَر َعَلْيِه َفَناَدى ِفي الظُُّلَماِت َأْن َلا 

 . فصلت 30من اآلية   ِإنَّ الَِّذيَن َقاُلوا َربَُّنا اللَُّه ُثمَّ اْسَتَقاُموا   : تعاىل وقوله احلج ، 

 ومن السنة:  
فانطلق إىل  " وفيه  مثامة بن آثاليف قصة   هريرة  عن أبي قوله عليه الصالة والسالم يف الصحيحني :  (1

 )1(  " رسول اهلل محمداأن ال إله إال اهلل وأن  فقال أشهدخنل قريب من املسجد فاغتسل ثم دخل املسجد 

سعيد بن املسيب عن أبيه أنه أخربه أنه ملا حضرت أبا طالب الوفاة  عن   ويف الصحيحني وهذا لفظ البخاري  (2

قل ال  ألبي طالب يا عم     فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد اهلل بن أبي أمية بن املغرية قال  جاءه 
كلمة أشهد لك بها عند اهلل فقال أبو جهل وعبد اهلل بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة  إله إال الل 

يعرضها عليه ويعودان بتلك املقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة   عبد املطلب فلم يزل 

 . )2(  "عبد املطلب وأبى أن يقول ال إله إال اهلل

 

 . 4688برقم  158/ 5؛  صحيح مسلم  462ابب االغتسال إذا أسلم وربط األسري أيضا يف املسجد  برقم  99/ 1صحيح البخاري - (1)
 141ر 40/ 1؛ صحيح مسلم  1360ابب إذا قال املشرك عند املوت ال إله إال هللا ر  95/ 2صحيح البخاري   م م ) - (2)
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أن ال إله إال اهلل وحده ال من قال أشهد  :"   قال قال بن الصامت عبادة عن صحيح مسلم ويف   (3

شريك له وأن حممدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد اهلل وبن أمته وكلمته ألقاها إىل مريم وروح منه وأن اجلنة 

   )1(   "حق وأن النار حق أدخله اهلل من أي أبواب اجلنة الثمانية شاء

أن ال  فقال أشهدجاء رجل من بين النبيت قبيل من األنصار  )  الرباء بن عازبالصحيحني عن ويف  (4

وهذا لفظ  )2(  "عمل هذا يسريا وأجر كثريا  إله إال اهلل وأنك عبده ورسوله ثم تقدم فقاتل حتى قتل فقال 

 .مسلم

أن ال إله إال اهلل وأنك رسول اهلل قال يا رسول  قال أشهد...  عن عبداهلل بن سالم  ويف صحيح البخاري (5

أي رجل عبد اهلل بن   اهلل إن اليهود قوم بهت فاسأهلم عين قبل أن يعلموا بإسالمي فجاءت اليهود فقال 

سالم فيكم قالوا خرينا وبن خرينا وأفضلنا وبن أفضلنا فقال النيب  صلى اهلل عليه وسلم  أرأيتم إن أسلم عبد 

م قالوا أعاذه اهلل من ذلك فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك فخرج إليهم عبد اهلل فقال أشهد أن ال إله اهلل بن سال

  )3(  "إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل قالوا شرنا وبن شرنا وتنقصوه قال هذا كنت أخاف يا رسول اهلل

إال اهلل وكفر مبا يعبد من دون اهلل » من قال ال إله قال  أن النيب  عن أبي مالك األشجعي ويف صحيح  (6

  )4(  حرم ماله ودمه وحسابه على اهلل «

فإذا ال إله إال اهلل  حىت يقولواأمرت أن أقاتل الناس  ":أنه قال  عن النيب  أنس بن مالكويف البخاري عن  (7
واستقبلوا قبلتنا وذحبوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأمواهلم إال حبقها وحسابهم على  قالوها وصلوا صالتنا

 . )5(  "اهلل

 

 28برقم  42صفحة:  1ابب من لقي هللا ابإلميان وهو غري شاك فيه دخل اجلنة وحرم على النار جزء:  -ب اإلميان كتا  -. صحيح مسلم   - (1)
( برقم: 43/  6( ) كتاب اجلهاد والسري ، ابب عمل صاحل قبل القتال ( ومسلم يف "صحيحه" )2808( برقم: )20/  4أخرجه البخاري يف "صحيحه" )  - )2(
 ( ) كتاب اإلمارة ، ابب ثبوت اجلنة للشهيد (  1900( برقم: )44/  6( ) كتاب اإلمارة ، ابب ثبوت اجلنة للشهيد ( ، )1899)
األنبياء ، ابب قول هللا تعاىل وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض   ( ) كتاب أحاديث3329( برقم: )132/    4أخرجه البخاري يف "صحيحه" )   -  )3(

 خليفة ( )هبذا اللفظ( 
 ( ) كتاب اإلميان ، ابب اأْلمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا حممد رسول هللا ( )هبذا اللفظ(23( برقم: )39/   1أخرجه مسلم يف "صحيحه" ) - )4(
 ( ) كتاب الصالة ، ابب فضل استقبال القبلة ( )هبذا اللفظ( 392( برقم: )87/  1أخرجه البخاري يف "صحيحه"  )  - )5(
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أن ال  حىت يشهدواأمرت أن أقاتل الناس   " أنه قال عن النيب رضي اهلل عنهما بن عمروفيهما عن  (8

إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم 

 .)1(   "إال حبق اإلسالم وحسابهم على اهلل

تدل على أن النطق بالشهادتين البد منه  ، أن جميع هذه اآليات واألحاديث   :   تقدم مما    وجه االستدالل 
في بيان أركان    المتقدم  رضي هللا عنهماحديث ابن عمر  معنى  وهو  ،  لكل من أراد دخول اإلسالم   

ٍس : َشَهاَدِة َأنإ اَل ِإَلَه ِإالا هللُا َوَأنا  "    حين قال عليه الصالة والسالم:  اإلسالم اَلُم َعَلى َخمإ سإ ًدا ُبِنَي اإلِإ ُمَحما
 وهللا تعالى أعلم.  .  الحديث ... )2( "َرُسوُل هللاِ 

  

 

( ) كتاب اإلميان ، ابب فإن اتبوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ( )هبذا اللفظ( ومسلم 25( برقم: )14/    1. أخرجه البخاري يف "صحيحه" )   -  )1(
 ( ) كتاب اإلميان ، ابب اأْلمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا حممد رسول هللا ( )مبثله.(22( برقم: )39/  1يف "صحيحه" )

 سبق خترجيه    – (2)
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 النفي  :  لركن الثاني : أدلة ا املسألة الثانية  

 
 ركني النفي واإلثبات يتضمنان اعتقاد ثالثة أمور إجماال: 

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

 .   كله هلل وحده 
 

صفات    ت، وإثبا  وعن التمثيل أو التشبيه  اعتقاد وجوب تنزيه هللا عن كل صفة نقص ،  ومن النفي:  ثانيا:
 . يف ذاته وأمساءه وصفاته  وحده الكمال املطلق هلل

 
وهذا يقتضي اعتقاد  املزعومة    ومن النفي:  اعتقاد وجوب الكفر مبا يعبد من دون هللا من اآلهلة   ثالثا:

 : أموروجوب الِباءة من ثالثة 
 
ابعتقاد وجوب الِباءة من كل    ،  عن غريهللا  -وهي استحقاق العبادة–نفي األلوهية  األول:     األمر ▪

وجوب اعتقاد أن املستحق للعبادة  :  ، ويلزم منه يف جانب اإلثبات    واعتقاد بطالهنا،  معبود سوى هللا  
   كلها هو هللا وحده. 
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فيلزم منه يف جانب  ،  ابعتقاد بطالهنا  ،  الِباءة من كل عبادة تصرف لغري هللا  وجوب    الثاني:  األمر ▪
 .    )1(إفراد هللا وحده يف القصد والطلب جبميع العبادات الظاهرة والباطنة:  اإلثبات  

الثالث: ▪ بغضهم  وجوب    األمر  ووجوب   ، ملتهم  وبطالن  ابعتقاد كفرهم  الشرك  أهل  من  الِباءة 
    .   )2( وحمبتهم اعتقاد وجوب تويل أهل التوحيد بنصرهتم  : وعداوهتم ،فيلزم منه يف جانب اإلثبات

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

 :   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 هلل وحده، عن غير هللا 

   فمن الكتاب :

 

ادة غري هللا ولو مل يصرف شيئا لغري هللا ، بل لو صرف عبادته كلها هلل فال يغين  فإن قيل : أال يدخل هذا فيما قبله ؟ قلت:  قد يوجد من يعتقد صحة عب   -  (1)
غري هللا من قبله أو قبل غريه عنه ذلك شيئا إذا كان يعتقد جواز صرف العبادة لغري هللا ، فهنا مل تتحقق الِباءة كاملة ، فالِباءة الكاملة توجب عدم صرف العبادة ل

الزم األول ، فالِباءة من املعبود سوى هللا يقابله اعتقاد وجوب صرف مجيع أنواع العبادة هلل ألنه املستحق فاألمر الثاين هو من  ا .   .  ولذا حسن التفريق بينهم
إال هللا ، فيجب إفراده ابلقصد والطلب جبميع أنواع    -الت هي من عمل العباد    –للعبادة وحده  ،  فكل آهلة غري هللا فهي آهلة ابطلة ، فال أحد يستحق العبادة  

حيث اعتقاد وجوب إفراد  ة  الظاهرة والباطنة.    فاألول يتعلق مبوقف العبد من اآلهلة الباطلة من جهة وجوب اعتقاد بطالهنا ، والثاين يتعلق مبوقف العبد من  العباد
لغري هللا سواء كان الصارف هلا هو، أو غريه   جبميع أنواع العبادة الظاهرة أو الباطنة . فال يعتقد جواز صرف العبادة -منه ومن غريه-هللا وحده يف  القصد والطلب 

 اإلميان ابهلل ، وهذا وإن .     قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا تعاىل يف إحدى رسائله:" فالنهي عن الشرك ، يستلزم الكفر ابلطاغوت ، وال إله إال هللا
ال أعبد إال هللا ، وأان أشهد بكذا ، وأقر بكذا ويكثر الكالم ، فإذا قيل له ما تقول يف فالن   كان متالزما فيوضحه لكم الواقع وهو:  أن كثريا من الناس يقول:  

قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب وفالن إذا َعبدا أو ُعبدا من دون هللا ؟ قال:  ما علي من الناس ، هللا أعلم حباهلم ، ويظن بباطنه أن ذلك ال جيب عليه"  .        و 
/ من كتاب التوحيد / ابب تفسري التوحيد وشهادة أن الإله إال هللا. :" ومنها قوله صلى هللا عليه وسلم :   6/17فات الشيخ حممد بن عبد الوهاب  يف جمموع مؤل

إله إال هللا" فإنه مل جيعل التلفَُّظ هبا "من قال : ال إله إال هللا وكفر مبا يُ ْعبُد من دون هللا ، حرم ماله ودمه ، وحسابه َعلى هللا"   وهذا من أعظم ما يبني معىن "ال  
، بل ال ََيُْرُم ماله ودُمه حىت ُيِضيَف  عاِصماً للدام واملال ، بل وال معرفة معناها مع َلْفظها ، بل وال اإلقراَر بذلك ، بل وال كونه ال يدعو إال هللا وحده ال شريك له  

َها  أو توق َف مل ََيُْرْم ماله ودُمه .  فياهلا من مسألٍة ما أْعَظمها وأَجل ها ، وايَلُه من بياٍن ما أْوَضَحُه ، وحج ٍة ما أقطَعَ إىل ذلك الكْفَر مبا يْعُبُد من دون هللا . فإن َشكا 
 للمنازع" 

طلوبة شرعا ضد كل كافر ،  والغالب يف هذه العداوة والبغضاء أن تكون متكلفة ، وليست مما قد يوجد طبعا لسبب يقتضي ذلك ، ألن العداوة والبغضاء م - (2)
البغض  –و : أن تبغض  ولو كان من أقرب الناس إليك كالوالدين ، والزوجة إذا كانت من أهل الكتاب .وهذا هو االبتالء احلقيقي الذي خيفق فيه أكثر الناس ، وه

وإن كان الشخص   -احلب الشرعي الواجب لكل مسلم-بوإن كان الشخص ممن حتب حبا جبليا لقرابة أو إحسان ، وأن حت  - الشرعي الواجب لكل كافر أو عاصي
 لسبب يقتضي البغضاء يف أمر من أمور الدنيا . - ممن تبغض بغضا قلبيا

 الِباءة من كل معبود سوى هللا ، فيلزم منه يف جانب    -1فالثالث من اعتقاد النفي وهو : "الكفر مبا يعبد من دون هللا"  يتضمن الِباءة من ثالثة أمور :  -  (3)
الِباءة من كل عبادة تصرف لغري هللا ، فيلزم منها يف جانب اإلثبات  إفراد هللا وحده يف القصد والطلب    -2اإلثبات اعتقاد أن املستحق  للعبادة هو هللا وحده   

فاألول يف الِباءة من  املعبود سوى هللا  ، والثاين      الِباءة من كل عابد لغري هللا ، فيلزم منها يف جانب اإلثبات تويل كل مؤمن ابهلل ورسوله .   -3جبميع العبادات.    
 يف الِباءة من العبادة املصروفة لغري هللا ، والثالث يف الِباءة من العابد لغري هللا .  وهللا تعاىل أعلم. 
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من  اللَُّهُقْل َمْن َربُّ السََّماَواِت َواْلَأْرِض ُقِل    :كقوله تعاىلباعتقاد أنه ال خالق إال اهلل : كون في باخللق أما إفراده 

  ، وقوله تعاىل:  الرعد 16اآلية                                     

 ، وقوله تعاىل: ، األنعام  102اآلية ،                                      

            ، فاطر 3اآلية. 

    يف قوله تعاىل: كما  بأن نعتقد بأنه الميلك اخللق إال اهلل فأما إفراده بامللك           

               املؤمنون 88من اآلية .  

  :كما يف قوله تعاىل  بأن نعتقد بأنه المدبر إال اهلل وحدهف : وأما إفراده بالتدبري             

                                                        

                وقوله تعاىل : األعراف  54اآلية ،                         

                                            يونس 31اآلية  

نفي اخللق وامللك والتدبري عن غري اهلل  : تتضمن، فجميع هذه اآليات وما جاء يف معناها   وجه االستدالل : 

كما يف قوله تعاىل ) هل من خالق غري  ، هلل وحده ، وصيغة االستفهام أوضح يف دالليت النفي واإلثباتإثباتها و

 .  فكأنك قلت الإله إال هللا  خالق إال اهلل ( فاجلواب : ال؟اهلل 

 :ومن السنة 

 

 

 

 

وعقلت    النيب عن عمران بن حصني رضي اهلل عنهما قال دخلت علىيف صحيح البخاري ماجاء  (1

قالوا قد قبلنا يا رسول اهلل قالوا جئناك  ، فذكر احلديث وفيه "ناقيت بالباب فأتاه ناس من بين متيم 

وكان عرشه على املاء وكتب يف الذكر كل  كان الل ومل يكن شيء غريه نسألك عن هذا األمر قال 
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وكان  ومل يكن شيء قبلهكان الل  للبخاري عنه " ويف لفظ  1  "شيء وخلق السماوات واألرض

 .2 "عرشه على املاء ثم خلق السماوات واألرض وكتب يف الذكر كل شيء

يف غزوة بين املصطلق أنهم أصابوا سبايا فأرادوا أن  صحيح البخاري عن أبي سعيد اخلدري ويف  (2

عن العزل فقال ما عليكم أن ال تفعلوا فإن اهلل قد كتب من هو   يستمتعوا بهن وال حيملن فسألوا 

 .3  " ها ليست نفس خملوقة إال الل خالق   ويف لفظ"خالق إىل يوم القيامة 

قال اهلل عز وجل ومن أظلم ممن ذهب خيلق  :"يقول  قال مسعت  هريرة  عن أبي ويف الصحيحني  (3

 . 4 "كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعرية

لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا هللا خالق    :"    : قال  وفي البخاري عن أنس   (4
 .5 "فمن خلق الل  كل شيء

اللهم رب السماوات ورب األرض "  قال    النبي  عنرضي هللا عنه    وفي مسلم عن أبي هريرة (5
 . 6" ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شئ

مفاتيح الغيب مخس ال يعلمها  :"قال   النيب صحيح البخاري عن بن عمر رضي اهلل عنهما عنويف  (6

إال اهلل ال يعلم ما تغيض األرحام إال اهلل وال يعلم ما يف غد إال اهلل وال يعلم متى يأتي املطر أحد إال اهلل 

 7"وال تدري نفس بأي أرض متوت إال اهلل وال يعلم متى تقوم الساعة إال اهلل

: معناها تتضمن نفي اخللق وامللك والتدبري عن غري اهلل فجميع هذه األحاديث وما جاء يف   وجه االستدالل 

ليست " : في مثله قوله    من حيث النفي واإلثبات  ،    جلي    إله إال هللا   ومعنى ال هلل وحده ،إثباتها و

 

 ( ) كتاب بدء اخللق ، ابب ما جاء يف قول هللا تعاىل وهو الذي يبدأ اخللق مث يعيده ( 3191( برقم: )105/   4أخرجه البخاري يف "صحيحه" ) - 1
 ( ) كتاب التوحيد ، ابب وكان عرشه على املاء (  7418( برقم: )124/   9أخرجه البخاري يف "صحيحه" ) - 2
( ) كتاب التوحيد ، ابب قول هللا هو هللا اخلالق البارئ املصور ( هبذا اللفظ ومسلم يف "صحيحه" 7409( برقم: )121/    9أخرجه البخاري يف "صحيحه"  )  -  3
 ( ) كتاب النكاح ، ابب حكم العزل ( بنحوه مطوال 1438( برقم: )157/  4)

( ) كتاب التوحيد ، ابب قول هللا تعاىل وهللا خلقكم وما تعملون ( )هبذا اللفظ( ومسلم يف 7559( برقم: )161/    9أخرجه البخاري يف "صحيحه" )  -  4
 ( ) كتاب اللباس والزينة ، ابب ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب وال صورة ( )مبثله مطوال.(2111)( برقم: 162/  6"صحيحه" )

يف   ( ) كتاب االعتصام ابلكتاب والسنة ، ابب ما يكره من كثرة السؤال ( )هبذا اللفظ( ومسلم7296( برقم: )96/    9"صحيحه" )  أخرجه البخاري يف  -  5
 ال.(( ) كتاب اإلميان ، ابب بيان الوسوسة يف اإلميان وما يقوله من وجدها ( )مبعناه مطو 136( برقم: )85/  1"صحيحه" )

 ( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، ابب ما يقول عند النوم وأخذ املضجع ( )هبذا اللفظ(2713( برقم: )78/  8أخرجه مسلم يف "صحيحه" ) - 6
نقص (    ( ) كتاب تفسري القرآن ، ابب قوله هللا يعلم ما حتمل كل أنثى وما تغيض األرحام غيض 4697( برقم: )78/    6ي يف "صحيحه" )أخرجه البخار   -  7

 )هبذا اللفظ( 
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مفاتح الغيب  "  وقوله  "  كان هللا ولم يكن شيء غيره  "  وقوله    "نفس مخلوقة إال هللا خالقها
ها هلل  وإثباتعن غير هللا  نفي لخصيصة من خصائص الربوبية    ، ففي كل منها    "مخس ال يعلمها إال اهلل

 وهللا تعالى أعلم. وحده وهو داخل في قولك :"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   

  فمن الكتاب :

ْعَمُلوَن  َوّلِِلِا اأْلَمْسَاُء احْلُْسىَن فَاْدُعوُه هِبَا َوَذُروا الاِذيَن يُ ْلِحُدوَن يف َأمْسَائِِه َسُيْجَزْوَن َما َكانُوا ي َ   قوله تعاىل :   (1

    وقوله تعاىل :     .  سورة األعراف  180اآلية  ُلَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو الساِميُع اْلَبِصري    11من اآلية  

ُ َأَحٌد    وقوله تعاىل :  .     ىسورة الشور  ُ الصاَمُد    ُقْل ُهَو اّلِلا َومَلْ َيُكْن لَُه   مَلْ يَِلْد َومَلْ يُوَلدْ   اّلِلا

 وجه االستدالل:       . سورة اإلخالص   ُكُفًوا َأَحدٌ 

فجانب اإلثبات اآلية األوىل  ، ففي      كما يف قولك : ال إله إال هللا  واإلثباتففي مجيع تلك اآلايت جانِب النفي  

فقوله ) ليس كمثله شيء( ، ويف الثانية     قوله )فادعوه بها ( وجانب النفي) وذروا الذين يلحدون يف أمسائه( 

 " صف األول السورة نصفان ، الن ، ويف الثالثة هذا يف جانب النفي ، )وهو السميع البصري( يف جانب اإلثبات

   يف النفي . "مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد ( يف اإلثبات ، والنصف الثاني "اهلل الصمدقل هو اهلل أحد 
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 :ومن السنة

يف سفر فكنا إذا علونا كربنا فقال أربعوا على    النيب قال كنا مع عن أبي موسى  الصحيحنييف  (1

 1"غائبا تدعون مسيعا بصريا قريباأنفسكم فإنكم ال تدعون أصم وال 

ما أحد أصرب على أذى مسعه من اهلل :"   النيب قال : قال  عن أبي موسى األشعري البخاريويف  (2

  2"يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم

كان يقول أعوذ بعزتك الذي ال إله إال أنت    النيب أن رضي اهلل عنهما عن بن عباسويف الصحيحني   (3

 .وهذا لفظ مسلم 3"الذي ال ميوت واجلن واإلنس ميوتونأن تضلين أنت احلي 

إن اهلل ال  :" فقال  النيب  ذكر الدجال عند:"قال  رضي اهلل عنهما بن عمر عن عبد اهللويف الصحيحني   (4

إن اهلل ليس بأعور وأشار بيده إىل عينه وإن املسيح الدجال أعور العني اليمنى كأن عينه  ،  خيفى عليكم

 . 4"عنبة طافية

ما بعث اهلل من نيب إال أنذر قومه األعور الكذاب إنه أعور  :"قال   النيب عن عن أنس   ويف الصحيحني  (5

  5"وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بني عينيه كافر

 6"إن اهلل مجيل حيب اجلمال "عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال :  عن عبد اهلل بن مسعود  (6

: وهي  ، اهلل صفات النقص عنتضمنت نفي ،  اوماجاء يف معناه ،  يع هذه األحاديثمج وجه االستدالل 

 وهللا تعالى أعلم.   وهو معنى داخل يف قولك الإله إال اهلل .، وحده  هللمنة إلثبات ضدها من صفات الكمال ضمت
،  المزعومة    الكفر بما يعبد من دون هللا من اآللهةاعتقاد وجوب    :ومن النفي    ثالثا:   •

           :وهذا يقتضي اعتقاد  ثالثة أمور 

 

الصوت يف التكبري ( )بنحوه خمتصرا.( ومسلم يف    ( ) كتاب اجلهاد والسري ، ابب ما يكره من رفع2992( برقم: )57/    4أخرجه البخاري يف "صحيحه" )  -  1
 فار ، ابب استحباب خفض الصوت ابلذكر ( )هبذا اللفظ(( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغ2704( برقم: )73/  8"صحيحه" )

 األدب ، ابب الصِب على األذى ( )هبذا اللفظ(( ) كتاب 6099( برقم: )25/   8أخرجه البخاري يف "صحيحه" ) - 2
ابب قول هللا تعاىل وهو العزيز احلكيم ( )مبثله خمتصرا.( ومسلم يف "صحيحه"   ( ) كتاب التوحيد ،7383( برقم: )116/    9أخرجه البخاري يف "صحيحه" )   -  3
 دعاء والتوبة واالستغفار ، ابب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما مل يعمل ( )هبذا اللفظ( ( ) كتاب الذكر وال2717( برقم: )80/  8)

( ) كتاب أحاديث األنبياء ، ابب قول هللا واذكر يف الكتاب مرمي ( )هبذا اللفظ( ، ومسلم يف 3439( برقم: )166/    4أخرجه البخاري يف "صحيحه )  -  4
 ( ) كتاب اإلميان ، ابب يف ذكر املسيح ابن مرمي واملسيح الدجال ( )بنحوه.(169( برقم: )107/  1"صحيحه" )

5 -   
 ( ) كتاب اإلميان ، ابب حترمي الكِب وبيانه ( )هبذا اللفظ( 91( برقم: )65/  1أخرجه مسلم يف "صحيحه" )- 6
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ابعتقاد وجوب الِباءة من كل معبود  ،    عن غريهللا  -وهي استحقاق العبادة –نفي األلوهية      :األولاألمر   •
  وجوب اعتقاد أن املستحق للعبادة   :  ويلزم منه يف جانب اإلثبات،  عتقاد بطالهنا  واسوى هللا  

 .  هو هللا وحده  كلها 

 : وقد دل على ذلك الكتاب والسنة ، فمن الكتاب

َ ُهَو اْلَعِليُّ اْلكَ     : تعاىلقوله   (1 َ ُهَو احْلَقُّ َوَأنا َما َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ُهَو اْلَباِطُل َوَأنا اّلِلا   62اآلية   ِبريُ َذِلَك أبَِنا اّلِلا
 . سورة احلج

  :  وقوله تعاىل (2                                                          

 الزخرف .  27، 26اآليتان 

َهُد ُقلإ ِإناَما ُهَو ِإَلٌه َواِحٌد َوِإناِني   وقوله تعاىل: (3 َرى ُقلإ اَل َأشإ َهُدوَن َأنا َمَع َّللااِ َآِلَهًة ُأخإ ِرُكونَ َبِريٌء ِمماا َأِئناُكمإ َلَتشإ  19من اآلية   ُتشإ

 سورة األنعام .

  :  وقوله تعاىل (4                                                     

   سورة البقرة 256من اآلية   اِبلطااُغوِت َويُ ْؤِمْن اِبّلِلاِ َفَمْن َيْكُفْر وقوله تعاىل :  (5

   سورة الكهف 16من اآلية  يَ ْعُبُدوَن ِإالا اّلِلاَ َوِإِذ اْعتَ َزْلُتُموُهْم َوَما وقوله تعاىل :   (6

في اآلية األوىل ، فإال هللا ظاهر من حيث النفي واإلثبات يف تلك اآلايت    أن معىن الإله وجه االستدالل :
َوَأنا َما  ( وجانب نفيها عن غريه يف قوله ) َذِلَك أبَِنا اّلِلاَ ُهَو احْلَقُّ جانب إثبات األلوهية هلل وحده يف  قوله )  

قوله )    يف ( ،ويف الثانية ، جانب النفي  َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ُهَو اْلَباِطلُ              ) وجانب اإلثبات

  ) قوله                  )  ( وهكذا يف قوله          (    (          )  بقية  ، وكذا يف
 وهللا تعالى أعلم.   إال هللا( )الإله :له داخل يف معىن قولككوهذا  اآلايت ، 
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 ومن السنة:

صحيح البخاري  عن سعيد بن املسيب عن أبيه قصة أيب طالب وفيه :"اي عم قل ال إله إال  ما جاء يف يف  ( 1
اي أاب طالب أترغب عن ملة عبد   :فقال أبو جهل وعبد هللا بن أيب أمية.  هللا كلمة أشهد لك هبا عند هللا  

لب آخر ما كلمهم  حىت قال أبو طا،  ويعودان بتلك املقالة  ،  يعرضها عليه       التِب  فلم يزل  ؟  املطلب
     )1(  هو على ملة عبد املطلب وأىب أن يقول ال إله إال هللا  ": 

لزم منه اعتقاد بطالن ملة عبد لفقد علم هذا الكافر وأبو جهل أنه لو قالها    :  االستدالل    وجه
 . ولكنه أبى ،  والبراءة منها  المطلب

» من قال ال إله إال هللا قال    أن    كما يف صحيح مسلم عن أيب مالك األشجعي    قوله   (2
     )2(  «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 يُ ْعبُد من دون هللا ، حرم ماله ودمه ، وحسابه َعلى هللا"

ها ، بل وال  معىن "ال إله إال هللا" فإنه مل جيعل التلفَُّظ هبا عاِصماً للدام واملال ، بل وال معرفة معناها مع َلْفظ
اإلقراَر بذلك ، بل وال كونه ال يدعو إال هللا وحده ال شريك له ، بل ال ََيُْرُم ماله ودُمه حىت ُيِضيَف إىل ذلك  
الكْفَر مبا يْعُبُد من دون هللا . فإن َشكا أو توق َف مل ََيُْرْم ماله ودُمه .  فياهلا من مسألٍة ما أْعَظمها وأَجل ها ،  

 .  )3(   ما أْوَضَحُه ، وحج ٍة ما أقطََعَها للمنازع"وايَلُه من بيانٍ 
شهادة أن ال إله إال  "بين اإلسالم على مخس    أنه قال  ابن عمر رضي هللا عنهما عن النِب  وفيهما عن   ( 3

أن يعبد هللا  " ويف لفظ ملسلم"  هللا وأن حممدا رسول هللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة واحلج وصوم رمضان  
      )5(   "على أن يوحد هللاويف لفظ ملسلم"      )4(   "ويكفر مبا دونه 

واضح مما تقدم فال يكفي  جانب اإلثبات يف إثبات اإللوهية هلل وحده ،  بل البد من   :   وجه االستدالل 
 وهللا تعالى أعلم.  . من مجيع اآلهلة الت تعبد من دون هللا وهو جانب النفي الِباءة 
إفراد هللا    :فيلزم منه يف جانب اإلثبات  ،  ابعتقاد بطالهنا  ،  الِباءة من كل عبادة تصرف لغري هللا    :الثانياألمر  

 وحده يف القصد والطلب جبميع العبادات الظاهرة والباطنة . وقد دل على ذلك الكتاب والسنة  
 

 سبق خترجيه   - (1)
 ( ) كتاب اإلميان ، ابب اأْلمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا حممد رسول هللا ( )هبذا اللفظ(23( برقم: )39/  1أخرجه مسلم يف "صحيحه" )  - )2(

 / من كتاب التوحيد / ابب تفسري التوحيد وشهادة أن الإله إال هللا.  6/17موع مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب انظر جم - (3)
 ( ) كتاب اإلميان ، ابب قول النِب َصلاى هللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم بين اإلسالم على مخس  )هبذا اللفظ(16( برقم: )34/  1أخرجه مسلم يف "صحيحه"  )  - )4(
 على مخس ( )هبذا اللفظ( ( ) كتاب اإلميان ، ابب قول النِب َصلاى هللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم بين اإلسالم16( برقم: )34/  1مسلم يف "صحيحه" ) أخرجه  - )5(
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  وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أان فاعبدون  :  قوله تعاىل"    :فمن الكتاب
[ أن  32]املؤمنون:   أن اعبدوا هللا مالكم من إله غريه [ فبني يف هذه اآلية، وأمثاهلا، كقوله:  25]األنبياء: 

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

[ فقوله: )أال تعبدوا( فيه معىن: ال إله، وقوله: )إال هللا( هو املستثىن يف هذه 2-1]هود:    منه نذي وبشري 
الكلمة العظيمة؛ ويف هذه اآلايت: نفي اإلهلية عما سوى هللا، نفياً عاماً، بال النافية للجنس، وأثبت اإلهلية له 

وقضى ربك أال   القرآن؛ قال تعاىل:  واآلايت يف معىن هذه الكلمة: كثرية يف - 3وحده، دون كل ما سواه.    
[ فقوله: )أال تعبدوا( نفى استحقاق العبادة لغريه، وأثبتها لنفسه بقوله: )إال  23]اإلسراء:    تعبدوا إال إايه 

أن يدعو أهل الكتاب، إىل    وأمر نبيه  -5[  40]يوسف:    أمر أن التعبدوا إال إايه  وقال تعاىل:-4إايه(  
قل ايأهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء تضمنته: من النفي، واإلثبات، يف قوله تعاىل:  معىن هذه الكلمة، وما  

[ والكلمة، هي: ال إله إال هللا؛ ابإلمجاع، ففسرها بقوله: )سواء  64]آل عمران:    بيننا وبينكم أال نعبد إال هللا
فقال: )أال نعبد إال هللا وال نشرك به شيئاً(  بيننا وبينكم( أي نكون فيها سواء، علماً، وعماًل، وقبواًل، وانقيادًا،  

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

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

   إايك نعبد ، وإايك نستعني        وقوله تعاىل:    اعبدوا هللا واجتنبوا الطاغوت      :تعاىل  ، وقوله[  25]األنبياء:  

ُتْم ِمْن ُدونِهِ   قوله تعاىل:  و   الزمر    15،    14من اآليتني  ُقِل اّلِلاَ َأْعُبُد خُمِْلًصا َلُه ِدييِن فَاْعُبُدوا َما ِشئ ْ

وهو داخل    ،  فجميع هذه اآليات تقتضي إفراد هللا وحده بجميع أنواع العبادة دون غيره  وجه االستدالل :  
 . وهللا تعالى أعلم  في داخل في معنى قولك ) الإله إال هللا(

 :ومن السنة

هل تدري ما حق هللا  ":  وسلم قالعن النِب صلى هللا عليه    عن  معاذ بن جبل  ني  حيح يف الصماجاء   (1
. مث    "حق هللا على عباده أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا  "قال  .  . قلت هللا ورسوله أعلم    "؟على عباده

 

 فيما أظن ، ولكنين نسيت املرجع .  -رمحه هللا-نقلته عن ابن القيم  - (1)
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هل تدري ما حق العباد   :"سار ساعة مث قال ) اي معاذ بن جبل ( . قلت لبيك رسول هللا وسعديك قال
     )1(  "علم قال ) حق العباد على هللا أن ال يعذهبم . قلت هللا ورسوله أ "على هللا إذا فعلوه  

على اليمن قال:" إنك تقدم   ملا بعث معاذا    ويف الصحيحني عن بن عباس رضي هللا عنهما أن    ( 2
ول ما تدعوهم إليه عبادة هللا فإذا عرفوا هللا فأخِبهم أن هللا قد فرض عليهم  أعلى قوم أهل كتاب فليكن  

يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخِبهم أن هللا فرض عليهم زكاة من أمواهلم وترد على فقرائهم  مخس صلوات يف  
ويف لفظ آخر للبخاري  " فليكن أول ما  -        )2(  فإذا أطاعوا هبا فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس" 
الصحيحني  "فقال ادعهم    ويف لفظ  يف   -          )3(    تدعوهم إىل أن يوحدوا هللا تعاىل فإذا عرفوا ذلك "

     )4(  إىل شهادة أن ال إله إال هللا وأين رسول هللا فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم " 
ويف صحيح البخاري عن بن عباس رضي هللا عنهما يف قصة هرقل وفيه " قال ماذا أيمركم قلت يقول   ( 3

أيمركم فزعمت أنه أيمركم أن تعبدوا هللا وال تشركوا  اعبدوا هللا وحده وال تشركوا به شيئا ... وسألتك مباذا  
     )5(  به شيئا وينهاكم عما كان يعبد آابؤكم"

اي عم قل ال إله إال هللا كلمة :"قصة أيب طالب وفيه  عن سعيد بن املسيب عن أبيه  ويف صحيح البخاري     ( 4
؟  اي أاب طالب أترغب عن ملة عبد املطلب    :فقال أبو جهل وعبد هللا بن أيب أمية  . أشهد لك هبا عند هللا

هو على ملة   : حىت قال أبو طالب آخر ما كلمهم،  ويعودان بتلك املقالة  ،  يعرضها عليه     فلم يزل  
       )6(  " وأىب أن يقول ال إله إال هللا   ،  عبد املطلب

ابرزا يوما للناس فأاته جِبيل فقال ما اإلميان     كان  :"قال    رضي هللا عنه  عن أيب هريرة  الصحيحنيويف    ( 5
قال أن تؤمن ابهلل ومالئكته وبلقائه ورسله وتؤمن ابلبعث قال ما اإلسالم قال اإلسالم أن تعبد هللا وال 

     )7(  "تشرك به وتقيم الصالة وتؤدي الزكاة املفروضة وتصوم رمضان

 

  1( ) كتاب اجلهاد والسري ، ابب اسم الفرس واحلمار ( )هبذا اللفظ( ، ومسلم يف "صحيحه" ) 2856( برقم: )29/    4أخرجه البخاري يف "صحيحه" )    -  )1(
 ( ) كتاب اإلميان ، ابب من لقي هللا ابإلميان وهو غري شاك فيه دخل اجلنة وحرم على النار ( )مبثله.( 30( برقم: )43 /
( ) كتاب الزكاة ، ابب ال تؤخذ كرائم أموال الناس يف الصدقة ( )هبذا اللفظ( ،  ومسلم يف  1458( برقم: )119/    2حيحه ) أخرجه البخاري يف "ص   -  )2(
 ه.( ( ) كتاب اإلميان ، ابب اأْلمر ابإلميان ابهلل ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه ( )مبثل19( برقم: )38/  1صحيحه"  )"
 توحيد هللا ( )هبذا اللفظ( ( ) كتاب التوحيد ، ابب ما جاء يف دعاء النِب أمته إىل  7372( برقم: )114/  9أخرجه البخاري يف "صحيحه"  )  - )3(
( )  19( برقم: ) 37/    1الزكاة ( ،  ومسلم يف "صحيحه" )( ) كتاب الزكاة ، ابب وجوب  1395( برقم: )104/    2أخرجه البخاري يف "صحيحه" )   -  )4(

 والدعاء إليه (  كتاب اإلميان ، ابب اأْلمر ابإلميان ابهلل ورسوله وشرائع الدين
(5) -    
 سبق خترجيه   - (6)

( ) كتاب اإلميان ، ابب سؤال جِبيل النِب صلى هللا عليه وسلم عن اإلميان واإلسالم ( )هبذا اللفظ( 50( برقم: )19/    1أخرجه البخاري يف "صحيحه" )   -  )7(
 ( ) كتاب اإلميان ، ابب اإلميان ما هو وبيان خصاله ( )مبثله مطوال.( 9( برقم: )30/  1، ومسلم يف "صحيحه" )
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أخِبين بعمل يدخلين اجلنة قال      رسول هللاأن رجال قال ل  :"صحيح البخاري عن أيب أيوب    ويف   ( 6
وتصل ،  وتؤيت الزكاة  ،  وتقيم الصالة  ،  تعبد هللا وال تشرك به شيئا    ،    أرب ماله   ماله ماله وقال  

     )1(  "الرحم
فقلت وأبي شيء أرسلك قال أرسلين بصلة   وفيه "  عمرو بن عبسة السلمي    عن  صحيح مسلم    ويف    ( 7

       )2(  "األرحام وكسر األواثن وأن يوحد هللا ال يشرك به شيء

 قتضت  إفراد هللا وحده بجميع أنواع العبادة دون غيره كما قولهاجميع هذه األحاديث  وجه االستدالل :  
وجد عند قد  (  وعم الرسول يشرك به شيءوأن يوحد اهلل ال ( وقوله ) أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا  )

 وهللا تعالى أعلم. داخل يف معنى قولك ) الإله إال اهلل(ك اإلثبات دون النفي فلم ينفعه ذلك ، وكل ذل

  

 

( برقم: 32/    1( ) كتاب الزكاة ، ابب وجوب الزكاة ( )هبذا اللفظ( ، ومسلم يف "صحيحه" )1396( برقم: )104/    2ه" )أخرجه البخاري يف "صحيح   -  )1(
 ( ) كتاب اإلميان ، ابب بيان اإلميان الذي يدخل به اجلنة وأن من متسك مبا أمر به دخل اجلنة ( )بنحوه مطوال.(13)
 ( ( ) كتاب صالة املسافرين وقصرها ، ابب إسالم عمرو بن عبسة ( )هبذا اللفظ832( برقم: )208/  2أخرجه مسلم يف "صحيحه" )  - )2(
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،  ووجوب بغضهم وعداوهتم   ،  ابعتقاد كفرهم وبطالن ملتهم    من أهل الشرك الِباءة من    :األمر الثالث •
وقد دل على  ،  بنصرهتم وحمبتهم ،    اعتقاد وجوب تويل ملة التوحيد وأهلها  :اإلثباتفيلزم منه يف جانب  
 .       )1(  :ذلك الكتاب والسنة

 :  فمن الكتاب •
 . لغري هللا يف األمر األول ، فإن الِباءة من املعبود تتضمن الِباءة من العابد املتقدمة مجيع اآلايت  ( 1

ِمْنُكْم       :قوله تعاىل ( 2 بُ َرَآُء  ِإانا  ِلَقْوِمِهْم  ِإْذ قَاُلوا  َمَعُه  َوالاِذيَن  ِإبْ َراِهيَم  ُأْسَوٌة َحَسَنٌة يف  َلُكْم  َومِماا َقْد َكاَنْت 

َنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلبَ ْغَضاُء أََبًدا َحىتا   نَ َنا َوبَ ي ْ من     تُ ْؤِمُنوا اِبّلِلِا َوْحَدهُ تَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اّلِلِا َكَفْراَن ِبُكْم َوَبَدا بَ ي ْ

    .   املمتحنةسورة  4اآلية 

  اآلية   َوَأْعَتزُِلُكْم َوَما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اّلِلِا َوَأْدُعو َريبِ  َعَسى َأالا َأُكوَن ِبُدَعاِء َريبِ  َشِقيًّا    :وقوله تعاىل  - ( 3

 مرمي .  سورة 48

تعاىل  وقول  (7 قوله  الكهف كما يف  اّلِلاَ :    فتية  ِإالا  يَ ْعُبُدوَن  َوَما  اْعتَ َزْلُتُموُهْم  اآلية    َوِإِذ  سورة   16من 

    الكهف

 ،  ميع هذه  اآلايت تضمنت وجوب الِباءة من كل عابد لغري هللا وهو جانب النفيفج :    وجه االستدالل 
ِإانا بُ َرَآُء ِمْنُكْم َومِماا  )    تعاىل:  جانب النفي يتمثل يف قوله  :ففي اآلية األوىل   :    التويل الكامل هلل وحده  وأثبتت
َنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلبَ ْغَضاُء أََبًدا  تَ ْعُبُدونَ  نَ َنا َوبَ ي ْ .  (  اِبّلِلِا َوْحَدهُ َحىتا تُ ْؤِمُنوا  ( وجانب اإلثبات )    َكَفْراَن ِبُكْم َوَبَدا بَ ي ْ
َوَأْدُعو َريبِ   ( وجانب اإلثبات يف قوله ) َوَأْعَتزُِلُكْم َوَما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اّلِلاِ )  هالثانية جانب النفي يف قولواآلية 
   وله ) إال هللا( ، ( وجانب اإلثبات يف ق َوِإِذ اْعتَ َزْلُتُموُهْم َوَما يَ ْعُبُدونَ ويف الثالثة جانب النفي يف قوله ).  (  َعَسى

داخل يف   ك، وكل ذل    .وملن وااله  وإثباهتا هلل وحده،  ففي تلك اآلايت 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   - (1)
 وتكفري من تركه .-4واملواالة فيه، -3والتحريض على ذلك، -2األمر بعبادة هللا وحده ال شريك له، -1األول:   •
 . وتكفري من فعله -4داة فيه   واملعا -3والتغليظ يف ذلك   -2اإلنذار عن الشرك يف عبادة هللا   -1الثاين:  •
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 . وفيه دليل على وجوب الِباء من ملة عبد املطلب  املتقدم  حديث أيب طالب  ( 1
إله إال هللا وكفر مبا يعبد من دون هللا حرم ماله ودمه   املتقدم  حديث أيب مالك األشجعي ( 2 "من قال ال 

   .عمومه يشمل الكفر ابلعابد واملعبود وحسابه على هللا «  ف

َتِغ َغرْيَ : ايت كثرية منها  وقد دل على ذلك آ ويدخل يف ذلك الِباءة من كل دين سوى اإلسالم   ( 3 َوَمْن يَ ب ْ

ْساَلِم ِديًنا فَ َلْن يُ ْقَبَل ِمْنُه َوُهَو يف اآْلِخَرِة ِمَن اخْلَاِسرِينَ      تعاىل:    وقوله   سورة آل عمران.    85اآلية    اإْلِ

اْلُمْشرِِكنيَ  ِمَن  َوَما َكاَن  ُمْسِلًما  َحِنيًفا  َوَلِكْن َكاَن  َنْصَرانِيًّا  َواَل  يَ ُهوِدايًّ  ِإبْ َراِهيُم  النااِس    َما َكاَن  َأْوىَل  ِإنا 

اْلُمْؤِمِننيَ  َويلُّ   ُ َواّلِلا َآَمُنوا  َوالاِذيَن  الناِبُّ  َوَهَذا  ات ابَ ُعوُه  لَلاِذيَن  آل   68،67اآلاياتن      ِبِِبْ َراِهيَم  من سورة 

ُ فَاتاِبُعوا ِملاَة ِإبْ َراِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ وقوله تعاىل    عمران.   تعاىل: وقوله      .    ُقْل َصَدَق اّلِلا

 َنا ِإلَْيَك َأِن اتاِبْع ِملاَة ِإبْ َراِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن  .  من سورة النحل 123اآلية  اْلُمْشرِِكنيَ مثُا َأْوَحي ْ

كما جاء يف صحيح مسلم َعْن َأىِب ُهَريْ َرَة » َوالاِذى نَ ْفُس حُمَماٍد بَِيِدِه اَل   قوله  ويف معىن تلك اآلايت    ( 4
ِه ِإالا َكاَن ِمْن َأْصَحاِب َيْسَمُع ىِب َأَحٌد ِمْن َهِذِه األُماِة يَ ُهوِدىٌّ َوالَ َنْصَراِِنٌّ مثُا مَيُوُت َومَلْ يُ ْؤِمْن اِبلاِذى ُأْرِسْلُت بِ 

       )1(  النااِر «.
 : آبات منها  ، ويدل على ذلك وفي جانب اإلثبات وجوب تولي هللا ورسوله والمؤمنين  •

1)                                                          55اآلية   
 من سورة املائدة .  

        وقوله تعاىل  (2                                                    

                                                سورة آل عمران 28اآلية ، . 

      :    قوله سبحانهو   ( 3                                           

                                 من سورة اجملادلة  22من  اآلية 

 

 ( ) كتاب اإلميان ، ابب وجوب اإلميان برسالة نبينا إىل مجيع الناس ونسخ امللل مبلته (153( برقم: )93/  1أخرجه مسلم يف "صحيحه" )  - )1(
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عند   • ثالثة  وهي   ، التفصيل  حيث  من  النفي  ركن  تضمنها  معان  خمس  فهذه 
 .اإلجمال . وهللا تعالى أعلم 
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 اإلثبات :   الركن الثالث : أدلة  املسألة الثالثة 
في النفي ، يلزم منه اعتقاد   اعتقاد ماجاء، ف  وهو أن تثبت مجيع مانفيته يف ركن النفي

 فتجعلها هلل وحده، اخلمسة تفصيال  الثالثة إمجاال ، أو األمورمن ماجاء في اإلثبات  ،  

 فيتضمن ذلك اعتقاد مخسة أمور:

 .إثبات الربوبية هلل وحده باعتقاد أنه وحده اخلالق واملالك واملدبر .1

 .هلل وحده يف ذاته وأمسائه وصفاته املطلق إثبات الكمال .2

 .أنه اإلله املستحق جلميع أنواع العبادة     اعتقادإثبات األلوهية هلل وحده ب .3

 .  إفراد اهلل وحده يف القصد والطلب جبميع أنواع العبادة الظاهرة  والباطنة .4

 . نصرتهم بتولي التوحيد وأهله  ، وإثبات الوالية هلل ولرسوله واملؤمنني  .5

، وما خيص اإلثبات وحده تقدم ذكره  سواءبة ركن اإلثبات هي أدلة ركن النفي سواء وأدل

 .معها

 واهلل تعاىل أعلم . 
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 املتابعة  :  الركن الرابع : أدلة  املسألة الرابعة 
 :أربعة أموراعتقاد  وجوب هذا الركنويتضمن 

دل على ذلك الكتاب  قد  و   ، بكل ما أخبر  ه  صدق ، واعتقادرسول هللا حقا  هو  أن محمدا    اعتقاد  :ألول  ا •
 فمن الكتاب:  والسنة 

 :تعاىل قوله ( 1                                           

       47-44احلاقة اآليات . 

 : وقوله تعاىل ( 2                                                    

       . 

 :وقال تعاىل ( 3                          سورة األنعام 91اآلية  .  

    :وكذلك قوله ( 4                                         من

   سورة األنعام 19اآلية 

 :تعاىل وكذلك قوله ( 5                                           اآلية

 اءسورة النس 166

 ومن السنة :  

وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب رضي اهلل عنهما كمايف قصة هرقل" عن بن عباس صحيح البخارييف ماجاء  (1

    )1(  "فقد أعرف أنه مل يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على اهلل، فذكرت أن ال  ؟ قبل أن يقول ما قال

. 

أرأيتم إن أخربتكم أن خيال خترج من سفح  :فقال:"ويف الصحيحني عن بن عباس رضي اهلل عنهما وفيه  (2

    )2(  "فإني نذير لكم بني يدي عذاب شديد :قال .ما جربنا عليك كذبا: قالوا ؟ أكنتم مصدقي  ،  هذا اجلبل

. 

قال انطلق سعد بن معاذ معتمرا قال فنزل على أمية بن  صحيح البخاري عن عبد اهلل بن مسعود ويف   (3

خلف أبي صفوان وكان أمية إذا انطلق إىل الشام فمر باملدينة نزل على سعد فقال أمية لسعد انتظر حتى إذا 

 

 سبق خترجيه   - (1)
ذا اللفظ( ، ومسلم ( ) كتاب تفسري القرآن ، ابب قوله وتب ما أغىن عنه ماله وما كسب ( )هب4971( برقم: )179/    6رجه البخاري يف "صحيحه"  )أخ   -  )2(

  ( )مبثله مطوال.(( ) كتاب اإلميان ، ابب يف قوله تَ َعاىَل وأنذر عشريتك اأْلقربني208( برقم: )134/  1يف "صحيحه" )

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(7691)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(12139)


26 

 

  
 

 

 

 

انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت فبينا سعد يطوف إذا أبو جهل فقال من هذا الذي يطوف بالكعبة 

د فقال أبو جهل تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم حممدا وأصحابه فقال نعم فتالحيا بينهما فقال سعد أنا سع

فقال أمية لسعد ال ترفع صوتك على أبي احلكم فإنه سيد أهل الوادي ثم قال سعد واهلل لئن منعتين أن أطوف 

ضب سعد فقال بالبيت ألقطعن متجرك بالشام قال فجعل أمية يقول لسعد ال ترفع صوتك وجعل ميسكه فغ

دعنا عنك فإني مسعت حممدا  صلى اهلل عليه وسلم  يزعم أنه قاتلك قال إياي قال نعم قال واهلل ما يكذب 

حممد إذا حدث فرجع إىل امرأته فقال أما تعلمني ما قال لي أخي اليثربي قالت وما قال قال زعم أنه مسع 

ما خرجوا إىل بدر وجاء الصريخ قالت له امرأته حممدا يزعم أنه قاتلي قالت فواهلل ما يكذب حممد قال فل

أما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي قال فأراد أن ال خيرج فقال له أبو جهل إنك من أشراف الوادي فسر 

 .      )1(  "يوما أو يومني فسار معهم فقتله اهلل

ولذا  صدقه ، أنه رسول اهلل حقا ، وتدل على  تدل على ةمجيع اآليات واألحاديث املتقدم    وجه االستدالل:

  هريرة  يأب عن  صحيح البخاري ما جاء يف  درج الصحابة رضي اهلل تعاىل عنهم بوصفه  الصادق ومن ذلك : 

وهو الصادق   قال حدثنا  بن مسعود عن عبد اهلل  ويف  الصحيحني  .     )2(  "مسعت الصادق املصدوق قال 

     )3(  "املصدوق 

  

 

 اإلسالم ( )هبذا اللفظ(( ) كتاب املناقب ، ابب عالمات النبوة يف 3632( برقم: )205/  4أخرجه البخاري يف "صحيحه" )   - )1(
يف اإلسالم ( )هبذا اللفظ( ، ومسلم يف "صحيحه"   ( ) كتاب املناقب ، ابب عالمات النبوة3605( برقم: )199/    4أخرجه البخاري يف "صحيحه" )   -  )2(
 لساعة حىت مير الرجل بقِب الرجل فيتمىن أن يكون مكان امليت ( )مبعناه.( ( ) كتاب الفنت وأشراط الساعة ، ابب ال تقوم ا2917( برقم: )186/  8)
(  44/    8( ) كتاب بدء اخللق ، ابب ذكر املالئكة ( )هبذا اللفظ( ، ومسلم يف "صحيحه" )3208( برقم: )111/    4أخرجه البخاري يف "صحيحه" )   -  )3(

 ( ) كتاب القدر ، ابب كيفية خلق اآلدمي يف بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته ( )بنحوه.( 2643برقم: )
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ى دل عل قد  و   ابمتثال أمره واجتناب هنيه      لرسول هللا  اعتقاد وجوب الطاعة  :    الثاني  •
 : من الكتابف  الكتاب والسنة: وجوب ذلك  

 سورة آل عمران 32اآلية  َتَولَّْوا َفِإنَّ اللََّه َلا ُيِحبُّ اْلَكاِفِريَنُقْل َأِطيُعوا اللََّه َوالرَُّسوَل َفِإْن  : قوله تعاىل  (1

سورة  80اآلية   َمْن ُيِطِع الرَُّسوَل َفَقْد َأَطاَع اللََّه َوَمْن َتَولَّى َفَما َأْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيًظا : قوله تعاىل و (2

 املائدة.

اآلية  َآَتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا َواتَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِبَوَما  وقوله تعاىل :  (3

 .سورة احلشر 7

االستدالل ارتباط كفقد ارتبطت طاعة اهلل بطاعة رسوله صلى اهلل عليه وسلم : يف غاية الوضوح  وجه 

 .ال تقوم بدون جزئها، واملاهية عضهاباألركان ب

 ومن السنة:
كل أميت يدخلون اجلنة إال من أبى قالوا يا رسول اهلل ومن يأبى  :"قال أن  بي هريرة أعن  يف البخاري (1

    )1(  "قال من أطاعين دخل اجلنة ومن عصاني فقد أبى

وهو نائم فقال بعضهم إنه   النيب جاءت مالئكة قال:"جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما  ويف البخاري عن (2

نائم وقال بعضهم أن العني نائمة والقلب يقظان فقالوا إن لصاحبكم هذا مثال فاضربوا له مثال فقال بعضهم 

إنهم نائمون وقال بعضهم إن العني نائمة والقلب يقظان فقالوا إن مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها 

دار وأكل من املأدبة ومن مل جيب الداعي مل يدخل الدار ومل مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل ال

يأكل من املأدبة فقالوا أولوها له يفقهها فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العني نائمة والقلب يقظان 

فقد عصى اهلل  فقد أطاع اهلل ومن عصى حممدا  فمن أطاع حممدا  فقالوا فالدار اجلنة والداعي حممد 

    )2(  "ق بني الناسفْر وحممد 

 

( ) كتاب االعتصام ابلكتاب والسنة ، ابب االقتداء بسنن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (  7280( برقم: )92/    9حه" )أخرجه البخاري يف "صحي    -  )1(
 ذا اللفظ( )هب
سنن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (  ( ) كتاب االعتصام ابلكتاب والسنة ، ابب االقتداء ب7281( برقم: )93/    9أخرجه البخاري يف "صحيحه" )   -  )2(

 )هبذا اللفظ( 
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دعوني ما تركتكم إمنا أهلك من كان قبلكم سؤاهلم واختالفهم :"قال  أن   عن أبي هريرة ويف الصحيحني  (3

ذروني "ملسلم  ويف لفظ  "على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما تركتكم فإمنا هلك من كان 

    )1(  "ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه

 يه.واجتناب هنأن مجيع اآلايت واألحاديث املتقدمة تدل على وجوب طاعته ابمتثال أمره    :وجه االستدالل 
  

 

( ) كتاب االعتصام ابلكتاب والسنة ، ابب االقتداء بسنن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (  7288( برقم: )94/    9أخرجه البخاري يف "صحيحه" )   -  )1(
 ( ) كتاب احلج ، ابب فرض احلج مرة يف العمر ( )بنحوه مطوال.(1337( برقم: )102/  4يحه" ))هبذا اللفظ( ومسلم يف "صح
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 اعتقاد وجوب محبته وتوقيره   الثالث:  •

 ويدل على ذلك عموم ما تقدم ، ومن السنة :

ُ   عن النِب  فيهما عن أنس ْبِن َماِلٍك   (1 ميَاِن َأْن َيُكوَن اّلِلا قَاَل َثاَلٌث َمْن ُكنا ِفيِه َوَجَد َحاَلَوَة اإْلِ
وَد يف اْلُكْفِر َكَما َيْكَرُه َأْن  َوَرُسولُُه َأَحبا ِإلَْيِه مماا ِسَوامُهَا َوَأْن َيُِبا اْلَمْرَء اَل َيُِبُُّه ِإالا ّلِِلِا َوَأْن َيْكَرَه َأْن يَ عُ 

       )1(  " الناارِ يُ ْقَذَف يف 
ِإلَْيِه ِمْن َواِلِدِه َوَوَلِدِه َوالنااِس    قَاَل الناِبُّ   وفيهما  َعْن أََنٍس   (2 يُ ْؤِمُن َأَحدُُكْم َحىتا َأُكوَن َأَحبا  اَل 

    )2(  َأمْجَِعنَي " ولفظ مسلم " َحىتا َأُكوَن َأَحبا ِإلَْيِه ِمْن َأْهِلِه َوَماِلِه َوالنااِس َأمْجَِعنَي"
َماِلكٍ  (3 ْبِن  أََنِس  َعْن  ِإىَل    ويف مسلم   َجاَء رَُجٌل  َوَما    قَاَل  قَاَل  السااَعُة  َمىَت  َرُسوَل اّلِلِا  اَي  فَ َقاَل 

ْساَلِم َأْعَدْدَت لِلسااَعِة قَاَل ُحبا اّلِلِا َوَرُسوِلِه قَاَل فَِإناَك َمَع َمْن َأْحبَ ْبَت قَاَل أََنٌس َفَما َفرِْحَنا بَ عْ  َد اإْلِ
فَِإناَك َمَع َمْن َأْحبَ ْبَت قَاَل أََنٌس فََأاَن ُأِحبُّ اّلِلاَ َوَرُسوَلُه َوَأاَب َبْكٍر َوُعَمَر فََأْرُجو ناِب ِ فَ َرًحا َأَشدا ِمْن قَ ْوِل ال 

       )3(  " َأْن َأُكوَن َمَعُهْم َوِإْن مَلْ َأْعَمْل أبَِْعَماهلِِمْ 
َوُهَو آِخٌذ بَِيِد ُعَمَر ْبِن اخْلَطااِب فَ َقاَل َلُه   قَاَل ُكناا َمَع الناِب ِ  ويف البخاري عن َعْبَد اّلِلِا ْبَن ِهَشاٍم   (4

نَ ْفِسي بَِيِدِه  اَل َوالاِذي    ُعَمُر اَي َرُسوَل اّلِلِا أَلَْنَت َأَحبُّ ِإيَلا ِمْن ُكلِ  َشْيٍء ِإالا ِمْن نَ ْفِسي فَ َقاَل الناِبُّ 
ن َ  ِمْن  ِإيَلا  َأَحبُّ  أَلَْنَت  َواّلِلِا  اآْلَن  فَِإناُه  ُعَمُر  َلُه  فَ َقاَل  نَ ْفِسَك  ِمْن  ِإلَْيَك  َأَحبا  َأُكوَن  فَ َقاَل  َحىتا  ْفِسي 

      )4(  "اآْلَن اَي ُعَمرُ  الناِبُّ 
النصوص  تدل على وجوب محبته وتقديمه على جميع      وجه االستدالل: تلك  أن 
 ة من المال واألهل والولد . يالمحاب الدنيو

  

 

( برقم: 48/    1( ) كتاب اإلميان ، ابب حالوة اإلميان ( )هبذا اللفظ( ،  ومسلم يف "صحيحه" )16( برقم: )12/    1صحيحه" )أخرجه البخاري يف "   -  )1(
 ( ) كتاب اإلميان ، ابب بيان خصال من اتصف هبن وجد حالوة اإلميان ( )مبثله.( 43)
( ) كتاب اإلميان ، ابب حب الرسول صلى هللا عليه وسلم من اإلميان ( )هبذا اللفظ( ومسلم يف  15( برقم: )12  /  1أخرجه البخاري يف "صحيحه" )   -  )2(

 الوالد والناس أمجعني ( )مبثله.( ( ) كتاب اإلميان ، ابب وجوب حمبة رسول هللا َصلاى هللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم أكثر من اأْلهل والولد و 44( برقم: )49/  1"صحيحه" )
مناقب عمر بن اخلطاب أيب حفص القرشي العدوي رضي هللا   ( ) كتاب فضائل الصحابة ، ابب3688( برقم: )12/  5أخرجه البخاري يف "صحيحه" )  - )3(

 ( ) كتاب الِب والصلة واآلداب ، ابب املرء مع من أحب ( )بنحوه خمتصرا.( 2639( برقم: )42/  8عنه ( )هبذا اللفظ( ،  ومسلم يف "صحيحه" )
 ( ) كتاب األميان والنذور ، ابب كيف كانت ميني النِب ( )هبذا اللفظ( 6632( برقم: )129/  8أخرجه البخاري يف "صحيحه"  )  - )4(
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، ودل    يعبد هللا إال بما شرع  وجوب االقتداء به في كل عبادة ، فالاعتقاد  الرابع :   •
 على ذلك الكتاب والسنة ، فمن الكتاب :  

َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن َيْرُجو اللََّه َواْلَيْوَم اْلَآِخَر َوَذَكَر اللََّه َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي  قوله تعاىل :  (1

  .  سورة األحزاب  21اآلية َكِثرًيا

َلُهُم اْلِخَيَرُة ِمْن َأْمِرِهْم َوَمْن َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَلا ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأْن َيُكوَن  قوله تعاىل : و (2

 سورة النساء 36اآلية    َفَقْد َضلَّ َضَلاًلا ُمِبيًناَرُسولَهُ  َيْعِص اللََّه

َأَطْعَنا ِإنََّما َكاَن َقْوَل اْلُمْؤِمِننَي ِإَذا ُدُعوا ِإَلى اللَِّه َوَرُسوِلِه ِلَيْحُكَم َبْيَنُهْم َأْن َيُقوُلوا َسِمْعَنا َو قوله تعاىل : و (3

  النورسورة  51اآلية  َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 

َوَربَِّك َلا ُيْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَنُهْم ُثمَّ َلا َيِجُدوا ِفي َأْنُفِسِهْم َحَرًجا ِممَّا  َفَلا قوله تعاىل :  (4

 سورة النساء 65اآلية   َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما 

( 31ٌم )ْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اللََّه َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اللَُّه َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواللَُّه َغُفوٌر َرِحي وقوله تعاىل :  (5

 عمران.سورة آل  32، 31اآليتان    ُقْل َأِطيُعوا اللََّه َوالرَُّسوَل َفِإْن َتَولَّْوا َفِإنَّ اللََّه َلا ُيِحبُّ اْلَكاِفِريَن 

   : ومن السنة

     )1(   "من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد:"قال أن   رضي اهلل عنها عن عائشة ما جاء يف الصحيحني  (1

     )2(  "من أحدث يف أمرنا هذا ماليس منه فهو رد  :"قال ويف الصحيحني  عن عائشة رضي اهلل عنها أن  (2

 

( ) كتاب البيوع ، ابب النجش ( )هبذا اللفظ معلقا تعليقا جمزوما به ( ،  ومسلم يف "صحيحه" 2142قم: )( بر 69/    3أخرجه البخاري يف "صحيحه" )    -  )1(
 ( ) كتاب اأْلقضية ، ابب نقض اأْلحكام الباطلة ورد حمداثت اأْلمور  بلفظه. 1718)( برقم: 132/  5)
( ) كتاب الصلح ، ابب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ( )هبذا اللفظ( ومسلم 2697( برقم: )184/  3أخرجه البخاري يف "صحيحه" )   - )2(

 ( ) كتاب اأْلقضية ، ابب نقض اأْلحكام الباطلة ورد حمداثت اأْلمور ( )مبثله.( 1718( برقم: )132 / 5يف "صحيحه" )
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وشر األمور حمدثاتها وكل بدعة ضاللة :"  كما يف مسلم عن جابريقول يف خطبة اجلمعة   النيب وكان (3

     )2(  " وكل ضاللة يف النار" ويف لفظ     )1(  "

    )3(  "مناسككم لتأخذوا :"قال أن   يف مسلم عن جابر  (4

    )4(  "كما رأيتموني أصلي اصلو :"قال   النيب أن  يف البخاري عن مالك بن احلويرثو  (5

     )5(  قال:" من رغب عن سنيت فليس مين "  النيب أن ويف الصحيحني عن أنس   (6

صنع النيب صلى اهلل عليه  عنها أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال :" هللويف الصحيحني عن عائشة رضي ا (7

وسلم شيئا فرخص فيه ، فتنزه عنه قوم ، فبلغ ذلك النيب صلى اهلل عليه وسلم فخطب فحمد اهلل ، ثم قال: 

 فواهلل إني ألعلمهم باهلل وأشدهم له خشية.  ، مابال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه

 "  )6(    

أقواله     وجه االستدالل: في  به  االقتداء  تدل على وجوب  المتقدمة  اآليات واألحاديث  أن جميع 

، وأن من عمل على خالف سنته فعمله    وأفعاله وتقريراته ، وأن عبادة هللا التصح إال على وفق سنته
 وهللا تعالى أعلم . . مردود عليه

  

 

 ( ) كتاب اجلمعة ، ابب ختفيف الصالة واخلطبة ( )هبذا اللفظ( 867( برقم: )11/  3يف "صحيحه" )أخرجه مسلم   - )1(
( ) كتاب اجلمعة 1785( برقم: )263/  3( ) ابب اجلمعة ، ( ،  وابن خزمية يف "صحيحه" ) 326( برقم: )118/  1د يف "املنتقى" )أخرجه ابن اجلارو   - )2(

 ( 10برقم: )( 186/  1، ابب صفة خطبة النِب وبدؤه فيها حبمد هللا والثناء عليه ( )هبذا اللفظ( وابن حبان يف "صحيحه" )
 ( ) كتاب احلج ، ابب بيان وجوه اإلحرام وأنه جيوز إفراد احلج والتمتع والقران ( )بلفظه.( 1213( برقم: )35/  4أخرجه مسلم يف "صحيحه" )  - )3(
( ) كتاب األذان ، ابب األذان للمسافر إذا كانوا مجاعة واإلقامة وكذلك بعرفة ومجع ( )هبذا 631( برقم: )128/    1أخرجه البخاري يف "صحيحه"  )   -  )4(

 اللفظ( 
( 129/    4( ) كتاب النكاح ، ابب الرتغيب يف النكاح ( )هبذا اللفظ( ومسلم يف "صحيحه" )5063رقم: )( ب2/    7أخرجه البخاري يف "صحيحه" )   -  )5(

 ( ) كتاب النكاح ، (   1401برقم: )
 7( ) كتاب األدب ، ابب من مل يواجه الناس ابلعتاب ( )هبذا اللفظ( ، ومسلم يف "صحيحه" ) 6101( برقم: ) 26/    8أخرجه البخاري يف "صحيحه" )    -  )6(
 ( ) كتاب الفضائل ، ابب علمه َصلاى هللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم ابهلل تَ َعاىَل وشدة خشيته ( )مبعناه.( 2356( برقم: )90 /
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 يف بيان   لثة املقدمة الثا 
 شروط التوحيد 

 : مسائل  مثان  وفيها  
 

  : األول  االستقراء وهي  لتوحيد  لاملسألة  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 

ألن ذلك    ؛للشهادة أبن حممدا رسول هللا    -أيضا–بذكرها كشروط لالإله إال هللا فقط ، دون كوهنا شروطا  
اجلزء الثاين املتمثل يف الشهادة    عندهم هو حتصيل حاصل ، من جهة أن الشهادة أبنه 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 أبن هذه الشروط خمتصة ابجلزء األول من ركن الشهادتني فحسب، ومن املعلوم أن األحاديث الت 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 أبنه الإله إال هللا.    -انفردت  إذا–الشهادة أبن حممدا رسول هللا، وشهادة أن حممدا رسول هللا  
 وهللا تعاىل أعلم. 

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

 العلم  .1
 قبول)الرضا(  .2
 المحبة  . 3

 اليقني .4
 الصدق  .5
  اإلخالص .6

 انقياد)عزم(  .7
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 .   العمل مبوجب هذه الشروط . 8

بعد أتمل وجدت أبن الرتتيب األمثل يبدأ ابلعلم فإذا وجد العلم حصل القبول ، فإذا حتققت احملبة 
حتقق اليقني ، فيقوهلا صادقا ، وخيلص فيها هلل ، فيرتتب على ذلك االنقياد ملقتضاها مث العمل  

 وهللا تعاىل أعلم. وقد يقال غري ذلك مبوجباهتا ، 
 

 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

لتفاوت هو يف حتقيق تلك الشروط، فبقدر ماوجد عندهم  وهذا ا  والعمل ،    واإلخالص ،والصدق، واليقني،
األنبياء يف حاجة إىل أن يزدادوا علما  وإذا كان  من العلم واليقني والصدق. .. بقدر مايوجد التفاوت بينهم،  

  19من اآلية    اّلِلاُ   ِإالا   ِإَلهَ   اَل   أَناهُ   فَاْعَلمْ   فقد قال تعاىل لنبيه  ؟  غريهمفكيف ب،  اوصدقا ويقينا وإخالص
بال هناية، والصدق يزيد،    يداليقني يز و يتناهى، ،    ، وقد نزلت بعد اهلجرة، فالعلم هبذه الكلمة المحمدسورة  

 واإلخالص يزيد ،وهكذا بقية الشروط.
وهذا أشبه بقولهم اإليمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فالزيادة في اإليمان ليس لها حدود.   

 . تلك الشروط فالزيادة فيها بال حدود  وكذلك معاني
الضروري منه.  فأدِن العلم هو الذي مينع من الوقوع   وهوكل شرط من تلك الشروط  له حد أدِن    ولكن

اليقع   ن ني، وأدِن اإلخالص أتيف انقض من نواقض اإلسالم.  وأدِن الصدق، أن يكون صادقا يف قول الشهاد
مل ابجلوارح أن ال  وأدِن العيف الشرك األكِب، وأدِن اليقني، أن اليقع عنده شك يف شيء من أركان اإلميان،  

وهكذا بقية   ،  ، أو ترك مايرتتب على تركه الكفر كرتك الصالة على قول من قال به    جنس العمليقع يف ترك  
أن يوجد احلد األدِن من كل شرط من هذه الشروط عند كل مسلم، فإذا مل يوجد احلد األدِن    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  عدمأو  اإلخالص،    عدمأو مل يقبل شيئا منها، أو ُعدم الصدق، أو   ، احلد األدِن من كل شرط

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

هذه   تتوفر  قدومبا تقتضيه من عمل. ف-2  نفس الكلمة-1أن تتنبه أبن هذه الشروط تتعلق ب :    البد
والقبول   واحملبة  واإلخالص،  واليقني  والصدق،  العلم،  من  فيصح  الشروط  الشهادتني  قول  عند  واالنقياد 

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

 
 من الشروط يبطل بقيتها  فقدان شرط :  السابعة املسألة   

.   ، ولو وجد بعضها  ما فقد واحد منها ترتب عليه إبطال مجيع الشروط  فإذاهذه الشروط مرتابطة،    مجيع
من   ويلزموفقد شرط العلم فكأمنا فقدها مجيعا.    فلو أوجد مجيع الشروط،  منها مجيعا لتحقيق األركان،   فالبد

يوقن،    خيلص هلل ،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 أَنْ ُفُسُهْم ظُْلًما َوُعُلوًّا فَاْنُظْر  َوَجَحُدوا هِبَا    :القلِب  واليقني، ولكنه اليقبل به كما يف قوله تعاىل َقنَ ت ْ َواْستَ ي ْ
ُْم اَل  تعاىل:    النمل، وقوله  14اآلية    َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِدينَ  َقْد نَ ْعَلُم ِإناُه لََيْحُزُنَك الاِذي يَ ُقوُلوَن فَِإهنا

بُوَنَك َوَلِكنا   األنعام.   33اآلبة  جَيَْحُدوَن   الظااِلِمنَي ِبَِاَيِت اّلِلاِ  ُيَكذِ 
الذي يكون فقده انقضا من نواقض   دبفقدان الشرط، هو فقدان احلد األدِن منه، وهو احل  واملقصود

   وهللا تعاىل أعلم. فكأمنا فقد بقية الشروط. ،  اإلسالم ، فمن فقد احلد األدِن 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 ابجلوارح وقد تقدمت اإلشارة لذلك  
و   .   الشهادتني  أركان  أن  املتقدمة  مجيعواملقصود  العمل-الشروط  شرط  بعمل    ابستثناء   -اجلوارحاملتعلق 

أمرين:   )املعرفة احلسية،   يتضمنالعلم على سبيل املثال:     فشرط  ارتباطها ابالعتقاد كارتباط الروح ابجلسد ،  
املقصود يف هذا الشرط    فالعلم( ،واملعرفة القلبية الت يلزم منها العمل مبوجب تلك املعرفة احلسية ،مسع، بصر

ليس هو القبول    والقبولاملتمثلة يف السمع والبصر .     هو: عمل القلب إذا استجاب للمعرفة النظرية)احلسية(  
الظاهر، بل هو قبول القلب وهو متضمن للرضا، واالنقياد ليس هو االنقياد الظاهر، بل هو انقياد القلب،  

جمرد دعوى نظرية كاذبة، وإما   إماوهكذا بقية الشروط. ) فالقبول، واالنقياد، والصدق، واليقني، واحملبة(،  
وهو احلد األدِن من كل شرط، وجياهد نفسه على مازاد عن    ،   يستجيب لألصول الت البد منهاعمل قلِب  

 احلد األدِن.  
االعتقاد  واحلد _وهو   القلب  بعمل  متعلق  القلِب،    -األدِن  واليقني  القلِب،  والصدق  القلِب  العلم 

 وهللا تعاىل أعلم.  واإلخالص القلِب وهكذا  بقية الشروط.
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 شروط التوحيد يف بيان أدلة    الرابعة املقدمة  
 مسائل سبع  وفيها  

 
 شرط العلم أدلة : املسألة األول  

 :فمن الكتابوقد دل عليه الكتاب والسنة : 

  سورة حممد 19من اآلية   َفاْعَلْم َأنَُّه َلا ِإَلَه ِإلَّا اللَُّه َواْسَتْغِفْر ِلَذْنِبَك  قوله تعاىل : ( 1

، واستشهد بهذه اآلية "باب العلم قبل القول والعمل" :اهلل رمحهقال اإلمام البخاري  :  االستداللوجه  

[ قوله : ) ابب العلم قبل القول والعمل 1/193]  : يف فتح الباريهللا   رحمه   -قال احلافظ ابن حجر .الكرمية
( قال ابن املنري : أراد به أن العلم شرط يف صحة القول والعمل ، فال يعتِبان إال به ، فهو متقدم عليهما ؛  
ألنه مصحح للنية املصححة للعمل ، فنبه املصنف على ذلك حىت ال يسبق إىل الذهن من قوهلم : " إن العلم  

لعمل " هتوين أمر العلم والتساهل يف طلبه . قوله : ) فبدأ ابلعلم ( أي : حيث قال : } فاعلم  ال ينفع إال اب
فهو متناول   -صلى هللا عليه وسلم    -أنه ال إله إال هللا { مث قال } واستغفر لذنبك { واخلطاب وإن كان للنِب  

 " أه . ألمته 
   . وفيه دليل على أن املعرفة اجملردة ليست علما •
ألن النِب صلى هللا عليه وسلم قد أمر أبن  ؛  وفيه أيضا دليل على أن العلم هبذه الكلمة العظيمة الحد له •

، وقد جاء يف  البخاري عن عائشة رضي هللا عنها أن النِب  يعلم هبذه الكلمة ، واملعىن أن يزداد علما هبا
  ": وإذا كان النِب صلى هللا عليه وسلم الذي هو أعلم الناس           )1(  ِإنا أَتْ َقاُكْم َوَأْعَلَمُكْم اِبّلِلِا َأاَن"   قال

 . فغريه من ابب أوىل . وهللا تعاىل أعلم ، يف حاجة إىل أن يزداد علما بذلك ، ابهلل  

  

 

  ( )هبذا اللفظ(( ) كتاب اإلميان ، ابب قول النِب صلى هللا عليه وسلم أان أعلمكم ابهلل20( برقم: )13/  1أخرجه البخاري يف "صحيحه" )   - )1(
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سورة  86اآلية   ِباْلَحقِّ َوُهْم َيْعَلُموَنَوَلا َيْمِلُك الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه الشََّفاَعَة ِإلَّا َمْن َشِهَد  وقوله تعاىل (2

  . أي بال إله أال اهلل وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم، الزخرف 

ُمْنَقِطٌع. َأْي ِإلَّا َمْن َشِهَد ِباْلَحقِّ َوُهْم َيْعَلُموَن َهَذا اْسِتْثَناٌء :" (223/ 7)  تفسريه يف-اهلل رمحه-قال بن كثري 

 رمحه اهلل-. وقال شيخ اإلسالم "َلِكْن َمْن َشِهَد ِباْلَحقِّ َعَلى َبِصرَيٍة َوِعْلٍم، َفِإنَُّه َتْنَفُع َشَفاَعُتُه عنده بإذنه له

فيه قوالن: أصحهما أنه استثناء منقطع، أي لكن من شهد عن اآلية :"  (350الرد على اإلخنائي )ص: يف 

]سورة األنبياء:  وال تنفع الشفاعة  عنده إال ملن أذن له فاعة وتنفع شفاعته كقوله باحلق تنفعه الش

(23]). 

 ([44]سورة الزمر: )  قل هلل الشفاعة مجيًعا وقال  (3

 ِباْلِقْسِط َلا ِإَلَه ِإلَّا ُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُمِهَد اللَُّه َأنَُّه َلا ِإَلَه ِإلَّا ُهَو َواْلَمَلاِئَكُة َوُأوُلو اْلِعْلِم َقاِئًما   : وقوله تعاىل   (4

 : فمنها أما أدلة هذا الشرط من السنة 

    )1(  "من مات وهو يعلم أنه ال إله إال اهلل دخل اجلنة :" النيب قال  عن عثمان: صحيح مسلم يف   (1

العبد إذا وضع يف قربه وتولي وذهب أصحابه حتى إنه  :"قالأنه   النيب عنعن أنس وفيهما  (2

فيقول أشهد   ليسمع قرع نعاهلم أتاه ملكان فأقعداه فيقوالن له ما كنت تقول يف هذا الرجل حممد  

فرياهما   أنه عبد اهلل ورسوله فيقال انظر إىل مقعدك من النار أبدلك اهلل به مقعدا من اجلنة قال 

املنافق فيقول ال أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال ال دريت وال تليت ثم مجيعا وأما الكافر أو 

       )2(  " يضرب مبطرقة من حديد ضربة بني أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إال الثقلني

وفيه ذم التقليد يف " :[3/284]  يف الفتح   -اهلل تعاىل رمحه-بن حجر قال احلافظ:  وجه االستدالل

 "ملعاقبة من قال كنت أمسع الناس يقولون شيئا فقلته، االعتقادات 

  

 

غري شاك فيه دخل اجلنة وحرم على النار ( )هبذا   ( ) كتاب اإلميان ، ابب من لقي هللا ابإلميان وهو26( برقم: )41/    1أخرجه مسلم يف "صحيحه" )    -  )1(
 اللفظ( 

/   8ب اجلنائز ، ابب امليت يسمع خفق النعال ( )هبذا اللفظ( ، ومسلم يف "صحيحه" )( ) كتا1338( برقم: )90/    2أخرجه البخاري يف "صحيحه" )    -  )2(
 ة نعيمها وأهلها ، ابب عرض مقعد امليت من اجلنة أو النار عليه ( )بنحوه خمتصرا.( ( ) كتاب اجلنة وصف2870( برقم: )161
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 العلم قسمان :   ولتحقيق شرط

ن يعلم  أب  :أن يوجد عند كل مسلماألدِن من العلم الذي البد   احلد :وهو العلم الضرورياألول: القسم 
فهذا علم    ؛  ألخرىإال ابتقوم    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 هبمفإن قاهل ، ضروري البد منه لكل مسلم
األدِن من فهو احلد  ،  كله    فاملخالفة يف هذا القسم تنايف اإلميانه .اا مل تنفعمأتى مبا ينقضهمث    مبقتضياهتما،

   .العلم
علم تكميلي للقسم األول وحتقيقه يدل على كمال اإلميان ، وخمالفته تنايف كمال اإلميان  القسم الثاني :

أن يعلم تفاصيل حقوق هلذا الشرط: وذلك ، باجلزئية املنافاة املخالفة يف هذا القسم من قبيل الواجب ، فتكون 

كما يف علمه يعمل خبالف  ، وأن ال نهي عنه فيما يتعلق حبقوقهمايعلم مجيع ما أمر به وما  وأنالشهادتني ،

َتغإَفُروا ِلُذُنوِبِهمإ َوَمنإ َيغإِفرُ   :قوله تعاىل ُفَسُهمإ َذَكُروا َّللااَ َفاسإ ُ َوَلمإ َوالاِذيَن ِإَذا َفَعُلوا َفاِحَشًة َأوإ َظَلُموا َأنإ  الذُُّنوَب ِإالا َّللاا

وا َعَلى َما   َلُمونَ ُيِصرُّ فيه  ونخيتلفوهذا القسم يتفاوت فيه الناس و سورة آل عمران .    135اآلية    َفَعُلوا َوُهمإ َيعإ

ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت َربِّي كما قال تعاىل  والعلم من حيث هو علم الحد له  . حبسب علم الشخص

، وقوله تعاىل :  (109) سورة الكهف 109اآلية  َتْنَفَد َكِلَماُت َربِّي َوَلْو ِجْئَنا ِبِمْثِلِه َمَدًداَلَنِفَد اْلَبْحُر َقْبَل َأْن 

َعِزيٌز َماُت اللَِّه ِإنَّ اللََّهَوَلْو َأنََّما ِفي اْلَأْرِض ِمْن َشَجَرٍة َأْقَلاٌم َواْلَبْحُر َيُمدُُّه ِمْن َبْعِدِه َسْبَعُة َأْبُحٍر َما َنِفَدْت َكِل 

يف قصة في البخاري  فومعرفة تفاصيل ذلك كله غري ممكنة حتى لألنبياء ) سورة لقمان   27اآلية   َحِكيٌم
َقارَُه اْلَبْحَر ، فَ َقاَل اخْلَِضُر ِلُموَسى: َما ِعْلُمَك "  وفيه :اخلضر   َوَوَقَع ُعْصُفوٌر َعَلى َحْرِف الساِفيَنِة ، فَ َغَمَس ِمن ْ
َقارَُه َوِعْلُم اخْلَاَلِئِق َوِعْلِمي        )1(  "يف ِعْلِم هللِا ، ِإالا ِمْقَداُر َما َغَمَس َهَذا اْلُعْصُفوُر ِمن ْ

،  بهذين القسمنيمبحاولة الوصول إىل ماميكن الوصول إليه من كمال العلم فالتحقيق التام لشرط العلم يكون 

إذا أوقعه اجلهل يف خمالفة شرعية برتك  الناقص من قصر يف القسم الثاني العلم، و حد اليس هلهو درجات و

 . فهو فقدان هلذا الشرط بالكلية، أما التقصري يف القسم األول  واجب أو فعل حمرم 

 

( ) كتاب تفسري القرآن ، ابب قوله فلما بلغا جممع بينهما نسيا حوهتما فاختذ سبيله يف البحر سراب  4726( برقم: )89/    6أخرجه البخاري يف "صحيحه )    -  )1(
 مذهبا يسرب يسلك ومنه وسارب ابلنهار ( )هبذا اللفظ(
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ولكن الكمال يف العلم هو : الذي مينع من الوقوع يف املخالفات ،  حد  لتمامه ليس، وجداكثرية  درجات العلم و

الشرعية ، بفعل الواجب وترك احملرم ،  وأكمل منه من فعل الواجب واملندوب ، وترك احملرم واملكروه ، 

 َظاِلٌم ِلَنْفِسِه َوِمْنُهْم ُمْقَتِصٌد ُثمَّ َأْوَرْثَنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدَنا َفِمْنُهْم كما قال : وهو درجات  ، 

وأقلنا ، ، وأكثرنا ظامل لنفسه   سورة فاطر  32اآلية  َوِمْنُهْم َساِبٌق ِباْلَخْيَراِت ِبِإْذِن اللَِّه َذِلَك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكِبرُي

 .واهلل تعاىل أعلم  وأندر منه السابق باخلريات ، املقتصد 
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 شرط  القبول ة  الثانية : أدلاملسألة  
 فمن الكتاب : ودل على ذلك الكتاب والسنة:

َلى َعَلْيِهْم قَاُلوا َآَمناا بِِه ِإناُه احْلَقُّ ِمْن رَب َِنا ِإانا ُكناا ِمْن قَ ْبِلِه ُمْسِلِمنيَ  :قوله تعاىل (1  سورة القصص   53اآلية    َوِإَذا يُ ت ْ

ِ   :وقوله تعاىل (2 ا َعَرفُوا ِمَن اْلَحق  ُسوِل تََرى أَْعيَُنُهْم تَِفيُض ِمَن الدَّْمعِ ِممَّ َوإِذَا َسِمعُوا َما أُْنِزَل إِلَى الرَّ

 املائدةسورة  83اآلية  َيقُولُوَن َربََّنا آََمنَّا فَاْكتُْبَنا َمَع الشَّاِهِديَن 

رسالة والتوحيد هو لب . معنى القبول لفظا ومعنى  يف معناهما جاء هاتني اآليتني ومايف :لال وجه االستد

كما في قوله تعالى  ، أو قبل بعضا دون بعض  ومن الناس من مل يقبل بذلك  الكتب .يف وما أنزل الرسل 
:   ََيْستَْكبُِرون  ُ   َوَيقُولُوَن أَِئنَّا لَتَاِرُكوا آَِلَهِتَنا ِلَشاِعٍر َمْجنُوٍن         إِنَُّهْم َكانُوا إِذَا قِيَل لَُهْم ََل إِلَهَ إَِلَّ َّللاَّ

ِ    وقوله تعاىل   سورة الصافات. 36، 35اآليتان  قُوا َبْيَن َّللاَّ ِ َوُرُسِلِه َويُِريُدوَن أَْن يُفَر ِ إِنَّ الَِّذيَن يَْكفُُروَن ِباَّللَّ

أُولَِئَك ُهُم اْلَكافُِروَن    فُُر ِببَْعٍض َويُِريُدوَن أَْن َيتَِّخذُوا َبْيَن ذَِلَك َسِبيًل َوُرُسِلِه َوَيقُولُوَن نُْؤِمُن ِبَبْعٍض َوَنكْ 

: وقوله تعاىل -6   :     وقوله تعاىل،   النساء سورة    151ن  150اآليتان    َحقًّا َوأَْعتَْدَنا ِلْلَكافِِريَن َعذَاًبا ُمِهيًنا   

 َعلَى اْلَكافِِريَن ِ ا َجاَءُهْم َما َعَرفُوا َكفَُروا ِبِه فَلَْعَنةُ َّللاَّ   .  سورة البقرة  89من اآلية  فَلَمَّ

 ومن السنة: •

ما بعثين اهلل به من اهلدى والعلم كمثل الغيث  مثل:"قال  النيب عنعن أبي موسى ني يف الصحيح (1

الكثري أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت املاء فأنبتت الكأل والعشب الكثري وكانت منها أجادب أمسكت 

املاء فنفع اهلل بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى أمنا هي قيعان ال متسك ماء وال 

ومثل من لم يرفع بذلك فقه يف دين اهلل ونفعه ما بعثين اهلل به فعلم وعلم  تنبت كأل فذلك مثل من

     )1(  "الذي أرسلت به هدى هللام يقبل ولرأسا 

َقاَل َمَثُل املسلمنَي َواْلَيُهوِد َوالنََّصاَرى َكَمَثِل َرُجٍل اْسَتْأَجَر َقْوًما َيْعَمُلوَن َلُه َعَمًلا  عن النَِّبّي عن أبي موسى ويف البخاري  (2

َت َلَنا َوَما َعِمْلَنا َباِطٌل ِرَك الَِّذي َشَرْطَيْوًما ِإَلى اللَّْيِل َعَلى َأْجٍر َمْعُلوٍم َفَعِمُلوا َلُه ِإَلى ِنْصِف النََّهاِر َفَقاُلوا َلا َحاَجَة َلَنا ِإَلى َأْج

 

( برقم: 63/    7( ) كتاب العلم ، ابب فضل من علم وعلم ( )هبذا اللفظ( ومسلم يف "صحيحه" )79( برقم: )27/    1أخرجه البخاري يف "صحيحه" )    -  )1(
 ( ) كتاب الفضائل ، ابب بيان مثل ما بعث به النِب َصلاى هللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم من اهلدى والعلم ( )مبثله.( 2282)

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(151)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(18674)


41 

 

  
 

 

 

 

َأِجرَيْيِن َبْعَدُهْم َفَقاَل هلما َأْكِمَلا َبِقيََّة  َفَقاَل َلُهْم َلا َتْفَعُلوا َأْكِمُلوا َبِقيََّة َعَمِلُكْم َوُخُذوا َأْجَرُكْم َكاِمًلا َفَأَبْوا َوَتَرُكوا َواْسَتْأَجَر

ْجُر ُت َلُهْم ِمْن اْلَأْجِر َفَعِمُلوا َحتَّى ِإَذا َكاَن ِحنُي َصَلاِة اْلَعْصِر َقاَلا َلَك َما َعِمْلَنا َباِطٌل َوَلَك اْلَأَيْوِمُكَما َهَذا َوَلُكَما الَِّذي َشَرْط

َواْسَتْأَجَر َقْوًما َأْن َيْعَمُلوا َلُه َبِقيََّة  الَِّذي َجَعْلَت َلَنا ِفيِه َفَقاَل هلما َأْكِمَلا َبِقيََّة َعَمِلُكَما َما َبِقَي ِمْن النََّهاِر َشْيٌء َيِسرٌي َفَأَبَيا

َفَذِلَك َمَثُلُهمإ َوَمَثُل َما َقِبُلوا ِمنإ َهَذا َيْوِمِهْم َفَعِمُلوا َبِقيََّة َيْوِمِهْم َحتَّى َغاَبْت الشَّْمُس َواْسَتْكَمُلوا َأْجَر اْلَفِريَقْيِن ِكَلْيِهَما 
       )1(   "النُّورِ 

َعِن اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب َأنَُّه َسِمَع َرُسوَل اللَِّه في مسلم ف:: الرضا   يتضمن معنى قلبيا وهو القبولو •

 » عن أبي ويف مسلم   .  )2(   َيُقوُل » َذاَق َطْعَم اإِلمَياِن َمْن َرِضَى ِباللَِّه َربًّا َوِباإِلْساَلِم ِديًنا َوِبُمَحمٍَّد َرُسواًل

    )3(  "َقاَل َيا َأَبا َسِعيٍد َمْن َرِضَي ِباللَِّه َربًّا َوِباْلِإْسَلاِم ِديًنا َوِبُمَحمٍَّد َنِبيًّا َوَجَبْت َلُه اْلَجنَُّة سعيد اْلُخْدِريِّ َأنَّ 

  رط القبول قسمان :شلتحقيق و

ما  يقبلبأن : وهو احلد األدنى من القبول الذي البد أن يوجد عند كل مسلمقبول ضروري  :  القسم األول

أن يأتي مبا ينايف فإذا رد شيئا من ذلك كفر، وذلك ب كربى كاألركان والشروط ، تقتضيه الشهادتان من معان 

 :مثلمنافاة تامة هذا الشرط 

  .أن يرد شيئا من أصول الدين ، أو يرد شيئا مما  تقتضيه هذه الكلمة من األركان -1

  وحنو ذلك.أن يرد شيئا من أحكام الشرع اعتقادا منه بعدم مناسبتها للعصر، -2

 .كله فهو احلد األدنى من القبول  فاملخالفة يف هذا القسم تنايف اإلميان 

  

 

 )هبذا اللفظ( ( ) كتاب مواقيت الصالة ، ابب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب ( 558( برقم: )116/  1أخرجه البخاري يف "صحيحه" )   - )1(
 ( ) كتاب اإلميان ، ابب ذاق طعم اإلميان من رضي ابهلل راب ( )هبذا اللفظ(34( برقم: )46/  1أخرجه مسلم يف "صحيحه" )  - )2(
 ( ) كتاب اإلمارة ، ابب بيان ما أعده هللا تَ َعاىَل للمجاهد يف اجلنة ( )هبذا اللفظ( 1884قم: )( بر 37/  6أخرجه مسلم يف "صحيحه" )  - )3(
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لتزام  جبميع البأن يقبل  ا، وحتقيقه يدل على كمال اإلميان ، قبول تكميلي للقسم األول   :  القسم الثاني

فمن وجد وهنا خيتلف الناس يف ذلك حبسب قوة اإلميان وضعفه ، ،  من واجب ومندوب  ماتقتضيه الشهادتان

قبيل املنافاة اجلزئية  خمالفته منمبا الخيل باألصول الكبار ، فتكون  جاء به الشرععدم التزام ببعض  عنده 

لى أعمال اجلوارح يف سرعة االمتثال بفعل ر أثر القبول عظهي : أن المثل، ينايف كمال اإلميان()هلذا الشرط 

، فيقبل منها ما يهواه ، ويرد ما يعارض هواه ، فإذا   .األوامر ، واجتناب النواهي ، و حتكيم األهواء يف ذلك

بطر احلق "سره الرسول عليه الصالة والسالم بأنه فقيل له اتق اهلل أخذته العزة باإلثم ، ومن ذلك الكرب فقد 

    )   )1  كما يف مسلم عن بن مسعود "وغمط الناس 

بأن ال يقع يف خمالفة شرعية ، اجلزئية  وفتحقيق هذا الشرط بالقبول التام يكون بسالمته من املنافاة التامة ،  

منافاة تامة ، أو جزئية ، وليس  اإلميانوهو  القبول الذي خيلوا من  كل ماينايف ، من ترك واجب أو فعل حمرم

تقصري يف القسم الثاني ، بأن يضعف عنده االلتزام مبا القبول الناقص هو الذي يشوبه وجود الفهلذا حد .     

 تقتضيه هذه الكلمة من احلقوق .  أما حدوث التقصري يف القسم األول فهو فقدان هلذا الشرط بالكلية .

 واهلل تعاىل أعلم . . ، والقبول الناقص هو األغلبحد مامهتلوليس درجاته كثرية فالقبول التام  

   

 

 ( ) كتاب اإلميان ، ابب حترمي الكِب وبيانه ( )هبذا اللفظ( 91( برقم: )65/  1 "صحيحه" )أخرجه مسلم يف  - )1(
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 شرط احملبة املسألة الثالثة : أدلة 
 

 وقد دل عليه الكتاب والسنة ، فمن الكتاب :

ُ بِقَْوٍم يُِحبُُّهْم َويُِحبُّوقوله تعاىل :  (1 نَهُ أَِذلٍَّة يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا َمْن يَْرتَدَّ ِمْنُكْم َعْن ِدينِِه فََسْوَف يَأْتِي َّللاَّ

ِ َواَل يََخافُوَن لَْوَمةَ اَلئٍِم ذَِلكَ    َعلَى ٍة َعلَى اْلَكافِِريَن يَُجاِهُدوَن فِي َسبِيِل َّللاَّ من اآلية     اْلُمْؤِمنِيَن أَِعزَّ

   املائدة سورة  54

اْقتََرْفتُُموَها  وقوله تعاىل :  (2 َوأَْمَواٌل  َوَعِشيَرتُُكْم  َوأَْزَواُجُكْم  َوإِْخَوانُُكْم  َوأَْبنَاُؤُكْم  آَبَاُؤُكْم  َكاَن  إِْن  قُْل 

ِ َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد فِي َسبِيلِ  بَُّصوا ِه فَتَرَ َوتَِجاَرةٌ تَْخَشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن تَْرَضْونََها أََحبَّ إِلَْيُكْم ِمَن َّللاَّ

ُ اَل يَْهِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسِقيَن  ُ بِأَْمِرِه َوَّللاَّ   سورة التوبة  24اآلية    َحتَّى يَأْتَِي َّللاَّ

ِ َوالَِّذيَن آََمنُوا أََشدُّ ُحبًّا قوله تعاىل: و (3 ِ َّللاَّ ِ أَْنَداًدا يُِحبُّونَُهْم َكُحب  ِ    ِمَن النَّاِس َمْن يَتَِّخذُ ِمْن ُدوِن َّللاَّ   ّلِِلَّ

     سورة البقرة 165من اآلية 

، وبغض ما يبغض ربه ، ه وإن خالفت هواه بتقديم حما: عالمة حب العبد ربه أن  :  ل وجه االستدال

واقتفاء اثره وقبول  واتباع رسوله ، ومعاداة من عاداه ، ومواالة من واىل اهلل ورسوله ، وإن مال إليه هواه 

 .هاوكل هذه العالمات شروط يف احملبة ال يتصور وجود احملبة مع عدم، هداه 

ُ َغفُوٌر َرحِ  :وقوله تعاىل   (4 ُ َويَْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم َوَّللاَّ َ فَاتَّبِعُونِي يُْحبِْبُكُم َّللاَّ    يمٌ قُْل إِْن كُْنتُْم تُِحبُّوَن َّللاَّ

 اَل يُِحبُّ اْلَكافِِريَن َ ُسوَل فَِإْن تََولَّْوا فَِإنَّ َّللاَّ َ َوالرَّ   سورة آل عمران. 32، 31اآليتان   قُْل أَِطيعُوا َّللاَّ

أحب إىل العبد من نفسه، ووالده،      هللا ورسولهمن لوازم شرط احملبة أن يكون  أن    وجه االستدالل:
قال  فإن شهادة: ال إله إال اهلل، تستلزم شهادة أن حممدًا رسول اهلل، وتقتضي متابعته والناس أمجعني؛

 . احلسن البصري وغريه من السلف ادعي قوم حمبة اهلل عز وجل فابتالهم اهلل بهذه اآلية
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   ومن السنة : 

ميَاِن َأْن    عن النِب   عن أنس ْبِن َماِلٍك  ماجاء يف الصحيحني   (1 قَاَل َثاَلٌث َمْن ُكنا ِفيِه َوَجَد َحاَلَوَة اإْلِ
َوَرُسولُُه َأَحبا ِإلَْيِه مماا ِسَوامُهَا َوَأْن َيُِبا اْلَمْرَء اَل َيُِبُُّه ِإالا ّلِِلِا َوَأْن يَ   ُ َكَما   ْكَرَه َأْن يَ ُعوَد يف اْلُكْفرِ َيُكوَن اّلِلا

    )1(  "َيْكَرُه َأْن يُ ْقَذَف يف الناارِ 
اَل يُ ْؤِمُن َأَحدُُكْم َحىتا َأُكوَن َأَحبا ِإلَْيِه ِمْن َواِلِدِه َوَوَلِدِه َوالنااِس َأمْجَِعنَي "    قَاَل الناِبُّ   وفيهما َعْن أََنٍس   (2

      )2(  ولفظ مسلم " َحىتا َأُكوَن َأَحبا ِإلَْيِه ِمْن َأْهِلِه َوَماِلِه َوالنااِس َأمْجَِعنَي"
فَ َقاَل اَي َرُسوَل اّلِلِا َمىَت السااَعُة قَاَل َوَما َأْعَدْدَت   قَاَل َجاَء رَُجٌل ِإىَل  ويف مسلم  َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ  ( 3

ْساَل  ِم فَ َرًحا َأَشدا ِمْن لِلسااَعِة قَاَل ُحبا اّلِلِا َوَرُسوِلِه قَاَل فَِإناَك َمَع َمْن َأْحبَ ْبَت قَاَل أََنٌس َفَما َفرِْحَنا بَ ْعَد اإْلِ
 َمَعُهْم  فَِإناَك َمَع َمْن َأْحبَ ْبَت قَاَل أََنٌس فََأاَن ُأِحبُّ اّلِلاَ َوَرُسوَلُه َوَأاَب َبْكٍر َوُعَمَر فََأْرُجو َأْن َأُكونَ ناِب ِ قَ ْوِل ال

        )3(  " َوِإْن مَلْ َأْعَمْل أبَِْعَماهلِِمْ 
َوُهَو آِخٌذ بَِيِد ُعَمَر ْبِن اخْلَطااِب فَ َقاَل َلُه ُعَمُر    قَاَل ُكناا َمَع الناِب ِ   ويف البخاري عن َعْبَد اّلِلِا ْبَن ِهَشاٍم   ( 4

نَ ْفِسي بَِيِدِه َحىتا َأُكوَن  اَل َوالاِذي    اَي َرُسوَل اّلِلِا أَلَْنَت َأَحبُّ ِإيَلا ِمْن ُكلِ  َشْيٍء ِإالا ِمْن نَ ْفِسي فَ َقاَل الناِبُّ 
اآْلَن اَي   لناِبُّ َأَحبا ِإلَْيَك ِمْن نَ ْفِسَك فَ َقاَل َلُه ُعَمُر فَِإناُه اآْلَن َواّلِلِا أَلَْنَت َأَحبُّ ِإيَلا ِمْن نَ ْفِسي فَ َقاَل ا

      )4(  "ُعَمرُ 
  

 

( برقم: 48/  1( ) كتاب اإلميان ، ابب حالوة اإلميان ( )هبذا اللفظ( ،  ومسلم يف "صحيحه" )16( برقم: )12/  1أخرجه البخاري يف "صحيحه" ) -  - )1(
 ( ) كتاب اإلميان ، ابب بيان خصال من اتصف هبن وجد حالوة اإلميان ( )مبثله.( 43)
( ) كتاب اإلميان ، ابب حب الرسول صلى هللا عليه وسلم من اإلميان ( )هبذا اللفظ( ومسلم يف  15( برقم: )12/    1أخرجه البخاري يف "صحيحه" )   -  )2(

 له.( ( ) كتاب اإلميان ، ابب وجوب حمبة رسول هللا َصلاى هللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم أكثر من اأْلهل والولد والوالد والناس أمجعني ( )مبث44( برقم: )49/  1"صحيحه" )
ص القرشي العدوي رضي هللا  ( ) كتاب فضائل الصحابة ، ابب مناقب عمر بن اخلطاب أيب حف3688( برقم: )12/  5أخرجه البخاري يف "صحيحه" )  - )3(

 ب ، ابب املرء مع من أحب ( )بنحوه خمتصرا.( ( ) كتاب الِب والصلة واآلدا2639( برقم: )42/  8عنه ( )هبذا اللفظ( ،  ومسلم يف "صحيحه" )
 األميان والنذور ، ابب كيف كانت ميني النِب ( )هبذا اللفظ( ( ) كتاب 6632( برقم: )129/  8أخرجه البخاري يف "صحيحه"  )  - )4(
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واملقصود هو احملبة الشرعية ، وهي أن حمبة هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم واجبة ،   : وجه االستدالل
بفعل األوامر واجتناب النواهي حمبة متكلفة يف الغالب وهي هنا مبعىن االعتقاد ، أن يعتقد وجوب حمبتهما  

شرعية من حيث لألوامر ال  ، أما أن تصل احملبة الشرعية  يكره نفسه على فعل ما جيب وترك ماَيرم و ،  
ويوضح    ، وهللا ذو الفضل العظيم . فهو أمر اندر    اجلبليةإىل درجة احملبة    الفعل ، والنواهي من حيث الرتك  
ماجاء يف الصحيحني  عن أنس رضي هللا عنه عن ،  ، ومثله     املتقدم  ذلك حديث عمر رضي هللا عنه

     )1(  ُن َعْبٌد َحىتا َيُِبا جِلَارِِه َأْو قَاَل أِلَِخيِه َما َيُِبُّ لِنَ ْفِسِه"أنه قال :" َوالاِذي نَ ْفِسي بَِيِدِه اَل يُ ْؤمِ   النِب

.   
وهللا تعاىل أعلم .  

 

ب اإلميان ، ابب من اإلميان أن َيب ألخيه ما َيب لنفسه ( )هبذا اللفظ( ومسلم يف "صحيحه" ( ) كتا13( برقم: )12/    1أخرجه البخاري يف "صحيحه" )   -  )1(
 اإلميان ، ابب الدليل على أن من خصال اإلميان أن َيب ألخيه ما َيب لنفسه من اخلري ( )مبثله مطوال.(  ( ) كتاب45( برقم: )49/  1)
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 ولتحقيق شرط المحبة قسمان :
، وتتمثل يف  احلد األدنى من احملبة اليت البد أن توجد عند كل مسلم : وهي  حمبة ضرورية القسم األول: 

 ثالثة أمور فإن خالفها أو خالف شيئا منها ، كان ذلك من قبيل املنافاة التامة هلذا الشرط :  

: األول  من املعاني بقلبه مع قوله بلسانه، فإن أبغض شيئا من  تضمنتاهأن حيب الشهادتني وما   األمر 

ُ َوإِذَا ذُِكرَ   كما يف قوله تعاىل :كفر ،  معانيهما ْت قُلُوُب الَِّذيَن ََل يُْؤِمنُوَن ِباْْلَِخَرةِ َوإِذَا ذُِكَر   َّللاَّ َوْحَدهُ اْشَمأَزَّ

 سورة الزمر .   45اآلية    الَِّذيَن ِمْن ُدوِنِه إِذَا ُهْم َيْستَْبِشُروَن 

القلبية  فاحملبة-من األوامر  حبا شرعيا أن حيب مجيع ما أمر اهلل به ، وما أمر به رسوله   األمر الثاني:

ذَِلَك  : ، فإن أبغض شيئا منها) بأن يعتقد أنه خطأ وكان األوىل كذا( كفر لقوله تعاىل - اجلبلية ليست الزمة

ُ فَأَْحبََط أَْعَمالَُهْم    :واملقصود  باحلب الشرعي لألوامر  سورة حممد . 9اآلية        بِأَنَُّهْم َكِرُهوا َما أَْنَزَل َّللاَّ

  ويلزم من ذلك وجود البغض  لجميع ،     عمل خبالفهاغلبته نفسه ف اعتقاد صوابها وأنها احلق ولو
، فإن أحب -فالبغض القليب اجلبلي ليس الزما -عنها  ،  بغضا شرعيا-النواهي اليت نهاه اهلل ورسوله 

غلبته  واملقصود بالبغض الشرعي للنواهي : اعتقاد فساد املنهي عنه  وأن تركها هو احلق ولو . شيئا منها كفر

 وهللا تعالى أعلم . .     )1(   عمل خبالفهانفسه ف

ِمَن النااِس َمْن يَ تاِخُذ : أن ال يصرف احملبة املشوبة بالتعظيم لغري اهلل فإن فعل كفر لقوله تعاىل األمر الثالث:

فالمخالفة في هذا   ..     سورة البقرة   165من اآلية    ِمْن ُدوِن اّلِلِا أَْنَداًدا َيُِبُّوهَنُْم َكُحبِ  اّلِلِا َوالاِذيَن َآَمُنوا َأَشدُّ ُحبًّا ّلِِلِا  

 . كله القسم تنافي اإليمان
  

 

 البغض هنا متعلق ابلعمل ، والبغض الذي تقدم يف ركن النفي متعلق ابلعامل ،  فليتنبه .   - (1)
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حمبة تكميلية للقسم األول ،  وحتقيقها يدل على كمال اإلميان ، وخمالفتها تنايف كمال   القسم الثاني :

 اإلميان الواجب ، فتكون املخالفة يف هذا القسم من قبيل املنافاة اجلزئية هلذا الشرط:   

إذا مل تصل   تقديم احملاب القلبية الثمانية على حمبة اهلل وحمبة رسوله  هذا القسم :املخالفة يف ومن أمثلة 

َوأَْمَواٌل  : قوله عز وجلإىل حب العبادة ل َوَعِشيَرتُُكْم  َوأَْزَواُجُكْم  َوإِْخَوانُُكْم  َوأَْبَناُؤُكْم  آََباُؤُكْم  َكاَن  إِْن  قُْل 

َوجِ  َوَرُسوِلِه   ِ َّللاَّ ِمَن  إِلَْيُكْم  أََحبَّ  تَْرَضْوَنَها  َوَمَساِكُن  َكَساَدَها  تَْخَشْوَن  َوِتَجاَرةٌ  َسِبيِلِه  اْقتََرْفتُُموَها  فِي  َهاٍد 

ُ ََل يَْهِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسِقيَن فَتَرَ  ُ ِبأَْمِرِه َوَّللاَّ    سورة التوبة  24اآلية    بَُّصوا َحتَّى َيأِْتَي َّللاَّ

تدفعه حمبة اهلل ورسوله إىل فعل األوامر ، وترك النواهي ولو خالفت مجيع فتحقيق  شرط احملبة يكون  

، وليس هلذا حد .   واحملبة املنافاة اجلزئية هلذا الشرط  من احملاب الدنيوية .  فكمال احملبة هو الذي خيلو 

عندما يقدم ماحتبه النفس على ماحيبه اهلل ورسوله الناقصة هي اليت تشوبها املنافاة اجلزئية بوجود التقصري 

 بالكلية .ومناف لإلميان  ، أما حدوث التقصري يف القسم األول فهو فقدان هلذا الشرط  يف بعض األوقات 

 حد، واحملبة الناقصة هي األغلب . واهلل تعاىل أعلم . تمامهاوليس ل،  درجاتها كثريةفاحملبة 
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 شرط اليقي املسألة الرابعة: أدلة  
 ومن ذلك:تصف أهل اليقين  جاءت آيات كثيرة  قد    وقد دل عليه الكتاب والسنة : فمن الكتاب : •

ِهْم ِفي َسِبيِل اللَِّه ُأوَلِئَك ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن َآَمُنوا ِباللَِّه َوَرُسوِلِه ُثمَّ َلْم َيْرَتاُبوا َوَجاَهُدوا ِبَأْمَواِلِهْم َوَأْنُفِس  :قوله تعاىل  (1

 . احلجراتسورة  15اآلية  ُهُم الصَّاِدُقوَن 

 . البقرةسورة  4اآلية   َوالَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِبَما ُأْنِزَل ِإَلْيَك َوَما ُأْنِزَل ِمْن َقْبِلَك َوِباْلَآِخَرِة ُهْم ُيوِقُنوَن   قوله تعاىل:و (2

 .السجدةسورة  24اآلية  َوَكاُنوا ِبَآَياِتَنا ُيوِقُنوَنَوَجَعْلَنا ِمْنُهْم َأِئمًَّة َيْهُدوَن ِبَأْمِرَنا َلمَّا َصَبُروا   وقوله تعاىل: (3

 ، ومن ذلك: وآيات آخر تصف أهل الشك والريب
اآلية   ْم َيَتَردَُّدوَن ِإنََّما َيْسَتْأِذُنَك الَِّذيَن َلا ُيْؤِمُنوَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اْلَآِخِر َواْرَتاَبْت ُقُلوُبُهْم َفُهْم ِفي َرْيِبِه   قوله تعاىل: (4

  سورة التوبة  45

   النملسورة  66اآلية    َبِل ادَّاَرَك ِعْلُمُهْم ِفي اْلَآِخَرِة َبْل ُهْم ِفي َشكٍّ ِمْنَها َبْل ُهْم ِمْنَها َعُموَن    وقوله تعاىل: (5

   إبراهيمسورة  10من اآلية    َشكٌّ َفاِطِر السََّماَواِت َواْلَأْرِض َقاَلْت ُرُسُلُهْم َأِفي اللَِّه    وقوله تعاىل:  (6

َلِفي َشكٍّ ِممَّا َتْدُعوَنا َقاُلوا َيا َصاِلُح َقْد ُكْنَت ِفيَنا َمْرُجوًّا َقْبَل َهَذا َأَتْنَهاَنا َأْن َنْعُبَد َما َيْعُبُد َآَباُؤَنا َوِإنََّنا     تعاىل:وقوله   (7

    واآليات يف هذا املعنى كثرية .  هود .سورة  62اآلية 

 : ن ود من حيث التنصيص على الشهادتية على المقصوأدلتها أصرح في الدالل:  ومن السنة 

أشهد أن ال إله رال اهلل وأني رسول :"  قال قال رسول اهللمن حديث أبي هريرة  صحيح مسلم   ماجاء يف (1

ال يلقى اهلل بهما عبد غري "ويف رواية  .    )1(  "إال دخل اجلنة غير شاك فيهمااهلل ال يلقى اهلل بهما عبد 

لدخول جعل اليقني يف الشهادتني شرطا أنه قد  :وجه االستدالل  .    )2(  "اجلنةشاك فيهما فيحجب عن 

 اجلنة.

من لقيت من وراء هذا احلائط يشهد  "بعث بنعليه فقال  النيب نأ :"حديث طويل يف عنه  مسلم  ويف (2

فاشرتط يف دخول   :االستداللوجه   . احلديث     )3(  "قلبه فبشره باجلنة مستيقنا بهاأن ال إله إال اهلل 

، ومن املعلوم أن  طقائلها اجلنة أن يكون مستيقنا بها قلبه غري شاك فيها وإذا انتفى الشرط انتفى املشرو

 

( ) كتاب اإلميان ، ابب من لقي هللا ابإلميان وهو غري شاك فيه دخل اجلنة وحرم على النار ( )هبذا 27( برقم: )41/    1أخرجه مسلم يف "صحيحه" )    -  )1(
 اللفظ( 

( ) كتاب اإلميان ، ابب من لقي هللا ابإلميان وهو غري شاك فيه دخل اجلنة وحرم على النار ( )هبذا 27( برقم: )41/    1أخرجه مسلم يف "صحيحه" )    -  )2(
 ( اللفظ

ل اجلنة وحرم على النار ( )هبذا ( ) كتاب اإلميان ، ابب من لقي هللا ابإلميان وهو غري شاك فيه دخ31( برقم: )44/    1أخرجه مسلم يف "صحيحه" )    -  )3(
 اللفظ( 
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، وكذلك إذا أفردت شهادة أن حممدا رسول اهلل إذا أفردت دخلت فيها شهادة أن حممدا رسول اهلل الإله إال

 اهلل كما يف احلديثني التاليني : أن الإله إالاهلل دخلت فيها شهادة 

ثم قال ما من شيء مل أكن أريته ويف الصحيحني عن أمساء رضي اهلل عنها يف حديث كسوف الشمس وفيه "    (3

ال أدري أي ،  فأوحي إلي أنكم تفتنون يف قبوركم مثل أو قريب ، إال رأيته يف مقامي حتى اجلنة والنار 

ال أدري  الموقنأو  فأما املؤمن  ؟ما علمك بهذا الرجل :يقال، ذلك قالت أمساء من فتنة املسيح الدجال 

هو حممد رسول اهلل جاءنا بالبينات واهلدى فأجبنا واتبعنا هو حممد ثالثا  :بأيهما قالت أمساء فيقول

ال أدري أي ذلك قالت أمساء  أو المرتاب وأما املنافق ، به كنت لموقناإن  من صاحلا قد علمنا  :فيقال

     )1(  "ال أدري مسعت الناس يقولون شيئا فقلته :فيقول

فأما فتنة القرب فيب تفتنون ... أنه قال:"    النيب وأخرج اإلمام أمحد عن عائشة رضي اهلل عنها عن  (4

مشعوف ثم يقال له فيم كنت فيقول يف وعين تسألون فإذا كان الرجل الصاحل اجلس يف قربه غري فزع وال 

جاءنا بالبينات من عند اهلل عز   حممد رسول اهلل    اإلسالم فيقال ما هذا الرجل الذي كان فيكم فيقول

وجل فصدقناه فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها حيطم بعضها بعضا فيقال له انظر إىل ما وقاك اهلل عز 

على    نة فينظر إىل زهرتها وما فيها فيقال له هذا مقعدك منها ويقالوجل ثم يفرج له فرجة إىل اجل
كنت وعليه مت وعليه تبعث ان شاء اهلل وإذا كان الرجل السوء اجلس يف قربه فزعا مشعوفا فيقال  اليقين

له فيم كنت فيقول ال أدري فيقال ما هذا الرجل الذي كان فيكم فيقول مسعت الناس يقولون قوال فقلت كما 

لوا فتفرج له فرجة قبل اجلنة فينظر إىل زهرتها وما فيها فيقال له انظر إىل ما صرف اهلل عز وجل عنك قا

كنت على الشك   ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها حيطم بعضها بعضا ويقال له هذا مقعدك منها
    )2(  " وعليه تبعث ان شاء اهلل ثم يعذب وعليه مت

  

 

رواه    195/ص4( ) مسند عائشة رضي هللا عنها ، ( )هبذا اللفظ( قال يف الرتغيب والرتهيب ج 25729( برقم: )6046/    11أخرجه اإلمام أمحد )   -  )1(
هذا إسناد صحيح رواه النسائي يف التفسري ... وله شاهد من حديث الِباء بن عازب      6251/   252/ص4  مصباح الزجاجة ج أمحد ِبسناد صحيح ،وقال يف

 رواه أبو داود يف سننه" وقال األرنؤوط " إسناده صحيح على شرط الشيخني "
 سبق خترجيه   - (2)
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 اليقين قسمان:ولتحقيق شرط 

أن يقوهلما ب   -1 وهو: احلد األدنى من اليقني الذي البد أن يوجد عند كل مسلم يقني ضروري :  القسم األول

مستيقنا جبميع ما تعنيه الشهادتان  من االعتقادات يف ركين النفي واإلثبات وركن املتابعة ،    فإن مل يكن 

مستيقنا جبميع ما أمر اهلل ورسوله به وما نهى عنه اهلل ورسوله وما أخرب به أن يكون  -2مستيقنا بذلك كفر. 

واملفسدة فيه ، وأن مانهى عنه اهلل ورسوله باطل كله  واملصلحة فيه متمحضةكله ،  اهلل ورسوله بأنه حق

وجود  -1 منها:تكون بأمور املنافاة التامة هلذا الشرط .ف فإن شك أو تردد يف شيء من ذلك كفر   متمحضة 

الشك  -2  . ت الشك يف شيء من أصول الدين مما تقدم) يف خصائص اهلل من الربوبية واأللوهية واألمساء والصفا

ينبغي  أو بعضها مفاسد الشرعية أن األوامراعتقاد  -3 . يف شيء مما أخرب به اهلل أو رسوله صلى اهلل عليه وسلم 

فاملخالفة يف هذا القسم  .مطلقا ينبغي اإلتيان بها أو بعضها مصاحل شرعيةال ، أو أن النواهيمطلقا اإلعراض عنها

 كله. تنايف اإلميان

بأن يدفعه اليقني بالشهادتني وحتقيقه يدل على كمال اإلميان ، ، يقني تكميلي للقسم األول   القسم الثاني:

إىل فعل مجيع األوامر وترك مجيع النواهي  ،يف العبادات واملعامالت ، ويف هذا القسم خيتلف الناس   حبسب 

وذلك بأن يدفعه ضعف اليقني إىل ،  وضعفه ،  واملخالفة يف هذا القسم  تنايف كمال اإلميان الواجب اليقنيقوة 

واليقني درجات كثرية يتفاوت فيها الناس بقدر إميانهم ،   .   لواجبات فعل بعض احملرمات وترك بعض ا

َمْن َذا الَِّذي ُيْقِرُض اللََّه َقْرًضا َحَسًنا َفُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعاًفا َكِثرَيًة َواللَُّه َيْقِبُض َوَيْبُسُط     :فمن الذي يوقن حقا بقوله تعاىل 

  َوَما َأْنَفْقُتْم ِمْن َشْيٍء َفُهَو ُيْخِلُفُه َوُهَو َخْيُر الرَّاِزِقنَي     :، وقوله تعاىل سورة البقرة  245اآلية  َوِإَلْيِه ُتْرَجُعوَن 

َوَيْرُزْقُه   َوَمْن َيتَِّق اللََّه َيْجَعْل َلُه َمْخَرًجا     :،وقوله تعاىل فيدفعه ذلك إىل البذل والعطاء ، سبأ سورة  39اآلية من 

الشَّْيَطاُن َيِعُدُكُم اْلَفْقَر َوَيْأُمُرُكْم ِباْلَفْحَشاِء    :، وبقوله تعاىل  سورة الطالق 3، 2من اآلية    ِمْن َحْيُث َلا َيْحَتِسُب

 سورة البقرة   268اآلية    (268َوَفْضًلا َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم )َواللَُّه َيِعُدُكْم َمْغِفَرًة ِمْنُه 

َوَما َزاَداللَُّه َعْبًداِبَعْفٍو ِإلَّاِعزًّا   َما َنَقَصْت َصَدَقٌة ِمْن َماٍل "عن َأِبي هريرة عن مسلم  ماجاء يف صحيحومثله يف السنة 

 . أهل اليقينحيث التطبيق على خالف ذلك إال  وأكثر الناس من       )1(  "ِإلَّا َرَفَعُه اللَُّه َوَماَتَواَضَع َأَحٌدِللَِّه

تهون عليه مجيع وفكلما ازداد اليقني بوعد اهلل ، ووعيده ، كلما زادت التقوى ، فهو اليظلم ، وال يكذب ، 

، فيكون ممن قال لناس غري ذلك لمهما ظهر ، العبادات ، بل يلتذ بها . ومنه اليقني بنصرة هلل هلذا الدين 

 .السجدةسورة  24اآلية  َوَجَعْلَنا ِمْنُهْم َأِئمًَّة َيْهُدوَن ِبَأْمِرَنا َلمَّا َصَبُروا َوَكاُنوا ِبَآَياِتَنا ُيوِقُنوَن  اهلل فيهم 

 

 ( ) كتاب الِب والصلة واآلداب ، ابب استحباب العفو والتواضع ( )هبذا اللفظ( 2588( برقم: )21/  8أخرجه مسلم يف "صحيحه" )  - )1(
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،  اليقني بهذه الكلمة وحقوقها  يوجبها بكثري مم: عدم عمل اجلوارح  هلذا الشرط تتمثل يف  املنافاة اجلزئيةف

، أو التهاون برتك مور به شرعا املأعلى الوجه  األوامربعض تطبيق عدم خللل بعندما يقع ا: ذلك ويتبني 

 والتهاون بفعلها.بعض النواهي أو بعدم اجتناب  ،  بعضها

فتحقيق هذا الشرط يكون مبحاولة الوصول إىل ماميكن الوصول إليه من كمال اليقني يف كال القسمني ،  وهو  

هذا الشرط منافاة تامة ، أو جزئية ، واليقني الناقص هو من توجد عنده  الذي خيلوا من  كل ماينايف االمتثال

، وبالتالي يكون فاقدا  فاقدا هلذا الشرط فإنه يكونحصل عنده خلل يف القسم األول  ، أما مناملنافاة اجلزئية 

 . لإلميان

  أعلم .حد ، واليقني الناقص هو األغلب . واهلل تعاىلوليس لتمامه  درجاته كثريةفاليقني  
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 شرط الصدق املسألة اخلامسة : أدلة  
 

 وقد دل  على ذلك الكتاب والسنة : فمن الكتاب:

 

 سورة الزمر  33اآلية  ِبالصِّْدِق َوَصدََّق ِبِه ُأوَلِئَك ُهُم اْلُمتَُّقوَن َوالَِّذي َجاَء  :قوله تعاىل (1

َزاَدُهْم ِإلَّا ِإمَياًنا  َوَلمَّا َرَأى اْلُمْؤِمُنوَن اْلَأْحَزاَب َقاُلوا َهَذا َما َوَعَدَنا اللَُّه َوَرُسوُلُه َوَصَدَق اللَُّه َوَرُسوُلُه َوَما  وقوله تعاىل :  (2

 . سورة األحزاب 22اآلية   َوَتْسِليًما 

َوَلَقْد َفَتنَّا الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َفَلَيْعَلَمنَّ اللَُّه   َأَحِسَب النَّاُس َأْن ُيْتَرُكوا َأْن َيُقوُلوا َآَمنَّا َوُهْم َلا ُيْفَتُنوَن   وقوله تعاىل:  (3

 سورة العنكبوت . 3، 2تان اآلي الَِّذيَن َصَدُقوا َوَلَيْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبنَي 

 َوِمَن النَّاِس َمْن َيُقوُل َآَمنَّا ِباللَِّه َوِباْلَيْوِم اْلَآِخِر َوَما ُهْم ِبُمْؤِمِننَي  ا ين قالوها كذبذاملنافقني الشأن  وقال يف (4

 ُيَخاِدُعوَن اللََّه َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوَما َيْخَدُعوَن ِإلَّا َأْنُفَسُهْم َوَما َيْشُعُروَن   سورة البقرة .   9، 8اآليتان 

 سورة الفتح . 11من اآلية  َيُقوُلوَن ِبَأْلِسَنِتِهْم َما َلْيَس ِفي ُقُلوِبِهْم   : وقوله تعاىل   (5

سورة  12اآلية  َوَرُسوُلُه ِإلَّا ُغُروًراَوِإْذ َيُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َمَرٌض َما َوَعَدَنا اللَُّه     وقوله تعاىل :   (6

         األحزاب

   ومن السنة :  

ما من أحد يشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدا عبده قال :" عن يف الصحيحني عن معاذ بن جبل ماجاء  (1

   )1(  "إال حرمه اهلل على النار صدقا من قلبهورسوله 
الداللة على المقصود   صريح  النصوهذا       

 في كون الصدق شرطا لهما.  من حيث التنصيص على الشهادتين
بن  موفيهما أيضا من حديث أنس بن مالك وطلحة بن عبيد اهلل رضي اهلل عنهما من قصة االعرابي وهو ضما  (2

ال إال أن تطوع  :"عن شرائع اإلسالم فأخربه قال هل علي غريها قال ثعلبة وافد بين سعد بن بكر ملا سأل 

إن صدق ليدخلن "ويف بعض الروايات  "أفلح إن صدق قال واهلل ال أزيد عليها وال أنقص منها فقال 

 .فاشرتط يف فالحه ودخول اجلنة أن يكون صادقا    2"  الجنة

 

( ) كتاب العلم ، ابب من خص ابلعلم قوما دون قوم كراهية أن ال يفهموا ( )هبذا اللفظ( ،  ومسلم 128( برقم: )37/    1أخرجه البخاري يف "صحيحه" )    -  )1(
 ( ) كتاب اإلميان ، ابب من لقي هللا ابإلميان وهو غري شاك فيه دخل اجلنة وحرم على النار ( )مبثله.( 32برقم: ) (45/  1يف "صحيحه" )

( برقم:  31/    1( ) كتاب اإلميان ، ابب الزكاة من اإلسالم ( )هبذا اللفظ( ، ومسلم يف "صحيحه" )46( برقم: )18/    1خرجه البخاري يف "صحيحه" )أ  -  2
 ( ) كتاب اإلميان ، ابب بيان الصلوات الت هي أحد أركان اإلسالم ( )مبثله.( 11)
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إنه قد أوحى إىل أنكم تفتنون يف القبور  أنه قال :"رضي اهلل عنها عن النيب  عن أمساء ويف الصحيحني (3

يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل ؟ فأما املؤمن أو قال املوقن  قريبا أو مثل فتنة املسيح الدجال

فاشترط      )1(  "  فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا جاءنا بالبينات واهلدى  فيقول هو رسول اهلل هو حممد 
 .  وهي إذا أفردت دخل يف معناها الإله إال اهلل،  الصدق في الشهادة بأن محمدا رسول هللافي 

 ولتحقيق شرط الصدق قسمان :
 

فالبد   -1: وهو احلد األدنى من الصدق الذي البد أن يوجد عند كل مسلم، صدق ضروري  القسم األول:  
البد أن يكون صادقا يف أن أييت    - 2. وإال كان منافقا  ،  أن يكون صادقا يف قوله للشهادتني يواطئ قلبه لسانه  

من فعل أو قول أو    جبميع ماتقتضيه  الشهادتني من املعاين املتعلقة ابألركان ، فإذا انقضهما بفعل ماينقضهما
 .كلهتنايف اإلميان   :ومبعىن آخر،  فاملخالفة يف هذا القسم تنايف الشهادتني منافاة اتمة اعتقاد كان كاذاب.

 
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 ،

تقصري يف القسم الثاين   أبن يضعف عنده االلتزام مبا تقتضيه هذه الكلمة من احلقوق سوى األركان    عنده
هلذا    فقداانيعد  فحدوث التقصري يف القسم األول  أما  والشروط ، وهذه من املنافاة اجلزئية هلذا الشرط  .  

بن مسعود رضي  عن َعْبِد اللَِّهجاء يف الصحيحني  وقد  حد لتمامهوليس كثرية الصدق  درجات ف    .الشرط ابلكلية  

َعَلْيُكْم اِبلصِ ْدِق فَِإنا الصِ ْدَق يَ ْهِدي ِإىَل اْلِِبِ  َوِإنا اْلِِبا يَ ْهِدي ِإىَل اجْلَناِة َوَما يَ َزاُل  : "   النيب َقاَل َقاَل اهلل عنه
ُكْم َواْلَكِذَب فَِإنا اْلَكِذَب ي َ  يًقا َوِإايا  اْلُفُجوِر  ْهِدي ِإىَل الراُجُل َيْصُدُق َويَ َتَحراى الصِ ْدَق َحىتا ُيْكَتَب عنَد اّلِلِا ِصدِ 

 

 سبق خترجيه   - (1)
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ااًب"َوِإنا اْلُفُجوَر يَ ْهِدي ِإىَل النااِر َوَما يَ َزاُل الراُجُل َيْكِذُب َويَ َتَحراى اْلَكِذَب َحىتا ُيْكَتَب عنَد اّلِلاِ  .         )1(     َكذا
 وهللا تعاىل أعلم.  والصدق الناقص هو األغلب. فمن الذي يصدق حىت يبلغ درجة الصديق ؟  

  

 

 وكونوا مع الصادقني ( )مبثله.(  ( ) كتاب األدب ، ابب قول هللا تعاىل اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا6094( برقم: )25/    8أخرجه البخاري يف "صحيحه" )    -  )1(
 الكذب وحسن الصدق وفضله ( )مبثله.(  ( ) كتاب الِب والصلة واآلداب ، ابب قبح2607( برقم: )29/  8، ومسلم يف "صحيحه" )
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 شرط اإلخالص املسألة السادسة : أدلة 
 

 ويدل على هذا الشرط الكتاب والسنة : فمن الكتاب:

 سورة البينة 5اآلية  َوَما ُأِمُروا ِإلَّا ِلَيْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصنَي َلُه الدِّيَن ُحَنَفاَء وله تعاىل:ق (1

 سورة الزمر 11اآلية  ُقْل ِإنِّي ُأِمْرُت َأْن َأْعُبَد اللََّه ُمْخِلًصا َلُه الدِّيَن    وقوله تعاىل (2

 كهفسورة ال 110اآلية  َمْن َكاَن َيْرُجوا ِلَقاَء َربِِّه َفْلَيْعَمْل َعَمًلا َصاِلًحا َوَلا ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة َربِِّه َأَحًدا  وقوله تعاىل: (3

    ومن السنة:

قال :"أسعد الناس بشفاعت من قال ال إله إال هللا    عن  يف الصحيح)البخاري( عن أيب هريرة  ماجاء  (1
الداللة على المقصود من حيث التنصيص    وهذا النص صريح   قلت:  .         )1(  خالصا من قلبه أو نفسه"

أفردت دخل يف معناها وهي إذا  .لشهادة أن الإله إال هللا  شرطا    اإلخالصفي كون    على الشهادتين

 واهلل تعاىل أعلم. شهادة أن حممدا رسول اهلل .

قال:" إن هللا حرم على النار من قال ال إله إال هللا يبتغي   عن    ويف الصحيحني عن عتبان بن مالك   (2
 وهذا الحديث في معنى الذي قبله . .      )2(  بذلك وجه هللا عز وجل" 

َوَلِكْن ِإنا اّلِلاَ اَل يَ ْنُظُر ِإىَل ُصَورُِكْم َوَأْمَواِلُكْم  "  النِب    قَاَل قَالَ رضي هللا عنه  ويف مسلم عن َأيب هريرة   (1
 .وفيه إشارة إلى اإلخالص      )3(  "يَ ْنظُُر ِإىَل قُ ُلوِبُكْم َوَأْعَماِلُكمْ 

  

 

 لى احلديث ( )هبذا اللفظ(( ) كتاب العلم ، ابب احلرص ع 99( برقم: )31/  1أخرجه البخاري يف "صحيحه" )   - )1(
( ) كتاب 33( برقم: )126/  2وت ( )هبذا اللفظ( ، )( ) كتاب الصالة ، ابب املساجد يف البي425( برقم: )92/  1أخرجه البخاري يف "صحيحه" )  - )2(

 ( )مبثله.(  املساجد ومواضع الصالة ، ابب الرخصة يف التخلف َعْن اجلماعة بعذر
 م وخذله واحتقاره ( )هبذا اللفظ( ( ) كتاب الِب والصلة واآلداب ، ابب حترمي ظلم املسل2564( برقم: )11/  8أخرجه مسلم يف "صحيحه" )  - )3(

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(184)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(730)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(13316)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(19392)


56 

 

  
 

 

 

 

 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

األعمال واألقوال اليت هي عبادات من أصل مشروعيتها ، واليت دل الدليل  :وهي العبادات المحضة ، (1

العبادات القلبية  -أ : من النصوص أو غريها على حتريم صرفها لغري اهلل، ويدخل يف العبادات احملضة

وهي تشمل قول القلب "اعتقاده" وعمل القلب مثل احملبة واالخالص والرجاء واخلوف والتوكل والصرب 

العبادات القولية كالنطق بكلمة التوحيد ،والذكر واألمر باملعروف  -ب  .عل األوامر وترك النواهي على ف

العبادات الفعلية"البدنية" كالصالة والصيام والسجود والطواف  -ج .  والنهي عن املنكر وقراءة القرآن 

والذبح والنذر بإخراج شيء من العبادات املالية كالزكاة وصدقة التطوع  -د . واحلج وطلب العلم الشرعي 

 .املال

األعمال واألقوال اليت ليست عبادات من أصل مشروعيتها ولكنها تتحول  :وهي العبادات غير المحضة (2

النفقة : كفعل الواجبات واملندوبات اليت ليست يف األصل من العبادات -بالنية الصاحلة إىل عبادات مثل أ

فعل  -ج .  ترك احملرمات  فإن تركها هلل أثيب على ذلك -ب  .الواجبة وبر الوالدين وإكرام الضيف

   1بفعلها التقوي على طاعة اهلل إثيب عليهانوى املباحات كاألكل والنوم والبيع فإن 

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

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

  

 

 130-126ص  -رمحه هللا-انظر تسهيل العقيدة لفضيلة األستاذ الدكتور عبدهللا بن عبدالعزيز اجلِبين - 1



57 

 

  
 

 

 

 

 ؟   هلل 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 هلل( االحتساب  

   .وال يؤجر ألنه لم يحتسب ، يأثم ألنه قد امتثل  امتثل لغير وجه هللا فإنه ال

رضي  عن أيب هريرة    ونصه :"  هبم 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  

كله ،  قيل ، مث أمر به فسحب على وجهه حىت ألقي يف النار ، ورجل وسع هللا عليه وأعطاه من أصناف املال  
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    .       )1(  "النار

 :  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  ،  

فظاهر  " ألن يقال جريء ... ولكنك تعلمت العلم ليقالقوله "الحديث المتقدم   ففي  ،    خالصة

، قال : قال   رضي هللا عنه  عن أيب هريرة  وكما في الحديث اآلخر  . .  ذلك اإلرادة اخلالصة غري املشوبة

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

 

 ( ) كتاب اإلمارة ، ابب من قاتل للرايء والسمعة استحق النار ( )هبذا اللفظ( 1905( برقم: )47/  6أخرجه مسلم يف "صحيحه" )  - )1(
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" يدل على أنه إنما أراد    "ِإالا لُِيِصيَب ِبِه َعَرًضافقوله         )1(  "، مل جيد عرف اجلنة يوم القيامةمن الدنيا  

 فقط . ذلك 

مل يظهر للناس أنه  ، ولكنه  ومل يرد بذلك اآلخرة  ،  من جاهد ، أو أنفق ، أو علم  هم    والطائفة الثانية : 
  جيب عليه من غري احتساب ،   من ابب أداء ما، وإمنا فعل هذه األمور    أراد اآلخرة كما يف الطائفة األوىل
  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  

أن "رضي اهلل عنه أبي أمامة الباهلي  بحديثوقد يستدل على ذلك يثاب لعدم إخالص اإلرادة هلل  ، 

فقال رسول  يلتمس األجر والذكررجال أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال يا رسول اهلل أرأيت رجال غزا 

له فأعادها عليه ثالث مرات يقول له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الشيء له  اهلل صلى اهلل عليه وسلم الشيء

     )2(  "ثم قال إن اهلل ال يقبل من العمل إال ما كان له خالصا وابتغى به وجهه

يف   -هللا   رحمه- قال بن رجبإذا مل يكن رايء.   إرادته اآلخرة  أبن يقال أبنه يؤجر على   :  الثانية  هة الوج
" فإن خالط نية اجلهاد مثال نية غري الرايء ، مثل أخذ أجرة للخدمة أو   82-81جامع العلوم واحلكم ص  

أخذ شيء من الغنيمة ، أو التجارة ، نقص بذلك أجر اجلهاد ومل يبطل ابلكلية ويف صحيح مسلم عن عبدهللا  
ال :" إن الغزاة إذا غنموا غنيمة ، تعجلوا ثلثي  بن عمرو رضي هللا عنهما عن النِب صلى هللا عليه وسلم أنه ق

أجرهم ، فإن مل يغنموا شيئا مت هلم أجرهم " وقد ذكران 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 "أه  كالمه 

البد من اإلخالص التام هلل 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 -1

 

 ( ) كتاب العلم ، ذكر وصف العلم الذي يتوقع دخول النار يف القيامة ملن طلبه ( )هبذا اللفظ(78( برقم: )279 / 1أخرجه ابن حبان يف "صحيحه" )  - )1(
يف فتح ( ) كتاب اجلهاد ، ابب من غزا يلتمس األجر والذكر ( )هبذا اللفظ( قال ابن حجر 1/  3140( برقم: )619/  1"اجملتىب" ) أخرجه النسائي يف  - )2(

 إسناده جيد  ( 33/  6) الباري شرح صحيح البخاري:
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 .اآلخرة وهو كاذب  - لبهذه األعما-أو لمن أظهر للناس بأنه يريد -2

 :وال ثواب وال عقاب لمن

 .بأن جمع بين إرادة الدنيا واآلخرةشرك في إرادته  -1

 . وال لمن أراد الدنيا من غير إظهار للناس  أنه يريد اآلخرة -2

 :أنه في اإلرادة وقد يقال بأنه في حال التشريك 

 .يثاب إذا كانت إرادة اآلخرة هي الغالبة  -1

إرادة االخرة مغلوبة  ال  وقد -2 أراد اآلخرة مع الدنيا وإن كانت  أنه قد  بإرادة   يعاقب مادام 

 .الدنيا

،  بها أو مغلوبة على إرادة الدنيا  سواء كانت غالبة، بقدر إرادته اآلخرة أنه يثاب مطلقا  -3

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

 .أعلم  تعالى وهللا 
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  :ولتحقيق  شرط اإلخالص قسمان

الذي البد أن يوجد عند كل    صاإلخال وهو احلد األدِن من  :    : إخالص ضروريالقسم األول  
وهذا البد  ،  من حظوظ الدنيا    حظال من أجل  ،  يقوهلما معتقدا معنامها طلبا ملرضاة هللا      -1  :  أبنمسلم  

  . نفاق  فهو  وإال  اإلسالم  العبادة  -2منه لصحة  أنواع  والنذر  احملضة  أن يصرف مجيع  والدعاء  )كالصالة 
ن يتوجه بقصده أب،    معلى الوجه الذي أمر هللا به ، وأمر به رسوله عليه الصالة والسال ،  هلل وحده    والذبح(  

، وهذا البد منه لتحقيق هذا الشرط  ، فإن صرف شيئا منها لغري هللا     هلل وحده  وطلبه جبميع أنواع العبادة
   ومما يدل على هذا المعنى : .فقد ، كفر

ن جاء ابحلسنة فله  :"م    قال :" يقول هللا عز وجل  أن النِب    عن أيب ذر    مسلمماجاء يف صحيح   (1
أمثاهلا وأزيد ومن جاء ابلسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر ومن تقرب مين شِبا تقربت منه ذراعا عشر  

ومن تقرب مين ذراعا تقربت منه ابعا ومن أاتين ميشي أتيته هرولة ومن لقيين بقراب األرض خطيئة ال يشرك  
 .    )1(  "يب شيئا لقيته مبثلها مغفرة

يقول هللا تعاىل ألهون أهل النار عذااب يوم    :" قال     النِب  عن  أنس بن مالك  عن    ويف الصحيحني (2
لو أن لك ما يف األرض من شيء أكنت تفتدي به فيقول نعم فيقول أردت منك أهون من هذا :"القيامة  

     )2(  "وأنت يف صلب آدم أن ال تشرك يب شيئا فأبيت إال أن تشرك يب 
ريد بذلك وجه هللا    ،  ي  : أبن يصدق يف قوهلما فيواطئ قلبه لسانه ،    اإلخالصفالحد األدنى من    •

فهذا اإلخالص ضروري لكل   ابلعبادة ظاهرا وابطنا .ن يفرد هللا  أب وإخالص مجيع أنواع العبادة هلل وحده  
   املخالفة يف هذا القسم تنايف اإلميان كله. مسلم ، ف

 

ىل ( ( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، ابب فضل الذكر والدعاء والتقرب إىل هللا تعا2687( برقم: )67/    8يحه" )أخرجه مسلم يف "صح   -  )1(
 )هبذا اللفظ( 

عاىل وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض ( ) كتاب أحاديث األنبياء ، ابب قول هللا ت3334( برقم: )133/    4أخرجه البخاري يف "صحيحه" )    -  )2(
اب صفة القيامة واجلنة والنار ، ابب طلب الكافر الفداء مبلء اأْلرض ذهبا (  ( ) كت2805( برقم: )134/    8خليفة ( )هبذا اللفظ( ، ومسلم يف "صحيحه" )

 )بنحوه.( 
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أبن يكون خملصا  هلل متابعا ،    فتحقيقه يدل على كمال اإليمان:    القسم الثاني : قسم تكميلي 
كما قال تعاىل " قل إن  ويف العادات الظاهرة والباطنة   يف مجيع األقوال واألفعال يف العبادات  لرسوله  

والناس    وهذا اإلخالص هبذا املعىن الحد له  صاليت ونسكي وحمياي وممايت هلل رب العاملني الشريك له "
 .  يتفاوتون يف كماله

من  ك من أجل حظلأو أنه قال ذأن يقوهلما بغري اعتقاد ملعناهما ،  -1:  فالمنافاة التامة لهذا الشرط

كالدعاء والنذر  صرف شيئا من العبادات احملضة لغري اهلليقوم بأن  -2 . حظوظ الدنيا وهذا هو املنافق

 .والذبح 

هلذا الشرط : الشرك األصغر ، والرياء يف بعض   والمنافاة الجزئية في باب العبادات المحضة 

عن إرادة الثواب من اهلل يف  أن يغفل ،  المحضة  ،  والمنافاة الجزئية في باب العبادات غيرصوره 

وهنا خيتلف الناس يف ذلك حبسب قوة اإلميان وضعفه ،     . بيعه وشرائه ، ويف بيته وسوقه ،وسائر عمله 
فيكون قد وقع يف الشرك األصغر كما لو  ، فقد يتخلف  اإلخالص يف ابب العبادات احملضة  ختلفا جزئيا 

 : ذلك مما جاء يف ع به و ببعض بعمله أو مس  ى راء

» قَاَل   -صلى هللا عليه وسلم–قَاَل قَاَل َرُسوُل اّلِلِا    رضي هللا عنه  ما جاء يف صحيح مسلم  عْن َأىِب ُهَريْ َرةَ  (1
ْرِك َمْن َعِمَل َعَمالً َأْشَرَك ِفيِه َمِعى َغرْيِى تَ رَكْ  ُ تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل َأاَن َأْغىَن الشُّرََكاِء َعِن الشِ      )1(    ُه «ُتُه َوِشرْكَ اّلِلا

. 
ِبِه، ويف الصحيحني من    (2 حديث ُجْنَدٍب اْلَعَلِقىا قَاَل: قَاَل الناِبُّ صلى هللا عليه وسلم: َمْن مَساَع مَساَع هللاُ 

       )2(  َوَمْن يُ َراِئي يُ َراِئي هللاُ ِبِه "
من كمال اإلخالص يف كال القسمني ، يكون  مبحاولة الوصول إىل ماميكن الوصول إليه   فتحقيق شرط اإلخالص  

واإلخالص الناقص هو من توجد عنده   ،والمنافاة الجزئية  ، وهو اإلخالص الذي يسلم من المنافاة التامة  

واهلل   الناقص هو األغلب .حد ، واإلخالص لتمامه  وليس كثرية  هدرجاتفاإلخالص التام  .املنافاة اجلزئية 

 تعاىل أعلم .

 

  

 

 ( ) كتاب الزهد والرقائق ، ابب من أشرك يف عمله غري هللا ( )هبذا اللفظ(2985( برقم: )223/  8أخرجه مسلم يف "صحيحه" )  - )1(
( 223/    8 "صحيحه" )( ) كتاب الرقاق ، ابب الرايء والسمعة ( )هبذا اللفظ( ، ومسلم يف6499( برقم: )104/    8أخرجه البخاري يف "صحيحه" )    -  )2(

 ( ) كتاب الزهد والرقائق ، ابب من أشرك يف عمله غري هللا ( )بنحوه.( 2987برقم: )
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 شرط اإلنقياد املسألة السابعة : أدلة  
 ويدل على هذا الشرط الكتاب والسنة : فمن الكتاب:

َقْبِلَك ُيِريُدوَن َأْن َيَتَحاَكُموا ِإَلى الطَّاُغوِت َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذيَن َيْزُعُموَن َأنَُّهْم َآَمُنوا ِبَما ُأْنِزَل ِإَلْيَك َوَما ُأْنِزَل ِمْن  وله تعاىل:ق ( 1

 تعاىل: النساء ، مع قوله  سورة    60اآلية   (60َوَقْد ُأِمُروا َأْن َيْكُفُروا ِبِه َوُيِريُد الشَّْيَطاُن َأْن ُيِضلَُّهْم َضَلاًلا َبِعيًدا )

اآلية  ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَنُهْم ُثمَّ َلا َيِجُدوا ِفي َأْنُفِسِهْم َحَرًجا ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًماَفَلا َوَربَِّك َلا ُيْؤِمُنوَن َحتَّى 
    سورة النساء .   65

( َوِإَذا 47ِمْن َبْعِد َذِلَك َوَما ُأوَلِئَك ِباْلُمْؤِمِننَي )َوَيُقوُلوَن َآَمنَّا ِباللَِّه َوِبالرَُّسوِل َوَأَطْعَنا ُثمَّ َيَتَولَّى َفِريٌق ِمْنُهْم  وله تعاىل:ق ( 2

( َأِفي 49( َوِإْن َيُكْن َلُهُم اْلَحقُّ َيْأُتوا ِإَلْيِه ُمْذِعِننَي )48ُدُعوا ِإَلى اللَِّه َوَرُسوِلِه ِلَيْحُكَم َبْيَنُهْم ِإَذا َفِريٌق ِمْنُهْم ُمْعِرُضوَن )

( ِإنََّما َكاَن َقْوَل اْلُمْؤِمِننَي 50ْرَتاُبوا َأْم َيَخاُفوَن َأْن َيِحيَف اللَُّه َعَلْيِهْم َوَرُسوُلُه َبْل ُأوَلِئَك ُهَم الظَّاِلُموَن )ُقُلوِبِهْم َمَرٌض َأِم ا

 من  سورة النور     (51ُهُم اْلُمْفِلُحوَن )ِإَذا ُدُعوا ِإَلى اللَِّه َوَرُسوِلِه ِلَيْحُكَم َبْيَنُهْم َأْن َيُقوُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا َوُأوَلِئَك 
 ْم َوَمْن َيْعِص اللََّهَوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَلا ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأْن َيُكوَن َلُهُم اْلِخَيَرُة ِمْن َأْمِرِه وله تعاىل:ق  ( 3

   سورة األحزاب .   36اآلية  ُمِبيًناَوَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َضَلاًلا 
َنا َأَوَلْو َكاَن َآَباُؤُهْم َلا َوِإَذا ِقيَل َلُهْم َتَعاَلْوا ِإَلى َما َأْنَزَل اللَُّه َوِإَلى الرَُّسوِل َقاُلوا َحْسُبَنا َما َوَجْدَنا َعَلْيِه َآَباَء وله تعاىل:ق ( 4

       سورة املائدة 104اآلية  (104َيْهَتُدوَن )َيْعَلُموَن َشْيًئا َوَلا 

 : ومن السنة 

وأعطى أناسا من   أناسا يف القسمة   ملا كان يوم حنني آثر  :"قال ابن مسعود عن  : يف  الصحيحني (1

أشراف العرب فآثرهم يومئذ يف القسمة قال رجل واهلل إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه 

     )1(  "فقال فمن يعدل إذا مل يعدل اهلل ورسوله رحم اهلل موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصرب"اهلل

  

 

اللفظ( ، ومسلم ( ) كتاب فرض اخلمس ، ابب ما كان النِب يعطي املؤلفة قلوهبم وغريهم ( )هبذا  3150( برقم: )95/    4البخاري يف "صحيحه" ) أخرجه     -  )1(
 قوي إميانه ( )مبثله.( ( ) كتاب الزكاة ، ابب إعطاء املؤلفة قلوهبم على اإلسالم وتصِب من 1062( برقم: )109/  3يف "صحيحه" )
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من اليمن    قال:" بعث علي بن أيب طالب إىل رسول هللا     ويف الصحيحني عن أيب سعيد اخلدري    ( 2
ِبَذَهَبٍة  يف تربتها فقسمها بني أربعة نفر فقال رجل من أصحابه كنا َنن أحق هبذا من هؤالء قال فبلغ ذلك 

     ومساء قال فقام رجل غائر العينني  فقال أال أتمنوين وأان أمني من يف السماء أيتيين خِب السماء صباحا
مشرف الوجنتني انشز اجلبهة كث اللحية حملوق الرأس مشمر اإلزار فقال اي رسول هللا اتق هللا فقال ويلك 

     )1(  "أو لست أحق أهل األرض أن يتقي هللا  
خرج عام الفتح إىل مكة يف    ما ثبت يف مسلم  عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما أن رسول هللا      ( 3

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

ويف الصحيحني عن معاذة قالت  : سألت عائشة فقلت ما ابل احلائض تقضي الصوم وال تقضي الصالة   ( 4
؟ فقالت أحرورية أنت ؟ قلت لست حبرورية ولكين أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم وال 

     وهذا لفظ مسلم )3(   " نؤمر بقضاء الصالة 

عن َعْبِد هللِا ْبِن الزَُّبرْيِ، َأنا رَُجالً ِمَن األْنَصاِر َخاَصَم الزَُّبرْيَ ِعْنَد الناِبِ  صلى هللا عليه وسلم،    الصحيحنيويف   -6  
َتَصَما ِعْنَد الناِبِ  صلى هللا  يف ِشَراِج احْلَراِة الاِت َيْسُقوَن هبَا الناْخَل فَ َقاَل األَْنَصاِريُّ: َسر ِِح اْلَماَء مَيُرُّ فََأىب َعَلْيِه فَاخْ 

ف َ  َجاِرَك  ِإىَل  اْلَماَء  َأْرِسِل  مثُا  زَُبرْيُ  اَي  اْسِق  لِلزَُّبرْيِ:  وسلم،  عليه  َرُسوُل هللِا صلى هللا  فَ َقاَل  وسلم  َغِضَب عليه 
هللا عليه وسلم، مثُا قَاَل: اْسِق اَي زَُبرْيُ مثُا    األَْنَصاِريُّ، فَ َقاَل: َأْن َكاَن اْبَن َعماِتَك فَ تَ َلواَن َوْجُه َرُسوِل هللِا صلى 

اجْلَْدرِ  يَ ْرِجَع ِإىَل  اْلَماَء َحىتا  َورَبِ َك الَ   اْحِبِس  نَ َزَلْت يف ذِلَك )َفالَ  الزَُّبرْيُ: َوهللِا ِإين ِ أَلْحِسُب هِذِه اآليََة  فَ َقاَل 
ن َ  ُموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ      )4(  "ُهمْ يُ ْؤِمُنوَن َحىتا َُيَكِ 

  

 

 عز وجل وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر ( ، ومسلم ( ) كتاب أحاديث األنبياء ، ابب قول هللا 3344( برقم: )137/    4أخرجه البخاري يف "صحيحه" )    -  )1(
 ج وصفاهتم ( )هبذا اللفظ( ( ) كتاب الزكاة ، ابب ذكر اخلوار 1064( برقم: )110/  3يف "صحيحه" )

فطر يف شهر رمضان للمسافر يف غري معصية ( )هبذا ( ) كتاب الصيام ، ابب جواز الصوم وال1114( برقم: )141/    3أخرجه مسلم يف "صحيحه" )   -  )2(
 اللفظ( 

( 182/    1كتاب احليض ، ابب ال تقضي احلائض الصالة ( )مبعناه( ومسلم يف "صحيحه" )( )  321( برقم: )71/    1أخرجه البخاري يف "صحيحه" )   -  )3(
 ب قضاء الصوم على احلائض دون الصالة ( )هبذا اللفظ( ( ) كتاب احليض ، ابب وجو 335برقم: )

/  7الشرب واملساقاة ، ابب سكر األهنار ( )هبذا اللفظ( ، ومسلم يف "صحيحه" )( ) كتاب 2359( برقم: )111/    3أخرجه البخاري يف "صحيحه" )    -  )4(
 وجوب اتباعه صلى هللا عليه وسلم ( )مبثله.( ( ) كتاب الفضائل ، ابب 2357( برقم: )90
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 ولتحقيق شرط االنقياد قسمان :

ملا دلت عليه الشهادتان  من املعاني  بأن ينقاد وهو احلد األدنى من االنقياد ، ، انقياد ضروري  :القسم األول

وفعل الواجبات ، وترك  باملتابعة ،  عليه وسلمصلى اهلل وإفراده، وترك الشرك ، كإخالص العبادة هلل : 

خمالفة الشريعة يسعه  أو ظن أنهوما تقتصيه  األوامر والنواهي ،  مبوجباتها  يسلم فإن قاهلا ومل  احملرمات .

 تنايف اإلميان . فاملخالفة هنا .   وما جاءت به

بأن يكون منقادا  هلل ولرسوله   ، وحتقيقه يدل على كمال اإلميان ، انقياد تكميلي للقسم األول القسم الثاني:

   بفعل مجيع األوامر وترك مجيع النواهي  ،يف العبادات واملعامالت ، ويف هذا القسم خيتلف الناس   حبسب

 قوة اإلميان وضعفه ،  واملخالفة يف هذا القسم  تنايف كمال اإلميان الواجب .  

عدم  -1:  بـــقياد ، ويكون ذلك عدم وجود احلد األدنى من االن حتصل عند هذا الشرطفالمنافاة التامة ل

االنقياد ملا تضمنته هذه الكلمة من االستسالم التام ألحكام اهلل وأحكام الرسول ، وذلك بالطعن فيها أو اعتقاد 

طوعا واختيارا أن يقدم تقليد اآلباء والعادات املخالفة للشرع على شرع اهلل أو ب -2 . أنها على خالف ما ينبغي

 .    أتى مبا ينايف اإلميانركنا من أركان الشهادتني ، فيكون بذلك قد  فولو خال ، 

، ولكنه يفشل يف مبا تقتضيه هذه الكلمة بامتثال األوامر واجتناب النواهي  والمنافاة الجزئية : أن يلتزم

ينقاد لألحكام الشرعية إذا وافقت هواه ، وميتنع عن فمنهم من تفاوت فيه الناس  ، يوهذا  بعضها . تطبيق 

 . انقياد ناقص يشوبه وجود التقصري هذا، فاالنقياد إذا تعارضت معه 

الوصول إليه من كمال االنقياد يف كال القسمني  مبحاولة الوصول إىل ماميكن  يكون باالنقيادفتحقيق هذا الشرط 

 .،  وهو  االنقياد الذي خيلوا من  كل ماينايف هذا الشرط منافاة تامة ، أو جزئية 

 حد ، واالنقياد الناقص هو األغلب . واهلل تعاىل أعلم . لتمامهليس ، وكثرية   هفاالنقياد التام درجات
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 يف بيان   اخلامسة املقدمة  
 ( باجلوارح   العمل من )  الشرط الثا

 مسائل   ست وفيها  
   

 التنبيه على التالزم بين القول واالعتقاد والعملاملسألة األول :  

من قسم القول إىل قسمني:  قول اللسان وقول القلب، وقسم العمل إىل قسمني:  عمل القلب   هناك
وعمل اجلوارح، وهناك من خص القول ابللسان وحده، والعمل للجوارح، وفسر عمل القلب ابالعتقاد، وهي 

 تقسيمات اصطالحية واملعىن واحد.   
هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة يف " تفسري اإلميان " فتارة يقولون:    ومن:"-هللا  رحمه –شيخ اإلسالم    قال

ونية. واترة يقولون قول وعمل ونية واتباع السنة. واترة يقولون:    عمل هو قول وعمل. واترة يقولون: هو قول و 
يف القول  قول ابللسان واعتقاد ابلقلب وعمل ابجلوارح وكل هذا صحيح. فإذا قالوا: قول وعمل فإنه يدخل  

  قول القلب واللسان مجيعا ; وهذا هو املفهوم من لفظ القول والكالم وَنو ذلك إذا أطلق.. ...واملقصود هنا
أن من قال من السلف: اإلميان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب واجلوارح ; ومن أراد  

      2    )1(  أه . خاف ذلك فزاد االعتقاد ابلقلب"  االعتقاد رأى أن لفظ القول ال يفهم منه إال القول الظاهر أو 
شك أبن تفسري اإلميان أبنه قول ابللسان  واعتقاد ابلقلب وعمل ابجلوارح أوضح يف بيان املقصود    وال

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

الشهادتني، وهو   ركان الركن األول من أاألول من معاين اإلميان هو :  قول اللسان، وقد حتقق يف   فاجلزء •
 ركن النطق هبما.   

 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

 وركن املتابعة، فإن مجيع ماتضمنته من املعاين  هي اعتقاد ابلقلب.  
العلم والقبول واحملبة اليقني والصدق   وهيالثاين:  اعتقاد القلب الذي تضمنته شروط الشهادتني    املوضع
 واالنقياد فكل هذه الشروط هي من عمل القلب  كما تقدم.  واإلخالص 

 

 98-97اإلميان الكبري   - (1)
2 -   
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الثالث من معاين اإلميان وهو:  عمل اجلوارح وهو من لوازم عمل القلب،  وهو العمل مبوجب شروط   اجلزء •
خالل أداء بقية أركان    من–من العلم والقبول واحملبة اليقني والصدق واإلخالص واالنقياد  -الشهادتني  

 أعمال اجلوارح. منوَنو ذلك  اجلهاد ، ويلحق هبا واحلج  والصوم والزكاة،   الصالة،ة يف اإلسالم املتمثل
 

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

وقد سألت :"   :ه 13/7/1423يف  12506)) قال الشيخ عبد العزيز الراجحي يف جريدة اجلزيرة عدد     
هللا   عن األعمال : أه ي ش رط    رحمه ه (   وكنا يف أحد دروسه  1415عام) هللا   رحمه شيخنا اإلمام ابن ابز  

لإلميان ؟  صح ة  كمال  شرط  أم   ، 
اإلميان إال هبا كالصالة ، فمن تركها فقد كفر.   هللا : من األعمال شرط صحة لإلميان ال يصح   رحمه فقال  

يص  كمال  شرط  هو  ما  اإلمي انومنها  وإمثه ح  اتركها  عصيان  مع   ،  . بدوهنا 
الصالة من السلف ، أيكون العمل عنده شرط كمال ؟ أم شرط صحة   هللا : من مل يكفر اترك  رحمهفقلت له  

مجاعة  ، بل العمل عند اجلميع شرط صحة ، إال أهنم اختلفوا فيما يصح اإلميان به منه ؛ فقالت  فقال : ال  ؟
بن شقيق. وقال آخرون بغريها.   ه إمجاع الصحاب ة رض ي هللا عنهم ، كما حكاه عبد هللا: إنه الص الة ، وعلي

مجيعاً. هلذا اإلميان عندهم قول وعمل واعتقاد ، ال   إال أن جنس العمل البد منه لصحة اإلميان عند السلف
     -نقالً عن جريدة اجلزيرة  )  .أه ( يصح إال هبا 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  
فيما تقدم من األركان  ابستثناء النطق ابلشهادتني فهو قول ابللسان ، وعمل القلب داخل أيضا يف مجيع  

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

فاملقصود ابلعمل هنا هو العمل ابجلوارح .وهو شرط من شروط الشهادتني ودليل ظاهر على توفر مجيع األركان  
 اجلوارح  .  وبقية الشروط يف كل من يؤدي عمل 
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وبقية  لألركان    الباطنة لعمل الجوارح ، والداللة    الداللة الظاهرة    العالقة بي املسألة الرابعة :  

      . الشروط

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

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

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

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

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

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

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

ُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن      قوله تعاىل : َفَمْن   وقوله تعاىل : (،  ، سورة التوبة  105)من اآلية   َوُقِل اْعَمُلوا َفَسرَيَى اّلِلا
يَ ْرُجوا   َأَحًداَكاَن  رَب ِِه  بِِعَباَدِة  ُيْشِرْك  َواَل  َصاحِلًا  َعَماًل  فَ ْليَ ْعَمْل  رَب ِِه  اآلية  )  لَِقاَء  الكهف  110من  تعاىل :   (  سورة  وقوله 

  ْنَساَن لَِفي ُخْسٍر    * َواْلَعْصِر   : ، وقوله تعلى      تَ َواَصْوا اِبلصاِْبِ ِإالا الاِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصااحِلَاِت َوتَ َواَصْوا اِبحْلَقِ  وَ   * ِإنا اإْلِ

                                                                        

          سبحانه  وقال العنكبوت.  3،  2اآليتان  :                                                      

                                                                البقرة. 214 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  

،    ا عند هللا وحدهفعلمه،  فيما يتعلق أبحكام اآلخرة  ،  وال إىل نفيها   ،  فهذه ال سبيل إىل إثباهتا    -وانقياده  
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والمعنى: أنه قد يوجد منه االمتثال الظاهري فيحكم له    يف أحكام الدنيا، فإهنا تنبين على الظاهر.    أما

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

 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

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

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

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

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

ولكن هذا الحكم الذي   -: يعني اعتقاد كفر من فعل ناقضا من نواقض اإلسالم   )1(   االعتقاد فقط

بنيناه 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  

، يصدر من حاكم شرعي في والية شرعية ، بعد إقامة الحجة واالستتابة  ،  م شرعي  يكون بحك

 والتأكد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. 

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

وال يعني ذلك أن هذا هو    ،  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   

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

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 ،  ال اإليمان بالكلية  الحد األدنى من تصديق القلب، أو ورضاه، ومحبته هلل، وصدقه، ز

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

 

اتبعة ملركز  ينظر : مقدمات يف  التكفري وضوابط تطبيقه على املعني وفيه ما يشفي ِبذن هللا ، وهو كتيب صغري مت حتكيمه من قبل جلنة علمية متخصصة     -  (1)
 حممد بن انيف للمناصحة ، وهو من الكتب الت 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    اترك  قتل  ف   العلماء: ". ..واختلف  - هللا  رحمه–القاضي عياض    قال   خالف.

وتقدمت اإلشارة        )1  (" أكثر    الصالة  اترك  ف   هبذا  والقول   كفر:  وقيل،  الصحيح ، وهو  كفرٌ   ال  حدٌ   ذلك  أن

 هللا يف املسألة الثانية.   رمحهلذلك يف كالم الشيخ ابن ابز 

 

  

 

 ( 181 /1للقاضي عياض ) -إكمال املعلم شرح صحيح مسلم   - (1)
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 شرط عمل اجلوارح  املسألة السادسة  : أدلة  
 وقد دل على ذلك الكتاب والسنة :  

   فمن الكتاب :  ماتقدم في المسألة الرابعة  

 ومن السنة : 

فإذا ال إله إال اهلل  حىت يقولواأمرت أن أقاتل الناس  :"أنه قال  عن النيب  أنس بن مالكيف البخاري عن ماجاء   (1
واستقبلوا قبلتنا وذحبوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأمواهلم إال حبقها وحسابهم على  صالتناقالوها وصلوا  

 . )1(  اهلل"

أن ال إله  حىت يشهدوا "  أمرت أن أقاتل الناس  أنه قال عن النيبرضي اهلل عنهما  بن عمرعن  الصحيحني ويف (2

إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم 

 .)2(   وحسابهم على اهلل"

وتقدم حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما يف الصحيحني  عندما ذكر أن مبنى اإلسالم على أركان مخسة  أربعة منها عمل  (3

 باجلوارح .

  

 

 ( ( ) كتاب الصالة ، ابب فضل استقبال القبلة ( )هبذا اللفظ392( برقم: )87/  1أخرجه البخاري يف "صحيحه"  )  - )1(
الزكاة فخلوا سبيلهم ( )هبذا اللفظ( ومسلم ( ) كتاب اإلميان ، ابب فإن اتبوا وأقاموا الصالة وآتوا  25( برقم: )14/    1. أخرجه البخاري يف "صحيحه" )   -  )2(

 حىت يقولوا ال إله إال هللا حممد رسول هللا ( )مبثله.( ( ) كتاب اإلميان ، ابب اأْلمر بقتال الناس22( برقم: )39/  1يف "صحيحه" )
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 ولتحقيق شرط العمل بالجوارح قسمان : 
فمن ختلف عنه  ،، وهو احلد األدنى من  أعمال اجلوارح كالصالة   وهو العمل الضروري  القسم األول :

، وكذا من كان مثل هذا العمل فهو فاقد هلذا شرط عند كثري من أهل العلم ، وقد تقدمت اإلشارة إىل اخلالف 

 .تاركا جلنس العمل باجلوارح فهو يكفر بال خالف بني السلف كما تقدم 

مبا ميع األوامر يقوم جببأن وحتقيقه يدل على كمال اإلميان ، للقسم األول   العمل التكميلي   القسم الثاني:

يف العبادات واملعامالت ، ويف هذا القسم خيتلف  مبا يف ذلك املكروه  وترك مجيع النواهي، يف ذلك املندوب 

إذا كان املخل به  تنايف كمال اإلميان الواجب قد الناس   حبسب قوة اإلميان وضعفه ،  واملخالفة يف هذا القسم  

 .  جبات ، او احملرماتيف أعمال اجلوارح من الوا

حبيث أنه ال يعمل شيئا من جنس ، العمل ، عدم وجود احلد األدنى من  فالمنافاة التامة لهذا الشرط

 .     عمل اجلوارح ، أو يرتك عمال يعد تركه كفرا عند الكثريين كرتك الصالة 

واجتناب  بفعلها تثال األوامرمبا تقتضيه هذه الكلمة بامالتزاما تاما  أن ال يلتزم  والمنافاة الجزئية :

، فهناك من خيل ببعض الواجبات ، ويرتكب بعض احملرمات وهذا بتفاوت فيه الناس  ،  برتكها  النواهي

 . فهو واقع فيما ينايف كمال اإلميان الواجب 

 مجيع الواجبات واملندوبات ، وترك مجيع احملرمات واملكروهات ،  مبحاولة آداء : يكونفتحقيق هذا الشرط 

وقد قال صلى اهلل عليه وسلم كما يف صحيح  . عمل اجلوارح الوصول إىل ماميكن الوصول إليه من كمال  وحماولة

دين ، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: إن الدين يسر ، ولن يشاد الرضي اهلل عنه عن أبي هريرة البخاري 

 .     )1(  "أحد إال غلبه ، فسددوا وقاربوا ، وأبشروا ، واستعينوا بالغدوة والروحة ، وشيء من الدجلة

، كثرية   هدرجات مجيع أعمال اجلوارح من الواجبات واملندوبات ، وترك مجيع احملرمات واملكروهات  فآداء

 حد ، واالنقياد الناقص هو األغلب . واهلل تعاىل أعلم .ذلك  لتمامليس و

                                                                   ============== 

من عام واحد وأربعني ، ذي القعدة  رمن شه، املوافق للسادس والعشرين ، مت حبمد اهلل صباح يوم اجلمعة 

 . صالة وأزكى تسليمعلى صاحبها أفضل  ، يف املدينة النبوية وألف وأربعمائة للهجرة النبوية .

 واحلمد هلل رب العاملني .

 

 ميان ، ابب الدين يسر ( )هبذا اللفظ( ( ) كتاب اإل39( برقم: )17/  1أخرجه البخاري يف "صحيحه" )  - )1(
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