
 

 

 
هاَدتَاِن معناُهَما وما تستلزمه ُُك ِمنهما  الشَّ
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 َسلَماُن ْبُن َعْبِد الَقاِدرِ أبُْو َزْيد  :  الرِّسالة ونرشها قام بتنسيق

.َغفَ  ُه ََلُ ،ولَِوادَليِْه ،ولَِمَشاخيِِه ،وجَلِمْيِع الُمْسلِِمْْيَ  َر اللَـّ

 

 



 

 


 « :ُمقّدمة » 

احلمد هلل املتفرد بالكمال، املتوحد بصفات اجلالل، وأشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال 
ملا تمزي رشيك هل، تعاَل عن األنداد واألمثال، وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل، اذلي فضله ربه 

 به من رشيف اخلصال، صىل اهلل عليه وسلم وىلع آهل وصحبه، أهل االتباع واالمتثال. 
 أما بعد: 

فحيث إن اتللفظ بالشهادتني والعمل بمقتضاهما هو الركن األسايس لدلين اإلساليم، 
ون وحيث إن مجاهري أمة ادلعوة جيهلون ما يراد بهما، ويعتقدون أن املراد جمرد انلطق بهما د

معرفة وعمل، وأن هناك من يفرسهما بما خيالف معناهما، ذلا فقد أحببت أن أكتب حبثا حول 
ذلك، ورجاء أن يستفيد منه من هل قصد حسن، ممن أراد اهلل به خريا، وذلك يتضمن مباحث 

 :  ستة يه
 : يف فضل الشهادتْي.  بحث األولـامل
 إلتيان بهما. : القتال ىلع الشهادتْي، ووجوب ا بحث اثلاينـامل

 : يف معىن لكمة: ال هلإ إال اهلل.  املـبحث اثلالث
 : يف معىن: )شهادة أن حممدا رسول اهلل(.  املـبحث الرابع

 : رشوط الشهادتْي.  بحث اخلامسـامل
 : نواقض الشهادتْي. بحث السادسـامل



 

 

هاَدَتْْيِ »   :«  املبحث األّول يف َفضِل الشَّ

 

صىل اهلل عليه -احلديث والسنة كثريا وكثريا من أقوال انليب جيد القارئ يف كتب 
ادة تتضمن فضل هاتني الشهادتني والبشارة ملن أىت بهما باجلنة والرضوان، والسع -وسلم

أن  -ريض اهلل عنه-؛ فمن ذلك حديث عبادة بن الصامت (1)وانلجاة من عذاب اهلل وسخطه
 :  قال -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

د أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل، وأن حممدا عبده ورسوهل، وأن عيىس من شه »
عبد اهلل ورسوهل ولكمته ألقاها إَل مريم وروح منه، واجلنة حق وانلار حق؛ أدخله اهلل اجلنة 

أدخله اهلل من أي أبواب اجلنة اثلمانية شاء  »:  متفق عليه ، ويف رواية« ىلع ما اكن من العمل
من مات وهو يعلم أن ال  »مرفواع :  -ريض اهلل عنه-صحيح مسلم وغريه عن عثمان ويف ، (2)«

صىل اهلل -قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-، وعن أيب هريرة  (3)« هلإ إال اهلل دخل اجلنة
أشهد أن ال هلإ إال اهلل وأين رسول اهلل ال يلىق اهلل بهما عبد غري شاك فيهما إال   »:  -عليه وسلم
صىل اهلل -: سمعت رسول اهلل  قال -ريض اهلل عنه-، وعن عبادة بن الصامت (4)«دخل اجلنة 
 من شهد أن ال هلإ إال اهلل، وأن حممدا رسول اهلل؛ حرم اهلل عليه انلار »:  يقول -عليه وسلم

قال ملعاذ بن  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-، وعن أنس بن مالك (5)«
، (6)« ما من عبد يشهد أن ال هلإ إال اهلل وأن حممدا عبده ورسوهل إال حرمه اهلل ىلع انلار » : لجب

 -صىل اهلل عليه وسلم-يف حديثه الطويل أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-وعن عتبان بن مالك 
 . (7)« فإن اهلل حرم ىلع انلار من قال ال هلإ إال اهلل يبتيغ بذلك وجه اهلل »:   قال

                                                 

 .انظر في ذلك كتاب اإليمان أول صحيح مسلم، وكتاب التوحيد آخر صحيح البخاري وغيرهما (1)

ُقْل َيا َأْهَل اْلِكَتاِب ال َتْغُلوا ِفي  ﴿:  اء، باب قوله تعالى(، في أحاديث األنبي4446برقم: ) 6/646رواه البخاري، كما في الفتح:  (2)
 ( في اإليمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا.82[، ومسلم: برقم ) 77] سورة المائدة، اآلية :  اآلية ﴾ِديِنُكْم...

 ات على التوحيد دخل الجنة مطلقا.( في اإليمان، باب الدليل على أن من م86رواه مسلم برقم ) (3)

 ( في اإليمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة مطلقا.87رواه مسلم برقم )  (4)

 ( في اإليمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة مطلقا.82رواه مسلم برقم ) (5)

 ليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة مطلقا.( في اإليمان، باب الد48رواه مسلم برقم ) (6)

 ( في المساجد ومواضع الصالة، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر.667رواه مسلم برقم: ) (7)



 

 

ولك هذه انلصوص يف الصحيحني أو أحدهما، ودالتلها ظاهرة ىلع فضل اإلتيان بهاتني 
اللكمتني، حيث رتب ىلع ذلك دخول اجلنة وفتح أبوابها اثلمانية، واتلحريم ىلع انلار، وورد 

من قال حني يصبح أو  »:  -صىل اهلل عليه وسلم-أيضا ترتب العتق من انلار ىلع ذلك؛ فقال 
إين أصبحت أشهدك وأشهد ْحلة عرشك، وأنبياءك ومالئكتك ومجيع خلقك  يميس: امهلل

بأنك أنت اهلل ال هلإ إال أنت، وأن حممدا عبدك ورسولك أعتق اهلل ربعه من انلار، فمن قاهلا 
مرتني أعتق اهلل نصفه من انلار، ومن قاهلا ثالثا أعتق اهلل ثالثة أرباعه من انلار، ومن قاهلا 

، وورد أيضا يف (1)عنهرواه الرتمذي وأبو داود عن أنس ريض اهلل  « من انلار أربعا أعتقه اهلل
فضل هذه اللكمة أنها ترجح بالسيئات، بل جبميع املخلوقات إال ما شاء اهلل، فروى ابن حبان 

صىل اهلل عليه -عن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-واحلاكم وصححه عن أيب سعيد اخلدري 
: يا رب، علمين شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موىس، قل ال هلإ إال  قال موىس »:  قال -وسلم

اهلل.  قال: يا رب، لك عبادك يقولون هذا. ويف رواية قال: ال هلإ إال أنت، إنما أريد شيئا ختصين 
به. قال: يا موىس، لو أن السموات السبع واعمرهن غريي، واألرضني السبع يف كفة، وال هلإ إال 

 . (2)« مالت بهن ال هلإ إال اهللاهلل يف كفة 
إن  »:  قال -صىل اهلل عليه وسلم-وروى اإلمام أْحد عن عبد اهلل بن عمرو عن انليب 

: آمرك بال هلإ إال اهلل، فإن السماوات السبع  قال البنه عند موته -عليه السالم -نوحا 
ال هلإ إال اهلل، ولو أن واألرضني السبع لو وضعت يف كفة وال هلإ إال اهلل يف كفة رجحت بهن 

، وروى (3)« السماوات السبع واألرضني السبع كن حلقة مبهمة لفصمتهن ال هلإ إال اهلل
 »: الرتمذي وغريه عن عبد اهلل بن عمرو حديث صاحب ابلطاقة اذلي يدىع يوم القيامة 

ال هلإ إال ثم خيرج هل بطاقة فيها: أشهد أن  -يعين من السيئات-فينرش هل تسعة وتسعون سجال 

                                                 

 ( في األدب، باب ما يقول إذا أصبح. واللفظ له.6562(، وأبو داود برقم: )72( في الدعوات، باب )4653رواه الترمذي برقم ) (1)

( والبغوي في 3/682( الموارد. والحاكم في المستدرك )8484( وابن حبان برقم )3424رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده، رقم ) (2)
 إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة. 6/66. قال األرناؤط في تحقيق شرح السنة: 66، 6/64شرح السنة: 

 ، وصححه ووافقه الذهبي.3/42ا رواه الحاكم: (، وكذ6624هو في مسند أحمد تحقيق: أحمد شاكر برقم: ) (3)



 

 

فة، فطاشت السجالت اهلل وأن حممدا عبده ورسوهل، فتوضع السجالت يف كفة وابلطاقة يف ك
 . (1)« وثقلت ابلطاقة

فأنت ترى هذه انلصوص الصحيحة قد أفادت انلجاة والفوز ألهل هذه اللكمة، ولكن 
ى اليت قيد فيها ال بد من حتقيقها والعمل بمقتضاها، فإن هذه األدلة املطلقة حتمل ىلع األخر

 اإلتيان بالشهادتني باإلخالص والصدق... إلخ؛ تلكون بذلك مؤثرة يف العمل والسلوك.

 

هادَتْْيِ ووجوب اإلتيان بهما  املبحث اثلَّايِن »   :« القتال ىلع الشَّ

 

 » : قال -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنه-يف الصحيحني عن أيب هريرة 
اتل انلاس حىت يقولوا ال هلإ إال اهلل، فمن قال: ال هلإ إال اهلل عصم مين ماهل ونفسه أمرت أن أق

حىت يشهدوا أن ال هلإ إال اهلل،  »:  ويف رواية ملسلم  إال حبقهما وحسابه ىلع اهلل عز وجل
-أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنهما-، ويف الصحيحني عن ابن عمر (2)« ويؤمنوا يب وبما جئت به

أمرت أن أقاتل انلاس حىت يشهدوا أن ال هلإ إال اهلل وأن حممدا » :  قال -اهلل عليه وسلمصىل 
رسول اهلل، ويقيموا الصالة ويؤتوا الزاكة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق 

 صىل اهلل-عن انليب  -ريض اهلل عنه-، ويف الصحيح عن أنس  (3)« اإلسالم وحسابهم ىلع اهلل
حىت يشهدوا أن ال هلإ إال اهلل وأن  -يعين املرشكني-أمرت أن أقاتل انلاس  »:  قال -عليه وسلم

حممدا عبده ورسوهل، فإذا شهدوا أن ال هلإ إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل، وصلوا صالتنا 
 . (4)«واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا؛ فقد حرمت علينا دماؤهم وأمواهلم إال حبقها 

                                                 

، 8/834( في اإليمان، باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن ال إله إال اهلل، وكذا رواه أحمد في المسند: 8642رواه الترمذي برقم ) (1)
 ( في الزهد، باب ما يرجى من رحمة اهلل يوم القيامة، بمعناه.4455وابن ماجة برقم: )

( في الجهاد والسير، باب دعاء النبي صلى اهلل عليه وسلم الناس إلى اإلسالم... 8246برقم: ) 6/345بخاري كما في الفتح: رواه ال (2)
 ( في اإليمان باب األمر بقتال الناس حتى يقولوا ال إله إال اهلل... إلخ .83إلخ، ومسلم برقم: )

( في اإليمان، 83يمان، باب )فإن تابوا وأقاموا الصالة... اآلية(، ومسلم برقم: )( في األ86برقم: ) 3/24رواه البخاري كما في الفتح:  (3)
 باب األمر بقتال الناس حتى يقولوا ال إله إال اهلل... إلخ .

 ( في الصالة، باب فضل استقبال القبلة، يستقبل بأطراف رجليه.428برقم: ) 3/628رواه البخاري كما في الفتح:  (4)



 

 

يتقبل لك فرد أسلم  -صىل اهلل عليه وسلم-واألحاديث يف هذا كثرية، وهكذا اكن انليب 
 -ريض اهلل عنه-بعد أن يتلكم بالشهادتني، فقد ذكر املؤرخون يف قصة إسالم أيب ذر الغفاري 

فقلت: السالم عليك يا رسول اهلل، أشهد  -صىل اهلل عليه وسلم-أتيت رسول اهلل  »:  أنه قال
 . (1)« إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل، قال: فرأيت االستبشار يف وجهه أن ال هلإ

 -صىل اهلل عليه وسلم-وذكروا عن خادل بن الويلد أنه قدم املدينة لإلسالم، فأىت انليب 
فسلمت عليه وقلت: إين أشهد أن ال هلإ إال اهلل وأنك رسول اهلل. فقال:  احلمد هلل اذلي  »:  قال

-أنه ليق رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-ا قصة إسالم خادل بن سعيد بن العاص ، وكذ(2)« هداك
: إالم تدعو؟ قال: أدعوك إَل اهلل وحده ال رشيك هل، وأن حممدا  فقال » -صىل اهلل عليه وسلم

عبده ورسوهل، وختلع ما أنت عليه من عبادة حجر ال يسمع وال يرض وال ينفع، وال يدري من 
 . (3)«: فإين أشهد أن ال هلإ إال اهلل وأنك رسول اهلل  ده . قال خادلَعبََدُه ممن ال يعب

فهذه القصص وحنوها تفيد أن انلطق بالشهادتني رشط لقبول اإلسالم فمن أىت بهما 
صىل اهلل عليه -دخل يف هذا ادلين، وعصم بذلك دمه وماهل وحرم قتله، وقد أنكر انليب 

صىل -اللكمة، فيف صحيح مسلم وغريه عنه أن انليب  ىلع أسامة ملا قتل من تلفظ بهذه -وسلم
 :  بعثه يف رسية قال -اهلل عليه وسلم

 -صىل اهلل عليه وسلم-: ال هلإ إال اهلل، فطعنته، فقال رسول اهلل  فأدركت رجال فقال »
؟ قلت: يا رسول اهلل، إنما قاهلا خوفا من السالح. قال: أفال شققت  أقال ال هلإ إال اهلل وقتلته

 . (4)« عن قلبه
: يا رسول اهلل، أوجع يف املسلمني  أن أسامة قال »ويف حديث جندب ابلجيل يف الصحيح 

وقتل فالنا وفالنا، وإين ْحلت عليه، فلما رأى السيف قال ال هلإ إال اهلل، قال: فكيف تصنع 

                                                 

 .4/44في البداية والنهاية:  ذكره ابن كثير (1)

 .4/842، والبداية والنهاية: 6/464انظر سيرة ابن هشام مع الروض األنف: ( 2)

 .4/84البداية والنهاية  (3)

 ( في اإليمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: ال إله إال اهلل.26رواه مسلم برقم: ) (4)



 

 

اهلل عليه صىل -، ويف حديث ابن عباس أن انليب (1)« بال هلإ إال اهلل إذا جاءت يوم القيامة
فليكن أول ما تدعوهم إيله شهادة أن ال هلإ إال اهلل  »:  ملا بعث معاذا إَل ايلمن قال هل -وسلم

صىل اهلل عليه -، ويف املعىن أحاديث كثرية تفيد أن نيب اهلل (2)متفق عليه « وأين رسول اهلل
ل بمدلوهلما، والزتم زمانه بهاتني الشهادتني، وأن من أىت بهما وعماكن يكتيف من أهل  -وسلم

 -عز وجل -بما تستلزمه لك منهما من الطاعة هلل ورسوهل ومجيع أنواع العبادة؛ فيوحد اهلل 
ويتخىل عن العادات الرشكية، ويأخذ ذلك من معىن قوهل ال هلإ إال اهلل، كما يلزتم طاعة رسول 

ا ذاك إال أن القوم إذ ذاك : حممد رسول اهلل، وم واتباعه بمجرد قوهل -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
اكنوا عربا فصحاء يعرفون ويفهمون معىن الشهادة، ومعىن اإلهل ، وما يف هذه اللكمة من انليف 
واإلثبات، فال جرم اقترص ىلع تلقينهم هذه اللكمة؛ وذلك أن من رشط جناة من تلفظ بهذه 

فَاْعلَْم  ﴿:  -تعاَل-ل اهلل الشهادة أن يكون اعملا بمعناها، اعمال بمقتضاها ظاهرا وباطنا، قا
 ُ نَُّه ال إََِلَ إاِل اّللَّ

َ
د، اآلية : ﴾ أ َقِّ َوُهْم  ﴿:  -عز وجل -وقال  [ 32] سورة حُممَّ إاِلَّ َمْن َشِهَد بِاْلْ

وحنو ذلك من اآليات اليت تبني أنه يشرتط العلم  [ 26] سورة الزخرف، اآلية :  ﴾َيْعلَُمونَ 
لكف عن من أىت بالشهادتني ظاهرا من املرشكني، وحيقن بذلك بمعناها، وىلع هذا فيجب ا

دمه حىت خيتْب وينظر يف أمره بعد ذلك؛ فإن استقام ىلع ادلين والزتم باتلوحيد، وعمل بتعايلم 
اإلسالم، فهو مسلم هل ما للمسلمني وعليه ما ىلع املسلمني، وإن خالف مقتىض ما شهد به، أو 

را، أو استباح املحرمات املعلوم بالرضورة حتريمها، لم ترك بعض ما لكف به جحدا وإنكا
 تعصمه هذه اللكمة. 

وهذا هو الواقع يف الكثري من أهل هذا الزمان من علماء واعمة، جهلة أو مقدلة، حيث 
إن الكثري من العوام يف هذه القرون املتأخرة قد فسدت عقائدهم، ونشأوا ىلع جهالة بادلين 

عاين اللغة العربية لكها، فال جرم أصبح اجلمهور منهم ال يفهمون وبمدلول الشهادتني، بل م
معىن الشهادتني، ويقعون يف ما يناقضهما رصحيا، ويكتفون بمجرد اتللفظ بهما معتقدين أن 

                                                 

 حريم قتل الكافر بعد أن قال: ال إله إال اهلل.( في اإليمان، باب ت27رواه مسلم برقم: ) (1)

( في اإليمان، باب الدعاء إلى 32(، في الزكاة، باب وجوب الزكاة، ومسلم برقم: )3426برقم ) 4/457رواه البخاري كما في الفتح:  (2)
 الشهادتين وشرائع اإلسالم.



 

 

األجر واحلسنات وعصمة ادلم واملال حتصل برتديد هذه األحرف اجلوفاء، دون معرفة ملعانيها 
اجة إَل الالكم ىلع معاين هاتني الشهادتني إلقامة احلجة ىلع وال عمل بمقتضاها؛ ذللك حنن حب

 من خالف ذلك معىن واكتىف باتللفظ بهما، وزعم أنه بذلك مسلم اكمل اتلوحيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ه »   :« املبحث اثلَّالث يف معىن لكمِة ال هلإ إال اللَـّ

 

اتلوحيد، فأفردها الشيخ حممد بن  ببيان معىن لكمة -رْحهم اهلل-لقد عين أئمة ادلعوة 
عبد الوهاب برسالة يف جواب سؤال، وتكلم عليها يف كشف الشبهات وغريه، وتعرض هلا 
رشاح كتاب اتلوحيد وغريهم، وإيلك ما ذكره الشيخ سليمان بن عبد اهلل يف تيسري العزيز 

أي ال معبود حبق : ومعىن ال هلإ إال اهلل:  حيث يقول 64احلميد رشح كتاب اتلوحيد صفحة: 
ْرَسلَْنا ِمْن َقْبلَِك مِْن َرُسول  إاِلَّ  ﴿ وحده ال رشيك هل، كما قال تعاَل:إال هلإ واحد، وهو اهلل 

َ
َوَما أ

نَا فَاْعُبُدونِ 
َ
نَُّه اَل إََِلَ إاِلَّ أ

َ
 . [ 86] سورة األنبياء، اآلية :  ﴾نُوِِح إََِلِْه أ

ََ َولََقْد َبَعْثَنا يِف  ﴿ مع قوهل تعاَل: و ُُ ا َ وَاْجَتنُِبوا الََّّ ِن اُْعُبُدوا اّللَّ
َ
ة  َرُسوال ا أ مَّ

ُ
]  ﴾  ُُكِّ أ

 . [ 46سورة انلحل، اآلية : 
لكفار   »:  -صىل اهلل عليه وسلم  -فصح أن معىن اإلهل هو املعبود، وهلذا  ملا قال انليب 

وقال قوم هود  «ذا ليشء عجاب قريش: قولوا: ال هلإ إال اهلل. قالوا: أجعل اآلهلة إهلا واحدا إن ه
َ وَْحَدهُ َونََذَر َما ََكَن َيْعُبُد آبَاُؤنَا  ﴿:  ِجْئتََنا ِِلَْعُبَد اّللَّ

َ
 . [ 75] سورة األعراف، اآلية : ﴾أ

: ال هلإ إال اهلل وهو عبادة اهلل وترك  وهو إنما داعهم إَل: ال هلإ إال اهلل ، فهذا هو معىن
بالطاغوت واإليمان باهلل، فتضمنت هذه اللكمة العظيمة: أن ما عبادة ما سواه، وهو الكفر 

سوى اهلل ليس بإهل، وأن إهلية ما سواه من أبطل ابلاطل، وإثباتها أظلم الظلم، فال يستحق 
العبادة سواه، كما ال تصلح اإلهلية لغريه، فتضمنت نيف اإلهلية عما سواه، وإثباتها هل وحده ال 

مر باختاذه إهلا وحده، وانليه عن اختاذ غريه معه إهلا، وهذا يفهمه رشيك هل، وذلك يستلزم األ
املخاطب من هذا انليف واإلثبات، كما إذا رأيت رجال يستفيت أو يستشهد من ليس أهال 
ذللك، ويدع من هو أهل هل، فتقول: هذا ليس بمفت وال شاهد، املفيت فالن والشاهد فالن، 

 فإن هذا أمر منه ونيه. 



 

 

اإلهلية مجيع أنواع العبادة الصادرة عن تأهل القلب هلل باحلب واخلضوع،  وقد دخل يف
واالنقياد هل وحده ال رشيك هل، فيجب إفراد اهلل تعاَل بها: اكدلاعء، واخلوف، واملحبة، واتلولك 
واإلنابة، واتلوبة، واذلبح، وانلذر، والسجود، ومجيع أنواع العبادة، فيجب رصف مجيع ذلك هلل 

يك هل، فمن رصف شيئا مما ال يصلح إال هلل من العبادات لغري اهلل فهو مرشك ولو وحده ال رش
 نطق بـال هلإ إال اهلل؛ إذ لم يعمل بما تقتضيه من اتلوحيد واإلخالص. 

 
  : ذكر نصوص العلماء يف معىن اإلَل

ن ني رواه اباهلل ذو األلوهية والعبودية ىلع خلقه أمجع -ريض اهلل عنه-قال ابن عباس 
 . (1)جرير وابن أيب حاتم

وقال الوزير أبو املظفر يف اإلفصاح: قوهل: شهادة أن ال هلإ إال اهلل، يقتيض أن يكون 
ُ  ﴿:  -عز وجل-الشاهد اعملا بأن ال هلإ إال اهلل، كما قال اهلل  نَُّه اَل إََِلَ إاِلَّ اّللَّ

َ
] سورة  ﴾ فَاْعلَْم أ

د، اآلية :   . [ 32حُممَّ
ما أوضح به أن  -عز وجل-ون انلاطق بها شاهدا فيها، فقد قال اهلل وينبيغ أن يك

الشاهد باحلق إذا لم يكن اعملا بما شهد به، فإنه غري بالغ من الصدق به مع من شهد من ذلك 
َقِّ َوُهْم َيْعلَُموَن  ﴿بما يعلمه يف قوهل تعاَل:   . [ 26] سورة الزخرف، اآلية :  ﴾إاِلَّ َمْن َشِهَد بِاْلْ

 
قال: واسم اهلل تعاَل مرتفع بعد )إال( من حيث إنه الواجب هل اإلهلية، فال يستحقها 

قال: واقتىض اإلقرار بها أن تعلم أن لك ما فيه أمارة للحدث، فإنه ال يكون  -سبحانه-غريه 
إهلا، فإذا قلت: ال هلإ إال اهلل، فقد اشتمل نطقك هذا ىلع أن ما سوى اهلل ليس بإهل، فيلزمك 

بذلك وحده. قال: ومجلة الفائدة يف ذلك أن تعلم أن هذه اللكمة يه مشتملة  -سبحانه-ده إفرا

                                                 

 ذكره ابن كثير في التفسير، أول سورة الفاتحة. (1)



 

 

 -سبحانه-ىلع الكفر بالطاغوت واإليمان باهلل، فإنك ملا نفيت اإلهلية وأثبت اإلجياب هلل 
 كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن باهلل. 

 ال معبود إال هو. وقال أبو عبد اهلل القرطيب يف اتلفسري: ال هلإ إال هو، إي: 
وقال الزخمرشي: اإلهل من أسماء األجناس، اكلرجل والفرس، اسم يقع ىلع لك معبود حبق 

 أو بباطل، ثم غلب ىلع املعبود حبق. 
 وقال شيخ اإلسالم: اإلهل هو املعبود املطاع. 

قدرته وقال أيضا يف ال هلإ إال اهلل: إثبات انفراده باإلهلية، واإلهلية تتضمن كمال علمه و
ورْحته وحكمته؛ ففيها إثبات إحسانه إَل العباد، فإن اإلهل هو املألوه، واملألوه هو اذلي يستحق 
أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات اليت تستلزم أن يكون هو 

 املحبوب اغية احلب، املخضوع هل اغية اخلضوع. 
اذلي تأهله القلوب حمبة وإجالال، وإنابة وإكراما اإلهل هو  : -رْحه اهلل-وقال ابن القيم 

 وتعظيما وذال وخضواع، وخوفا ورجاء وتوالك. 
اإلهل هو اذلي يطاع فال يعىص، هيبة هل وإجالال وحمبة  : -رْحه اهلل-وقال ابن رجب 

وخوفا ورجاء وتوالك عليه، وسؤاال منه وداعء هل، وال يصلح ذلك لكه إال هلل عز وجل، فمن 
لوقا يف ءيء من هذه األمور اليت يه من خصائص اإلهلية اكن ذلك قدحا يف إخالصه أرشك خم

يف قول: ال هلإ إال اهلل ونقصا يف توحيده، واكن فيه من عبودية املخلوق حبسب ما فيه من ذلك، 
 وهذا لكه من فروع الرشك. 

حبق غري امللك وقال ابلقايع: ال هلإ إال اهلل، أي: انتىف انتفاء عظيما أن يكون معبود 
األعظم، فإن هذا العلم هو أعظم اذلكرى املنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا 

 اكن نافعا، وإنما يكون نافعا إذا اكن اإلذاعن والعمل بها تقتضيه، وإال فهو جهل رصف. 
د وقال الطيب: اإلهل فعال بمعىن مفعول، اكلكتاب بمعىن املكتوب، من أهل إهلة، أي: عب

عبادة. وهذا كثريا جدا يف الكم العلماء، وهو إمجاع منهم أن اإلهل هو املعبود، خالفا ملا يعتقده 



 

 

عباد القبور وأشباههم يف معىن اإلهل أنه اخلالق، أو القادر ىلع االخرتاع، أو حنو هذه العبارات، 
ولو فعلوا ما فعلوا من ويظنون أنهم إذا قالوا بهذا املعىن فقد أتوا من اتلوحيد بالغاية القصوى، 

عبادة غري اهلل: كداعء األموات، واالستغاثة بهم يف الكربات، وسؤاهلم قضاء احلاجات، وانلذر 
هلم يف امللمات، وسؤاهلم الشفاعة عند رب األرض والسموات، إَل غري ذلك من أنواع 

ويعرفون أن اهلل العبادات. وما شعروا أن إخوانهم من كفار العرب يشاركونهم يف هذا اإلقرار، 
هو اخلالق القادر ىلع االخرتاع، ويعبدونه بأنواع من العبادات، فليهن أبا جهل وأبا هلب ومن 
تبعهما اإلسالم حبكم عباد القبور، ويلهن أيضا إخوانهم عباد ود وسواع ويغوث ويعوق ونرس 

هال، لم يكن بني إذ جعل هؤالء دينهم هو اإلسالم املْبور، ولو اكن معناها ما زعمه هؤالء اجل
وبينهم نزاع، بل اكنوا يبادرون إَل إجابته، ويلبون دعوته، إذ  -صىل اهلل عليه وسلم  -الرسول 

: سمعنا يقول هلم قولوا: ال هلإ إال اهلل. بمعىن أنه ال قادر ىلع االخرتاع إال اهلل. فاكنوا يقولون
ْْلَُهْم َمْن َخلَقَ  ﴿ وأطعنا. قال اهلل تعاَل:

َ
ُ ولنئ َسأ  [ 27] سورة الزخرف، اآلية :  ﴾ ُهْم ََلَُقولُنَّ اّللَّ

ْرَض ََلَُقولُنَّ َخلََقُهنَّ الَْعِزيُز الَْعلِيُم  ﴿ ،
َ
َِ وَاأْل َماوَا ْْلَُهْم َمْن َخلََق السَّ

َ
] سورة  ﴾َولنَِئْ َسأ

مَّ  ﴿ ،[  2الزخرف، اآلية : 
َ
ْرِض أ

َ
َماءِ وَاأْل بَْصارَ قُْل َمْن يَْرُزقُُكْم ِمَن السَّ

َ
ْمَع وَاأْل ]  ﴾ْن َيْملُِك السَّ

 اآلية. إَل غري ذلك من اآليات.  [ 43سورة يونس، اآلية : 
لكن القوم أهل اللسان العريب، فعلموا أنها تهدم عليهم داعء األموات واألصنام من 

 ﴿األساس، وتكب بناء سؤال الشفاعة من غري اهلل ورصف اإلهلية لغريه، ألم الرأس، فقالوا: 
 ِ ُبونَا إََِل اّللَّ ِ  ﴿ ، [ 4] سورة الزمر، اآلية :  ﴾ ُزلَْف  َما َنْعُبُدُهْم إاِلَّ َِلَُقرِّ  َهُؤاَلءِ ُشَفَعاُؤنَا ِعْنَد اّللَّ

 ، [ 32] سورة يونس، اآلية :  ﴾

ٌء ُعَجاٌب  ﴿ ا إِنَّ َهَذا لَََشْ ا َواِحد ا َجَعَل اْْللَِهَة إِلَه ا
َ
 . [ 6] سورة ص، اآلية :  ﴾ أ

فتبا ملن اكن أبو جهل ورأس الكفر من قريش وغريهم أعلم منه بال هلإ إال اهلل. قال 
وَن  ﴿: تعاَل  ُ يَْسَتْكِِبُ ُهْم ََكنُوا إَِذا قِيَل لَُهْم اَل إََِلَ إاِلَّ اّللَّ ئِنَّا َْلَارُِكو آلَِهتَِنا لَِشاِعر  *إِنَّ

َ
َويَُقولُوَن أ

 . [ 46ـ  46] سورة الصافات :  ﴾ََمُْنون  



 

 

فعرفوا أنها تقتيض ترك عبادة ما سوى اهلل، وإفراد اهلل بالعبادة، وهكذا يقول عباد 
القبور إذا طلبت منهم إخالص ادلعوة والعبادة هلل وحده: أنرتك سادتنا وشفعاءنا يف قضاء 

َ  ﴿: اإلخالص هو احلق، كما قال تعاَلحواجئنا؟ فيقال هلم: نعم وهذا الرتك و
ْ
قِّ بَْل َجاَء بِاْل

َق الُْمْرَسلِْيَ   . [ 47الصافات، اآلية :  ] سورة ﴾ َوَصدَّ
 :  فال هلإ إال اهلل اشتملت ىلع نيف وإثباَ

فنفت اإلهلية عن لك ما سوى اهلل تعاَل، فلك ما سواه من املالئكة واألنبياء فضال عن 
 غريهم فليس بإهل، وال هل من العبادة ءيء. 

أن العبد ال يأهل غريه، أي ال يقصده بيشء من اتلأهل،  وأثبتت اإلهلية هلل وحده، بمعىن
وهو تعلق القلب اذلي يوجب قصده بيشء من أنواع العبادة: اكدلاعء، واذلبح، وانلذر، وغري 

 ذلك. 
وباجلملة: فال يأهل إال اهلل، أي: ال يعبد إال هو. فمن قال هذه اللكمة اعرفا ملعناها، اعمال 

ثبات الوحدانية هلل، مع االعتقاد اجلازم ملا تضمنته من ذلك بمقتضاها: من نيف الرشك، وإ
والعمل به، فهذا هو املسلم حقا، فإن عمل به ظاهرا من غري اعتقاد فهو املنافق، وإن عمل 
خبالفها من الرشك فهو الاكفر ولو قاهلا، أال ترى أن املنافقني يعملون بها ظاهرا وهم يف ادلرك 

قولونها وهم ىلع ما هم عليه من الرشك والكفر، فلم تنفعهم، األسفل من انلار، وايلهود ي
وكذلك من ارتد عن اإلسالم بإنكار ءيء من لوازمها وحقوقها فإنها ال تنفعه، ولو قاهلا مائة 
ألف، فكذلك من يقوهلا ممن يرصف أنواع العبادة لغري اهلل، كعبادة القبور واألصنام، فال 

ي جاء يف فضلها، وما أشبهه من األحاديث، وقد بني انليب تنفعهم وال يدخلون يف احلديث اذل
ذلك بقوهل: وحده ال رشيك هل. تنبيها ىلع أن اإلنسان قد يقوهلا وهو  -صىل اهلل عليه وسلم  -

داع قومه إَل  -صىل اهلل عليه وسلم-مرشك: اكيلهود، واملنافقني، وعباد القبور. ملا رأوا أن انليب 
عليه -وا أنه إنما داعهم إَل انلطق بها فقط، وهذا جهل عظيم، وهو قول ال هلإ إال اهلل، ظن

ئِنَّا  ﴿ ذا قالوا:إنما داعهم إيلها يلقولوها ويعملوا بمعناها، ويرتكوا عبادة غري اهلل، وهل -السالم
َ
أ



 

 

َجَعَل اْْل  ﴿ : وقالوا[  46] سورة الصافات، اآلية : ﴾ا لَِشاِعر  ََمُْنون  َْلَارُِكو آلَِهتِنَ 
َ
اأ  لَِهَة إاِلَّ وَاِحد ا

 . [6] سورة ص، اآلية : ﴾
 

فلهذا أبوا عن انلطق بها ، وإال فلو قالوها وبقوا ىلع عبادة الالت والعزى ومناة ، لم 
حىت خيلعوا األنداد ويرتكوا عبادتها، ويعبدوا اهلل  -عليه السالم-يكونوا مسلمني، ولقاتلهم 

ار من الكتاب والسنة واإلمجاع، وأما عباد القبور وحده ال رشيك هل، وهذا أمر معلوم باالضطر
فلم يعرفوا معىن هذه اللكمة، وال عرفوا اإلهلية املنفية عن غري اهلل، اثلابتة هل وحده ال رشيك 
هل، بل لم يعرفوا من معناه إال ما أقر به املؤمن والاكفر، واجتمع عليه اخللق لكهم من أن 

أن معناها: اإلهل، هو الغين عما سواه، الفقري إيله لك ما عداه، معناها: ال قادر ىلع االخرتاع، أو 
وحنو ذلك. فهذا حق وهو من لوازم اإلهلية، ولكن ليس هو املراد بمعىن ال هلإ إال اهلل، فإن 
هذا القدر قد عرفه الكفار، وأقروا به ولم يدعوا يف آهلتهم شيئا من ذلك، بل يقرون بفقرهم، 

اكنوا يعبدونهم ىلع معىن أنهم وسائط وشفعاء عند اهلل يف حتصيل  وحاجتهم إَل اهلل، وإنما
املطالب وجناح املآرب، وإال فقد سلموا اخللق وامللك والرزق واإلحياء واإلماتة واألمر لكه هلل 
وحده ال رشيك هل، وقد عرفوا معىن ال هلإ إال اهلل، وأبوا عن انلطق والعمل بها، فلم ينفعهم 

ِ إاِلَّ َوُهْم  ﴿ لرشك يف اإلهلية، كما قال تعاَل:اتوحيد الربوبية مع  ْكََثُُهْم بِاّللَّ
َ
َوَما يُْؤِمُن أ

 . [ 356] سورة يوسف، اآلية :  ﴾ ُمرْشُِكونَ 
 

وعباد القبور نطقوا بها، وجهلوا معناها، وأبوا عن اإلتيان به، فصاروا اكيلهود اذلين 
جد أحدهم يقوهلا وهو يأهل غري اهلل باحلب يقولونها وال يعرفون معناها وال يعملون به، فت

واإلجالل واتلعظيم، واخلوف والرجاء، واتلولك وادلاعء عند الكرب، ويقصده بأنواع العبادة 
 الصادرة عن تأهل قلبه لغري اهلل، مما هو أعظم مما يفعله املرشكون األولون. 



 

 

من األيمان صادقا أو وهلذا إذا توجهت ىلع أحدهم ايلمني باهلل تعاَل، أعطاك ما شئت 
اكذبا، ولو قيل هل: احلف حبياة الشيخ فالن، أو برتبته وحنو ذلك، لم حيلف إن اكن اكذبا، وما 
ذاك إال ألن املدفون يف الرتاب أعظم يف قلبه من رب األرباب، وما اكن األولون هكذا، بل 

 القسامة اليت وقعت يفاكنوا إذا أرادوا التشديد يف ايلمني حلفوا باهلل تعاَل، كما يف قصة 
 . (1)اجلاهلية، ويه يف صحيح ابلخاري

وكثري منهم أو أكرثهم يرى أن االستغاثة بإهله اذلي يعبده عند قْبه أو غريه أنفع وأجنح 
من االستغاثة باهلل يف املسجد، ويرصحون بذلك، واحلاكيات عنهم بذلك فيها طول، وهذا أمر 

ا أصابتهم الشدائد أخلصوا للمدفونني يف الرتاب. وهتفوا ما بلغ إيله رشك األولني. وهؤالء إذ
بأسمائهم ودعوهم يلكشفوا رض املصاب، يف الْب وابلحر والسفر واإلياب، وهذا أمر ما فعله 

فَإَِذا َركُِبوا يِف الُْفلِْك  ﴿ كبري املتعال، فاقرأ قوهل تعاَل:األولون، بل هم يف هذه احلال خيلصون لل
َ ُمْ  ينَ َدَعوُا اّللَّ  . [ 66] سورة العنكبوت، اآلية :  ﴾ لِِصَْي ََلُ ادلِّ

ُرونَ  ﴿ وقوهل:
َ
ر فَإََِلِْه ََتْأ ُكُم الُّضر َّ َعْنُكْم إَِذا فَِريٌق * ُثمَّ إَِذا َمسَّ ُثمَّ إَِذا َكَشَف الُّضر

 . [ 64ـ  64] سورة انلحل :  ﴾يرُْشُِكوَن ِمْنُكْم بَِربِِّهْم 
ملساجد، وعمروا القبور واملشاهد، فإذا قصد أحدهم القْب اذلي وكثري منهم قد عطلوا ا

يعظمه، أخذ يف داعء صاحبه باكيا خاشعا ذيلال خاضعا، حبيث ال حيصل هل ذلك يف اجلمعة 
واجلمااعت، وقيام الليل وأدبار الصلوات، فيسألونهم مغفرة اذلنوب، وتفريج الكروب، وانلجاة 

، فكيف يظن اعقل فضال عن اعلم أن اتللفظ بال هلإ إال اهلل من انلار، وأن حيطوا عنهم األوزار
مع هذه األمور تنفعهم؟! وهم قالوها بألسنتهم وخالفوها باعتقادهم وأعماهلم، وال ريب أنه لو 
قاهلا أحد من املرشكني، ونطق أيضا بشهادة أن حممدا رسول اهلل، ولم يعرف معىن اإلهل وال 

 يدري ما ذلك، إال أنه رأى انلاس يفعلون فتابعهم، ولم معىن الرسول، وصىل وصام وحج وال

                                                 

( في مناقب األنصار، باب القسامة في الجاهلية. عن ابن عباس، وهي قصة أول 4246برقم: ) 7/325ي كما في الفتح: رواه البخار (1)
قسامة في الجاهلية في بني هاشم، لما قتل رجل منهم في عقال بعير فأنكر القاتل، فحلف من قومه ثمانية وأربعون رجال، فما حال الحول 

 ومنهم عين تطرف.



 

 

يفعل شيئا من الرشك، فإنه ال يشك أحد يف عدم إسالمه، وقد أفىت بذلك فقهاء املغرب لكهم 
يف أول القرن احلادي عرش أو قبله يف شخص اكن كذلك، كما ذكره صاحب )ادلر اثلمني يف 

رحه: وهذا اذلي أفتوا به جيل يف اغية اجلالء، ال رشح املرشد املعني( من املالكية، ثم قال شا
 يمكن أن خيتلف فيه اثنان. انتىه. 

 وال ريب أن عبادة القبور أشد من هذا؛ ألنهم اعتقدوا اإلهلية يف أرباب متفرقني. 
فإن قيل: قد تبني معىن اإلهل واإلهلية، فما اجلواب عن قول من قال بأن اإلهل القادر ىلع 

 هذه العبارة ؟ االخرتاع، وحنو 
 :  اجلواب من وجهْي: قيل

: أن هذا قول مبتدع، ال يعرف أحد قاهل من العلماء وال من أئمة اللغة، والكم  أحدهما
 العلماء وأئمة اللغة هو معىن ما ذكرنا كما تقدم، فيكون هذا القول باطال. 

م هل أن يكون : ىلع تقدير تسليمه فهو تفسري بالالزم لإلهل احلق، فإن الالز اثلانـي
خالقا قادرا ىلع االخرتاع، ومىت لم يكن كذلك، فليس بإهل حق وإن سيم إهلا، وليس مراده 
أن من عرف أن اإلهل هو القادر ىلع االخرتاع فقد دخل يف اإلسالم، وأىت بتحقيق املرام، من 

، ولو مفتاح دار السالم، فإن هذا ال يقوهل أحد؛ ألنه يستلزم أن يكون كفار العرب مسلمني
قدر أن بعض املتأخرين أرادوا ذلك فهم خمطئون، يرد عليهم بادلالئل السمعية والعقلية. 

 انتىه.

ه (  :املبحث الرَّابع يف معىن »  ا رسول اللَـّ د ا  :« ) شهادة أن حُممَّ

 

ملا اكنت لكمة الشهادة علما ىلع انلطق بالشهادتني معا، واكنتا متالزمتني ال تنفك 
خرى، اكن من الواجب ىلع من أىت بكل منهما أن يعرف ما تدل عليه اللكمة، إحداهما عن األ

ويعتقد ذلك املعىن، ويطبقه يف سريته ونهجه. فبعد أن عرفت أن ليس املراد من ال هلإ إال اهلل 
جمرد اتللفظ بها، فكذلك يقال يف قرينتها، بل ال بد من اتلصديق بها، وااللزتام بمعناها 



 

 

قد  -عز وجل-مرسل من ربه  -صىل اهلل عليه وسلم-عتقاد اجلازم بأنه ومقتضاها، وهو اال
ْحله اهلل هذه الرشيعة كرسالة، ولكفه بتبليغها إَل األمة، وفرض ىلع مجيع األمة تقبل رساتله 
والسري ىلع نهجه، وابلحث يف ذلك حيتاج إَل معرفة أمور حيصل بها اتلأثر واتلحقق ألداء هذه 

 ها، وهذه األمور يه:الشهادة واالنتفاع ب

 

  : «أهلية اِليب صىل اهلل عليه وسلم هلذه الّرسالة » :  األمر األول
خَيَْتارُ  ﴿قال اهلل تعاَل:   . [ 62] سورة القصص، اآلية : ﴾ َوَربرَك خَيْلُُق َما يََشاُء َو

ْعلَُم َحْيُث ََيَْعُل رَِساَْلَهُ  ﴿وقال تعاَل: 
َ
ُ أ  . [ 384ية : ] سورة األنعام، اآل﴾ اّللَّ

ْخَيارِ  ﴿وقال تعاَل: 
َ
ُهْم ِعْنَدنَا لَِمَن الُْمْصَََّفْْيَ اأْل  . [ 47] سورة ص، اآلية : ﴾ َوإِنَّ

وحنو هذه اآليات اليت تفيدنا بأن رسل اهلل من البرش هم اذلين فضلهم واجتباهم 
 ه وبني عباده. وطهرهم، حىت أصبحوا أهال حلمل رساتله، وأمناء ىلع رشعه ودينه، ووسطاء بين

ْنُتْم إاِلَّ برََشٌ مِْثلَُنا ﴿وقد ذكر اهلل عن بعض األمم املكذبة للرسل أنهم قالوا لرسلهم: 
َ
 إِْن أ

إِْن ََنُْن إاِلَّ برََشٌ ِمْثلُُكْم َولَِكنَّ  ﴿فاكن جواب الرسل أن قالوا:  [ 35] سورة إبراهيم، اآلية :  ﴾
َ َيُمنر ىلَعَ َمْن يََشاُء مِ   . [ 33] سورة إبراهيم، اآلية :  ﴾ ْن ِعَباِدهِ اّللَّ

هو خاتم الرسل وأفضلهم، وقد خصه بما  -صىل اهلل عليه وسلم-وحيث إن نبينا حممدا 
لم حيصل لغريه ممن قبله، فإنه بال شك ىلع جانب كبري من هذا االصطفاء واالختيار اذلي 

َوإِنََّك لََعىل ُخلُق   ﴿اهلل تعاَل هل:  أصبح به مرسال إَل عموم اخللق من اجلن واإلنس، وقد قال
 . [4] سورة القلم، اآلية :  ﴾ َعِظيم  

 

تعين أنه  (1)« اكن خلقه القرآن » :قالت -ريض اهلل عنها-ويف صحيح مسلم عن اعئشة 
يطبق ما فيه من ماكرم األخالق، وحماسن األعمال اليت يشهد حبسنها ومالءمتها لك اعقل، 

                                                 

 (، في صالة المسافرين وقصرها، باب جامع صالة الليل، ومن نام عنه أو مرض، في حديث طويل.746برقم: )رواه مسلم  (1)



 

 

الويح عليه، ىلع جانب كبري من األمانة والصدق والوفاء والعفاف فلقد اكن قبل نزول 
وحنوها، حىت اكن أهل مكة يعرفونه بالصادق األمني، وقد تضاعفت وتمكنت فيه تلك 
األخالق بعد انلبوة، فاكن يتحىل بأعظم درجات الكرم واجلود واحللم والصْب، واملروءة 

... إلخ، كما يوجد ذلك مدونا بأمثلة رائعة يف والشكر، والعدل والزناهة، واتلواضع والشجاعة
 كتب السرية واتلأريخ وال خيالف يف ذلك إال من أنكر املحسوسات. 

مْبءا عن انلقائص ومساوئ اخلالق اليت تزيل  -صىل اهلل عليه وسلم-وهكذا اكن 
، احلشمة وتسقط املروءة، وتلحق بفاعلها اإلزراء واخلسة: اكبلخل والشح، والظلم واجلور

 والكْب والكذب واجلنب والعجز والكسل، والرسقة واخليانة وحنوها.

 

  : « عصمته من اخلَّايا »: األمر اثلاين
اتفقت األمة ىلع أن األنبياء معصومون من كبائر اذلنوب؛ ملنافاتها لالجتباء 

أن واالصطفاء، وألن اهلل ْحلهم رساتله إَل البرش، فال بد أن يكونوا قدوة ألممهم، ولكفهم 
حيذروا انلاس من مقارفة الكفر واذلنوب، والفسوق واملعايص، فلو وقع منهم ظاهرا ءيء من 
هذه اخلطايا، لتسلط أعداؤهم بذلك ىلع القدح فيهم، والطعن يف رشيعتهم، وذلك ينايف حكمة 
اهلل تعاَل، فاكن من رْحته أن حفظهم من فعل ءيء من هذه املخالفات، ولكفهم بانليه عنها، 

ن سوء مغبتها، كما جعلهم قدوة وأسوة يف الزهد، واتلقلل من شهوات ادلنيا اليت تشغل عن وبيا
ادلار اآلخرة، فأما صغائر اذلنوب فقد تقع من أحدهم ىلع وجه االجتهاد، ولكن ال يقرون 
عليها، فال تكون قادحة يف العدالة، وال منافية للنبوة، وإنما يه أمارة ىلع أنهم برش لم يصل 

 إَل علم الغيب، وال يصلح أن يمنح شيئا من صفات الربوبية.  أحدهم
ِيَن  ﴿وقد ذكر املفرسون وأهل العلم بعضا مما وقع من ذلك، كقوهل تعاَل:  َواَل َتَُّْردِ اَّلَّ

 . [ 68] سورة األنعام، اآلية : ﴾ُُ يَْدُعوَن َربَُّهْم بِالَْغَداةِ َوالَْعَِشِّ يُِريُدوَن وَْجَهه



 

 

ِ  ﴿وقوهل:  َُذوَك َوإ وَْحْيَنا إََِلَْك ِْلَْفََتَِي َعلَْيَنا َغْْيَهُ َوإِذ اا اَلَّتَّ
َ
ِي أ ْن ََكُدوا ََلَْفتُِنونََك َعِن اَّلَّ

ََ تَْرَكـُن إََِلِْهْم َشيْئ اا قَلِيال ا *َخلِيال ا  ْن ثَبَّْتَناَك لََقْد كِْد
َ
. [ 74ـ  74] سورة اإلرساء : ﴾ َولَْواَل أ

فعلها اجتهادا ملا يؤمله من مصلحة ظاهرة، علم اهلل تعاَل أنها ال  وحنو تلك الوقائع اليت
 تتحقق. 

فأما املعايص واذلنوب فإن اهلل تعاَل ْحاه من فعلها أو إقرارها؛ ملنافاة ذلك لصفات 
الرسالة واالختيار، وملخالفة ما ورد عنه من اتلحذير عن الكفر والفسوق والعصيان، فأما 

الرشع فقد ذكر العلماء املحققون اتفاق األمة ىلع عصمته، بل وعصمة تبليغ ما أويح إيله من 
قد عصمه قبل  -جل ذكره-األنبياء فيما يبلغونه عن اهلل تعاَل من الويح والترشيع، بل إن اهلل 

 انلبوة عن الرشك واخلنا وحنو ذلك. 
اهلية : ما هممت بيشء مما اكن أهل اجل أنه قال -صىل اهلل عليه وسلم-فقد روي عنه 

 (1)ذكره القايض عياض يف كتابه الشفايعملون به، وما هممت بسوء حىت أكرمين اهلل برساتله . 
 وغريه. 

يكلؤه اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-وقال ابن إسحاق يف السرية: فشب رسول اهلل 
 وحيفظه، وحيوطه من أقذار اجلاهلية ومعائبها؛ ملا يريد به من كرامته ورساتله وهو ىلع دين
قومه، حىت بلغ أن اكن رجال أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقا، وأكرمهم خمالطة، وأحسنهم 
جوارا، وأعظمهم خلقا، وأصدقهم أمانة، وأبعدهم من الفحش واألخالق اليت تدنس الرجال 

 .(2)اهلل به يف صغره وأمر جاهليتهتزنها وتكرما، حىت ما سيم يف قومه إال األمني؛ ملا مجع 

 

 

 

 

                                                 

 . 3/355انظر كتاب الشفاء:  (1)

 .8/832من السيرة مع الروض األنف:  (2)



 

 

ه عليه وسلم » :  الثاألمر اثل  : « عموم رساْله صىل اللَـّ

دون األنبياء خبصائص كثرية، ذكر بعضها يف  -صىل اهلل عليه وسلم-اختص حممد 
أعطيت مخسا لم يعطهن أحد قبيل: نرصت بالرعب مسرية  »:  حديث جابر املتفق عليه بقوهل

ل ألحد قبيل، وأعطيت شهر، وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا، وأحلت يل الغنائم ولم حت
صىل اهلل عليه -. وقال (1)«الشفاعة، واكن انليب يبعث إَل قومه خاصة وبعثت إَل انلاس اكفة 

 . (2)رواه مسلم «بعثت إَل األسود واألْحر  »:  -وسلم
وىلع هذا فإن ىلع مجيع البرش أن يتبعوه ويطيعوه، فإنهم مجيعا من أمته أمة ادلعوة، وقد 

ْرَسلَْناَك إاِلَّ ََكفَّة ا لِلنَّاِس بَِشْي اا َونَِذير اا ﴿  قال اهلل تعاَل:
َ
أي:  [ 82] سورة سبأ، اآلية : ﴾ َوَما أ

 للناس اكفة. 
ا ﴿وقال تعاَل:  ِ إََِلُْكْم ََجِيع ا يرَها اِلَّاُس إيِنِّ َرُسوُل اّللَّ

َ
] سورة األعراف، اآلية :  ﴾ قُْل يَا أ

362 ]  . 
يرَها اِلَّاُس اْعُبُدوا  ﴿: رآن لعموم انلاس كقوهل تعاَل وقد وردت اخلطابات يف الق

َ
يَا أ

 .  [ 83] سورة ابلقرة، اآلية :  ﴾ َربَُّكمُ 
َقِّ ِمْن َربُِّكْم فَآِمُنوا َخْْي اا لَُكمْ  ﴿ :وقال تعاَل يرَها اِلَّاُس قَْد َجاَءُكُم الرَُّسوُل بِاْلْ

َ
 ﴾ يَا أ
 . [ 375] سورة النساء، اآلية : 

نَْزِْلَا إََِلُْكْم نُور اا ُمبِين اا ﴿ل تعاَل : وقا
َ
يرَها اِلَّاُس قَْد َجاَءُكْم بُْرَهاٌن ِمْن َربُِّكْم وَأ

َ
 ﴾ يَا أ

 وما جاء به من ربه.  -صىل اهلل عليه وسلم-. فاإلشارة إَل حممد [ 374] سورة النساء، اآلية : 
ه، وملزمون بطاعته. وقد فهذه انلصوص تبني أن مجيع البرش ملكفون باتباع رساتل

مبعوث إَل اجلن كما بعث إَل اإلنسن، واستدل ذللك  -صىل اهلل عليه وسلم-اشتهر أيضا أنه 
ا  ﴿بقوهل تعاَل :  نِْصُتوا فَلَمَّ

َ
وهُ قَالُوا أ ا َحَُّضُ ِنِّ يَْسَتِمُعوَن الُْقْرآَن فَلَمَّ

ْ
ْفَنا إََِلَْك َنَفر اا ِمَن اجل َوإِذْ ََصَ

                                                 

 ومواضع الصالة. (، في المساجد683(، ومسلم: برقم )3( في التيمم، باب )446برقم: ) 3/62رواه البخاري كما في فتح:  (1)

 (، في المساجد ومواضع الصالة.683رواه مسلم برقم ) (2)



 

 

ِجيُبوا  ﴿:  إَل قوهل [ 82] سورة األحقاف، اآلية :  ﴾ا إََِل قَْوِمِهْم ُمْنِذرِيَن قُِِضَ َولَّوْ 
َ
يَا قَْوَمَنا أ

ِ َوآِمُنوا بِهِ    ﴾ َداِِعَ اّللَّ

 . [ 43] سورة األحقاف، اآلية : 
ِنِّ َفَقالُوا إِنَّ  ﴿وكذا قوهل تعاَل: 

ْ
نَُّه اْسَتَمَع َنَفٌر ِمَن اجل

َ
وِِحَ إََِلَّ أ

ُ
ا َسِمْعَنا قُْرآن اا َعَجب اا قُْل أ

 . [ 8ـ  3] سورة اجلن :  ﴾َيْهِدي إََِل الررْشِد فَآَمنَّا بِِه *
خاصة  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسالة حممد  -لعنهم اهلل-وقد زعم ايلهود وانلصارى 

 بالعرب، وذلك بعد ان اطمأنوا إَل صحة رساتله، وما تأيد به من املعجزات، وما حصل هل من
األتباع، فلم جيدوا بدا من اتلصديق بأنه مرسل من ربه، ولكن ْحلهم الكْب وحب املناصب 
واملاكسب ىلع ترك اتباعه، وقد اعرتفوا بأن ما أنزل إيله فهو ويح من اهلل تعاَل لصدقه وصحة 

نَْزلُْت َوآِمُنوا بِمَ  ﴿ رساتله، ومع ذلك لم يتقبلوا ما فيه من األوامر املوجهة إيلهم كقوهل تعاَل:
َ
ا أ

وا بِآيَاِِت َثَمن اا قَلِيال ا َوإِيَّاَي فَاتَّقُ  َل ََكفِر  بِِه َواَل تَْشََتُ وَّ
َ
ق اا لَِما َمَعُكْم َواَل تَُكونُوا أ َواَل *وِن ُمَصدِّ

ْنُتْم َتْعلَُمونَ 
َ
َقَّ وَأ َقَّ بِاْْلَاِطِل َوتَْكُتُموا اْلْ  ﴾ تَلْبُِسوا اْلْ

 وحنو ذلك من اآليات. [ 48ـ  43] سورة ابلقرة :  

 

 :«   تبليغه الرسالة »:  األمر الرابع

نِْزَل إََِلَْك ِمْن َربَِّك َوإِْن لَْم َتْفَعْل َفَما بَلَّْغَت  ﴿:  قال اهلل تعاَل
ُ
يرَها الرَُّسوُل بَلِّْغ َما أ

َ
يَا أ

  ﴾ رَِساَْلَهُ 

 . [ 67] سورة املائدة، اآلية : 
ال بد من حصوهل مع أن هذا هو وظيفة الرسل عليهم وهذا تكليف من ربه تعاَل، ف

إِْن َعلَْيَك إاِلَّ  ﴿من مجلتهم، وقد قال تعاَل :  -صىل اهلل عليه وسلم-الصالة والسالم، وحممد 
] سورة  ﴾َوَما ىلَعَ الرَُّسوِل إاِلَّ اْْلاََلُغ الُْمبُِْي  ﴿. وقال: [ 42] سورة الشورى، اآلية :  ﴾ اْْلاََلغُ 
 . [ 64اآلية :  انلور،



 

 

ريض اهلل -بهذا ابلالغ وابليان، فيقول أبو ذر  -ريض اهلل عنهم-وقد شهد هل صحابته 
 وما طائر يقلب جناحيه إال ذكر نلا منه علما -صىل اهلل عليه وسلم-تويف رسول اهلل   »:  -عنه

»(1) . 
 مثل لقد تركتكم ىلع  » : قال –صىل اهلل عليه وسلم  -وروى أْحد بن ماجه عنه 

 . (2)« ابليضاء، يللها كنهارها، ال يزيغ عنها بعدي إال هالك
عن انليب  -ريض اهلل عنه-ويف صحيح مسلم وغريه: عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص 

إنه لم يكن نيب قبيل إال اكن حقا عليه أن يدل أمته ىلع خري  »:  قال –صىل اهلل عليه وسلم  -
 . (3)«لمه هلم ما يعلمه هلم، وينذرهم رش ما يع

بدأ بدعوة أهل بدله وقومه، ثم بدعوة العرب يف  -صىل اهلل عليه وسلم  -وقد اشتهر أنه 
أحناء اجلزيرة، ثم بمن وراءهم، فاكن يرسل الرسل إَل القبائل يف ابلوادي والقرى لدلعوة إَل 

كتبا تتضمن  اهلل، وقبول هذه الرسالة، ثم بعث ادلاعة إَل ايلمن وابلحرين وغريهما، ثم بعث
ادلعوة إَل هذه الرشيعة إَل ملوك الفرس والروم وغريهم، فما تويف حىت انترشت دعوته، 

اَللَةُ  ﴿واشتهر أمره عند القريب وابلعيد:  ْت َعلَْيهِ الضَّ ُ َومِْنُهْم َمْن َحقَّ ]  ﴾َفَمْنُهْم َمْن َهَدى اّللَّ
 . [ 46سورة انلحل، اآلية : 

ه بادلعوة إَل دينه، وقتال من أىب وامتنع من قبوهلا، حىت وهكذا قام صحابته من بعد
يدخل يف اإلسالم أو يعطي اجلزية، ويلزتم اذلل والصغار، حىت بلغت هذه ادلعوة أقطار األرض 
يف أقرص مدة، كما ذكر يف كتب اتلأريخ، ومع ذلك فإن من اكن نائيا يف طرف ابلالد، وقدر أنه 

 حكم أهل الفرتات، وهو مع ذلك ملكف بأن يبحث لم يسمع بهذ الرشيعة أصال فإن هل
 وينقب عن ادلين اذلي خلق هل، وما يدين به انلاس حوهل.

 

                                                 

 ، وغيره.6/864ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية في أول الحموية، وهو في مسند أحمد:  (1)

 عنه. ومسند ( في المقدمة، باب اتباع سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. عن أبي الدرداء رضي اهلل6هو في سنن ابن ماجة برقم ) (2)
 . عن العرباض بن ساريه رضي اهلل عنه.4/386أحمد: 

 (، في اإلمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة األول فاألول.3244رواه مسلم برقم ) (3)



 

 

 

 

  :«  ختم اِلبوة »: األمر اخلامس
ملا اكنت هذه الرشيعة جلميع اخللق، وقد لكف بها مجيع العباد يف أقطار ابلالد، فإنما 

لة من السماء، فيجب علينا اإليمان بأن ذلك لكونها خاتمة الرشائع، وآخر الرساالت املزن
بَا  ﴿خاتم األنبياء وآخر الرسل قال اهلل تعاَل:  -صىل اهلل عليه وسلم  -حممدا 

َ
ٌد أ َما ََكَن حُمَمَّ

ِ وََخاَتَم اِلَّبِيِّْيَ  َحد  ِمْن رَِجالُِكْم َولَِكْن َرُسوَل اّللَّ
َ
 . [ 45] سورة األحزاب، اآلية : ﴾ أ

اء وكرسها، وأصل اخلاتم ما خيتم به ما قبله، ومنه ما ختتم به الرسائل وقد قرئ بفتح اتل
آخر األنبياء اذلين  -صىل اهلل عليه وسلم  -حىت ال يضاف إيلها ءيء ليس منها، واملعىن أنه 

أرسلهم اهلل إَل اخللق، فيلزم من كونه خاتم األنبياء أن يكون آخر الرسل، وقد روى مسلم 
مثيل ومثل   » : قال -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  أن رسول -ريض اهلل عنه- وغريه، عن أيب هريرة

األنبياء قبيل كمثل رجل بىن بنيانا، فأحسنه وأمجله إال موضع بلنة من زاوية من زواياه، فجعل 
انلاس يطوفون به وبعجبون هل، ويقولون: هال وضعت هذه اللبنة؟! قال: فأنا اللبنـة وأنا خاتـم 

 . (1)«انلبيني 
صىل اهلل عليه -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-وروى مسلم أيضا: عن جبري بن مطعم 

: أنا حممد، وأنا املايح اذلي يمحو اهلل يب الكفر، وأنا احلارش اذلي  إن يل أسماء  »:   قال -وسلم
 . (2)« حيرش انلاس ىلع قديم، وأنا العاقب اذلي ليس بعده نيب

  »:  -صىل اهلل عليه وسلم-حديث ثوبان الطويل: قال انليب  ويف سنن أيب داود وغريه يف
 . (3)«وأنه سيكون يف أميت كذابون ثالثون، لكهم يزعم أنه نيب، وأنا خاتم انلبيني ال نيب بعدي 

                                                 

 (، في الفضائل، باب ذكر كونه صلى اهلل عليه وسلم خاتم النبيين.8826رواه مسلم برقم: ) (1)

 ، في الفضائل، باب في أسمائه صلى اهلل عليه وسلم.(8464رواه مسلم برقم: ) (2)

 (، في الفتن والمالحم، باب ذكر الفتن ودالئلها.4868انظر سنن أبي داود برقم: ) (3)



 

 

آخر األنبياء، وأن من ادىع انلبوة بعده فهو  -صىل اهلل عليه وسلم-فيجب اإليمان بأنه 
حني يزنل يف آخر الزمان، إنما حيكم برشيعة  -السالمعليه -اكذب، وأن عيىس بن مريم 

فهو كفرد من أفراد هذه األمة، وإن اكن يزنل عليه اليح، لكنه  -صىل اهلل عليه وسلم-حممد 
ال خيرج عن هذا الرشع الرشيف. وىلع هذا فلك من زعم انلبوة أو ادىع الرسالة يف هذه األمة، 

ة أو شعوذة، ولو سحر أعني انلاس بأنواع من فهو كذاب أفاك، ضال مضل، ولو أىت بمخرق
السحر وابلهرج، اذلي يروج ىلع الراعع واجلهلة من العوام، كما جرى ىلع يدي األسود 
العنيس ومسيلمة الكذاب من األحوال الشيطانية، والرتهات ابلاطلة اليت يعلم كذبها لك ذي 

شوكة، وفنت به بعض انلاس، عقل سليم، وكذلك غريهما ممن ادىع انلبوة وحصل هل أتباع و
ومن آخرهم غالم أْحد القادياين اذلي انترش رشه، وفنت بشبهته طوائف وأمم يف اهلند والسند 
وكثري من ابلالد، وهكذا لك مدع للنبوة إَل يوم القيامة، وآخرهم ادلجال الكذاب اذلي وردت 

ُل  َهْل  ﴿السنة بأمره وبيان فتنته واتلحذير من رشه، وقد قال تعاَل:  نَبُِّئُكْم ىلَعَ َمْن َتََنَّ
ُ
أ

َياِطُْي  ثِيم  *الشَّ
َ
فَّاك  أ

َ
ُل ىلَعَ ُُكِّ أ  . [ 888ـ  883] سورة الشعراء:  ﴾َتََنَّ

فهذا يدل ىلع أن أوئلك الكذابني تزنل عليهم الشياطني، وختيل إيلهم أن ما يأتيهم ويح 
، وأن اخلرافات واألكاذيب ال بد وأن من اهلل، ولكن سنة اهلل يف خلقه أن جيعل ىلع احلق نورا

 ينكشف أمرها، ويتجىل ألويل األبلاب.

 

 : «واجب األمة َنوه » : األمر السادس

فيما جاء به، وصحة رساتله، ووجوب  -صىل اهلل عليه وسلم  -وبعد أن عرفنا صدقه 
بد باتباعه، تصديقه، وذلك هو مدلول شهادة أن حممدا رسول اهلل، اليت تستلزم تصديقه ثم اتلع

واإليمان بما يرتتب ىلع ذلك من اثلواب، وىلع تركه من العقاب، فإن من واجبنا أن نقوم 
بتحقيق ذلك وتطبيقه يف واقع احلياة، وذلك يتمثل يف أوامر وردت أدتلها يف الكتاب والسنة 

 ويه: 

 



 

 

 أوال: اإليمان به صىل اهلل عليه وسلم. 
باهلل واملالئكة والكتب، ورتب اهلل تعاَل ىلع فقد أمر اهلل بذلك كما أمر باإليمان 
 ذلك جزيل اثلواب، وىلع تركه أيلم العقاب. 

َل ىلَعَ رَُسوَِلِ  ﴿:  -تعاَل-قال اهلل  ِي نَزَّ ِ َوَرُسوَِلِ وَالِْكَتاِب اَّلَّ ِيَن آَمُنوا آِمُنوا بِاّللَّ يرَها اَّلَّ
َ
يَا أ
نَْزَل ِمْن َقْبُل وَ 

َ
ِي أ ِ َوَماَلئَِكتِهِ َوُكُتبِهِ َورُُسلِهِ وَاَْلَْوِم اْْلِخرِ َفَقْد َضلَّ وَالِْكَتاِب اَّلَّ َمْن يَْكُفْر بِاّللَّ

ا  [.  346] سورة النساء، اآلية :  ﴾ َضاَلال ا بَِعيد ا
َ َوآِمُنوا بِرَُسوَِلِ يُْؤتُِكْم كِْفلَْْيِ  ﴿:  -تعاَل-وقال  ِيَن آَمُنوا اتَُّقوا اّللَّ يرَها اَّلَّ

َ
ِمْن رَْْحَتِِه يَا أ

ََيَْعْل لَُكْم نُور اا َتْمُشوَن بِِه َويَْغِفـْر لَُكمْ   [.  82] سورة احلديد، اآلية :  ﴾ َو
نَْزِْلَا ﴿:  -سبحانه-وقال 

َ
ِي أ ِ َوَرُسوَِلِ وَاِلرورِ اَّلَّ  2] سورة اتلغابن، اآلية :  ﴾ فَآِمُنوا بِاّللَّ

 .] 
ِ  ﴿:  -تعاَل-وقال  ِ َوََكَِماتِهِ  فَآِمُنوا بِاّللَّ ِي يُْؤِمُن بِاّللَّ ِّ اَّلَّ ِّمِّ

ُ
] سورة  ﴾ َوَرُسوَِلِ اِلَّيِبِّ اأْل

 [.  362األعراف، اآلية : 
ْعَتْدنَا لِْلََكفِِريَن َسِعْي اا  ﴿:  -سبحانه وتعاَل-وقال 

َ
ِ َوَرُسوَِلِ فَإِنَّا أ ]  ﴾َوَمْن لَْم يُْؤِمْن بِاّللَّ

 ها من اآليات يف هذا املعىن. وغري [ 34سورة الفتح، اآلية : 
صىل اهلل عليه -قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-وروى مسلم وغريه عن أيب هريرة 

 :  -وسلم

 . (1)«  اهلل، ويؤمنوا يب وبما جئت بهأمرت أن أقاتل انلاس حىت يشهدوا أن ال هلإ إال  »
أن تؤمن   »:  ور بقوهلاإليمان يف حديث جْبيل املشه -صىل اهلل عليه وسلم  -وفرس 

 . (1)« خريه ورشهباهلل ومالئكته، وكتبه، ورسله، وايلوم اآلخر، وبالقدر: 

                                                 

 (، في اإليمان، باب األمر بقتال الناس حتى يقولوا ال إله إال اهلل... إلخ .83رواه مسلم برقم ) (1)



 

 

يستلزم تصديقه فيما جاء به، واعتقاد  -صىل اهلل عليه وسلم  -وال شك أن اإليمان به 
صحة رساتله؛ ذلك أن أصل اإليمان يقني القلب واطمئنانه بصحة اليشء، ثم اتللكم به عن 

وإيمان، ثم تطبيق ذلك بالعمل بمقتضاه فباجتماع ذلك يتم اإليمان، ويعتْب وسيلة  معرفة
للنجاة. وبتخلف تصديق القلب يبطل أثر الشهادة وال تنفع قائلها. وهلذا كذب اهلل املنافقني 

ُ يَ  ﴿:  بقوهل ِ وَاّللَّ ُ يَْشَهُد إَِذا َجاَءَك الُْمَنافُِقوَن قَالُوا نَْشَهُد إِنََّك لَرَُسوُل اّللَّ ْعلَُم إِنََّك لَرَُسوَُلُ وَاّللَّ
 .[3] سورة املنافقون، اآلية :  ﴾إِنَّ الُْمَنافِِقَْي لَََكِذبُوَن 

 واتلحذير من معصيته.  -صىل اهلل عليه وسلم-ثانيا : األمر بطاعته 
وال شك أن طاعته من عالمات اإليمان به، فإن اتلصديق اجلازم بصدقه يستلزم طاعته 

ا بلغه عن اهلل تعاَل، فمن خالفه يف ذلك أو ءيء منه عنادا أو تهاونا ، لم يكن صادقا يف فيم
يف مواضع كثرية  -صىل اهلل عليه وسلم-شهادته بالرسالة، ولقد أمر اهلل تعاَل بطاعة الرسول 

ِطيعُ  ﴿من القرآن، قال اهلل تعاَل: 
َ
َ وَأ ِطيُعوا اّللَّ

َ
ِيَن آَمُنوا أ يرَها اَّلَّ

َ
ْمرِ مِْنُكْم يَا أ

َ
وِِل اأْل

ُ
وا الرَُّسوَل وَأ

ِ وَاَْلَْوِم اْْلِخرِ  ِ وَالرَُّسوِل إِْن ُكْنُتْم تُْؤِمُنوَن بِاّللَّ وهُ إََِل اّللَّ ء  َفُردر ] سورة  ﴾ فَإِْن َتَنازَْعُتْم يِف ََشْ
 . [ 62النساء، اآلية : 

ِطيُعوا الرَّسُ  ﴿:  وقال تعاَل
َ
َ وَأ ِطيُعوا اّللَّ

َ
نََّما ىلَعَ وَأ

َ
ُْتْم فَاْعلَُموا أ وَل وَاْحَذُروا فَإِْن تََوَلَّ

 . [ 28] سورة املائدة، اآلية :  ﴾ َرُسوِِلَا اْْلاََلُغ الُْمبِْيُ 
ِطيُعوا الرَُّسوَل فَإِْن تََولَّوْا فَإِنََّما َعلَْيهِ َما ُْحَِّل  ﴿:  -سبحانه وتعاَل-وقال 

َ
َ وَأ ِطيُعوا اّللَّ

َ
قُْل أ

 .  [ 64] سورة انلور، اآلية :  ﴾ ْيُكْم َما ُْحِّلُْتْم َوإِْن تَُِّيُعوهُ َتْهَتُدواَوَعلَ 
] ﴾ َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل فَُخُذوهُ َوَما َنَهاُكْم َعْنُه فَاْنَتُهوا ﴿ومثل معىن ذلك قوهل تعاَل: 

 . [ 7سورة احلرش، اآلية : 

                                                                                                                                                                  

(، في اإليمان، باب سؤال جبريل النبي صلى اهلل عليه وسلم... إلخ . عن أبي هريرة 65برقم ) 3/345رواه البخاري كما في الفتح:  (1)
(، في اإليمان، باب بيان اإليمان واإلسالم واإلحسان... إلخ . عن عمر رضي اهلل عنه، ورواه مسلم عن 2رضي اهلل عنه. ومسلم برقم )

 (.2أبي هريرة رضي اهلل عنه برقم )



 

 

ِطيُعوا  ﴿اثلواب فقال تعاَل:  بل قد رتب ىلع طاعته صىل اهلل عليه وسلم جزيل
َ
وَأ

 . [ 348] سورة آل عمران، اآلية :  ﴾الرَُّسوَل لََعلَُّكْم تُرَْْحُوَن 
ا ﴿وقال اهلل تعاَل:  َ َوَرُسوََلُ َفَقْد فَاَز فَْوز اا َعِظيم ا ] سورة األحزاب، اآلية  ﴾ َوَمْن يَُِِّع اّللَّ

 :73 ]  . 
َ   ﴿يدة: وهكذا توعد ىلع معصيته بالعقوبة الشد َ َوَرُسوََلُ يُْدِخلُْه َجنَّا َوَمْن يَُِِّع اّللَّ

ْنَهاُر َخادِلِيَن فِيَها َوَذلَِك الَْفْوُز الَْعِظيُم 
َ
َ َوَرُسوََلُ َوَيَتَعدَّ *ََتْرِي ِمْن ََتْتَِها اأْل َوَمْن َيْعِص اّللَّ

ا فِيَها َوََلُ َعَذاٌب ُمِهْيٌ   . [ 34ـ  34] سورة النساء :  ﴾ ُحُدوَدهُ يُْدِخلُْه نَار اا َخادِل ا
َطْعَنا الرَُّسوَل  ﴿وحىك عن أهل انلار قوهلم : 

َ
َ وَأ َطْعَنا اّللَّ

َ
] سورة األحزاب،  ﴾يَا ََلْتََنا أ

 . [ 66اآلية : 
صىل اهلل عليه -قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-وورد يف الصحيح عن أيب هريرة 

 :  -وسلم

 . (1)«  اهلل، ومن عصاين فقد عىص اهلل من أطاعين فقد أطاع  »
 

إنما يأمر بما أوىح إيله، فطاعته يف ذلك طاعة  -صىل اهلل عليه وسلم  -ومعنىهذا أنه 
ا ﴿لربه، قال اهلل تعاَل:  ْرَسلَْناَك َعلَْيِهْم َحِفيظ ا

َ
َ َوَمْن تََوَّلَّ َفَما أ َطاَع اّللَّ

َ
 َمْن يَُِِّع الرَُّسوَل َفَقْد أ

 . [ 25نساء، اآلية : ] سورة ال ﴾
صىل اهلل عليه -قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-وروى ابلخاري عن أيب هريرة 

لك انلاس يدخل اجلنة إال من أىب قالوا: يا رسول اهلل وكيف يأىب؟ قال: من أطاعين  »:  -وسلم
 . (2)« دخل اجلنة، ومن عصاين فقد أىب

                                                 

 ﴾ اآلية. وأطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول... ( في األحكام، باب قول اهلل تعالى: ﴿7347برقم: ) 34/332ري كما في الفتح: رواه البخا (1)

 ( في االعتصام، باب االقتداء بسنن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ... إلخ .7825برقم: ) 34/864رواه البخاري كما في الفتح:  (2)



 

 

نب ما نىه عنه، والتسليم مع ذلك ملا جاء به، وال شك أن طاعته يه فعل ما أمر به، وجت
 والرضا حبكمه وترك االعرتاض ىلع رشعه أو اتلعقب واالنتقاد حلكمه.

 

 ثاثلا : أمر األمة باتباعه واالقتداء بسنته. 
وقد رتب اهلل ىلع ذلك االهتداء واملغفرة، وجعله عالمة ىلع صدق املحبة هلل تعاَل، قال 

 : -عز وجل-

 . [ 362] سورة األعراف، اآلية : ﴾ وهُ لََعلَُّكْم َتْهَتُدونَ وَاتَّبِعُ  ﴿
 ﴿وملا ادىع ايلهود وانلصارى أنهم أبناء اهلل وأحباؤه أنزل آية املحنة، ويه قوهل تعاَل: 

 ُ ُ َويَْغِفْر لَُكْم ُذنُوَبُكْم وَاّللَّ َ فَاتَّبُِعوِِن ُُيْبِْبُكُم اّللَّ قُْل * َغُفوٌر رَِحيٌم قُْل إِْن ُكْنُتْم َُتِبروَن اّللَّ
َ اَل ُُيِبر الََْكفِِريَن  َ َوالرَُّسوَل فَإِْن تََولَّْوا فَإِنَّ اّللَّ ِطيُعوا اّللَّ

َ
 . [ 48ـ  43] سورة آل عمران :  ﴾أ

َ وَاَْلَ  ﴿وقال تعاَل:  ْسَوةٌ َحَسَنٌة لَِمْن ََكَن يَرُْجو اّللَّ
ُ
ِ أ ْوَم اْْلِخَر لََقْد ََكَن لَُكْم يِف َرُسوِل اّللَّ

َ َكثِْي اا   . [ 83] سورة األحزاب، اآلية :  ﴾َوَذَكَر اّللَّ
وال شك أن مما جيب ىلع العباد حمبة ربهم اذلي خلقهم وأنعم عليهم، ولكن حصول 

؛ فقد جعل اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-هذه املحبة وقبوهلا متوقف ىلع اتباع هذا انليب الكريم 
 - تعاَل ملن اتبعه، ومغفرته هل، ولكن عالمة هذا االتباع، تقليده من ثواب اتباعه حمبة اهلل

والسري ىلع نهجه، واالقتداء به يف سريته وأعماهل وقرباته، وجتنب لك ما  -صىل اهلل عليه وسلم 
صىل -نىه عنه، واحلذر من خمالفته، اليت نهايتها اخلروج عن اتلأيس به، كما يف الصحيح عنه 

 .(1)«فمن رغب عن سنيت فليس مين »نه قال: أ -اهلل عليه وسلم

 

 

 

                                                 

( في النكاح، باب الترغيب في النكاح عن أنس بن مالك رضي اهلل 6564برقم: ) 2/6بخاري كما في الفتح: قطعة من حديث رواه ال (1)
 عنه.



 

 

 رابعا : حمبته الصادقة بالقلب والقالب. 
ْبَناُؤُكْم َوإِْخوَانُُكْم  ﴿بل تقديمها ىلع ما سواها. قال اهلل تعاَل : 

َ
ُقْل إِْن ََكَن آبَاُؤُكْم وَأ

ْموَاٌل اْقََتَْفُتُموَها َوَِتَاَرةٌ 
َ
ْزوَاُجُكْم وََعِشَْيتُُكْم وَأ

َ
َحبَّ  وَأ

َ
ََّتَْشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن تَْرَضْوَنَها أ

ُ اَل يَ  ْمرِهِ وَاّللَّ
َ
ُ بِأ ِِتَ اّللَّ

ْ
بَُّصوا َحَّتَّ يَأ ِ َوَرُسوَِلِ وَِجَهاد  يِف َسبِيلِِه َفََتَ ْهِدي الَْقْوَم إََِلُْكْم ِمَن اّللَّ

 [.  84] سورة اتلوبة، اآلية :  ﴾ الَْفاِسِقْيَ 
هم ىلع تقديم ءيء من هذه األصناف اثلمانية، اليت تميل إيلها انلفس فانظر كيف وخب

بَُّصوا  إلخ ، أي :  اعدة، وتؤثر احلياة ألجلها ىلع حمبة اهلل وحمبة رسوهل، وتوعدهم بقوهل  َفرَتَ
انتظروا أمر اهلل وهو أثر سخطه وغضبه، بما يزنل من العقوبة، ويف ذلك أبلغ ديلل ىلع وجوب 

صىل اهلل عليه  -وقد أكد ذلك انليب  -صىل اهلل عليه وسلم-اَل، وحمبة رسوهل حمبة اهلل تع
ثالث من كن فيه وجد »  : يف حديث أنس -صىل اهلل عليه وسلم  -يف سنته، كقوهل  -وسلم 

بهن حالوة اإليمان: أن يكون اهلل ورسوهل أحب إيله مما سواهما، وأن حيب املرء ال حيبه إال 
 (1)« يعود يف الكفر بعد إن أنقذه اهلل منه، كما يكره أن يقذف يف انلاراهلل، وأن يكره أن 

صىل اهلل -قال رسول اهلل  قال: -ريض اهلل عنه-: عن أنس  متفق عليه  ويف الصحيحني أيضا
 . (2)« ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إيله من ودله ووادله وانلاس أمجعني »:  -عليه وسلم

واهلل ألنت أحب إيل من لك ءيء، إال من »   : -ريض اهلل عنه-وملا قال عمر بن اخلطاب 
 نفيس قال: 

: واهلل ألنت أحب  ال يا عمر، حىت أكون أحب إيلك من نفسك، فقال ريض اهلل عنه 
 . (3)رواه ابلخاري «إيل من لك ءيء حىت من نفيس. فقال: اآلن يا عمر 

                                                 

(، في اإليمان، باب بيان خصال من 44(، في اإليمان، باب حالوة اإليمان. ومسلم برقم )36برقم ) 3/77رواه البخاري كما في الفتح:  (1)
 اتصف بهن وجد حالوة اإليمان.

(، 44(، في اإليمان، باب )حب الرسول صلى اهلل عليه وسلم من اإليمان، ومسلم برقم )36برقم ) 3/76واه البخاري كما في التفح: ر (2)
 في اإليمان، باب وجوب محبة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.. إلخ .

 )كيف كانت يمين النبي صلى اهلل عليه وسلم(.(، في اإليمان والنذور، باب 6648برقم: ) 33/648رواه البخاري كما في الفتح: ( 3)



 

 

االجتماع معه يف  -وسلم صىل اهلل عليه-وقد ورد يف احلديث أن من ثواب حمبته 
ما أعددت هلا؟ قال: ما أعددت هلا إال حب » :  اآلخرة، وذلك ملا سأهل رجل عن الساعة فقال

 . (1)« اهلل ورسوهل. فقال: أنت مع من أحببت
 -صىل اهلل عليه وسلم  -عن انليب  -ريض اهلل عنه-ويف الصحيحني: عن ابن مسعود 

بذلك ثوابا وأجرا هلذه املحبة، ولكن املحبة الصادقة  وكىف (2)« املرء مع من أحب»  :قال 
تستلزم االقتداء به واتلأدب بآدابه، وتقديم سنته ىلع رضا لك أحد، وتستلزم أيضا حمبة من 
حيبه ويوايله، وبغض من يبغضه ويعاديه، ولو اكن أقرب قريب، فمن استكمل ذلك فقد صدق 

 ك نقصت حمبته بقدر ذلك.يف هذه املحبة، ومن خالفه أو نقص شيئا من ذل

 

 خامسا : احرتامه صىل اهلل عليه وسلم، وتوقريه، وتعزيره 
ُروهُ َوتَُوقُِّروهُ  ﴿كما ذكر يف قوهل تعاَل:  ِ َوَرُسوَِلِ َوُتَعزِّ ] سورة الفتح، اآلية :  ﴾ِْلُْؤِمُنوا بِاّللَّ

2 ] . 
مُ  ﴿وقوهل تعاَل:  ِيَن آَمُنوا اَل ُتَقدِّ يرَها اَّلَّ

َ
َ يَا أ َ إِنَّ اّللَّ ِ َوَرُسوَِلِ َواتَُّقوا اّللَّ وا َبْْيَ يََدِي اّللَّ

َِ اِلَّيِبِّ َواَل ََتَْهُروا ََلُ بِالَْقْوِل *َسِميٌع َعلِيٌم  ْصوَاتَُكْم فَْوَق َصْو
َ
ِيَن آَمُنوا اَل تَْرَفُعوا أ يرَها اَّلَّ

َ
يَا أ

ْعمَ 
َ
ْن ََتَْبَط أ

َ
ْنُتْم اَل تَْشُعُروَن َكَجْهِر َبْعِضُكْم ِْلَْعض  أ

َ
ْصَواَتُهْم *الُُكْم وَأ

َ
وَن أ ِيَن َيُغضر إِنَّ اَّلَّ
ْجٌر َعِظيٌم 

َ
ُ قُلُوَبُهْم لِلتَّْقَوى لَُهْم َمْغِفَرٌة وَأ ِيَن اْمَتَحَن اّللَّ وََلَِك اَّلَّ

ُ
ِ أ ] سورة ﴾ِعْنَد َرُسوِل اّللَّ

و نظر خيالف ما جاء به، ونهاهم عن فنهاهم عن اتلقدم بني يديه برأي، أ [ 4ـ  3احلجرات : 
رفع الصوت حبرضته، أو اجلهر هل بالقول بدون مْبر، وتوعدهم ىلع ذلك حببوط العمل، وقال 

ا ﴿ تعاَل:  [ 64] سورة انلور، اآلية :  ﴾ اَل ََتَْعلُوا ُدََعَء الرَُّسوِل بَيَْنُكْم َكُدََعءِ َبْعِضُكْم َبْعض ا

                                                 

 ( في األحكام، باب القضاء والفتيا في الطريق، عن أنس رضي اهلل عنه.7364برقم: ) 34/345رواه البخاري كما في الفتح:  (1)

(، في البر والصلة، 8645( في األدب، باب عالمة الحب في اهلل. ومسلم برقم: )6362برقم: ) 35/674رواه البخاري كما في الفتح: ( 2)
 باب المرء مع من أحب.



 

 

يدعو أحدكم اآلخر، ولكن ادعوه بما تمزي به بأن تقولوا: يا أي ال تنادوه باسمه العلم كما 
 نيب اهلل، أو يا رسول اهلل، وما ذاك إال ملا خصه اهلل به من الفضل والرفعة. 

ويف تعزيره وتوقريه واحرتامه تعظيم لسنته، ورفع لقدرها يف نفوس أتباعه، مما حيصل به 
 اتباعه وامتثال أمره وجتنب نهيه.

 

 سادسا : وجوب اتلحاكم إيله والرضا حبكمه، ومنع االعرتاض عليه. 
ِ وَالرَُّسولِ  ﴿قال تعاَل :  وهُ إََِل اّللَّ ء  فَُردر  62] سورة النساء، اآلية :  ﴾ فَإِْن َتَنازَْعُتْم يِف ََشْ

 .] 
ْن تُِصيَبهُ  ﴿وقال تعاَل : 

َ
ْمرِهِ أ

َ
ِيَن خُيَالُِفوَن َعْن أ َِلمٌ فَلَْيْحَذْر اَّلَّ

َ
ْو يُِصيَبُهْم َعَذاٌب أ

َ
 ْم فِْتنٌَة أ

 [.  64] سورة انلور، اآلية :  ﴾
وأمجعت األمة ىلع أن الرد واتلحاكم بعده يكون إَل سنته فيف هذه اآليات أعظم 
برهان ىلع حتريم خمالفته، ومنع االستبدال بسنته، فانظر كيف حذر اذلين خيالفون عن أمره 

يغ، وبالعذاب األيلم، وكيف أقسم ىلع نيف اإليمان عنهم حىت بالفتنة ويه الرشك أو الز
حيكموه يف لك نزاع حيدث بينهم، ويسلموا لقضائه، وال يبىق يف نفوسهم أي حرج أو تعنت مما 
قىض به بينهم، وكىف بذلك وعيدا وتهديدا ملن ترك سنته بعد معرفة حكمها تهاونا واستخفافا، 

 لقوانني الوضعية وحنوها.واعتاض عنها بالعادات واآلراء وا

 

 : «االقتصاد واْلوسط يف حقه صىل اهلل عليه وسلم » :  األمر السابع

جرت سنة اهلل يف خلقه بوقوع اإلفراط أو اتلفريط، وأن لك أمة يقع منهم يف الغالب 
أمته املتبعني هل من الغلو يف حقه  -صىل اهلل عليه وسلم-غلو أو تقصري؛ ذللك حذر انليب 

 ه شيئا من خالص حق اهلل تعاَل، ويتبني ذلك بما يأيت: وإعطائ

 



 

 

 :  لم خيرج عن كونه برشا -صىل اهلل عليه وسلم-أوال : أنه 
نَا برََشٌ ِمْثلُُكْم يُوََح إََِلَّ  ﴿قال اهلل تعاَل: 

َ
َما أ  [ 335] سورة الكهف، اآلية : ﴾قُْل إِنَّ

 فبني أنه اختص بالويح إيله فقط. 
ا َرُسوال ا قُ  ﴿ :وقال تعاَل  [ 24] سورة اإلرساء، اآلية :  ﴾ ْل ُسْبَحاَن َرِّبِّ َهْل ُكْنُت إاِلَّ برََش ا

وذلك ملا طلب منه املرشكون أن يفجر األرض، أو يسقط السماء عليهم كسفا.. إلخ، فبني هلم 
 أن اذلي يملك ذلك هو ربه وحده ، فأما هو فإنما تمزي بالرسالة اليت ْحله اهلل إياها. 

حىك اهلل عن األمم السابقة طعنهم يف رسالة الرسل بأنهم برش، كما يف قوهل تعاَل وقد 
ُبوَن  ﴿عن قوم هود أو صالح:  ا ترَْشَ ُب ِممَّ ُكلُوَن ِمْنُه َويرَْشَ

ْ
ا تَأ ُكُل ِممَّ

ْ
َما َهَذا إاِلَّ برََشٌ ِمْثلُُكْم يَأ

ا ِمْثلَُكْم إِنَُّكْم إِذ اا خَلَ * َطْعُتْم برََش ا
َ
وَن َولنَِئْ أ  . [ 44ـ  44] سورة املؤمنون، اآلية :  ﴾اُِرُ

ُكُل  ﴿أنهم قالوا:  -صىل اهلل عليه وسلم-وحىك عن املكذبني ملحمد 
ْ
َماِل َهَذا الرَُّسوِل يَأ

ْسوَاقِ 
َ
َعاَم َويَْمَِش يِف اأْل أي يسىع للتكسب وطلب الرزق ،  [ 7الفرقان، اآلية : سورة ]  ﴾ الََّّ

َعاَم َويَْمُشوَن  ﴿فأجاب عن ذلك بقوهل:  ُكلُوَن الََّّ
ْ
ْرَسلَْنا َقْبلََك ِمَن الُْمْرَسلَِْي إاِلَّ إِنَُّهْم ََلَأ

َ
َوَما أ

ْسوَاِق 
َ
 ﴾يِف اأْل

أي ليسوا مالئكة؛ فإن البرش ال يتمكنون اعدة من رؤية  [ 85الفرقان، اآلية : سورة ] 
ىت يتمثل يف صورة إنسان فيقع املالئكة، بل لو أرسل اهلل ملاك ملا تمكنوا من مشاهدته ح

] سورة  ﴾ َولَْو َجَعلَْناهُ َملََك ا جَلََعلَْناهُ رَُجال ا َولَلَبَْسَنا َعلَْيِهْم َما يَلْبُِسونَ  ﴿االشتباه ، قال تعاَل: 
 . [ 2األنعام، اآلية : 

السهو يف الصالة، ولم يذكروه ظنا منهم أن الصالة  -صىل اهلل عليه وسلم-وملا وقع منه 
متفق  «إنما أنا برش مثلكم أنىس كما تنسون، فإذا نسيت فذكروين  »:  د قرصت فقالق

 . (1)عليه

                                                 

(، في 678(، في الصالة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، ومسلم برقم: )453برقم: )- 3/655رواه البخاري كما في الفتح:  (1)
 المساجد، باب السهو في الصالة والسجود له. عن ابن مسعود.



 

 

 ومىت اكن الرسل برشا فال يناسب إعطاؤم شيئا من حق اهلل من صفة أو عمل.

 

 : ال يعلم الغيب -صىل اهلل عليه وسلم-: أنه  ثانيا
ُقوُل لَُكْم ِعْنِدي  ﴿عاَل: وإنما خيْب بما أخْبه اهلل به وأوحاه إيله، قال اهلل ت

َ
قُْل اَل أ
تَّبُِع إاِلَّ َما يُوََح إََِلَّ 

َ
قُوُل لَُكْم إيِنِّ َملٌَك إِْن أ

َ
ْعلَُم الَْغْيَب َواَل أ

َ
ِ َواَل أ ] سورة األنعام، ﴾ َخزَائُِن اّللَّ

 [.  65اآلية : 
ْدرِ  ﴿وقال تعاَل: 

َ
] سورة  ﴾ي َما ُيْفَعُل ِِب َواَل بُِكْم قُْل َما ُكْنُت بِْدَع ا ِمَن الررُسِل َوَما أ

 [.  2األحقاف، اآلية : 
وءُ  ﴿وقال تعاَل:  ِِنَ السر َْْيِ َوَما َمسَّ َُ ِمَن اخلْ ْعلَُم الَْغْيَب اَلْسَتْكََثْ

َ
] سورة  ﴾ َولَْو ُكْنُت أ

 . [ 322ألعراف، اآلية : 
ءيء من ذلك كمعجزة  فالغيب ال يعلمه إال اهلل تعاَل ، وإنما يظهر بعض خلقه ىلع

ا  ﴿وبرهان ىلع صدقه، كما قال تعاَل:  َحد ا
َ
إاِلَّ َمِن اْرتَََض *ََعلُِم الَْغْيِب َفاَل ُيْظِهُر ىلَعَ َغْيبِِه أ

ا   . [ 87ـ  86:  ] سورة اجلن ﴾ِمْن َرُسول  فَإِنَُّه يَْسلُُك ِمْن َبْْيِ يََديِْه َوِمْن َخلِْفِه َرَصد ا
 

ن ارتضاه، وهم رسله، ىلع أمور من الغيب مما سبق أو مما يأيت، وال أي أنه تعاَل يطلع م
ُ َوَما يَْشُعُروَن  ﴿ينايف ذلك قوهل تعاَل :  ْرِض الَْغْيَب إاِلَّ اّللَّ

َ
َِ وَاأْل َماوَا قُْل اَل َيْعلَُم َمْن يِف السَّ

يَّاَن ُيْبَعُثونَ 
َ
 . [ 66] سورة انلمل، اآلية : ﴾ أ

يف األحاديث عن األمور املستقبلة، هو من الويح اذلي أطلع اهلل  فإن ما وقع من اإلخبار
بواسطة الرسول املليك، أو بما فتح اهلل عليه وأهلمه، ومىت  -صىل اهلل عليه وسلم  -عليه رسوهل 

ومن قبله من الرسل، لم يصلح أن يرصف هلم  -صىل اهلل عليه وسلم  -اكن هذا وصف انليب 
ادته وحده، وال أن يوصفوا بما اختص به الرب تعاَل، فقد أنكر ءيء من حق اهلل اذلي هو عب



 

 

وفينا نيب يعلم ما  »: ىلع اجلاريتني اللتني عند الربيع بنت معوذ قوهلما -صىل اهلل عليه وسلم  -
 . (1)رواه الرتمذي « يف غد

رواه  « من حدثك أن حممدا يعلم ما غد فال تصدقه» :  -ريض اهلل عنها-وقالت اعئشة 
 . (2)خاريابل

صىل اهلل عليه -ملا سأل عن الساعة، قال انليب  -عليه السالم-وورد يف حديث جْبيل 
ما املسئول عنها بأعلم من السائل وسأحدثك عن أماراتها: إذا ودلت األمة ربها، » :  -وسلم

قرأ: إن وإذا رأيت احلفاة العراة راعء الشاء يتطاولون يف ابلنيان، يف مخس ال يعلمهن إال اهلل ثم 
اهلل عنده علم الساعة ويزنل الغيث ويعلم ما يف األرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا 

 متفق عليه .  « وما تدري نفس بأي أرض تموت
وَِعْنَدهُ َمَفاتُِح الَْغْيِب اَل َيْعلَُمَها  ﴿وهذه اخلمس يه مفاتح الغيب املذكورة يف قوهل تعاَل: 

 ﴾ إاِلَّ ُهوَ 

 فمن ادىع العلم بيشء منها أو نسبه إَل برش، فهو اكذب.[ 62، اآلية : ] سورة األنعام

 

 : ال يملك الُّض وال اِلفع ِلفسه فضال عن ُْيه -صىل اهلل عليه وسلم  -أنه :  ثاثلا
ُ  ﴿قال تعاَل :  ا َواَل ََضًّا إاِلَّ َما َشاءَ اّللَّ ْملُِك ِِلَْفِِس َنْفع ا

َ
ية ] سورة األعراف، اآل﴾ قُْل اَل أ

 :322 ] . 
ا ﴿وقال تعاَل:  ْملُِك لَُكْم ََضًّا َواَل َرَشد ا

َ
 . [ 83] سورة اجلن، اآلية : ﴾ قُْل إيِنِّ اَل أ

وما ذاك إال أن امللك هلل وحده، فهو اذلي بيده انلفع والرض العطاء واملنع، وهو مالك 
ياء فإنهم مملوكون، امللك، ال راد لقضائه وال معقب حلكمه، أما اخللق لكهم بما فيهم األنب

                                                 

( 3525( في النكاح، باب ضرب الدف في النكاح والوليمة، والترمذي برقم )6347برقم ) 2/352رواه البخاري كما في الفتح:  (1)
 في النكاح، باب ما جاء في إعالن النكاح، وقال هذا حديث حسن صحيح. عن الربيع بنت معوذ. 4/422

 .3( في التفسير، باب 4266برقم: ) 2/478رواه البخاري كما في الفتح:  (2)



 

 

ْرِض َوَما لَُهْم فِيِهَما ِمْن  ﴿يعمهم قول اهلل تعاَل: 
َ
َِ َواَل يِف اأْل َماوَا ة  يِف السَّ اَل َيْملُِكوَن ِمْثَقاَل َذرَّ

ك  َوَما ََلُ ِمْنُهْم ِمْن َظِهْي     ﴾رِشْ

 . [ 88] سورة سبأ، اآلية : 
 اهلل عما سواه لك ما يتعلق به يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية بعد هذه اآلية: نىف

 املرشكون، فنىف أن يكون لغريه ملك، أو قسط منه، أو يكون عونا هلل.. إلخ. 
ءٌ  ﴿:  -صىل اهلل عليه وسلم-وقد قال تعاَل ملحمد  ْمرِ ََشْ

َ
] سورة آل  ﴾ لَيَْس لََك مَِن اأْل

 وقعة أحد وكرست يف -صىل اهلل عليه وسلم  -وذلك حني شج انليب  [ 382عمران، اآلية : 
 : رباعيته، فقال 

يدعو  -عليه الصالة والسالم-أو اكن ذلك ملا قنت  (1)« ؟! كيف يفلح قوم شجوا نبيهم» 
ر لكه هلل وحده، ليس هل منه ىلع بعض املرشكني بمكة، فأنكر اهلل عليه، وأخْبه بأن األم

 . (2)ءيء
أنقذوا  » : ته وأقاربه وقال هلمأنذر عشري -صىل اهلل عليه وسلم  -وثبت يف الصحيح أنه 

ويف  حىت قال ذلك لعمه وعمته وابنته (3)«أنفسكم من انلار، ال أغين عنكم من اهلل شيئا 
أي بتوحيد اهلل وإخالص العبادة هل، وطاعته فيما أمر واالنتهاء   « اشرتوا أنفسكم » : رواية

 النسب والقرابة، فدفع بذلك ما عما عنه زجر، فإن يف ذلك انقاذا من انلار، دون االعتماد ىلع
يتوهمه بعضهم من أنه يغين عن أقاربه ويشفع هلم، وهذا الوهم قد رسى وتمكن يف نفوس 

 -صىل اهلل عليه وسلم  -اجلم الغفري، فرتاهم يعتمدون ىلع جمرد االنتساب إَل قرابة انليب 
نهم خيالفون سنته، ويعدونه رشفا، ظانني أن انلجاة والشفاعة حتصل هلم بدون عمل، بل إ

ويعصون اهلل ورسوهل علنا، كما أن هناك آخرون يتعلقون حببه املزعوم دون اتباعه وطاعته، 
                                                 

 في الجهاد والسير، باب غزوة أحد. عن أنس.(، 3723رواه مسلم: برقم ) (1)

اآلية. عن ابن  ﴾ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا... ﴿( في اإليمان، باب 4562برقم: ) 7/488رواه البخاري كما في الفتح:  (2)
 عمر رضي اهلل عنه.

(، في اإليمان، 854ومسلم برقم ) .،﴾شيرتك األقربينوأنذر ع﴿( في التفسير، باب 4773برقم: ) 2/465رواه البخاري كما في الفتح:  (3)
 .﴿وأنذر عشيرتك األقربين﴾باب في قوله تعالى: 



 

 

ويعتقدون أنه يشفع هلم بمجرد تلك املحبة الوهمية، رغم خمالفة مدلول املحبة من تقليده 
 رضا وال يدفع ال يملك نلفسه نفعا وال -صىل اهلل عليه وسلم  -والسري ىلع نهجه، فإذا اكن هو 

ِجَد  ﴿الرض والعذاب عن نفسه لو عصاه، كما قال تعاَل: 
َ
َحٌد َولَْن أ

َ
ِ أ قُْل إيِنِّ لَْن َُيَِْيِِن ِمَن اّللَّ

ا  . [ 88] سورة اجلن، اآلية :  ﴾ ِمْن ُدونِِه ُملَْتَحد ا
 ؟!  فكيف بغريه من قريب أو بعيد

ينجيهم من عذاب اهلل وال يدخلهم ألقاربه أنه ال  -عليه الصالة والسالم -وقد بني 
 اجلنة، وال يقربهم إَل اهلل، وإنما أعماهلم يه اليت تنقذهم من انلار. 

حاول هداية عمه أيب طالب فلم يقدر  -صىل اهلل عليه وسلم  -وثبت يف الصحيح أنه 
لك بها عند يا عم، قل: ال هلإ إال اهلل، لكمة أحاج  »:  ىلع ذلك، فلما حرضته الوفاة جاءه فقال هل

فلقنه جلساء السوء احلجة الشيطانية، فاكن آخر الكمه هو: ىلع ملة عبد املطلب. ونزل  (1)« اهلل
َ َيْهِدي َمْن يََشاءُ  ﴿يف ذلك قوهل تعاَل:  ْحَبْبَت َولَِكنَّ اّللَّ

َ
] سورة  ﴾ إِنََّك اَل َتْهِدي َمْن أ

 . [ 66القصص، اآلية : 
صىل اهلل -هة املرشكني اذلين يغلون يف حق انليب فيف هذه القصة أعظم ما يبطل شب

ويسألونه تفريج الكروب، وغفران اذلنوب، ويهتفون باسمه عند الشدائد بقوهلم:  -عليه وسلم
 يا رسول اهلل، وحنو ذلك. 

أفضل اخللق وأقربهم من اهلل، وأعظمهم عنده  -عليه الصالة والسالم-فإذا اكن هو 
عمه أيب طالب يف حياته وعند وفاته فلم يستطع ذلك؛ ألن  جاها، ومع ذلك حرص ىلع هداية

َما ََكَن  ﴿اهلل تعاَل كتب عليه الشقاء، وقد عزم ىلع االستغفار هل، فنهاه اهلل عن ذلك بقولـه : 
وِِل قُْرََب ِمْن َبْعِد 

ُ
ْن يَْسَتْغِفُروا لِلُْمرْشِكَِْي َولَْو ََكنُوا أ

َ
ِيَن آَمُنوا أ نَُّهْم لِلنَّيِبِّ َواَّلَّ

َ
َ لَُهْم أ َما تَبَْيَّ

َِحيمِ  ْصَحاُب اجلْ
َ
 . [ 334] سورة اتلوبة، اآلية :  ﴾ أ

                                                 

( 84( في الجنائز، باب إذا قال المشرك عند الموت: ال إله إال اهلل. ومسلم برقم )3465برقم )- 4/864رواه البخاري كما في الفتح:  (1)
 حضره الموت،.. إلخ . عن المسيب رضي اهلل عنه. في اإليمان، باب الدليل على صحة إسالم من



 

 

ال يملك لغريه نفعا وال يدفع عنه رضا،  -صىل اهلل عليه وسلم-فيف ذلك ديلل ىلع أنه 
صىل اهلل  -ولو داعه ورجاه وهتف باسمه، ولو زعم أن حيبه حبا شديدا، فلو اكن عند انليب 

ءيء من هداية القلوب أو تفريج الكربات، لاكن أوىل انلاس بذلك عمه الكبري  - عليه وسلم
اذلي كفله وْحاه، وحال بينه وبني أذى املرشكني ، فإذا لم يقدر ىلع هدايته وجناته، فغريه 

 بطريق األوىل.

 :  رشف وفضيلة -صىل اهلل عليه وسلم  -عبوديته :  رابعا
صىل اهلل عليه  -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-ر : عن عم فقد ثبت يف الصحيحني

 ال تطروين كما أطرت انلصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا: عبد اهلل ورسوهل »:  قال –وسلم 

»(1) . 
ىلع هذا احلديث يف رشح اتلوحيد  -رْحه اهلل-يقول الشيخ سليمان بن عبد اهلل 

. أي ال تمدحوين فتغلوا يف مديح « بد اهلل ورسوهلإنما أنا عبد فقولوا: ع »:   قوهل 878صفحة: 
كما غلت انلصارى يف عيىس فادعوا فيه الربوبية، وإنما أنا عبد اهلل فصفوين بذلك كما 
وصفين به ريب، وقولوا: عبد اهلل ورسوهل. فأىب عباد القبور إال خمالفة ألمره وارتكابا نلهيه، 

فوه بأنه عبد اهلل ورسوهل، وأنه ال يدىع وال يستعان وناقضوه أعظم املناقضة، وظنوا أنهم إذا وص
به، وال ينذر هل، وال يطاف حبجرته، وأنه ليس هل من األمر ءيء، وال يعلم من الغيب إال ما 
علمه اهلل، أن يف ذلك هضما جلنابه، وغضا من قدره، فرفعوه فوق مزنتله، وادعوا فيه ما ادعت 

 ه مغفرة اذلنوب وتفريج الكروب. انلصارى يف عيىس أو قريبا منه، فسألو
وقد ذكر شيخ اإلسالم يف كتاب: االستغاثة عن بعض أهل زمانه، أنه جوز االستغاثة 

يف لك ما يستغاث فيه باهلل، وصنف فيه مصنفا ، واكن يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم  -بالرسول 
 إال اهلل.  يعلم مفاتيح الغيب اليت ال يعلمها -صىل اهلل عليه وسلم  -إن انليب 

                                                 

اآلية(. عن  ﴿واذكر في الكتاب مريم إذ...﴾( في أحاديث األنبياء، باب قول اهلل: 4446برقم: ) 6/366رواه البخاري كما في الفتح:  (1)
 عمر رضي اهلل عنه.



 

 

 -وحىك عن آخر من جنسه يبارش اتلدريس، وينسب إَل الفتيا أنه اكن يقول: إن انليب 
يعلم ما يعلمه اهلل، ويقدر ىلع ما يقدر اهلل عليه، وأن هذا الرس انتقل  -صىل اهلل عليه وسلم 

 . رية احلسن إَل أيب احلسن الشاذيلبعده إَل احلسن ثم انتقل إَل ذ
 ﴿م القطب الغوث الفرد اجلامع، ومن هؤالء من يقول يف قول اهلل تعاَل: وقالوا: هذا مقا

ِصيال ا 
َ
هو  -صىل اهلل عليه وسلم  -إن الرسول  [ 2] سورة الفتح، اآلية :  ﴾ َوتَُسبُِّحوهُ بُْكَرة ا وَأ

 اذلي يسبح بكرة وأصيال. 
 ومنهم من يقول: حنن نعبد اهلل ورسوهل. فيجعلون الرسول معبودا. 

 : قال ابلوصرييقلت: 

 ومن علومك علم اللوح والقلم  * * *فإن من جودك ادلنيا وَضتها 
فجعل ادلنيا واآلخرة من جوده، وجزم بأنه يعلم ما يف اللوح املحفوظ، وهذا هو اذلي 

 حاكه شيخ اإلسالم عن ذلك املدرس، ولك ذلك كفر رصيح. 
وتعظيمه  -يه السالمعل -ومن العجب أن الشيطان أظهر هلم ذلك يف صورة حمبته 

ومتابعته، وهذا شأن اللعني، إذ ال بد وأن يمزج احلق بابلاطل لريوج ىلع أشباه األنعام أتباع 
لك ناعق، اذلين لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجئوا إَل ركن وثيق؛ ألن هذا ليس بتعظيم، فإن 

اتلعظيم بالقلب: ما يتبع اتلعظيم حمله القلب واللسان واجلوارح، وهم أبعد انلاس منه، فإن 
اعتقاد كونه عبدا رسوال، من تقديم حمبته ىلع انلفس والوادل والودل وانلاس أمجعني، ويصدق 

 :  هذه املحبة أمران
اكن أحرص اخللق ىلع جتريده،  -صىل اهلل عليه وسلم  -: جتريد اتلوحيد، فإنه أحدهما

 :ال هل رجل: ما شاء اهلل وشئت. قال حىت قطع أسباب الرشك ووسائله من مجيع اجلهات، حىت ق
. ونىه أن حيلف بغري اهلل، وأخْب أن (1)رواه أْحد «أجعلتين هلل ندا؟! بل ما شاء اهلل وحده  »

ذلك رشك، ونىه أن يصىل إَل القْب أو يتخذ مسجدا أو عيدا، أو يوقد عليه رساج، بل مدار 
                                                 

 .عن ابن عباس رضي اهلل عنهما وصححه المحقق 828، 3/834كما في المسند:  (1)



 

 

صىل اهلل عليه وسلم  -ر أحد ما قرره دينه ىلع هذا األصل اذلي هو قطب رىح انلجاة، ولم يقر
بموافقته ىلع ذلك ال  -صىل اهلل عليه وسلم-بقوهل وفعله وسد اذلرائع املنافية هل، فتعظيمه  -

 بمناقضته فيه. 
: جتريد متابعته وحتكيمه وحده يف ادلقيق واجلليل من أصول ادلين وفروعه، اثلاين

ض عما خالفه، وعدم االتلفات إَل ما خالفه، والرضا حبكمه واالنقياد هل، والتسليم واإلعرا
حىت يكون وحده هو احلاكم املتبع املقبول قوهل، املردود ما خالفه كما اكن ربه تعاَل وحده 
هو املعبود املألوه املخلوق املستغاث به، املتولك عليه اذلي إيله الرغبة والرهبة، اذلي يؤمل 

جوده ادلنيا واآلخرة، اذلي خلق اخللق وحده، وحده لكشف الشدائد ومغفرة اذلنوب، اذلي من 
ورزقهم وحده، ويبعثهم وحده، ويغفر ويرحم ويهدي ويضل، ويسعد ويشيق وحده، وليس لغريه 

وال  -عليه السالم-وال جْبيل  -صىل اهلل عليه وسلم  -من األمر ءيء اكئنا من اكن، ال انليب 
م، انلافع للمعظم يف معاشه ومعاده، واذلي غريهما، فهذا هو اتلعظيم احلق املطابق حلال املعظ

هو الزم إيمانه وملزومه. وأما اتلعظيم باللسان فهو اثلناء عليه بما هو أهله مما أثىن به عليه 
ربه، وأثىن ىلع نفسه من غري غلو وال تقصري، كما فعل عباد القبور، فإنهم غلوا يف مدحه إَل 

بطاعته، والسيع يف إظهار دينه، ونرص ما جاء به، الغاية. وأما اتلعظيم باجلوارح فهو العمل 
 وجهاد من خالفه. 

وباجلملة: فاتلعظيم انلافع هو اتلصديق هل فيما أخْب، وطاعته فيما أمر، واالنتهاء عما 
عنه نىه وزجر، واملواالة واملعاداة واحلب وابلغض ألجله، وحتكيمه وحده، والرضا حبكمه، وأن 

صىل اهلل عليه -ن اتلحاكم إَل أقواهل، فما وافقها من قوهل ال يتخذ من دونه طاغوت يكو
 -وكىف به شهيدا-يشهد  -سبحانه-قبله، وما خالفها رده أو تأوهل أو أعرض عنه، واهلل  -وسلم

 ومالئكته ورسله وأويلاؤه أن عباد القبور خصوم املوحدين ليسوا كذلك، واهلل املستعان. 
 ما شاهده يف زمانه وقبله من أقوام جهلة وقد حىك -رْحه اهلل-هذا الكم الشيخ 

فبالغوا يف مدحه حىت وصفوه بما ال  -صىل اهلل عليه وسلم-باتلوحيد، ادعوا حمبة انليب 
 -عز وجل-يستحقه إال اهلل تعاَل، من امللك والعلم واتلرصف، وحىت رصفوا هل خالص حق اهلل 



 

 

يف رشح  -رْحه اهلل-ه، وقد ذكر من ادلاعء والرجاء وتفويض األمور إيله، واالعتماد علي
صىل اهلل عليه -وما بعدها بعض ما قال أهل الغلو واإلطراء يف حقه  326اتلوحيد صفحة: 

 وأورد أبياتا من قصيدة الْبدة للبوصريي، كقوهل:  -وسلم
 سواك عند حلول اْلادث العمم  * * *يا أكرم اخللق ما َل من ألوذ به 
ما فيها من الرشك الرصيح، وذكر أيضا بعضا من شعر وما بعده من األبيات، ثم بني 

رصحيا، ونىس ربه  -صىل اهلل عليه وسلم  -الْبيع اذلي بالغ فيه وغال، ووقع يف عبادة الرسول 
وما بعدها بعض أقوال  362وهكذا ذكر انلعيم يف )معارج األبلاب( صفحة:  -عز وجل-

 -يات شعر تتضمن الرشك الواضح بانليب الغالة ومبالغتهم يف اتلعلق باألموات، ومن ذلك أب
 وأوهلا قوهل:  -صىل اهلل عليه وسلم

 يا عمدِت بل ويا ذخري ومفتخري * * *يا سيدي يا صيف ادلين يا سندي 
 وأنت َل ملجـأ من حادث ادلهر * * *أنت املالذ ملـا أخىش َضورته 

فال ندري أي معىن بقوهل:  -رْحه اهلل-إَل آخر تلك األبيات الرشكية، وعلق عليها 
 اختص به اخلالق بعد هذه املزنلة من كيفية مطلب، أو حتصيل مأرب؟!. 

وماذا أبىق هذا املرشك اخلبيث من األمر؟! فإن املرشكني أهل األوثان ما يؤهلون لك ما 
 عبدوه من دون اهلل ليشء من هذا، وال ملا هو أقل منه. اه. 

اف ىلع أمته من هذا الغلو، وحيذرهم من خي -صىل اهلل عليه وسلم-ولقد اكن انليب 
 »قال:  -ريض اهلل عنه-أسبابه، فقد روى أبو داود بسند جيد: عن عبد اهلل بن الشخري 

فقلنا: أنت سيدنا. فقال  -صىل اهلل عليه وسلم  -انطلقت يف وفد بين اعمر إَل رسول اهلل 
قولوا بقولكم أو بعض فقال:  السيد اهلل تبارك وتعاَل قلنا: وأفضلنا فضال وأعظمنا طوال،

 . (1)« قولكم

                                                 

 ( في األدب، باب في كراهية التمادح.4256رواه أبو داود برقم: ) (1)



 

 

: يا رسول اهلل، يا خرينا وابن خرينا، وسيدنا  أن أناسا قالوا » : -ريض اهلل عنه-وعن أنس 
وابن سيدنا. فقال: يا أيها انلاس قولوا بقولكم وال يستهوينكم الشيطان، أنا حممد عبد اهلل 

 . (1)رواه النسايئ بسند جيد «لين اهلل عز وجل ورسوهل ما أحب أن ترفعوين فوق مزنليت اليت أنز
إنه ال يستغاث يب، وإنما يستغاث »  : -صىل اهلل عليه وسلم-وهذا كثري يف السنة كقوهل 

 . (2)رواه الطْباين « باهلل
ما شاء اهلل وشئت. فقال: أجعلتين هلل  » : قال هل رجل  -صىل اهلل عليه وسلم-وتقدم أنه 

هو سيد اخللق وأفضلهم وخريهم،  -صىل اهلل عليه وسلم-. فانليب «وحده  مثال، بل ما شاء اهلل
إذا لقيتم املداحني فاحثوا يف وجوههم  » :لكنه يكره املدح سيما أمام املمدوح ، حىت قال

وما ذاك إال أن املدح قد يوقع املمدوح يف اإلعجاب والكْبياء، اليت  (3)رواه مسلم « الرتاب
 كمال اتلوحيد.  حتبط األعمال أو تنايف

بالعبودية لربه، ويه اذلل واتلواضع هل، وذلك رشف  -عليه الصالة والسالم-وقد افتخر 
ِْلَا ىلَعَ َعْبِدنَا ﴿وفضيلة، وذللك ذكره اهلل باسم العبد يف قوهل تعاَل :  ا نَزَّ  َوإِْن ُكْنُتْم يِف َرْيب  ِممَّ

ى بَِعْبِدهِ ُسبْ  ﴿. ويف قوهل:  [ 84] سورة ابلقرة، اآلية :  ﴾ ُْرَ
َ
ِي أ ] سورة اإلرساء، اآلية  ﴾ َحاَن اَّلَّ

نَْزَل ىلَعَ َعْبِدهِ الِْكَتاَب  ﴿. وقولـه تعاَل: [ 3: 
َ
ِي أ ِ اَّلَّ . [ 3] سورة الكهف، اآلية :  ﴾ اَْلْمُد ّلِلَّ

ِ يَْدُعوهُ  ﴿: وقوهل  ا قَاَم َعْبُد اّللَّ نَُّه لَمَّ
َ
  .[ 32] سورة اجلن، اآلية :  ﴾ وَأ

فإن العبوديه هلل تعاَل، تقتيض اغية اذلل واغية املحبة، فاتلذلل هلل تعاَل يستديع 
اخلضوع واخلشية واالستاكنة هلل تعاَل، وأن يرى نفسه حقريا ذميما مقرصا يف واجبه، فريجع 
إَل نفسه باملعاتبة، ويعرتف لربه بالفضل واإلنعام، وكذلك احلب يستديع حمبة ما حيبه اهلل 

ما يكرهه من األقوال واألفعال واإلرادات، فظهر بذلك كمال صفة العبودية لرب  وكراهة
 األرباب.

                                                 

 وغيره. 4/842(، وكذا رواه أحمد: 842رواه النسائي في عمل اليوم والليلة برقم: ) (1)

 قال: ورجاله رجال الصحيح، غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث. 35/362ذكره في مجمع الزوائد:  (2)

 (، في الزهد، باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط،... إلخ . عن المقداد رضي اهلل عنه.4558رواه مسلم برقم ) (3)



 

 

 

إِنََّك  ﴿قال اهلل تعاَل:  موته صىل اهلل عليه وسلم كغْيه من األنبياء والرسل: خامسا 
لِبرََش  ِمْن َقْبلَِك َوَما َجَعلَْنا  ﴿وقال تعاَل:  [ 45] سورة الزمر، اآلية :  ﴾َميٌِّت َوإِنَُّهْم َميُِّتوَن 

وَن  َادِلُ
ْ
فَإِْن ِمتَّ َفُهُم اخل

َ
ُْْلَ أ َِ *اخلْ  [.  46ـ  44] سورة األنبياء :  ﴾ ُُكر َنْفس  َذائَِقُة الَْمْو

ثم إن املسلمني يدينون مجيعا بأن األنبياء قبل قديما قد ماتوا، وانقضت أعمارهم اليت 
الْبزخ، وحيث ورد يف انلصوص ما يقتيض حياة كتب اهلل هلم يف ادلنيا، وأصبحوا يف اعلم 

ِهْم  ﴿الشهداء، كقوهل تعاَل:  ْحَياٌء ِعْنَد َربِّ
َ
ْموَات اا بَْل أ

َ
ِ أ ِيَن قُتِلُوا يِف َسبِيِل اّللَّ َواَل ََتَْسََبَّ اَّلَّ

 [.  362] سورة آل عمران، اآلية :  ﴾ يُْرَزقُونَ 
هداء قد خرجوا من هذه احلياة ادلنيا، وقد فإن األنبياء أوىل بهذه احلياة، ومعلوم أن الش

قسمت أمواهلم بني الورثة، وحلت نساؤهم لغريهم، فاكن ذلك أوضح ديلل ىلع موتهم ، ولكن 
ِ  ﴿:  -عز وجل-اهلل تعاَل نىه أن نقول هلم أموات يف قوهل  َواَل َتُقولُوا لَِمْن ُيْقَتُل يِف َسبِيِل اّللَّ

ْحَياٌء َولَ 
َ
ٌَ بَْل أ ْموَا

َ
 [.  364] سورة ابلقرة، اآلية : ﴾ِكْن اَل تَْشُعُروَن أ

وهذه احلياة ال نعلم كيفيتها إال أنا نتحقق أن أرواحهم خرجت من أبدانهم، وأن 
أعمارهم انقضت، وأعماهلم قد ختمت، وقد فرست حياتهم يف احلديث الصحيح بأن أرواحهم 

قق أنها قد فارقت أبدانهم، وإنما . وهذا حي(1)أجواف طري خرض تعلق يف شجر اجلنةجعلت يف 
 تمزيوا بهذه احلياة اخلاصة. 

ومعلوم أن األنبياء والرسل أوىل بهذه احلياة وبكل حال فإنها ال تمكنهم من إجابة من 
يف حياة برزخية،  -صىل اهلل عليه وسلم  -داعهم، أو إعطاء من سأهلم، فنحن نعتقد أن نيب اهلل 

زي حبماية جسده عن ابلىل، كما ثبت يف سنن أيب داود عن أوس أكمل من حياة الشهداء، وقد تم
إن من خري أيامكم يوم اجلمعة، فأكرثوا من  » :أنه قال -صىل اهلل عليه وسلم-بن أوس عنه 

الصالة يلع فيه، فإن صالتكم معروضة يلع قالوا: يا رسول اهلل، كيف تعرض عليك وقد 

                                                 

 (، في اإلمارة، باب بيان أن أرواهح الشهداء في الجنة... إلخ عن ابن مسعود رضي اهلل عنه.3227رواه مسلم: برقم ) (1)



 

 

وهذا أوضح ديلل ىلع أن روحه  (1)« سام األنبياءأرمت؟ قال: اهلل حرم ىلع األرض أن تأكل أج
 قد خرجت من جسده، ورفعت إَل الرفيق األىلع، كما اكنت ذلك آخر طلبه من ادلنيا. 

ما من مسلم  » : -صىل اهلل عليه وسلم-وكذا قد ورد يف احلديث: عن أيب هريرة قوهل 
 . (2)بو داودرواه أ «يسلم يلع إال رد اهلل يلع رويح حىت أرد عليه السالم 

 

ويف كيفية هذا الرد خالف واهلل أعلم بذك، وقد روى أبو داود بإسناد حسن: عن أيب 
ال جتعلوا بيوتكم  » : -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-هريرة 

 . (3)« قبورا، وال جتعلوا قْبي عيدا، وصلوا يلع فإن صالتكم تبلغين حيث كنتم
 -ريض اهلل عنه-الضياء يف املختارة، وغريه: عن يلع بن احلسني بن يلع  وروى احلافظ

فيدخل فيها فيدعو،  -صىل اهلل عليه وسلم-أنه رأى رجال ييجء إَل فرجة اكنت عند قْب انليب 
صىل اهلل عليه -فنهاه وقال: أال أحدثكم حديثا سمعته من أيب عن جدي. عن رسول اهلل 

 . (4)« ا، فإن تسليمكم يبلغين أين كنتمي عيدا، وال بيوتكم قبورال تتخذوا قْب » :قال -وسلم
وقال سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن حممد أخْبين سهيل بن أيب سهيل قال: 

عند القْب، فناداين فقال: مايل رأيتك عند  -ريض اهلل عنهم-رآين احلسن بن احلسن بن يلع 
فقال: إذا دخلت املسجد فسلم. ثم  -عليه وسلمصىل اهلل -القْب؟ ؟فقلت: سلمت ىلع انليب 

ال تتخذوا قْبي عيدا، وال تتخذوا بيوتكم »  :قال -صىل اهلل عليه وسلم -قال: إن رسول اهلل 
مقابر، وصلوا يلع فإن صالتكم تبلغين حيث ما كنتم، لعن اهلل ايلهود اختذوا قبور أنبيائهم 

 . (5)« ما أنتم ومن باألندلس إال سواءمساجد 

                                                 

 عة وليلة الجمعة.(، في الصالة، باب فضل يوم الجم3547رواه أبو داود برقم: ) (1)

 (، في المناسك، باب زيارة القبور.8543رواه أبو داود برقم: ) (2)

 (، في المناسك، باب زيارة القبور.8548رواه أبو داود برقم: ) (3)

 وعزاه ألبي يعلى ووثق رجاله. 4/4ذكره الهيثمي في الزوائد:  (4)

 ، وساقه بإسناده.488قيم، صفحة: ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية: في اقتضاء الصراط المست (5)



 

 

فهذه اآلثار تدل ىلع شهرة ذلك عند السلف ، وحرصهم ىلع حفظ هذه السنة وتبليغها، 
. أي ال تعطلوها من الصالة فيها وادلاعء والقراءة « ال جتعلوا بيوتكم قبورا »ومعىن قوهل:  

وع. وقوهل: وال تتخذوا فتكون بمزنلة القبور اليت ال جتوز الصالة عندها، واملراد صالة اتلط
عن زيارة قْبه ىلع وجه خمصوص واجتماع معهود،  -صىل اهلل عليه وسلم-. نىه داقْبي عي

حبيث يكون اكلعيد اذلي يتكرر االجتماع فيه يف زمن حمدد وحيصل به فرح واغتباط يعود 
ويتكرر لك اعم مرة أو مرارا، ثم أخْبنا بأن صالتنا تبلغه أين ما كنا، يعين أن ما يناهل من 

ل مع القرب وابلعد، فال مزية ملن صىل عليه أو سلم عند القْب، وهذا الصالة والسالم حاص
 معىن قول احلسن بن احلسن ما أنتم ومن باألندلس إال سواء. 

ومن قصد القْب للسالم فقط ، ولم يكن قصده املسجد فقد اختذه عيدا كما فهم ذلك 
 احلسن بن احلسن ريض اهلل عنه. 

ألهل املدينة لكما دخل إنسان املسجد أن يأيت القْب  -رْحه اهلل  -وقد كره اإلمام مالك 
انلبوي؛ ألن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك، قال: ولن يصلح آخر هذه األمة إال ما أصلح 

وكذا كبار اتلابعني يصلون يف املسجد انلبوي  -ريض اهلل عنهم-أوهلا. وقد اكن الصحابة 
ن بعد السالم، أو جيلسون يف قراءة أو خلف اخللفاء الراشدين أغلب األوقات، ثم ينرصفو

عبادة، ولم حيفظ عنهم اإلتيان إَل القْب بعد لك صالة، بل يكتفون بالصالة والسالم عليه يف 
التشهد، وذلك أفضل من الوقوف أمام القْب ذللك، رغم تمكنهم من الوصول إَل القْب يف حياة 

توسعة املسجد يف عهد الويلد بن عبد  اعئشة وبعدها قبل بناء احليطان دونه، بعد أن أدخل يف
امللك وبكل حال فإن الصحابة لم يكونوا يعتادون الصالة والسالم عليه عند قْبه، وإنما 
اكن بعضهم يأيت من خارج إذا قدم من سفر فيسلم عليه ثم ينرصف، كما نقل ذلك عن ابن 

لك لك وقت بدعة عمر ولم حيفظ عن غريه من الصحابة، ولم يكن يفعله دائما، فتكرار ذ
 ووسيلة إَل تعظيمه أو داعئه مع اهلل. 

وأراد ادلاعء  -صىل اهلل عليه وسلم-أن من سلم ىلع انليب  -رْحهم اهلل-وقد اتفق األئمة 
نلفسه ال يستقبل القْب، وإنما يستقبل القبلة اليت يه أفضل اجلهات وأرىج لقبول ادلاعء، وأما 



 

 

ولم ترصف وجهك عنه؟ ... بل استقبله واستشفع به... إلخ احلاكية عن مالك أنه قال للمنصور: 
 .(1)كما حقق ذلك العلماء رْحهم اهلل فيه حاكية موضوعة مكذوبة عليه

 . منع السفر ملجرد زيارة القِب اِلبوي: سادسا 
ال تشد  »أنه قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-ثبت يف الصحاح والسنن واملسانيد عنه 

 . (2)« مساجد: املسجد احلرام، ومسجدي هذا، واملسجد األقىص الرحال إال إَل ثالثة
ومعىن ذلك: انليه عن السفر إَل بقعة أو موضع لقصد اتلعبد فيه؛ العتقاد أن العمل 
فيه مضاعف أو هل مزية ىلع غريه من املواضع، فدخل يف ذلك منع السفر لزيارة القبور ولو 

االعتقاد يف املقبورين بما يكون وسيلة إَل عبادتهم قبور األنبياء، فإنه من اختاذها أعيادا، و
مع اهلل تعاَل، كما هو الواقع من املرشكني يف هذا الزمان وقبله، حيث ينشئون األسفار 
الطويلة، إَل قبور األويلاء كما زعموا، أو يتجشمون املشقات وينفقون األموال الطائلة، ومىت 

حاهلم، وأخذوا يف اهلتاف وانلداء ألوئلك وصلوا إَل تلك املشاهد كما اسموها حطوا ر
األموات، وعملوا هناك ما ال يصلح إال هلل رب العاملني، من الطواف بتلك األرضحة واتلمسح 

 برتابها وادلاعء ألربابها، واذلبح وانلحر هلا وحنو ذلك. 
 من منعه شد الرحال لغري املساجد اثلالثة.  -عليه الصالة والسالم-فهذا ما خافه 

رسالة ذكر فيها اختالف  -رْحه اهلل  -د كتب يف ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية وق
العلماء يف حكم شد الرحال ملجرد زيارة قبور األنبياء والصاحلني، ورجح املنع، وذكر أنه قول 
ابن بطة وأيب الوفاء بن عقيل واجلويين والقايض عياض وغريهم، بل هو قول اجلمهور، ونص 

لفه أحد من األئمة، لكن ليس املراد انليه عن زيارة القبور بدون شد عليه مالك ولم خيا
رحل، فقد ورد الرتغيب فيها وأنها تذكر اآلخرة، وأن الزائر يدعو لألموات ويرتحم عليهم، 

                                                 

 ، وغيره.426ذكر ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، صفحة: ( 1)

(، في فضل الصالة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصالة في 3322برقم: )- 4/76رواه البخاري عن أبي هريرة كما في الفتح:  (2)
(، في فضل الصالة في مسجد مكة والمدينة، باب 3327برقم: ) - 4/24عن أبي سعيد كما في الفتح:  مسجد مكة والمدينة ورواه أيضا

 مسجد بيت المقدس.



 

 

وهذا حيصل يف أقرب مقْبة عنده؛ فإن لك بدل ال ختلو من املقابر، فأما إعمال املطي والسفر إَل 
و قْب فإنما يكون ذلك العتقاد عظمة ذلك املقبور، وأهليته أن يعظم بدل بعيد ألجل بقعة أ

ويدىع ويرىج، فيرصف هل خالص العبادة، فال جرم ورد انليه عن شد الرحال لغري املساجد 
 اثلالثة. 

وقد روى اإلمام أْحد وغريه عن ابن عمر وأيب سعيد اخلدري أنهما منعا شد الرحل إَل 
ستدال حبديث انليه عن شد الرحال إال إَل ثالثة مساجد، مع أن الطور ألجل الصالة فيه، وا

 اهلل ذكر الطور وسماه بالوادي املقدس وابلقعة املباركة، ولكم عبده موىس هناك. 
وىلع هذا فمن سافر إَل املدينة قاصدا املسجد انلبوي اذلي تكون الصالة فيه بألف 

د أن يسلم ىلع القْب الرشيف ، وىلع قبور صالة فسفره طاعة وقربة، وهل بعد الصالة يف املسج
 الصحابة والشهداء، ويدعو هلم. 

فأما من أنشأ السفر ألجل القْب نفسه، سواء للسالم عليه أو لدلاعء عنده فسفره بدعة 
ال تتخذوا قْبي عيدا، وصلوا يلع فإن صالتكم تبلغين  »:  منكرة؛ حيث خالف حديث

 . « حيث كنتم
يف فضل الزيارة للقْب الرشيف فلكها ضعيفة أو موضوعة ، كما  فأما األحاديث املروية

 حقق ذلك العلماء، فليتنبه ذللك واهلل املوفق.

 

   : « رشوط الشهادتْي » : املبحث اخلامس

 
 :  ذكر العلماء للكمة اإلخالص سبعة رشوط، نظمها بعضهم بقوهل

 حمبة وانقياد والقبول هلا  * * *علم يقْي وإخالص وصدقك مع 
وهذه الرشوط مأخوذة باالستقراء واتلتبع لألدلة من الكتاب والسنة، وقد أضاف 

 بعضهم إيلها رشطا ثامنا، ونظمه بقوهل: 



 

 

 سوى اإلَل من األنداد قد أهلا * * *وزيد ثامنها الكفران منك بما 
من قال ال هلإ إال اهلل، وكفر بما » :  -صىل اهلل عليه وسلم-وأخذ هذا الرشط من قوهل 

 . (1)رواه مسلم « عبد من دون اهلل حرم ماهل ودمهي
وذكره الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف كتاب اتلوحيد، ثم قال بعده: وهذا من أعظم ما 
يبني معىن ال هلإ إال اهلل، فإنه لم جيعل اتللفظ بها اعصما لدلم واملال، بل وال معرفة معناها مع 

ال يدعو إال اهلل وحده ال رشيك هل، بل ال حيرم ماهل  لفظها، بل وال اإلقرار بذلك، بل وال كونه
ودمه حىت يضيف إَل ذلك الكفر بما يعبد من دون اهلل، فإن شك أو تردد لم حيرم ماهل ودمه.. 

 إلخ. 
ومعىن هذا الرشط أن يعتقد بطالن عبادة من سوى اهلل، وأن لك من رصف شيئا من 

عبودات سوى اهلل من قبور وقباب وبقاع خالص حق اهلل لغريه فهو ضال مرشك، وأن لك امل
وغريها، نشأت من جهل املرشكني وخرافاتهم، فمن أقرهم ىلع ذلك أو تردد يف صوابهم أو شك 

 يف بطالن ما هم عليه فليس بموحد، ولو قال: ال هلإ إال اهلل. ولو لم يعبد غري اهلل. 
فنذكر  -رْحهم اهلل- ومع ذلك فإن الرشوط السبعة يه املشهورة يف كتب أئمة ادلعوة

 :  عليها بعض األدلة للتوضيح
ُ  ﴿: وديلله قوهل تعاَل: العلم: الرشط األول نَُّه اَل إََِلَ إاِلَّ اّللَّ

َ
] سورة حمّمد، اآلية ﴾ فَاْعلَْم أ

 :32 ] . 
 »:  -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-وروى مسلم عن عثمان 

 . « أن ال هلإ إال اهلل دخل اجلنة من مات وهو يعلم
واملراد: العلم احلقييق بمدلول الشهادتني وما تستلزمه لك منهما من العمل وضد العلم 
اجلهل، وهو اذلي أوقع املرشكني من هذه األمة يف خمالفة معناها، حيث جهلوا معىن اإلهل، 

                                                 

 (، في اإليمان، باب األمر بقتال الناس حتى يقولوا ال إله إال اهلل... إلخ .84رواه مسلم برقم ) (1)



 

 

، وهو اذلي خالفه املرشكون ومدلول انليف واإلثبات، وفاتهم أن القصد من هذه اللكمة معناها
 العاملون بما تدل عليه، حيث قالوا: 

ا ﴿ ا َواِحد ا َجَعَل اْْللَِهَة إِلَه ا
َ
وا ىلَعَ  ﴿وقالوا:  [ 6] سورة ص، اآلية :  ﴾ أ ِن اْمُشوا وَاْصِِبُ

َ
أ

 . [ 6] سورة ص، اآلية :  ﴾ آلَِهتُِكمْ 
 والريب.  : وضده الشك واتلوقف، أو جمرد الظناَلقْي: الرشط اثلاين

واملعىن: أن من أىت بالشهادتني فال بد أن يوقن بقلبه ويعتقد صحة ما يقوهل، من أحقية 
وبطالن إهلية غري اهلل بأي نوع من  -صىل اهلل عليه وسلم-إهلية اهلل تعاَل، وصحة نبوة حممد 

حة فإن شك يف ص -صىل اهلل عليه وسلم-اتلأهل، وبطالن قول لك من ادىع انلبوة بعد حممد 
 معناها أو توقف يف بطالن عبادة غري اهلل، لم تنفعه هاتان الشهادتان. 

صىل اهلل -عن انليب  -ريض اهلل عنه-وديلل هذا الرشط ما رواه مسلم عن أيب هريرة 
 . « ال يلىق اهلل بهما عبد غري شاك فيهما، إال دخل اجلنة»  : قال يف الشهادتني -عليه وسلم

من لقيت من وراء  »:  قال هل -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  ويف الصحيح عنه أيضا، أن
 . (1)« هذا احلائط يشهد أن ال هلإ إال اهلل، مستيقنا بها قلبه فبرشه باجلنة

ِ َوَرُسوَِلِ ُثمَّ لَْم  ﴿وقد مدح اهلل تعاَل املؤمنني بقوهل:  ِيَن آَمُنوا بِاّللَّ إِنََّما الُْمْؤِمُنوَن اَّلَّ
 ﴾ يَْرتَابُوا

 .  [ 36سورة احلجرات، اآلية :  ] 
ُدونَ  ﴿وذم املنافقني بقوهل:  ] سورة اتلوبة، اآلية : ﴾ وَاْرتَابَْت قُلُوُبُهْم َفُهْم يِف َرْيبِِهْم َيََتَدَّ

46 ] . 
ف اإليمان، وايلقني اإليمان الصْب نص » قال: -ريض اهلل عنه-وقد روي عن ابن مسعود 

 . (2)« لكه
                                                 

 ن مات على التوحيد دخل الجنة قطعا.(، في اإليمان، باب الدليل على أن م43رواه مسلم برقم ) (1)

 ، وقال الحافظ : وصله الطبراني بسند صحيح، وأبو نعيم في الحلية.3/65ذكره البخاري تعليقا كما في الفتح:  (2)



 

 

نا بمعىن الشهادتني، فإن جوارحه تنبعث لعبادة الرب وحده، وال شك أن من اكن موق
 ولطاعة الرسول عليه الصالة والسالم. 

: فإن هناك من يعلم معىن الشهادتني، ويوقن الرشط اثلالث: القبول املنايف للرد
بمدلوهلما ولكنه يردهما كْبا وحسدا، وهذه حالة علماء ايلهود وانلصارى فقد شهدوا بإهلية 

 ﴿كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك لم يقبلوه:  -صىل اهلل عليه وسلم-ده، وعرفوا حممدا اهلل وح
َقر  َ لَُهُم اْلْ ْنُفِسِهْم ِمْن َبْعِد َما تَبَْيَّ

َ
ا ِمْن ِعْنِد أ  . [ 352] سورة ابلقرة، اآلية :  ﴾َحَسد ا

 -ليه وسلمصىل اهلل ع-وهكذا اكن املرشكون يعرفون معىن ال هلإ إال اهلل، وصدق حممد 
ُ  ﴿ولكنهم يستكْبون عن قبوهل، كما قال تعاَل:  ُهْم ََكنُوا إَِذا قِيَل لَُهْم اَل إََِلَ إاِلَّ اّللَّ إِنَّ

ونَ  بُونََك َولَِكنَّ  ﴿ وقال تعاَل: [ 46] سورة الصافات، اآلية :  ﴾ يَْسَتْكِِبُ فَإِنَُّهْم اَل يَُكذِّ
ِ ََيَْحدُ  َِ اّللَّ الِِمَْي بِآيَا  ﴾ ونَ الظَّ

 .  [ 44] سورة األنعام، اآلية :  
: ولعل الفرق بينه وبني القبول، أن االنقياد: هو االتباع باألفعال، االنقياد: الرشط الرابع

والقبول: إظهار صحة معىن ذلك بالقول، ويلزم منهما مجيعا االتباع ولكن االنقياد هو 
نِيُبوا إََِل َربُِّكْم  ﴿قال اهلل تعاَل:  االستسالم واإلذاعن وعدم اتلعقب ليشء من أحاكم اهلل.

َ
وَأ

ْسلُِموا ََلُ 
َ
ِ  ﴿وقال تعاَل:  [ 64] سورة الزمر، اآلية :  ﴾وَأ ْسلََم وَْجَهُه ّلِلَّ

َ
ْن أ ْحَسُن ِدين اا ِممَّ

َ
َوَمْن أ

ِ َوُهَو  َوَمْن يُْسلِْم وَْجَهُه إََِل  ﴿وقال تعاَل:  [ 386] سورة النساء، اآلية :  ﴾ َوُهَو حُمِْسنٌ  اّللَّ
  ﴾حُمِْسٌن َفَقِد اْسَتْمَسَك بِالُْعْرَوةِ الُْوْثََق 

 . [ 88] سورة لقمان، اآلية : 
 -صىل اهلل عليه وسلم  -فهذا هو االنقياد هلل تعاَل بعبادته وحده ، فأما االنقياد نليب 

فاََل َوَربَِّك اَل  ﴿بقبول سنته، واتباع ما جاء به والرىض حبكمه، فقد ذكره اهلل تعاَل بقوهل : 
ا قََضْيَت َويَُسلِّ  ا ِممَّ ْنُفِسِهْم َحرَج ا

َ
ُموَك فِيَما َشَجَر بَيَْنُهْم ُثمَّ اَل ََيُِدوا يِف أ ُموا يُْؤِمُنوَن َحَّتَّ ُُيَكِّ

ا   . [ 66] سورة النساء، اآلية :  ﴾تَْسلِيم ا



 

 

عنوا ملا جاء من فاشرتط يف صحة إيمانهم أن يسلموا تسليما حلكمه، أي ينقادوا ويذ
 ربه. 

: وضده الكذب، وقد ورد اشرتاط ذلك يف احلديث الصحيح، الصدق: الرشط اخلامس
 . (1)« من قال ال هلإ إال اهلل صادقا من قلبه دخل اجلنة »:  -صىل اهلل عليه وسلم-عنه 

 فأما من قاهلا بلسانه وأنكر مدلوهلا بقلبه فإنها ال تنجيه، كما حىك اهلل عن املنافقني
ُ َيْعلَُم  ﴿وقال تعاَل:  [ 3] سورة املنافقون، اآلية :  ﴾ُِ نَْشَهُد إِنََّك لَرَُسوُل اّللَّ  ﴿أنهم قالوا:  وَاّللَّ

ُ يَْشَهُد إِنَّ الُْمَنافِِقَْي لَََكِذبُونَ   . [ 3] سورة املنافقون، اآلية :  ﴾ إِنََّك لَرَُسوَُلُ وَاّللَّ
ِ َوبِاَْلَْوِم اْْلِخِر َوَما ُهْم  َوِمنَ  ﴿وهكذا كذبهم بقوهل تعاَل:  اِلَّاِس َمْن َيُقوُل آَمنَّا بِاّللَّ

 ﴾ بُِمْؤِمنِْيَ 
 . [ 2] سورة ابلقرة، اآلية : 

يَن  ﴿: وضده الرشك، قال اهلل تعاَل: اإلخالص: الرشط السادس ا ََلُ ادلِّ َ ُمْلِص ا فَاْعُبْد اّللَّ
َالُِص *

ْ
يُن اخل ِ ادلِّ اَل ّلِلَّ

َ
َ  ﴿وقال تعاَل:  [ 4ـ  8ورة الزمر : ] س ﴾أ ْعُبَد اّللَّ

َ
ْن أ

َ
َُ أ ِمْر

ُ
قُْل إيِنِّ أ

ينَ  ا ََلُ ادلِّ ا ََلُ ِديِِن  ﴿وقال:  [ 33] سورة الزمر، اآلية :  ﴾ ُمْلِص ا ْعُبُد ُمْلِص ا
َ
َ أ ] سورة  ﴾ قُْل اّللَّ

 . [ 34الزمر، اآلية : 
أسعد انلاس  » :قال - عليه وسلم صىل اهلل -ويف الصحيح: عن أيب هريرة عن انليب 

يف  -صىل اهلل عليه وسلم  -وهو معىن قوهل  « بشفاعيت من قال: ال هلإ إال اهلل خالصا من قلبه
 . « فإن اهلل حرم ىلع انلار من قال: ال هلإ إال اهلل، يبتيغ بذلك وجه اهلل »: حديث عتبان 

نها ءيء لغريه، ال ملك فاإلخالص: أن تكون العبادة هلل وحده، دون أن يرصف م
باالقتصار ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-مقرب وال نيب مرسل، وكذا اإلخالص يف اتباع حممد 

سنته، وحتكيمه، وترك ابلدع واملخالفات، وكذا ترك اتلحاكم إَل ما وضع البرش من قوانني 

                                                 

 ، عن أبي موسى رضي اهلل عنه.4/458، عن رفاعة الجهني، ورواه أحمد أيضا: 4/63رواه أحمد في المسند:  (1)



 

 

واعدات ابتكروها ويه مصادمة للرشيعة، فإن من رضيها أو حكم بها لم يكن من 
 ملخلصني. ا

: املنافية لضدها من الكراهية وابلغضاء؛ فيجب ىلع العبد حمبة املحبة: الرشط السابع
اهلل وحمبة رسوهل وحمبة لك ما حيبه من األعمال واألقوال، وحمبة أويلائه وأهل طاعته، فهذه 

وهل املحبة مىت اكنت صحيحة ظهرت آثارها ىلع ابلدن، فرتى العبد الصادق يطيع اهلل ويتبع رس
ويعبد اهلل حق عبادته، ويلتذ بطاعته، ويسارع إَل لك ما حيبه مواله  -صىل اهلل عليه وسلم-

من األقوال واألعمال، وتراه حيذر املعايص ويبتعد عنها، ويمقت أهلها ويبغضهم، ولو اكنت 
تلك املعايص حمبوبة للنفس وذليذة يف العادة لعلمه بأن انلار حفت بالشهوات، واجلنة حفت 

مىت  -رْحه اهلل-املاكره، فمىت اكن كذلك فهو صادق املحبة، وهلذا سئل ذو انلون املرصي ب
 . (1)اكن ما يبغضه أمر عندك من الصْب أحب ريب؟ فقال: إذا

 ويقول بعضهم: من ادىع حمبة اهلل ولم يوافقه فدعواه باطلة. 
قُْل إِْن  ﴿ قوهل تعاَل: يف -صىل اهلل عليه وسلم  -وقد رشط اهلل لعالمة حمبته اتباع انليب 

ُ َويَْغِفْر لَُكْم ُذنُوَبُكْم  َ فَاتَّبُِعوِِن ُُيْبِْبُكُم اّللَّ  43] سورة آل عمران، اآلية :  ﴾ُكْنُتْم َُتِبروَن اّللَّ
] . 

وما تستلزم من  -صىل اهلل عليه وسلم  -وقد سبق أن ذكرنا بعض األدلة ىلع حمبة انليب 
  تعاَل.األعمال فكذلك حمبة اهلل

 

    : « نواقض الشهادتْي » : املبحث السادس

 
تكلم علماء اإلسالم يف لك مذهب ىلع نواقض اإلسالم، يف كتب الفقه يف حكم 
املرتد، وما حتصل به الردة، وبالغ بعضهم يف رسد األمثلة اليت حتصل بها الردة نعوذ باهلل، وقد 

                                                 

 ، بإسناده عنه.2/464الحلية:  ذكره أبو نعيم في (1)



 

 

 -رْحه اهلل تعاَل-خ حممد بن عبد الوهاب بلغت عددا من املئني ما بني فعل وترك، لكن الشي
 خلصها يف عرشة نواقض مذكورة يف جمموعة اتلوحيد وغريها. 

وإنما يهمنا هنا أن نذكر بعض اخلصال اليت ينايف فعلها لكميت اتلوحيد، وال حيصل األجر 
 املرتب ىلع فعلهما، وانلطق بهما، فمن ذلك: 

ات: أو إسناد بعض اتلدبري واتلرصف إَل : إنكار خلق اهلل تعاَل بلعض املوجودأوال
الطبيعة والصدفة، فإن ذلك طعن يف الرب تعاَل، وذلك ينايف اعتقاد املسلمني إثبات كمال 

 اتلرصف هلل وحده، وأنه ذللك هو املستحق للعبادة. 
اكلعلم، واحلياة، والقيومية  -عز وجل-: إنكار ءيء من صفات الكمال هلل ثانيا

وابلرص، فإن ذلك اغية اتلنقص اذلي ينايف استحقاق الرب لإلهلية، وهكذا واجلْبوت، والسمع 
إثبات ءيء من انلقائص اليت نزه اهلل نفسه عنها: اكلسنة، وانلوم، والنسيان، والظلم، والودل، 

 والرشيك، وحنوها، فإن ذلك ينايف الكمال اذلي استحق به تعاَل العبادة من مجيع اخللق. 
لوقات بيشء من خصائص اخلالق: كعلم الغيب، وعموم امللك، : وصف بعض املخثاثلا

وكمال اتلرصف يف الكون، والقدرة ىلع اخللق واإلجياد بدون إرادة اهلل، فإن هذا ترشيك مع 
 اهلل هلذا املخلوق، ورفع هل إَل مرتبة اخلالق، وذلك اغية اتلنقص هلل تعاَل. 

ت أو بلعضها: اكعتقاد أنه تعاَل ال للك العبادا -عز وجل -: نيف استحقاق الرب رابعا
خيىش، وال يدىع، وال يستحق أن يستعان به، أو ال أهمية ذللك أو ال فائدة فيه، وهكذا حكم 
من سخر ببعض العبادات، أو استهزأ باملصلني أو املتمسكني بأي نوع من أنواع الطاعة، فإن 

 ذلك انتقاد للرشع، وهو ينايف الشهادتني. 
أن أحدا من انلاس يسوغ هل الترشيع، واتلقنني، ووضع األحاكم اليت  : من اعتقدخامسا

تغري الرشع: كإباحة الزنا أو الربا، وإبطال العقوبات الرشعية: كقتل القاتل، وقطع السارق، 
وإبطال الزاكة، وتغيري الفرائض، أو أي نوع من أنواع العبادات، وهكذا اتلحاكم إَل غري 

أنزل، فمن اعتقد ذلك أو حنوه فقد اعرتض ىلع الرب يف رشعه، رشع اهلل، واحلكم بغري ما 



 

 

وزعم أنه ناقص أو غري مالئم، أو أن غري حكم اهلل أحسن من حكمه، وذلك اغية اتلنقص 
 فال جيتمع مع اتلوحيد اخلالص. 

: رصف ءيء من أنواع العبادة لغري اهلل تعاَل: وهو رشك القبوريني يف هذه سادسا
يتا، أو رجاه، أو علق قلبه به أو أحبه كحب اهلل، أو احنىن هل، أو خشع األزمنة، فمن داع م

وخضع عند القْب وحنوه، أو طاف به، أو ذبح هل، أو حنو ذلك من أنواع العبادة، فقد أبطل 
شهادته: أن ال هلإ إال اهلل، وأن حممدا رسول اهلل، وقد سبق ءيء مما يتعلق بمعىن اإلهلية 

 . والعبادة وما يدخل فيها
: مواالة أعداء اهلل: وحمبتهم وتقريبهم، ورفع مقامهم، واعتقاد أنهم ىلع حق أو سابعا

أنهم أوىل باتلبجيل واالحرتام من املسلمني، وسواء اكنوا من أهل الكتابني أو من الوثنيني أو 
ادلهريني، فإن طاعتهم وتوقريهم وإعزازهم يوىح بأنهم ىلع صواب، وأن املسلمني املخالفني 

م ضالون خاطئون، أو يدل احرتامهم ىلع تعظيم دنياهم أو علومهم ادلنيوية، ولك ذلك ينايف هل
 حقيقة الشهادة. 

أو يف رشيعته، أو تكذيبه أو دعوى  -صىل اهلل عليه وسلم-: الطعن يف رسالة انليب ثامنا
ء من أعماهل خيانته أو كتمانه ملا أويح إيله، وكذا إظهار سبه أو عيبه أو اتلهكم بسريته أو ءي

أو أحواهل أو ترصفاته، وحنو ذلك مما يدل ىلع إنكار رساتله يف ابلاطن، فإن الطعن فيه طعن يف 
 الرب تعاَل، فهو اذلي أرسله وْحله هذه الرسالة، وذلك يناقض لكميت الشهادتني. 

 : الطعن يف القرآن اذلي هو الكم اهلل تعاَل: كدعوى املرشكني أنه سحر أو شعر أوتاسعا
أساطري األولني، أو أنه مفرت مكذوب، وكذا من زعم أنه قول البرش، أو نيف وإعجازه أو حاول 
معارضته بمثله، وأن ذلك ممكن أو كذب ببعض ما اشتمل عليه، أو أنكر بعض السور أو 
 اآليات املنقولة باتلواتر أو حنو ذلك، فإنه اكفر مكذب هلل ورسوهل، وذلك يناقض لكمة اتلوحيد. 

: إنكار ءيء من األمور الغيبية اليت أمر اهلل باإليمان بها: وأخْب بثبوتها اَعرش
اكملالئكة، والكتب، والرسل،  -صىل اهلل عليه وسلم-وأحقيتها يف كتابه، وىلع لسان رسوهل 



 

 

وابلعث بعد املوت، وحرش األجساد واجلنة وانلار، وكذا عذاب القْب ونعيمه، وحنو ذلك فإن من 
وذلك أكْب الطعن يف  -صىل اهلل عليه وسلم-فقد كذب اهلل وكذب رسوهل  جحد منها شيئا،

 الرسالة، وما اشتملت عليه، فهو خيالف ما تستلزمه الشهادتان. 

 
وأقترص ىلع هذا القدر مما يتعلق بالشهادتني وما يكون به حتقيقهما، وذلك ىلع وجه 

وكذا من سبقهم  -رْحهم اهلل  -االختصار، ومن أراد اتلفصيل وجد ذلك يف كتب أئمة ادلعوة 
 من علماء املسلمني، واهلل أعلم وأحكم، وصىل اهلل ىلع حممد وآهل وصحبه وسلم.

 

 


