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  −:◙قال أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب 

رجـــي التوبـــة بطـــول األمـــل, ُال تكـــن ممـــن يرجـــو اآلخـــرة بغـــري عمـــل, وي
هـــدين, ويعمـــل بعمـــل الـــراغبني, إن أعطـــي مل يـــشبع, وإن  يقـــول بقـــول الزا

  .قنعَنع مل يُم
تهــي, يعجــز عــن شــكر مــا أويت, ويبتغــي الزيــادة فــيام بقــي, وينهــى وال ين

 ويـــبغض املـــذنبني ,ويـــأمر بـــام مل يـــأت, حيـــب الـــصاحلني وال يعمـــل عملهـــم
عجـب بنفـسه إذا ُ, يً الهياَنِمَ, وإن صح أًوهو أحدهم, إن سقم ظل نادما

, وإن نالـــــه رخـــــاء ً دعـــــا مـــــضطراٌعـــــويف, ويقـــــنط إذا ابـــــتيل, إن أصـــــابه بـــــالء
يقن, خيـاف ها عىل ما يستُ, تغلبه نفسه عىل ما يظن, وال يغلبًأعرض مغرتا

رضــت لــه َعــىل غــريه بــأدنى مــن ذنبــه, ويرجــو لنفــسه بــأكثر مــن عملــه, إن ع
ة, ّ حمنة خـرج عـن طريـق امللـُهْتَرَف التوبة, وإن عّم املعصية وسوّشهوة قد

ال يــستعظمه مــن نفــسه, ويــستكثر مــن طاعتــه مــا  يــستعظم معــصية غــريه مــا
و مـــــع حيقـــــره مـــــن غـــــريه, فهـــــو عـــــىل النـــــاس طـــــاعن ولنفـــــسه مـــــداهن, اللهـــــ

األغنيـــاء أحـــب إليـــه مـــن الـــذكر مـــع الفقـــراء, حيكـــم عـــىل غـــريه لنفـــسه وال 
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 يف َ اخللـــقىحيكـــم عليهـــا لغـــريه, ويـــستويف لنفـــسه, وال يـــويف لغـــريه, وخيـــش
  . )١(ه يف خلقهّ ربىغري ربه, وال خيش

 
│  

 
 
 
 

                                                 
  ).١/٧٧ (  زهر اآلداب وثمر األلباب)١(
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  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ونعـــــوذ بـــــاهللا مـــــن رشور ,هديهإن احلمـــــد هللا نحمـــــده ونـــــستعينه ونـــــست
فسنا وسيئات أعاملنا  ومـن يـضلل فـال هـادي , من هيد اهللا فال مضل لـه,أ

صـــىل اهللا عليـــه  , وأن حممـــد عبـــده ورســـوله,لـــه, وأشـــهد أن ال إهل إال اهللا
  . كثرياً تسلياموعىل آله وسلم

  :أما بعد
m  \  [  Z     Y   X   W    V  U T: يقول احلق تبارك وتعاىل

  ]  k   j  i  h  g  f  e  d    c   b   a   `_  ^
  mll ]١٩−١٨ :آل عمران[.  
m  N        M  L  K  J  I   H  G  F  E   D  C     B  A : قال تعاىلو

   _  ^  ]  \  [  Z   Y   X  W   V  U      T  S     R  Q  P  O
   gf  e  d  c  b  a  `l ]١٥ −١٢ :الزمر[.  

ــــــهــــذه جمموعــــة م  ـــــن الـ ـــــ بع− دروس تــــرشح وتبــــنيــ  −ون اهللا وتوفيقــــه ــ
زه عـــن ســـائر ِّ يميـــ وأصـــله الـــذيحقيقـــة ديـــن اإلســـالمالتوحيـــد الـــذي هـــو 
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نتحرى مـا اسـتطعنا أن يكـون األسـلوب سـهال سوف األديان األخرى, و
  .ول اجلميع يف متناًميرسا

َاللهــم رب جربا «: ر القــارئ الكــريم هبــذا الــدعاءِّونــذك ْ َ َّ َُ َّ َئيــل وميكائيــل َّ َِ ِ َِ َ
ت حتكم بني  فيل فاطر الساموات واألرض عامل الغيب والشهادة أ َوإرسا ْ ُ ْ َّ ََ ُ ْ َ َ ْ َ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ ََّ ِ َ ْ ََ ِ َ ِ َ ْ َ َ َ ْ ِ
َعبادك فيام كانوا فيـه خيتلفـون اهـدين ملـا اختلـف فيـه مـن احلـق بإذنـك إنـك  ََّ ُ َ ُِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُِ ِّ َ ََ ْ ْ َِ ِْ ِ ِ ْ ْ َ َ َ َ

ِهتدي من تشاء إ ُ ََ َ ْ ِ ْ ٍىل رصاط مستقيمَ ِ ٍَ ْ ُ َ ِ َ«)١(.  

                                                 
  الرتمـذيورواه, )٧٧٠(صـالة املـسافرين وقـرصها كتـاب :  يف صـحيحه مسلمرواه  )١(

قيـــــام الليـــــل كتـــــاب :  يف ســـــننه النـــــسائيورواه, )٣٤٢٠(الـــــدعوات كتـــــاب : يف ســـــننه
  ورواه, )٧٦٧(الــــصالة كتــــاب :  يف ســــننه أبــــو داودورواه, )١٦٢٥(وتطــــوع النهــــار 

 يف  أمحـــــدورواه, )١٣٥٧(ة والـــــسنة فيهـــــا إقامـــــة الـــــصالكتـــــاب :  يف ســـــننهابـــــن ماجـــــه
  .)٢٥٢٦٦ (٦/١٥٦ :مسنده
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ٌّ يا عبادي كلكم ضـال ...«: فإن اهللا عز وجل قال يف احلديث القديس َُّ ْ ُ ُ ِ َِ َ
ْإال من هديته فاستهدوين أهدكم ْ َُ ِ ْ ََ ِ ُ َ ُ َْ ُ ْ َْ َّ ِ....« )١(.  
ن اهلوى ْ, ولنتجرد عاحلق بدليلها اتباع َّفليكن مراد كل واحد من

, نعتقده وندين بهْ, ولنربهن عىل ما والتعصب والتقليد ومحية اجلاهلية
ومن , َّض عليه بالنواجذَعَيْ فل,فمن وافق دينه أحسن األديان عند اهللا

يعلم ْفل, خالف دينه ما دان به املوحدون من عهد آدم إىل هذا الزمان
وأن أصل هذا الدين الذي اتفقت , وأن دينه واحد, أن املعبود واحد

m  d: قال تعاىلق فيه إال واحدا, عليه مجيع الرساالت ال يكون احل

  on  m   l  k  j  i  h  g  f  el ]النحل :
  . ]٣٦ من اآلية

                                                 
 يف  الرتمــذيورواه, )٢٥٧٧( الــرب والــصلة واآلداب كتــاب: يف صــحيحه مــسلمرواه )١(

:  يف ســـننه ابـــن ماجـــهورواه, )٢٤٩٥(صـــفة القيامـــة والرقـــائق والـــورع كتـــاب : ســـننه
  . )٢١٤٥٨ (٥/١٦٠ : يف مسندهمحد أورواه, ) ٤٢٥٧(الزهد كتاب 
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m      \  [  Z  Y : ل جل وعالوقا   X  W    V   U   T   S

  f  e  d  c  b   a   `    _   ^  ]
  s    r  q  p   o  n  m  l   k  j  i   h    g  t      

  uw  v  x   y         z    |  {  }  ~  _        ` a  cb  
d  f  g h il ]١٣٧− ١٣٦ :رةـالبق[.   

ه عىل ْول,  من عمرهطَّيندم عىل ما فرْ ما فاته ول العبدفليتدارك يعلم أ
ُّشفا حفرة من النار, وإن مات وهو معرض عن تعلم التوحيد وما 

m  M  L  K   J  I : قال تعاىل,  فالنار مثوى الكافرين,يلزمه

   R  Q  P  O  N  X  W  VU  T  S
  Yl ]٣−٢: احلجر[ .  

ومـا : يسأل نفسهْفل, ومن كان من أهل التقليد وال يدري ما أصل دينه
يــدريني أين عــىل حــق? وأن خمــالفي عــىل الباطــل? ومــاذا لــو مــت عــىل هــذه 

ـــا لـــست عـــىل بي  مـــاذا ســـأجيب رســـل ريب عنــــدما نـــة مــــن أمـــري?ِّاحلالـــة وأ
كــر مــا جــاء بــه خمــالفي وال أدري  وملــاذاي?يــيــسأالين عــن ريب ودينــي ونب ُ أ

  .ه احلق?ّلعل



âý⁄a@åí†@áÜÈnÛ@ÁîjÛa@Ý‚‡¾a@ @
 

  
١٣ 

ه , وها نحن بعون اهللا وتوفيقه نبني للناس ما ندين به وما نعتقد أ
ولكن ندعوهم , ال ندعوهم إىل اتباعنا, وندعو الناس كلهم إليه, احلق
: قال تعاىل, هكتابيف لنا َّاإلسالم الذي يريده اهللا عز وجل وبينه إىل 

m  g      f  edo  n   m   l   k  j  i  h     ts   r  q    p   
  z  y   x  w  v  ul ]قال تعاىلو, ]٢−١ :هود :m  ¼  »  º

Ç Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾   ½l 
  m  o  n  m  l  k  j: قال تعاىل, وأرسل به رسله .]٥٢:إبراهيم[

  }  |  {z  y  x  w  v  u  t   s  r  q  p
`  _   ~al ]١٣ :الشورى[.  

وأن يرينا الباطل , ونسأله سبحانه أن يرينا احلق حقا ويرزقنا اتباعه
  .لِ علينا فنضًوأال جيعله ملتبسا, باطال ويرزقنا اجتنابه

ة ّ عـــىل ملـــ, مـــسلمني حنفـــاء هللا غـــري مـــرشكني بـــهونحمـــد اهللا أن جعلنـــا
 ال نرىض بغـري اهللا  نعبد اهللا وحده وال نرشك به شيئا,,♠إبراهيم 
  .وال نبغي غري اإلسالم دينا, ًال حكام وال ولياًربا و
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ونـوايل عـىل , والـرباءة مـن املـرشكني, وترك الـرشك, ندين هللا بالتوحيد
  . بكل ما يعبد من دون اهللار ُفْونك, اإلسالم ونعادي عليه

 مــا خالفنــا  مــن هــذه الــدروسًدرســاَوســتعرف أهيــا القــارئ كلــام قــرأت 
 .احلـــق معنـــا أم مـــع غرينـــافـــانظر هـــل . همَّ ومـــا فـــرق بيننـــا وبيـــن,النـــاسفيـــه 

   !.سنرتك لك اإلجابة
  :فنقول سائلني اهللا العون واهلدى والسداد والتوفيق



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

١

التوحيد أصل دين 
 اإلسالم
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@ @
âý⁄a@åí†@Ý–c@‡îyìnÛa@ @

 , أن اإلســالم هــو ديــن اهللا الــذي رشعــه لعبــاده– أرشــدك اهللا –اعلــم 
 لتحقيـق ;مـستقيام يـسريون عليـه ً وطريقـا, هلم يف هـذه احليـاةًليكون منهجا

  . وليفوزوا بسعادة الدارين,داء حق اهللا عليهم وأل,ُخلقوا من أجلهما 
 وحقيقته ومدخله ,واهللا عز وجل هو الذي حيدد مفهوم هذا الدين

 وال يمكن ألحد من العباد أن حيدد ما حيبه اهللا ,وأصله وحدوده
;  وحي من اهللا من غري أن يستند عىل, وما يغضبه ويسخطه,ويرضاه

 فال نتعبد هللا إال بام رشع, فكل ,وهلذا كان األصل يف العبادات التوقف
 .م له إال ما علمه اهللاْلِ وال ع,ما سوى اهللا خملوق ليس له من األمر يشء

m     u  t  s  r  q  p  o  n  m  l: قال اهللا عز وجل

 h  gf  e  d  c  b    a  `  _  ~  }  |  {z  y  x  w  v 
  z  y    x  wv  u  t  s   r  q      p  o  n  ml  k  j       i

  |  {l ]١١٦: املائدة[.  
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m     J  I  H  G  FE  D  C  B  A : قال تعاىلو

  Y  X  W      V  U  T  S  RQ  P  O   N  M  L  K
     j  i  h  g   f  e         d  cb  a  `  _  ^  ]  \[  Z

  l  kl ]١٥: يونس[.   
مـع مــن اإلسـالم بعــسري عـىل مـن جتـرد لقبــول احلـق واتباعـه ولـيس فهـم 

 ولكــــن الــــشياطني ,كــــان, فقــــد فطــــر اهللا عــــز وجــــل عبــــاده عــــىل هــــذا الــــدين
موا وعزمـوا َّن السهل أن يرجعوا إليه إن صمِ فم,اجتالتهم وأبعدهتم عنه

, فام هي إال غـشاوة لـو انزاحـت لـرأوا اإلسـالم برهبم عىل ذلك واستعانوا
  . وضوح الشمسًواضحا

 وإنـــام بعـــث هلـــم رســـله ,ًمهـــالال واهللا عـــز وجـــل مل يـــرتك خلقـــه ســـدى و
وهم لــدين اهللا كلــام ابتعــدوا عنــه, ففــي كــل ّ ويــرد,مــوهم ويرشــدوهمِّليعل

 وترك , منهم بلسان قومه يدعوهم لعبادة اهللا وحدهًأمة بعث اهللا رسوال
  .ما اختذوه من معبودات من دونه

بياء كلهم عىل  وهـم متفقـون يف أصـل هـذا , دين واحد هو اإلسالماأل
  .الدين وهو التوحيد
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  من عهد نوح إىلًدين اهللا الذي بعث به رسله مجيعااإلسالم هو 
 صالة اهللا وسالمه, فكلهم عىل دين ً عليهم مجيعا,خامتهم نبينا حممد

m     z  y  xw  v  u  t     s  r  q : قال تعاىل, واحد

¡  �  ~  }  |  {§  ¦   ¥  ¤  £   ¢  l 
بياء  :فمعنى أمتكم أمة واحدة ,]٥١−٥٠: املؤمنون[ أي دينكم يا معرش األ

 . وهو الدعوة إىل عبادة اهللا وحده ال رشيك له,دين واحد وملة واحدة
  .)١(قاله ابن كثري

بيـاء إخـوة مـ « : ويف احلديث الصحيح الذي يرويـه مـسلم وغـريه ِاأل ٌ َ َْ ِ ُ ِ ْ َ  ْنْ
َّعال ٌ وأمهاهتم شتى ودينهم واحد)٢(ٍتَ َِّ َِ ُ َ َ َْ ْ َُّ َ ُ ُ ُ..« )٣(.  

                                                 
  ).٣/٢٤٨(تفسري القرآن العظيم ) ١(
 .اإلخوة ألب من أمهات شتى: تّالعال )٢(
بيـــــاء : يف صـــــحيحه البخـــــاريرواه )٣(  : يف صـــــحيحه مـــــسلمورواه ,)٣٤٤٣( كتـــــاب األ

 ).٢٣٦٥(كتاب الفضائل 
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بياء واحـد أن : يريد[ : ؒ قال البغوي وإن كانـت , أصل دين األ
ئعهم خمتلفة                     وإن كانت أمهاهتم , َكام أن أوالد العالت أبوهم واحد, رشا

   .انتهى )١(]شتى
 واحـــد أصـــل ديـــنهمومعنـــى احلـــديث أن [  : ؒ ويقـــول ابـــن حجـــر

ئعوهو التوحيد    . انتهى)٢(] وإن اختلفت فروع الرشا
بيـــــــاء واحـــــــد كثـــــــرية  الغـــــــرض هنـــــــا وواألدلـــــــة عـــــــىل أن أصـــــــل ديـــــــن األ

  .االختصار
ئــــع الــــدين بيــــاء يف كــــل رشا  وإنــــام اتفقــــوا يف أصــــل الــــدين ,ومل يتفــــق األ

هُالــــذي ي بمعنــــى أهنــــم اتفقــــوا عــــىل أن يعبــــدوا اهلإ , بنــــى عليــــه كــــل مــــا ســــوا
ئع والعبــــــادات التــــــي ,رشكون بــــــه شــــــيئاواحــــــدا ال يــــــ  واختلفــــــوا يف الــــــرشا

  m   j: قــال تعــاىلكــام . يتقربــون هبــا إىل رهبــم وإهلهــم اهللا الواحــد األحــد

  k  l  m    on     l ]٤٨ من اآلية: املائدة[.  

                                                 
  ).١٣/٢٠٠( رشح السنة )١(
  ).٦/٤٨٩(فتح الباري رشح صحيح البخاري ) ٢(
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 توحيـد اهللا عـز وجـل يف ,وأصل الدين الذي اتفقـوا عليـه هـو التوحيـد
  .)ال إهل إال اهللا(لول كلمة اإلخالص وهو معنى ومد, ربوبيته وألوهيته

m   K   J   I  H  G  F  E  D  C  B  A   :قــــــال اهللا تعــــــاىل
  P  O   N  M        Ll ]بيــــاء ــــه بدايــــة مــــن نــــوح .]٢٥ :األ  ومعنــــى هــــذا أ

فكـان أول مـا , ُ كلهم بعثوا بـ ال إهل إال اهللا☺  إىل سيدنا حممد♠
 m]  \  [    b   a  `   _  ^  l :دعوتــــــه ☺يبـــــدأ بـــــه الرســـــول 

  .]٥٩ :األعراف[
بياء كلهم عىل ملة اإلسالم مسلمون مؤمنون  يدينون هللا ,فاأل

بالتوحيد والرباءة من الرشك وأهله, ويدعون إىل عبادة اهللا وحده وترك 
ه,  وتصديق بعضهم مستلزم تصديق سائرهم, وطاعة عبادة ما سوا

ملعصية, وقد جعل بعضهم تستلزم طاعة سائرهم, وكذلك التكذيب وا
ه آمن ببعض وكفر  َّاهللا عز وجل اإليامن هبم متالزما, وكفر من قال أ

m       J  I  H  G  F  E  D  C  B  A : قال تعاىلببعض, 

  R  Q   P  O  N  M  L  K

  ^  ]   \  [  Z    Y  X  W  V  U  T  Sl ]آل 
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m   e  d   c  b  a :وقال عز وجل .]٨٤ :عمران

 h  g  f  o  n  m  l   k  j  i 
  |{    z  y  x  w  v  u  t  s  r   q  p

  a  `  _  ~  }l ]١٥١−١٥٠ :النساء[.   
_  m :قال تعاىل خالف دين اإلسالم, ً عمالٍومل يقبل اهللا من أحد

   l  k  j  i  h  g  f  e  d  c    b  a  `l  ] آل
  .]٨٥ :عمران
  mq  p  on  m  l  k  j   r : قال تعاىلو

  }  |   {  z  y  x  wv  u  t  sl  
عام[   .]١٥٣:األ
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 :معنى أن التوحيد هو أصل الدين
 فهـو ,أول يشء يفعله املـرشك ليـدخل يف اإلسـالمأن التوحيد هو  −١

 فــأي إنــسان ,البــاب الوحيــد الــذي يــدخل منــه النــاس يف ديــن اهللا
توحيــد أن يــأيت بالمهــام كانــت ملتــه ودينــه لكــي يــصري مــسلام ال بــد 

 والــدليل عـــىل ذلـــك أن الرســـل كلهـــم أول مـــا بـــدأوا بـــه ;أول يشء
  .هو التوحيد

ئع ,بنى عليه الدينُهو األساس الذي يوالتوحيد  −٢  وكل رشا
 , فبدون توحيد ال يصح يشء من الدين,الدين تأيت بعد التوحيد

ال الصالة وال الزكاة وال الصوم وال احلج وال اجلهاد وال 
                       : تعاىلوالدليل قوله ,غريها

m    x  w  v  u  t  s  r  q  p   o
  _  ~  }  |  {  z  yl ]١٢٤ :النساء[.   

m  \  [  Z  Y  X  W  V   U  T :وقوله

  `  _  ^   ]l ]ء    .]١٩ :اإلرسا
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^ _ ` m     f   e  dcba :وقوله
  j  i    h  gl ]بياء   .]٩٤ :األ
َفرشط اإليامن لقبول  ََ والتوحيد هو أصل  ,األعامل الصاحلةَ

�  ¡  ¢   £  ¤  ¥  ¦  §   m : قال تعاىلو .اإليامن

¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨l ]٦٥:الزمر[, 
قبل له ُ ومن فقد التوحيد مل ي,فالرشك يناقض التوحيد وهيدمه

m  {  z  y  x   w    v  u : قال تعاىلو. عمل

  e  d  c  b  a   `_  ~  }  |
hg  fl ]واألدلة عىل ذلك كثرية. ]١٧ :بةالتو. 

ــضاو −٣ َأن كـــل ديــن مل يـــبن عـــىل  ,معنـــى أن التوحيــد أصـــل الــدين, ًأ ْ ُ
الـــذي يريـــده اهللا عـــز اإلســـالم ب ولـــيس هـــو ,التوحيـــد فهـــو باطـــل

ـــه عــىل اإلســـالمَّوإن اد ,وجــل د َّ, فاملـــسلم مـــن وحـــعـــى صـــاحبه أ
اء  ولـيس اإلسـالم جمـرد ادعـ.اهللا وعبده وحده ومل يرشك بـه شـيئا
ـضا ًوانتساب إىل نحلـة معينـة, وأ  لـيس اإلسـالم جمـرد قـول ال إهل ِ

, بل اإلسالم استسالم وخضوع هللا وحده بعبادته وحده إال اهللا



@‘Š‡ÛaÞëþa@ @
 

  
٢٥ 

والكفر بـام يعبـد مـن دونـه بـالقول والعمـل, قـول القلـب واللـسان 
 .)١(وعمل القلب واجلوارح

ضا, و −٤ ل  هو احلد الفاصهأ ,معنى أن التوحيد هو أصل الدينًأ
ُ وهو العلم املميز بني املسلمني وغريهم,بني الكفر واإلسالم َ َ ,

 وقد جتد من , هذا يستحيل, ليس عنده توحيدًفال جتد مسلام
ه مسلم وليس عنده توحيد منية ُ ولكن هذا جمرد زعم وأ,يزعم أ

ه ليس بمسلم,يتمناها m  Y: قال تعاىل.  ولكن احلقيقة أ

  b  a  `  _^  ]  \  [       Z  e    d  c
  q  p   o  n  m  l  k  j  i  h  g  f

                                                 
األلوهيـة  ّقـاد اجلـازم بـام دلـت عليـه كلمـة اإلخـالص مـن إثبـاتهو االعت: قول القلب )١(

ه, وعمل القلب هو القصد واملحبة واالنقيـاد والقبـول ملـا : هللا وحده ونفيها عام سوا
هــو الــشهادة بــام اعتقــده القلــب وانقــاد لــه : دلــت عليــه كلمــة التوحيــد, وقــول اللــسان

را واستجابة ملا تضمنته كلمـة التوحيـد, وعمـل  هـو تـرك أعـامل الـرشك : وارحاجلـًإقرا
ــــداد واألربــــاب وكــــل مــــا يعبــــد مــــن دون اهللا, وإخــــالص  األكــــرب بالكليــــة وخلــــع األ

   .العبادة هللا وحده, أي العمل بام دلت عليه ال إهل إال اهللا من نفي وإثبات
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  {  z  y    x  w  v  u  t  s  r
  g  f  e  d  c  b  a   `  _  ~  }  |

  r  q   p  o  n  ml  k  j   i  hl 
  .]١٢٥ −١٢٣ :النساء[

واملعنى يف هذه اآلية أن الدين ليس [: قال ابن كثري ؒ
 يف القلوب وصدقته ولكن ما وقر, بالتحيل وال بالتمني

هًعى شيئاَّوليس كل من اد, األعامل وال ,  حصل له بمجرد دعوا
ِكل من قال إنه هو عىل احلق سمع قوله بمجرد ذلك حتى , ُ

m  [   Z  Y :قال تعاىلوهلذا , يكون له من اهللا برهان

d  c  b  a  `  _^ ]  \l  ]من : النساء
بل , د التمنيأي ليس لكم وال هلم النجاة بمجر ,]١٢٣اآلية

تباع ما رشعه عىل ألسنة الرسل االعربة بطاعة اهللا سبحانه و
 . انتهى)١(]الكرام

                                                 
 ).١/٥٥٨( تفسري القرآن العظيم )١(
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ــضاو −٥ ــ ,معنــى أن التوحيــد هــو أصــل الــدين, ًأ  أول مــا جيــب أن هأ
 فـــإن حققـــوه دعونـــاهم ملـــا بعـــده مـــن الـــصالة ,نـــدعو النـــاس إليـــه

 فــال داعــي للحــديث معهــم ,ً وعمــالً وإن مل حيققــوه قــوال,وغريهــا
وا الـــــــصالة أو ّ فبـــــــدون توحيـــــــد ســـــــواء أد, الـــــــصالة وغريهـــــــاعـــــــن

 ☺قـال رسـول اهللا . تركوها فهم كفار ال يقبل اهللا منهم عمال
 : ملعاذ ملا بعثه إىل اليمن

ٍعــن ابــن عبــاس  « َّ َْ َِ َّأن النبــي ¶ ْ ِ َّ َّ ًبعــث معــاذا ؓ ☺ َ ََ َُ َ
َإىل الـــيمن فقـــال َْ َ ِ َ َ َ َ ادعهـــم إىل شـــهادة أن ال إهل:ِ َ ِ َِ ْ َ ِ َ َ ُ َْ َ ْ ُ إال اهلل وأين رســـول ُ ُ َ ِّ َ َ ُ َّ َّ ِ

ِاهلل َ فإن هم أطاعوا لـذلك,َّ ِ َِ َ ْ َُ َ ْ ُ ْ فـأعلمهم أن اهلل قـد افـرتض علـيهم ,ِ ْ ِْ ْ َُ َ َ َْ َ ْ َ َّ َْ َ َّ َ ِ َ
ٍمخــــــس صــــــلوات يف كــــــل يــــــوم وليلــــــة ٍَ َ ِّ َْ َ ْ َ َ َ ٍَ ُ ِ ْ َ فــــــإن هــــــم أطــــــاعوا لــــــذلك,َ ِ َِ َ ْ َُ َ ْ ُ ِ, 

ِفــــأعلمهم أن اهلل افــــرتض علــــيه ْ َُ َ َ َْ َ ْ َّ ََ َّ َ ْ ْ ِ ْم صــــدقة يف أمــــواهلم تؤخــــذ مــــن َ َ َِ ُ ً ََ ْ ُ َْ ْ ِْ ِ َ ِ
ئهم ْأغنيائهم وترد عىل فقرا َ َ ِْ ِِ ِ َِ ُ َ َ ُّ َ َُ ْ َ...«)١(.  

                                                 
 ).١٣٣١(كتاب  الزكاة :  يف صحيحه البخاريرواه )١(
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َفلــيكن أول مــا تــدعوهم إىل أن يوحــدوا اهلل  «: ويف روايــة أخــرى َّ ُ ْ َِّ َ ُ َّ ْ َْ ََ ََ ِ ْ َُ ُ َ ُْ
َتعــاىل فــإذا عرفــوا ذلــك فــأخربهم أن اهلل قــد فــرض ََ ْ ََ َ َّ َ َ ُ َ َْ ََ َّ َ ُ ْ ِ ْ َ َ ِ ِ َ َ علــيهم مخــس َ ْْ َ ْ ِ َ َ

ٍصلوات  َ   .يتان يف البخاري وغريها وهاتان الرو.)١(»ََ
َّفلـــيكن أول مـــا تـــدعوهم إليـــه عبـــادة اهلل عـــز  «: ويف روايـــة ملـــسلم َ ُِ َّ ُ ْ ََ َ ْ َّ ْ َِ ِ َ َ ِْ ْ َُ َ ُ َ

َّوجــــل َ َ فــــإذا عرفــــوا اهلل,َ َّ ُ َ ََ َ َفــــأخربهم أن اهلل فــــرض علــــيهم مخــــس , ِ ْْ َ ْ َ ِْ َ َ َ َ َّ ََ َّ َ ُ ْ ِ ْ َ
ٍصلوات َ ََ...«)٢(.  

وجيمـــــع بينهـــــا بـــــأن املـــــراد بعبـــــادة اهللا [   ؒ قـــــال ابـــــن حجـــــر
ووقعــت , وبتوحيــده الــشهادة لــه بــذلك ولنبيــه بالرســالة, توحيــده

البــــداءة هبــــام ألهنــــام أصــــل الــــدين الــــذي ال يــــصح يشء غريمهــــا إال 
فمــــن كــــان مــــنهم غــــري موحــــد فاملطالبــــة متوجهــــة إليــــه بكــــل , هبــــام

 فاملطالبـة لـه ًومن كان موحدا, واحدة من الشهادتني عىل التعيني
وإن كــــانوا , بــــاجلمع بــــني اإلقــــرار بالوحدانيــــة واإلقــــرار بالرســــالة

                                                 
 ).٦٩٣٧ (توحيدكتاب  ال:  يف صحيحه البخاريرواه) (١

 ).١٩(كتاب اإليامن :  يف صحيحه مسلمرواه) ٢(
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 كمن يقـول ببنـوة عزيـر ,يعتقدون ما يقتيض اإلرشاك أو يستلزمه
 فتكــون مطــالبتهم بالتوحيــد لنفــي مــا يلــزم مــن ,أو يعتقــد التــشبيه

  .انتهى )١(]عقائدهم
ال يــصح مــنهم إال باعتقــاد وال يــتم هلــم الــدخول يف هــذا الــدين و
  .والرباءة منه وتركه, بطالن ما هم عليه من الرشك والضالل

ُ أن من أجابه إىل ذلك فليعلمه شعائر اإلسـالم ♠وأخربه  ْ
وال يتعــــدى إىل الثــــاين , ويبــــدأ بــــاألهم فــــاألهم, ومــــا ينبغــــي عليــــه

 ,وال ينتقــل إىل الثالــث حتــى يلتزمــوا الثــاين, حتــى يلتزمــوا األول
 ,فــال يكــون مــن املــسلمني) الــشهادتني( خــالف يف األول أمــا مــن

ئع اإلسالم وتعليمه إياها   .فال فائدة من أمره برشا
 فــال بــد مــن تعلمــه .هــذا هــو معنــى أن التوحيــد هــو أصــل ديــن اإلســالم

وبعد العلم به يأيت االعتقاد بـصحته واإلقـرار بـه , ومعرفته واالستيقان به
 ,هل التوحيد وال يميـز بينـه وبـني الـرشكوأما من جي, والعمل وااللتزام به

                                                 
 ).٣/٣٥٨( فتح الباري رشح صحيح البخاري )١(
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 وال يمكـــن أن يكـــون يف ,فـــال يمكـــن أن حيقـــق االعتقـــاد واإلقـــرار والعمـــل
,  بل جتده خيلـط بـني عبـادة اهللا وعبـادة غـريه وال يوحـد اهللا,دين اهللا احلق

m  H  G  F  E  D  C  B  A : واهللا عـــــــز وجـــــــل يقـــــــول

  L  K  J   Il ]عــام  فمــن آمــن ,و الــرشك والظلــم هنــا هــ.]٨٢:األ
باهللا ورسوله ومل خيلط إيامنه بالرشك فهو املهتدي اآلمن مـن عـذاب اهللا, 

  .ومن خلط إيامنه بالرشك فهو الضال املستحق لعذاب اهللا
 مــا قلنــاهفمــن عـرف هـذا أول مــا جيـب أن نعرفــه لنعــرف ديـن اإلســالم, 

قن به فاحلمد هللا   . واملوفق هو اهللا,وأ
  
  

][  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

٢

  معنى كلمة
 )اإلسالم(
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@@ @
@òàÜ×@óäÈßIâý⁄aH@ @

ه  ,عرفنــا يف درســنا الــسابق أن اإلســالم هــو ديــن اهللا الــذي ال يقبــل ســوا
  .وأن أصله وأساسه هو توحيد اهللا

 مــــــا ,)اإلســــــالم(ويف هــــــذا الــــــدرس نــــــسلط الــــــضوء عــــــىل معنــــــى كلمــــــة 
  املقصود هبذه الكلمة?
  :فنقول وباهللا التوفيق
  .َمَلْسَأ: أصل كلمة اإلسالم

  m  ¿  ¾  ½  ¼  »À       Ã  Â  Á : عاىلقال ت

   É  È  Ç  Æ  Å  Äl ]قال و. ]٨٣:عمران آل
  m  Ï  ÎÐ  Ù  Ø  ×  Ö  Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ : تعاىل

   ß  Þ  Ý  Ü  Û  Úl ]وقال عز وجل. ]١١٢:البقرة : m  G

HK  J   I  l ]قال تعاىل و.]١٤ من اآلية: اجلـن :m    m  l  k

  q   po  nr  s   u  tl ]وقال سبحانه.]١٣١:البقرة  :
m  g  f  ehml  k  j  i    l ]وقال . ]٢٠من اآلية: آل عمران
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  m  î  í   ì  ë  êï  ó  ò  ñ  ð : عن ملكة سبأ

ôl ]٤٤ من اآلية: النمل[.  
  :  ؓ )١(وقال زيد بن عمرو بن نفيل

َت وْمَلْســــــَأ ْ حتُضْرَ األُهَلـــــ ْتَمَلْســــــَ أْنَِملــــــيِهــــــْجُ َ ثقـــــاًرْخَ صـــــُلِمـــــَ  َاالِ
                                                 

 هو زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن ريـاح بـن عبـد اهللا بـن قـرط بـن رزاح بـن) ١(
ر بن أيب حبيـب بـن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب, وأمه جيداء بنت خالد بن جاب

, بــح لغــري اهللاُكــان زيــد بــن عمــرو قــد تــرك عبــادة األوثــان, وكــان ال يأكــل ممــا ذ. فهــم
رســل اهللا قطــر الــسامء, وينبــت بقــل األرض, وخيلــق : وكــان يقــول يــا معــرش قــريش, أ

 عـــىل اًرض أحـــدالـــسائمة فرتعـــى فيـــه, وتـــذبحوها لغـــريه, واهللا مـــا أعلـــم عـــىل ظهـــر األ
 إىل الـشام وغريهـا, يـسأل ♠حـل يف طلـب ديـن إبـراهيم ر. دين إبراهيم غريي

ُيبعث يوم القيامة أمة وحـده «: ملسو هيلع هللا ىلصقال عنه النبي . عنه األحبار والرهبان ْ َ َ ْ َ َ ْ َُ ً َُّ َ َُ ِ قـال [  ,» ِ
 وقـد .]رواه الطرباين ورجاله رجـال الـصحيح): ٩/٤١٦: (اهليثمي يف جممع الزوائد

مهللا إين لــو أعلــم : كــان يقــولو.  بخمــس ســننيومــات قبــل البعثــة, ملسو هيلع هللا ىلصرأى النبــي 
ـــــأحــــب الوجــــوه إليــــك عبــــدتك بــــه, ولكنــــي ال أعلــــم, ثــــم يــــسجد ع انظــــر  .هـتــــــىل راحــ

, اإلصـــــابة يف متييـــــز )٢/٢٣٧: (, البدايـــــة والنهايـــــة)٣/١١٧: (األغـــــاين [ : يفترمجتـــــه
  )].٢/٦١٣: (الصحابة
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َي ملــــِهــــْجَ وُتْمَلْســــَأَو ُ املـــزنُهَلـــ ْتَمَلْســــَ أْنِ ْ ْ حت)١(ُ َ زالًباْذَ عـــُلِمـــَ  )٢(َالُ
  .استسلم وانقاد وأخلص: ومعنى أسلم

 m  Ð  Ï :وأمـــا قولـــه [:  يف تفـــسريه ؒ قـــال ابـــن جريـــر الطـــربي

Ò  Ñl,ألمـرهالتـذلل لطاعتـه واإلذعـان , فإنه يعني بإسـالم الوجـه . 
ـه مـن ,وأصل اإلسـالم االستـسالم وهـو اخلـضوع ) ُاستـسلمت ألمـره(ِ أل

  . ألمره
  .  بخضوع جوارحه لطاعة ربهًوإنام سمي املسلم مسلام

وأســــلمت وجهــــي ملــــن :  ؓ وكــــام قــــال زيــــد بــــن عمــــرو بــــن نفيــــل
استــسلمت لطاعــة مــن  :يعنــي بــذلك. الالُ حتمــل عــذبا زُنْزُأســلمت لــه املــ

  .انتهى )٣(]ن وانقادت لهاستسلم لطاعته املز

                                                 
  .]٣٦/١٧٠: تاج العروس[السحاب, : ُاملزن) ١(
َالزالل )٢(   ].٢٩/١٣١: تاج العروس[ خالص سهل سلس, عذب صاف: ُ
  ).١/٤٩٣( تفسري الطربي )٣(
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 مــن غــري إرشاك وال ,االستــسالم اخلــالص هللا عــز وجــل: اإلســالم هــو
  .استكبار

واإلســالم أن يستــسلم العبــد هللا ال لغــريه, [ : يقــول ابــن تيميــة ؒ
فمـــن استـــسلم لـــه ولغـــريه فهـــو مـــرشك, ومـــن مل يستـــسلم لـــه فهـــو مـــستكرب, 

  . انتهى)١(]وكالمها ضد اإلسالم
وهــــــو , ِّواإلســــــالم هــــــو الــــــدخول يف الــــــسلم[: وقــــــال البغــــــوي ؒ

قال قتادة يف , أسلم أي دخل يف السلم واستسلم: يقال, االنقياد والطاعة
 ,شــــــــــهادة أن ال إهل إال اهللا: قــــــــــال mk   j  i  hl :قولــــــــــه تعــــــــــاىل

وهــــو ديــــن اهللا الــــذي رشع لنفــــسه , واإلقــــرار بــــام جــــاء مــــن عنــــد اهللا تعــــاىل
 )٢(]فــال يقبــل غــريه وال جيــزي إال بــه , عليــه أوليــاءهَّودل, وبعــث بــه رســله

  .انتهى
  :يقوم إال هبام فدين اإلسالم يتضمن معنيني ال

                                                 
  ).١٠/١٩٥(جمموع الفتاوى ) ١(
  ).١/٢٨٦(تفسري البغوي ) ٢(
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  .وضدها االستكبار, االستسالم واالنقياد والطاعة واالتباع −١
  .وضده الرشك, اإلخالص −٢

فاإلسالم هو االستسالم هللا وحده من غـري إرشاك بـه أو اسـتكبار عـن 
  .االنقياد له

 من اإلسالم وصار من − عليه لعنة اهللا −س فاالستكبار أخرج إبلي
m  }  |  {  z    y  x  w  v : قال تعاىل ,الكافرين

 ¤  £  ¢  ¡  �  ~l ]٣٤:البقرة[.   
 كانوا عىل اإلسالم فصاروا مرشكني ً كثرياًواإلرشاك أخرج خلقا

 قوم نوح كام حدث مع, وذلك باستسالمهم وانقيادهم لغري اهللا, باهللا
ا  العرب ملمعما حدث و, نته هلم الشياطنيَّ اهللا ما زيملا عبدوا مع

 بطاعة من جعلوهم رشكاء مع اهللا ♠ خرجوا عن ملة إبراهيم
{  m : قال تعاىل, يقبلون ما رشعوا هلم من الدين الذي مل يأذن به اهللا

 ª©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �   ~l ]من : الشورى
   .]٢١ اآلية
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 ا خرجوا عن دين موسى وعيسىّ مل,وكام حدث مع أهل الكتاب
 لرشع ً بطاعة أحبارهم ورهباهنم فيام رشعوه هلم خمالفا,عليهام السالم

¨  ©   m   ®  ¬  «  ª :قال عز وجل, اهللا

   º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °  ¯
   Ã  Â  Á  À  ¿¾     ½  ¼  »l ]٣١ :التوبة[.   

 هـــو استـــسالم لغـــري وجـــللتـــرشيع غـــري اهللا عـــز واالنقيـــاد فهـــذا االتبـــاع 
,  ديـــن إبـــراهيم احلنيفيـــة الـــسمحة, ينـــاقض اإلســـالم هللا رب العـــاملني,اهللا

فهــم , وهــذا مــا ال يعرفــه أكثــر النــاس اليــوم الــذين يزعمــون أهنــم مــسلمون
فـسهم مــسلمني مـع اتبـاعهم حلكــامهم وع لامئهـم املـرشعني هلــم يعتـربون أ

 ويقولـــون نحـــن مـــسلمون , فيتبعـــون اهللا ويتبعـــون غـــري اهللا,مـــن دون اهللا
 حيـــــث اتبعـــــوا أحبـــــارهم , وهـــــو عـــــني مـــــا حـــــدث يف أهـــــل الكتـــــاب!!.هللا

 وتبـــديل رشعـــه, ومل , وحتـــريم مـــا أحلـــه,ورهبـــاهنم يف حتليـــل مـــا حـــرم اهللا
بل زعموا أهنم أوليـاء اهللا ,  عن دين املرسلنيًيعتربوا فعلهم هذا خروجا

  .وأحباؤه
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 هو االستسالم هللا ,عاىلواملعنى الصحيح لإلسالم كام يقرره اهللا ت
½  ¾  m: والدليل قوله تعاىل, وحده بعبادته وحده وطاعة رسوله

  ÍÌ  Ë   ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À  ¿
  Ò  Ñ  Ð  Ï  Îl ]٢٩ :الزمر[.   

هذا املثل رضبه اهللا عز وجل يبـني بـه الفـرق بـني املـسلم املوحـد الـذي 
; فالعبـــد أخـــرى آلهـــة  مـــع اهللادوبـــني املـــرشك الـــذي يعبـــ, يعبـــد اهلإ واحـــدا

ًالذي يطيع سيدا واحدا هو مثل املـسلم الـذي ال يعبـد إال اهللا ففيـه دليـل , ً
  .ن اإلسالم هو االستسالم هللا وحدهعىل أ

ومن املعلوم أن العالقة بني العبـد وسـيده تقـوم عـىل الطاعـة واالمتثـال 
  . واألمر والنهي والتوجيه من السيد,من العبد
 ال  كاملــسلم لــه رب واحــد ومعبــود واحــد,لــه ســيد واحــدالــذي عبــد فال

  .يعبد غريه
 . يعبده مع اهللاهلله أكثر من إ كاملرشك ,له أكثر من سيدالذي عبد الو

m  q   po  n    m  l  k  r , ♠واإلسالم هو ملة إبراهيم 

t  s  u  l ]١٣١ :البقرة[.   
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:  يقول أنملسو هيلع هللا ىلص وكذلك أمر اهللا عز وجل نبينا. أي أسلمت هللا وحده
m  g  f  eml  k  j  i    h   r  q  p  o  n  

  yx  w  v  u  tsl ]٢٠ من اآلية: آل عمران[.  
وال , ِّفالـــذي يـــدين باإلســـالم يستـــسلم وينقـــاد ويتبـــع وحيكـــم رشع اهللا

  .ِّوال يستسلم وينقاد ويتبع وحيكم غري رشع اهللا, يستكرب عن عبادة اهللا
لـــص عبوديتـــه لـــه بقبـــول رشعـــه وأخ, فاملـــسلم مـــن استـــسلم هللا وحـــده

ه والكفر به   .واالنقياد له ورفض ما سوا
,  فقــد جعــل العبوديــة هللا ولغــريه,أمــا مــن استــسلم هللا واستــسلم لغــريه

 , هللا حتى يفرد اهللا باالستسالم والعبوديةًوال يمكن أن يكون هذا مسلام
  .ويكفر بعبودية غريه

واهللا عز , لغري اهللافقبول الترشيع من غري اهللا هو عبودية ودينونة 
 m  f  e  d  c  ba    `  _  ~  }   |{  z    y     x :وجل يقول

  j  i  h    gl  ]٤٠من اآلية: يوسف[.   
m   ]  \[  Z   Y  X  W  V  U      T  S  R  Q :قال تعاىلو

   `  _  ^l ]٣ :ألعراف[.   
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m  s   r  q  p  on  m  l  k  j : قال تعاىل و

x  wv  u  t  }  |   {  z  y  l ]عام   .]١٥٣ :األ
 وهذا الذي :يقول تعاىل ذكره[ :  ؒ يقول اإلمام الطربي

  ¢    £  ¤  m من قوله ,وصاكم به ربكم أهيا الناس يف هاتني اآليتني

  ©¨  §  ¦  ¥l طه,وأمركم بالوفاء به  يعني , هو رصا
  . طريقه ودينه الذي ارتضاه لعباده

mm l:وجاج به عن احلق يعني قويام ال اع.   
mnlفسكم منهاجا, فاعملوا به: يقول  .  تسلكونهً واجعلوه أل
mr  q  p  on lهًوال تـــــسلكوا طريقـــــا:  يقـــــول  وال , ســـــوا

نية ,  خالفــــهً وال تبغــــوا دينــــا, غــــريهًتركبــــوا منهجــــا مــــن اليهوديــــة والنــــرصا
ــــــــان, واملجوســــــــية ــــــــادة األوث  فإهنــــــــا بــــــــدع ,وغــــــــري ذلــــــــك مــــــــن امللــــــــل, وعب
  . وضالالت

mv  u  t  slإن اتبعــــتم الــــسبل −فيــــشتت بكــــم :  يقــــول 
:  يعنـــي, تبـــاعكم عـــن ســـبيلها −املحدثـــة التـــي ليـــست هللا بـــسبل وال أديـــان
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 وهــو اإلســالم الــذي وىص ,عــن طريقــه ودينــه الــذي رشعــه لكــم وارتــضاه
بياء و   . انتهى)١(]األمم قبلكمأمر به به األ

m  h  g  f  e  d  c    b  a  `  _  i: قال تعاىلو

   l  k  jl ]٨٥ :آل عمران[.   
يعني ال يقبل :  قال الضحاك [: ؒ قال أبو الليث السمرقندي

ومن تدين بدين ,  غري اإلسالمًاهللا من مجيع اخللق من أهل األديان دينا
 أي من mk  j  i  h  g  f  e  d l  غري دين اإلسالم

ه ترك منزله يف اجلنة واختار منزله يف الن   . انتهى)٢(]اراملغبونني; أل
واإلسالم هو توحيد اهللا وعبادته وحده ال [ :  ؒ قال ابن القيم

فام مل يأت العبد ,  واتباعه فيام جاء به, واإليامن باهللا وبرسوله,رشيك له
ً وإن مل يكن كافرا معاندا,هبذا فليس بمسلم بل .....  فهو كافر جاهل,ً

                                                 
 ).٨/٨٧ ( تفسري الطربي)١(
 ).١/٢٥٣(تفسري السمرقندي  )٢(
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 دين اإلسالم فهو الواجب عىل العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غري
  . انتهى)١(]...كافر

 اإلســـــــالم هـــــــو  [: ؒ ويقـــــــول الـــــــشيخ حممـــــــد بـــــــن عبـــــــد الوهـــــــاب
االستـــــسالم هللا بالتوحيـــــد, واالنقيـــــاد لـــــه بالطاعـــــة, والـــــرباءة مـــــن الـــــرشك 

  . انتهى)٢(]وأهله
هـــــذا هـــــو مفهـــــوم اإلســـــالم بـــــشكل عـــــام, وقـــــد ســـــبق أن قلنـــــا أن أصـــــل 

 إحـدى ,الص ال إهل إال اهللا وهو معنى كلمـة اإلخـ,اإلسالم هو التوحيد
, وهاتــان الــشهادتان ☺ رســول اهللا االــشهادتني وتليهــا شــهادة أن حممــد

  .مها أصل الدين الذي جاء به خاتم املرسلني وال يتحقق إال هبام
,  لــه الــدينًفعــىل العبــد أن يعبــد اهللا خملــصا[  :يقــول ابــن تيميــة ؒ

ل اجلنـــة إال أهـــل وال يـــدخ, ال يـــسقط هـــذا عنـــه بحـــال,  لـــهًويـــدعوه خملـــصا
  . وهم أهل ال إهل إال اهللا, التوحيد

                                                 
  ).٦٠٨ص(طريق اهلجرتني وباب السعادتني ) ١(
  ).١٨٩ص(ثالثة األصول ) ٢(
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كــام يف الــصحيحني مــن حــديث , فهــذا حــق اهللا عــىل كــل عبــد مــن عبــاده
ِيـــا معـــاذ أتـــدري مـــا حـــق اهلل عـــىل عبـــاده « : قـــال لـــه☺معـــاذ أن النبـــي  ِ َِ َ َ ََ َ ِ َّ ُّ َ ُِ ْ َ َ ُ?« 

ُاهلل: ُتْلـــُق ِحقـــه علـــيه « :َالَقـــ ,ْمَلـــْعَ أُهُولُســـَرَ وَّ ْ ُ ََ َ ِم أن يعبـــدوه ال يـــْرشكوا بـــه ُّ ِ ُ ِ ُ ُ ُ ْ ََ ُ ْ َ ْ
ًشيئا ْ    .احلديث )١(»َ

َّنجــــون مــــن عــــذاب اهللا إال مــــن أخلــــص هللا دينــــه وعبادتــــه ودعــــاه َفــــال ي
فهو معطل عن عبادته وعبادة  ومن مل يرشك به ومل يعبده,  له الدينًخملصا
بــد مــن عبــادة  فــال ; مــن املــرشكًفهــو أســوأ حــاال,  كفرعــون وأمثالــه,غــريه
وهــو ,  فــال يــسقط عــن أحــد البتــة,وهــذا واجــب عــىل كــل أحــد,  وحــدهاهللا

  .انتهى )٢(] غريهًعام الذي ال يقبل اهللا دينااإلسالم ال
قية وقال ؒ    : يف التحفة العرا

                                                 
:  يف صــــــحيحهمــــــسلمورواه , )٢٨٥٦(كتــــــاب اجلهــــــاد :  يف صــــــحيحهري البخــــــارواه) ١(

  ).٣٠(كتاب اإليامن 
  ).١٤/٤٧٦( جمموع الفتاوى )٢(
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و االستسالم ــالم ـهــــإذ اإلس, المــــقيقة اإلســـو حــهـالص فــا اإلخــوأم[ 
 ¿  m ¾  ½  Ã  Â   Á  À  : قال تعاىلكام, هللا ال لغريه

ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Äl فمن مل يستسلم له فقد .اآلية 
وكل من الكرب والرشك , ومن استسلم هللا ولغريه فقد أرشك, استكرب

, وذلك يف القرآن كثري, واإلسالم ضد الرشك والكرب, ضد اإلسالم
وهي متضمنة عبادة اهللا , وهلذا كان اإلسالم شهادة أن ال إهل إال اهللا

وهو اإلسالم العام الذي ال يقبل اهللا من , رك عبادة ما سواهوحده وت
هًد من األولني واآلخرين ديناأح   .انتهى )١(] سوا

  :  يف موضع آخر ؒويقول 
وال   مل يكــن مــسلام,فلــم يقــر بــام جــاء بــه ☺ فمــن بلغتــه رســالة حممــد[ 
ه مسلم أو مؤمن, ً بل يكون كافرا;ًمؤمنا   .وإن زعم أ

  :إىل أن قال..... 

                                                 
قية) ١(    ).٤١ص ( يف األعامل القلبيةالتحفة العرا
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 فإنـــه أصـــل اإلســـالم الـــذي , عـــىل املـــسلم أن يعرفـــه, فهـــذا أصـــل عظـــيم
:  وهـو اإليـامن بالوحدانيـة والرسـالة, يتميز به أهل اإليامن من أهل الكفـر

وقـــــد وقـــــع كثـــــري مـــــن .   رســـــول اهللا وأن حممـــــد, شـــــهادة أن ال الـــــه إال اهللا
ـــه يف ,النـــاس يف اإلخـــالل بحقيقـــة هـــذين األصـــلني أو أحـــدمها  مـــع ظنـــه أ

  .والعلم واملعرفة, اية التحقيق والتوحيدغ
 ال ينجيـــه مـــن ,فـــإقرار املـــرشك بـــأن اهللا رب كـــل يشء ومليكـــه وخالقـــه

ــه ال الــه إال اهللا فــال يــستحق العبــادة , عــذاب اهللا إن مل يقــرتن بــه إقــراره بأ
 فيجــب تــصديقه فــيام أخــرب وطاعتــه ,وأن حممــدا رســول اهللا, أحــد إال هــو

  . انتهى)١(]فيام أمر
وهــــــو , ن مــــــن أول اخلليقــــــة إىل قيــــــام الــــــساعة ديــــــنهم واحــــــدسلمواملــــــف

 ً عقيـــــدة,اإلســـــالم العـــــام الـــــذي أصـــــله وأساســـــه شـــــهادة أن ال الـــــه إال اهللا
, الذي مجعهم يف قافلة واحدة ليس هو جمرد االسم فقـطو. ً وعمالًوقوال

  .أي االستسالم اخلالص ملعبود واحد, ولكنه الدين الواحد لرب واحد

                                                 
  ).٣/١٠٥( جمموع الفتاوى )١(
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ونطـــق اللـــسان , والتـــسمي باســـمهم, نتـــساب للمـــسلمنيولـــيس هـــو اال
 . واالستسالم اخلالص ملن أسلموا له,دون اإليامن بام آمنوا به, بشهادهتم

ًوهلذا كان حريا بمن أراد أن يكون من املسلمني حقا أن يعرف دينهم  ً ّ
وليس , اعفإن الرجل ال يكون مسلام إال باالتب, الذي اجتمعوا عليه
 :♠  حكاية عن إبراهيمقال تعاىل, نتساببمجرد االسم واال

mq  p  o  n  m  lk  j  i  hl ]٣٦ من اآلية: إبراهيم[ .
ة إبراهيم وليسوا هم ّ أهنم عىل ملَّ ملن ادعواًرداوقد كان نزول هذه اآلية 

  .♠يف احلقيقة متبعني مللته 
 ,mk  j  i  hlوقولـــــــه [ :  ؒ قـــــــال ابـــــــن جريـــــــر الطـــــــربي

ا عليه من اإليامن بـكفمن تبعني عىل ما يقول  , وإخـالص العبـادة لـك, أ
ٌفإنـــه مـــستن بـــسنتي: يقـــول   mk  jl, وفـــراق عبـــادة األوثـــان َ ْ وعامـــل , ُ

   . انتهى)١(]بمثل عميل

                                                 
   ).١٣/٢٢٨(تفسري الطربي ) ١(
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, mk  j ihl [: ؒ ديـــنــرقـــسمـــال يثــــال أبو اللــــــــــوق
m m, من آمن يب فهو معي عىل ديني ويقال فهو من أمتي: يعني

nl ,مل يطعني ومل يوحدك يعني mq  p ol إن تاب وأن 
   . انتهى)١(]توفقه حتى يسلم
 وذلــك يفيــد mk  j  i  hl  [:يف التفــسري الكبــري وقــال الــرازي

  . انتهى)٢(]أن من مل يتبعه عىل دينه فإنه ليس منه

 .املفهوم العلامين اخلاطئ لإلسالم
م الـــسيئ  يف الفهـــًنحـــذر هنـــا يف هـــذا املقـــام مـــن خطـــر عظـــيم كـــان ســـببا

هـذا  ,حلقيقة الدين عند كثري من الناس الذين ينتسبون لإلسـالم وغـريهم
فــــــالعلامنيون حيــــــرصون الــــــدين يف ,  املفهــــــوم العلــــــامين للــــــدين:اخلطــــــر هــــــو

ة مـــن صـــالة  وخيتزلونـــه يف آداء الـــشعائر التعبديـــ,العالقـــة بـــني العبـــد و ربـــه

                                                 
  ).٢/٢٤٥( تفسري السمرقندي )١(
  ).١٩/١٠٥( مفاتيح الغيب )٢(
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واقــع ويفــصلون الــدين عــن نظــام الدولــة و, وصــوم وزكــاة وحــج ونحوهــا
فهمــــــوا النــــــاس أن اإلســــــالم جمــــــرد ُوحيــــــاولون كــــــل جهــــــدهم أن ي, احليــــــاة

ــــه ال عالقــــة لــــه بتنظــــيم واقــــع النــــاس ,طقــــوس تعبديــــة وأخــــالق مجيلــــة  وأ
يريـــدون ,  وحتديـــد املـــنهج والنظـــام الـــذي يـــسريون عليـــه,وتـــسيري حيـــاهتم

ِّمن ينتـسبون لإلسـالم كـي ال يفيقـوا بـام يبدلـه الطواغيـت مـن بذلك ختدير 
وقـــد ,  ومـــا يـــرشعونه مـــن أحكـــام ال متـــت لإلســـالم بـــصلة,يعـــة الـــرمحنرش

 ,اســتطاعوا هبــذا التخــدير والتمويــه أن يتحكمــوا يف دنيــا النــاس بــام شــاءوا
 . هلم مع اهللا عز وجلً وجيعلوهنم عبيدا,ويسوقوهنم حيث أرادوا

جتـــد يف البنـــود الرســـمية مـــن الدســـتور أن اإلســـالم هـــو الـــدين الرســـمي 
 وجتــد يف واقــع احليــاة أن الــسيادة ;لقــرآن هــو رشيعــة املجتمــعللــبالد وأن ا

  .واحلكم للقانون الوضعي البرشي اخلسيس
أم جـــــــــــــزء هللا وجـــــــــــــزء !! هللا أم للقـــــــــــــانون?!!  ولكـــــــــــــن ملـــــــــــــن?ٌإســـــــــــــالم

  .!!للقانون?
  .تعاىل اهللا عام يرشكون
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 m  Y  X  W  V  U  T  S R  Q  P  O

  ^  ]    \  [  Zl ]٦٠من اآلية: النساء[.  
 , والقــــرآن هــــو رشيعــــة املجتمــــع,إلســــالم هــــو الــــدين الرســــمي للــــبالدا

 وســـوف يتلقـــى ,وللحـــاكم أن يـــرشع مـــا شـــاء ويـــضع القـــانون الـــذي يريـــد
  .!!!!!الشعب هذا القانون بكل صدر رحب ويضعونه عىل رؤسهم

  .سبحان اهللا وتعاىل عام يرشكون
}  |  {  ~   _  `m  b  a : قال تعاىل

e  d  cl ]عام   .]١٢١  اآليةمن: األ
َإن قبــل الرســول  ِ  ً تــرشيعا– أوئلــك األخيــار األطهــار – وصــحبه ☺َ

  . مرشكني كأيب جهل وأتباعهًا من غري اهللا كانوا بذلك كفارًواحدا
 ًوقبــول النــاس اليـــوم ملئــات التــرشيعات مـــن غــري اهللا ال جيعلهــم كفـــارا

 يبالد هــــ ويقولــــون أن الديانــــة الرســــمية للــــ,ألهنــــم يقولــــون ال إهل إال اهللا
  .!!!اإلسالم

  .هكذا يريد أئمة الضالل وعلامء الطواغيت وأتباعهم
  .سبحان اهللا وتعاىل عام يرشكون
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عنـدما قـال   يكونوا يقولون ال إهل إال اهللا وصحبه مل☺هل الرسول 
  !!!?me  d  c  b l :هلم اهللا عز وجل

 كــام ,أي حــني عــدلتم عــن حكــم اهللا إىل حكــم غــريه فــذلك هــو الــرشك
  .آلية أئمتنا من السلف الصالح الذين مل يدخلوا يف دين العلامنيةفرس ا

 موعدنا يوم العرض يوم يقول أتباع ,العلامنيون مجيل أهيا ٌصرب
 m  xw  v  u  t  s  r  q    p    o  n  ml: نيــــرعـشـامل

   .]٩٨ −٩٧ :الشعراء[
   .أي نجعل أمركم مطاعا كام يطاع رب العاملني

 , جيعلــــــــون أوامــــــــر ســــــــادهتم ورؤســــــــائهم كــــــــأوامر اهللاكــــــــانوا يف الــــــــدنيا
  .يطيعوهنم كام يطاع اهللا

  .رته لك أهيا القارئ الكريمَّأسأل اهللا أن يسهل عليك فهم ما سط
 ,ولـــن نفهـــم اإلســـالم إال إذا حتررنـــا مـــن هـــذا املفهـــوم العلـــامين اخلبيـــث

ين,  الـذي رشع لنـا هـذا الـد,نا إىل املفهوم الصحيح الذي حيـدده ربنـاْدُوع
بــــــاع ِّ واالت,فاإلســــــالم عنــــــد اهللا هــــــو االستــــــسالم الكامــــــل هللا عــــــز وجــــــل
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 واالحتكـــام لـــه وحـــده يف تنظـــيم ,لـــرشيعته وحـــده يف مجيـــع جمـــاالت احليـــاة
  .احلياة كلها

ــداد املعبــودة  فاإلســالم إيــامن بــاهللا وحــده وكفــر باألربــاب واآلهلــة واأل
  .من دونه

 بـل ,حية وأخالق زكيـةرو وعبادات غيبيةاإلسالم جمرد عقائد وليس 
هــو مــنهج ونظــام كامــل متكامــل يــنظم حيــاة املــسلمني كلهــا, فالــذي رشع 

 هـــو الـــذي رشع لنـــا أحكـــام الـــزواج ,لنـــا الـــصالة والزكـــاة والـــصوم واحلـــج
 فـيام بيننـا, وهو الـذي رشع لنـا أحكـام املعـامالت ,والطالق وما يتعلق هبا

حكـــــام احلــــــدود  وهــــــو الـــــذي رشع لنــــــا أ,ومـــــع غرينـــــا يف الــــــسلم واحلـــــرب
ء وفــق رشع ,والعقوبــات, فــصالتنا هللا عبــادة  ومعامالتنــا يف البيــع والــرشا

 وقطعنــــا يــــد الــــسارق وجلــــدنا لــــشارب اخلمــــر ورمجنــــا للــــزاين ,اهللا عبــــادة
ولـــــن نكـــــون مـــــسلمني لـــــو اتبعنـــــا رشيعـــــة اهللا يف الـــــصالة والزكـــــاة , عبـــــادة

  .ملعامالتوالصوم واحلج واتبعنا رشيعة غريه يف احلدود والعقوبات وا
ًفالــدين لــن يكــون دينــا يرضــاه اهللا إال إذا كــان خالــصا ولــن ,  هللا وحــدهً

  واحلكــــم والتحــــاكم, هللا حتــــى تكــــون العبــــادة خالــــصة هللاًيكــــون خالــــصا
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هًوالطاعــة واالتبــاع خالــصا  , هللا وحــده, فــال نعبــد غــريه وال نحــتكم لــسوا
  . من غريهًوال نقبل ترشيعا

َّ وطبقناهـا يف واقـع حياتنـا,فـإذا فهمنـا اإلسـالم هبـذه الــصورة  ورفــضنا ,َ
 ففــــي هــــذه احلالــــة فقــــط نكــــون قــــد ,أي مفهــــوم وصــــورة أخــــرى لإلســــالم

  .أسلمنا هللا كام يريد ربنا وخالقنا
 `   mih  g  f  e  d  c  b  a : قال تعاىل

j lk mn o p  rql ]١٢٥ :النساء[.  
£  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©   m  «  ª : وقال عز وجل

  ±°  ¯  ®  ¬¸  ¶  µ  ´  ³  ²l ]عام    .]١٦٣−١٦٢ :األ
ضا,الصالة والنسك واحلياة كلها  هذا . هللا وحده دون رشيكً واملامت أ
  . الصالة والسالمام دين النبي حممد عليه,هو دين اإلسالم ملة إبراهيم

أئمــــة الــــضالل  ويمهــــد لــــه ,هــــذا هــــو اإلســــالم ال كــــام يريــــده العلامنيــــون
  .عوا يف رشاك العلامنية النتنة الذين وق,وعلامء الطواغيت
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 معنـى أن  ؓ ده لقـد فهـم زيـد بـن عمـرو بـن نفيـلبيوالذي نفيس 
  :)١( هللا ملا قالًيكون مسلام

َت وْمَلْســــــَأ َي ملــــــِهــــــْجُ ْ حتُضْرَ األُهَلـــــ ْتَمَلْســــــَ أْنِ َ ثقـــــاًرْخَ صـــــُلِمـــــَ  َاالِ
َي ملــــِهــــْجَ وُتْمَلْســــَأَو ُ املـــــــــــزنُهَلـــــــــــ ْتَمَلْســــَ أْنِ ْ ْ حتُ َ زالًباْذَ عـــــــــــُلِمـــــــــــَ  َالُ
ـــــــــــــــــــَ بَِىل إْتَيقِ ســـــــــــــــــــَيِا هـــــــــــــــــــَِذإ َا سجَهْيَلَ عْتَّبَصَ فْتَاعَطَأ ٍةَدْل  )٢(َاالِ
َي ملــــِهــــْجَ وُتْمَلْســــَأَو  َاالَحـــــَ فًاالَ حـــــُفَْرصُ تـــــُيحِّ الـــــرُهَلـــــ ْتَمَلْســــَ أْنِ

فكيـف يستـسلم , فهل أسلمت األرض واملـزن والـريح ألحـد غـري اهللا
  .عم اإلسالم لغري اهللا خالقه ورازقه ومدبر أمرهمن يز

ٌ هل شارك اهللا أحد يف خلقك,عبد اهللا يف نفسك فتفكر يا َ?  
   فهل أعانه أحد عىل خلقك?,فإن مل يكن أحد شاركه

ُوكـــل اهللا فهـــل ,فـــإن مل يـــشاركه وال أعانـــه أحـــد يف خلقـــك  أمـــر تـــدبريك َّ
  ن اخللق?ًوترصيف حياتك ورزقك وموتك وبعثك وحسابك أحدا م

                                                 
 ).١١٧ص (سرية ابن إسحاق ) ١(
َالدالء املألى,: الَجِالس )٢( َ ُ  .ويقصد هبا املطر الغزير, ]٢٩/١٧٦ :تاج العروس [ِّ
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 ,فإن كنت تقر بأن اهللا وحده خالقك ومالكك ورازقـك ومـدبر أمـرك
كيـــف تعطـــي  ف,ومـــرصف حياتـــك ومميتـــك وباعثـــك وحماســـبك وجمازيـــك

 بــام , يتــرصف هبــا كيــف يــشاء, مــن حياتــكًملخلــوق ضــعيف مثلــك نــصيبا
ن ذهب عقلك?    يغضب ربك وخالقك? أ

`  m  h  g   f  e  d  c  b  a : قال اهللا تعاىل

  u  t  s  r  q  p     o  n  m   l  k  j  i
 ba        `  _  ~  }   |{  z    y     x  wv  c  f  e  d     g  

 k j  i  hl  ]٤٠− ٣٩ :يوسف[.   
¡  ¢  £  ¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  m  «  ª : قال تعاىلو

    ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °     ¯  ®  ¬
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  Å  Ä  

  Æl ]٢٥−٢٢: سي[.  
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   )١(: ؓ قال زيد بن عمرو بن نفيل
ــــــــــــــــــَ أْمَا أًدِاحــــــــــــــــــَ وابــــــــــــــــــَرَأ ُت األَمَّسَّقــــــــــــــــَا تَِذ إُيــــــــــــــــنِدَأ  ٍّبَ رُفْل  ُورُمــــــــــــــــِ
َّت الــــــالْلــــــَزَع ْ اجللــــُلَعــــْفَ يَِكلَذَكــــ  ًيعــــــاِى َمجَّزُالعــــــَ وَتُ  ُورُبَّ الــــص)٢(ُدَ
َى أديـــــــــــن وَّزُ عـــــــــــَالَفـــــــــــ ُ ِ َبنتيهـــــــــــاَالَ ْ َ َ ْ صـــــــــنميَالَو  اْ َ َ  ُورُزَو أٍرْمـــــــــَي عِنـــــــــَ بَ
 ُريِسَي يـــــــِمـــــــْلِ حِْذ إِرْهَّ الـــــــدِا يفَنـــــــَل  ابـــــــــــــَ رَانَكـــــــــــــَ وُيـــــــــــــنِدَ أًالَبُ هـــــــــــــَالَو
ــــــــِجَع َت وْب ــــــــَّ اللِيفُ ــــــــَجْعُ مِايلَي ـــــــــــــــَ األِيفَو ٌاتَب  ُريِصَا البـــــــــــــــَهـــــــــــــــُفِرْعَ يِامَ
َ اهللَّنَأِبــــــــــــــ ــــــــــــــْفَ أْدَ قــــــــــــــَّ ُهنْأَ شـــــــــــَانَ كـــــــــــًرياِثـــــــــــَك ًاالَجــــــــــــــِى رَن  ُورُجـــــــــــُ الفُمُ
ِّ بــــــــــــــــربَينِرَى آخــــــــــــــــَقــــــــــــــــْبَأَو ِ  ُريِغَّ الـــــصُلْفـــــِ الطُمُْهنِ مـــــ)٣(وُبـــــَْريَف  ٍمْوَ قــــــــــــــــِ
ــــــْعَ يُءْرَا املــــــَنــــــْيَبَو ُوحََرتَ يــــــَامَكــــــ  ًومــــــاَ ي)٤(َابَ ثــــــُرُث َن النــــــْصُ الغــــــ)٥(َّ  ُريِضُ
ــــــــــــــــــْعَ أْنِكــــــــــــــــــَلَو َّي الـــــــــــرِبـــــــــــْنَ ذَرِفـــــــــــْغَِيل  ِّيبَ رَنَْمحَّ الــــــــــــــــــرُدُب َب الغَ  ُورُفـــــــــــُّ

                                                 
  ).١١٧ص (سرية ابن إسحاق )١(
ْاجللد )٢(   ].٧/٥٠٩: تاج العروس[ ,الشديد القوي الصابر الصلب: َ
ًربا يربو ربوا: وُبْرَي )٣( ْ ُ ََ ْ  ].٣٨/١١٨ :العروستاج [ , زاد ونام: ََ
ًثاب الرجل يثوب ثوبا وثوبانا: َابَث )٤( َ ً َ ُ ََ َ ْ ُ َ ُ َُ  ].٢/١٠٣ :تاج العروس[  ,رجع بعد ذهابه: َّ
  .هيتز وخيرض, وينبت ورقه بعد سقوطه: يرتوح) ٥(
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ــــــــــَتَف ِى اهللَوْق ُبكــــــــــَ رَّ ْم احِّ ْا حتَى مـــــَتـــــَم  اَوهــــــــــُظَفُ  )١(واُورُبـــــَ تَا الَوهـــــُظَفَ
رَرْبـــــــــــَى األَرَتـــــــــــ  ُريِعَ ســـــــــــــــــــــٌةَيـــــــــــــــــــــِامَ حِارَّفـــــــــــــــــــــُكِْللَو  ٌانَنـــــــــــِ جْمُهـــــــــــُارَ دَا
ِي يفْزِخــــــــَو ــــــــَ احلٌ  ُورُدُّ الــــــصِهِ بــــــُيقِضَا تــــــَوا مــــــُقــــــَالُي  واُوتــــــــُمَ يِْنإَ وِاةَي

 إىل , الـــذي أخرجنـــا مـــن عبـــادة العبـــاد,احلمـــد هللا احلمـــد هللا احلمـــد هللا
 ومن ظلامت , ومن ضيق الدنيا إىل سعة الدنيا واآلخرة,عبادة رب العباد

قــذنا بفــضله ومنــه وكرمــه ,الكفــر إىل نــور اإليــامن  بعــد أن كــدنا نكــون ,ِّوأ
ِّمـــن جثـــي جهـــنم وحطبهـــا ِ  لـــه حنفـــاء غـــري مـــرشكني بـــه وجعلنـــا مـــسلمني, ُ

  .شيئا
][  

                                                 
َبار بورا وأباره اهللا تعاىل )١( ُ َ ََ ََ ً َأهلكه: ْ َ ْ ْالبور, وَ   ].١٠/٢٥٨: تاج العروس [,اهلالك: َ



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

٣

  املعنى الصحيح 
 )ال إله إال اهللا( لـ 
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@ @
óäÈ¾a@Û@|îz—Ûa@Ia@üg@éÛg@üH@ @

 أال وهـو ,ًعرفنا فيام سبق أن لإلسـالم أصـال ال يقـوم وال يتحقـق إال بـه
 واألربـاب املعبـودة ةباآلهلـ والكفـر ,توحيد اهللا عز وجل وإفراده بالعبادة

 وأول مـا يستـسلم بـه ,و املدخل هلـذا الـدينمن دونه; وألن هذا األصل ه
 مـن غـري تقليـد ,ًبـد إذا مـن معرفتـه وتعلمـه بأدلتـه وبراهينـه  فـال,العبد لربه

 ً وقــوالًبــال حجــة وال برهــان; وذلــك ليــتمكن العبــد مــن اإلتيــان بــه اعتقــادا
 كـــام يريـــده اهللا ال كـــام يـــدعي العلامنيـــون وأتبـــاعهم ً; فيكـــون مـــسلامًوعمـــال
  جيـــادلون عـــن جاهـــل التوحيـــد وحيكمـــون لـــه باإلســـالم ظلـــام ممـــن,اجلهلـــة

 لـــه وال يعمــر بـــ وال يعتقده وال يقالمـرف اإلسـ, وهو ال يعاناـوزورا وهبت
  .به

 عن هذا ًدالةوقد جعل اهللا عز وجل كلمة التوحيد ال إهل إال اهللا 
بيائه, األصل العظيم   m B  A: قال تعاىل, وبعث هبا مجيع رسله وأ

C   E  D    G  F   I  H    PO   N  M     L   K   J  l 
بياء[  فمدلول هذه الكلمة هو التوحيد الذي أقيم عليه دين .]٢٥:األ
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 بل ال بد من االعتقاد والقول ,اإلسالم, وليس املراد جمرد قوهلا باللسان
والعمل, وال يتم ذلك إال بعد معرفة معناها الذي يريده اهللا عز وجل, 

m  i  h  g  f  e  d :  يف قوله تعاىلًء ذلك واضحاوقد جا

n  m   l  k  jl ]٣٦ من اآلية: النحل[.  
  :فهذه الكلمة العظيمة تتكون من ركنني

ـــركن األول والـــذي يطـــابق يف اآليـــة الـــسابقة قولـــه , )ال إهل(النفـــي : ال
  .m n  m l :تعاىل

ــاين ــركن الث ـــبـــاإلث: ال ة الــسابقة ــــــابق يف اآليـــــذي يطــــــوال, )إال اهللا(ات ـ
  . ml  k l :قوله تعاىل

 هــل يــستطيع أحــد أن ينفــي ويثبــت مــا ,فقــل يل بــاهللا عليــك أهيــا القــارئ
  !!تعنيه هذه الكلمة وهو جيهل معناها?

فكـــل معبـــود ســـوى اهللا باطـــل, وكـــل عبـــادة . اإلهل هـــو املعبـــودومعنـــى 
حق العبـادة فـال يـست. رصفت لغري اهللا ضالل ورشك بـاهللا الواحـد األحـد

فمــــن عبــــد اهللا . إال اهللا الواحــــد القهــــار, الــــذي لــــه اخللــــق وامللــــك واألمــــر
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َّوحــده فقــد وحــده يف ألوهيتــه, وأدى حقــه عليــه, ومــن عبــد غــري اهللا فقــد  ّ
ًاختذه اهلإ مع اهللا وجعل هللا رشيكا, وكل من عبد شيئا فهو إهله ً ً.  

ده أمجعــني, , وهــي حــق اهللا اخلــالص عــىل عبــاهــي العبــادة) األلوهيــة(و
ودينــه الــذي ارتــضاه للنــاس كافــة, وال تــصح العبــادة إال بالتوحيــد, فمــن 

  .جعل العبادة رشكة بني اهللا وخلقه فام عبد اهللا وال آمن بألوهيته
 فإذا عرفت أن اهللا [: يقول الشيخ حممد بن عبد الوهاب ؒ

أن ; فاعلم أن العبادة ال تسمى عبادة إال مع التوحيد; كام خلقك لعبادته
الصالة ال تسمى صالة إال مع الطهارة; فإذا دخل الرشك يف العبادة 

m  w  v  u:  قال تعاىلفسدت, كاحلدث إذا دخل يف الطهارة, كام

  b  a   `_  ~  }  |  {  z y x
 h g  f  e  d  cl ]انتهى )١(]]١٧ :التوبة.  

فعـــامرة املـــسجد احلـــرام عبـــادة, ولكـــن ملـــا دخـــل عليهـــا الـــرشك حبطـــت 
  .دت وأصبحت ال قيمة هلاوفس

                                                 
  ).١٩٩ص(واعد األربعة  الق)١(
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 هللا عز وجل ال يـرشك بـه شـيئا ًالصالة عبادة, فمن كان موحدا: ًفمثال
ْقبلــت صــالته, وتكــون صــالته عبــادة وقربــة هللا, ومــن أرشك بــاهللا مل تقبــل  َ ِ ُ
َصـــالته, وال تـــسمى هـــذه الـــصالة عبـــادة هللا, ألن رشكـــه بـــاهللا أفـــسد عليـــه  ْ ِ

 من صـىل بغـري وضـوء, وال يكـون عباداته كلها, فصالته باطلة مثل صالة
  .ًهبذه الصالة عابدا هللا

�  ¡  ¢   £  ¤  ¥  ¦  §      ¨  ©  m : قال تعاىل

  ¯  ®  ¬  «  ªl ]٦٥:الزمر[.  
, أي إخالص العبادة هللا وحده هو توحيد العبادة) توحيد األلوهية(و
  .رشيك له, والرباءة من كل معبود غري اهللا ال

هفـــال إهل إال اهللا تثبـــت   ,األلوهيـــة هللا وحـــده وتنفيهـــا عـــن كـــل مـــا ســــوا
ً نبيــــا أو ملكــــا أو شــــيخا عاملــــا,كائنــــا مــــن كــــان ً ً َ ً أو وليــــا صــــاحلا أو جنــــا أو ,َ ً ًّ ِ

  .ً أو قربا أو صنام أو غري ذلك, أو شجرا أو حجرا,شيطانا
ــــه لــــيس يف ً وعمــــالً قــــوالً صــــادقاًفأهــــل ال إهل إال اهللا يؤمنــــون إيامنــــا  بأ

ــــــادة واخلــــــضوع الكــــــون كلــــــه مــــــن يــــــستح ق أن يــــــرصف لــــــه يشء مــــــن العب
واالستـــسالم, وأن ذلـــك كلـــه هللا وحـــده املتفـــرد بـــاخللق وامللـــك واألمـــر, 
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 أن ذلـــك ال يتحقـــق بـــالقول فقـــط, وال بـــالقول واالعتقـــاد ًويعرفـــون جيـــدا
  .دون العمل, بل باالعتقاد اجلازم والقول الصادق والعمل اخلالص

ثبــــات مــــا إفتــــه كلمــــة التوحيــــد ووال يتحقــــق توحيــــد اهللا إال بنفــــي مــــا ن
يكــــون  ًأثبتتــــه, فــــالنفي وحــــده لــــيس توحيــــدا, وكــــذلك اإلثبــــات وحــــده ال

  .ًوالتوحيد هو النفي واإلثبات مجيعا, ًتوحيدا
ـــضا ـــه ال خـــالق وال رازق ًوأ  ال يتحقـــق توحيـــد اهللا بمجـــرد اإليـــامن بأ

 فــإن ;وال مالــك وال مــدبر وال حميــي وال مميــت وال نــافع وال ضــار إال اهللا
 هبــذا وال ّفمــن الكفــار مــن يقــر, هــذا وحــده ال يكفــي يف الــدخول لإلســالم

بـــد أن يـــضيف إليـــه   بـــل كـــافر حـــالل الـــدم واملـــال, بـــل ال,ًيكـــون بـــه مـــسلام
ه ال معبود إال اهللا وأن كل معبود غـريه باطـل, وأن يكـون ذلـك  َاإليامن بأ

  .ً وانقياداً وحمبةً وإخالصاًابقلبه ولسانه وجوارحه صدق
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 ملا قال ☺وتأمل يف الرد الذي رده كفار قريش عىل رسول اهللا 
َقولوا ال «: هلم ُ َّهل إالِ إُ ِ َ ُ اهلل تفلحواَ ِ ْ ُ ُ m     f  e: , فأجابوا بقوهلم)١(»َّ

m  l  k  j  ih   gl وقد كانوا يعبدون اهللا ويعبدون معه آلهة ,
 تعني ☺أخرى, فعرفوا أن هذه الكلمة التي دعاهم إليها رسول اهللا 

أن اآلهلة التي يعبدوهنا مع اهللا كلها باطلة ال تستحق أن تعبد, وأهنم 
الذي يستحق العبادة هو كانوا عىل ضالل يف عبادهتم إياها مع اهللا, وأن 

كل اآلهلة التي  فإهنم سيرتكون ,اهللا وحده, فإذا قالوا ال إهل إال اهللا
ٌ هبا إال إهل واحد هو اهللا عز ونكفريو يعبدوهنا فامتنع أكثرهم من , وجلٌ

m  d   c  b: قال تعاىل, قول هذه الكلمة واستكربوا عن توحيد اهللا
    r    q   p  o  n  m  l  k  j  i  h  g   f  e

  sl ]٣٦− ٣٥: الصافات[.  
  : مع أهنم كانوا

                                                 
 ٦/٢٢وقـــــال اهليثمـــــي يف جممـــــع الزوائـــــد , )١٦٠٦٦ (٣/٤٩٢  يف مـــــسنده أمحـــــدرواه )١(

 .رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح) ٩٨٣٠(
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 ,ُّال يشكون أن اهللا وحـده هـو الـذي خيلـق ويـرزق وحيـي ويميـت *
   .وهو الذي يملكهم ويملك آلهتهم

 يعبــدون هــذه اآلهلــة إال لظــنهم أهنــا تقــرهبم وتــشفع هلــم كــانواومــا  *
   .عند اهللا

ـــضاوكـــانوا  *  يظنـــون أن عبـــادة هـــذه اآلهلـــة حـــق, وأهنـــا مـــن الـــدين ًأ
  . الذي يرضاه اهللا

  .  عىل دين إبراهيم مل يغريواالزالواوأهنم  *
 كام حكى اهللا عـنهم,  جاء بدين جديدالذي  هو ☺ ًوأن حممدا *

m  ~  }   |  {  z  y  xa  `  _   b : اىليف قولــــــه تعــــــ

  g  f  e  d  cl ]٧−٦: ص[.  
فلـــو تكلمـــوا [ : ♫ قــال الـــشيخ عبـــد الـــرمحن بــن حـــسن آل الـــشيخ

ِهبـــا للـــزمهم أن يرتكـــوا عبــــادة مـــا كـــانوا يعبدونــــه مـــن األصـــنام واألوثــــان,  َ َ
ا فرتكــوا الــتلفظ بــام يلــزمهم بــه مــن تــرك ديــنهم, فلــم ينفــوا اإلهليــة عــام كــانو

  .يعبدونه من دون اهللا, فلذلك تركوا التلفظ هبا
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وأمـــا مـــرشكو آخـــر هـــذه األمـــة, فجهلـــوا معناهـــا فتلفظـــوا هبـــا, مـــع عـــدم 
ت بــــه ّنفــــيهم ملــــا نفتــــه مــــن الــــرشك بعبــــادة األوثــــان واألصــــنام, الــــذي عمــــ

البلــوى يف هــذه األعــصار واألمــصار; وال ينكــر وقوعــه إال مــن أعمــى اهللا 
  .انتهى )١(]بالكليةقلبه, وأطفى نور بصريته 

ًفــإذا عرفــت أن كفــار قــريش عرفــوا معنــى كلمــة التوحيــد معرفــة جيــدة, 
فاحذر أن تكون أجهل من كفار قريش, واحرص عىل تعلم هذه الكلمـة 

  .الفارقة بني املسلمني واملرشكني
نفــي اإلهليــة عــن كــل يشء إال اهللا : واعلــم أن معنــى ال إلـــه إال اللـــه هــو

هتـــــا كلهـــــا هللا وحـــــده, ال رشيـــــك لـــــه, واإلهليـــــة هـــــي تبـــــارك وتعـــــاىل, وإثبا
  .العبادة, فهي خالصة هللا وحده, وعبادة غري اهللا كلها باطلة

ال خــــــالق إال اهللا, معنــــــاه ال خيلــــــق اخللــــــق إال اهللا, ال : فكــــــام أن قولــــــك
. ك مقــــــرب, وال نبــــــي مرســــــل, وال غــــــريهيــــــشاركه يف ذلــــــك أحــــــد, ال ملــــــ

  .رزق كله من عند اهللا وحدهال رازق إال اهللا, يعني أن ال: وقولك

                                                 
   ).١٢/٣١٥(الدرر السنية يف األجوبة النجدية ) ١(
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 ال أحـد يـستحق العبـادة إال اهللا, فهـي  يعنـيال إهل إال اهللا,: فإن قولـك
اإلهلية له وحـده, أي العبـادة هللا وحـده, ال يـشاركه توحيد هللا وإخالص 
  .فيها أحد من خلقه

 .التوحيد ليس جمرد كلمة تقال باللسان
 وإنـــام هـــي ,ا بلـــسانك ليـــست جمـــرد كلمـــة تقوهلـــاعلـــم أن ال إهل إال اهللاو

ه وهــي , شــهادة وإقــرار منــك بــأال تعبــد إال اهللا وأن تكفــر بكــل معبــود ســوا
 لــــــــه وحــــــــده بقلبــــــــك ولــــــــسانك ًعهــــــــد وثيــــــــق مــــــــع اهللا بــــــــأن تكــــــــون مــــــــسلام

 تــوايل ,وهــي ديــن تــدين بــه هللا عــز وجــل تــوايل وتعــادي عليــه, وجوارحــك
بغـــريه  وتتـــربأ ممـــن دان , وحتكـــم لـــه باإلســـالم,مـــن معـــك عـــىل هـــذا الـــدين

ٌ, وهــي مــنهج تــسري عليــه يف حياتــك كلهــا, وعلــم يميــزك وتبغــضهِّوتكفــره  َ َ
  . وحد فاصل بينك وبينهم,عن الكفار واملرشكني

ه ال معبود بحق إال  وكثري من الناس يعلم أن معنى ال إهل إال اهللا أ
 فال يكفر بكل املعبودات املؤهلة مع ,ولكنه ال يلتزم بذلك يف حياته, اهللا
 كالتي كانت تعبدها قريش ,ظنه أهنا تعني نفي عبادة األصنام فقط ل,اهللا

ه يظن أهنا ,يف اجلاهلية, أما عبادة القبور فال يراها مضادة لتوحيد اهللا  أل
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ه يتقرب إىل  قربة هللا ملا يعتقد ألصحاهبا من املكانة عند اهللا, فيعتقد أ
هنم واسطة بني اهللا بمحبتهم ودعائهم والذبح هلم والتربك هبم, ويعتقد أ

 هو نفس فعل قوم ,اهللا وخلقه, ونيس هذا اجلاهل أن فعله واعتقاده هذا
ٍّ كود,نوح وكفار قريش بأصنامهم التي منها ما هو عىل أسامء الصاحلني َ َ 

}  |  m : قال تعاىلوسواع ويغوث ويعوق ونرسا والالت, 

  k   j  i  h  g  f  e     d   c  b  a  `    _  ~  }
  m  lx      w   v  u  t   s  r     q  po  nl ]من : الزمر
  .]٣اآلية

m  y x  w  v   u  t  s  r: وقال عز وجل

  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~   }  |  {  z
³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «     ª  ©  ¨l 

   .]١٨:يونس[
 وإن قــــال أن معناهــــا ال ,فلــــم يعــــرف هــــذا اجلاهــــل معنــــى ال إهل إال اهللا

ِال اهللا, فلجهلــــه أرشك بــــاهللا واختــــذ مــــن دونــــه آلهــــة, فكــــل معبــــود بحــــق إ ِْ َ
ُمعبــود هــو إهل لعابــده, وجهــل هــذا وأمثالــه بمعنــى ال إهل إال اهللا ال يعفيــه  ْ َ
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 بمجـــرد قوهلـــا ًمـــن احلكـــم عليـــه بالـــرشك يف هـــذه الـــدنيا, وال يكـــون مـــسلام
وهو يفعل الرشك ويعتقده ويدين بام يدين بـه املـرشكون, فاإلسـالم لـيس 

 دون أن تعـرف معناهـا وتعتقـده وتعمـل بـه, ,عناه أن تقـول ال إهل إال اهللام
  .ليس هذا هو اإلسالم الذي يريده اهللا

 أن أمثـــال هـــذا اجلاهـــل مـــسلم وال جيـــوز كثـــري مـــن النـــاس اليـــومويـــزعم 
  .تكفريه

 أن اهللا يـــــرىض مـــــن العبـــــاد جمـــــرد الـــــتلفظ − تـــــرى يـــــا −فمـــــن قـــــال هلـــــم 
 معرفـــة معناهـــا وال اعتقـــاد وال إقـــرار وال بحـــروف ال إهل إال اهللا مـــن غـــري

  !!عمل?
أما القرآن الذي هيدي للتي هي أقوم فال يعترب بإيامن أحد حتى يكفر 

m  Ý  Ü: َعبد اهللا وحده, قال اهللا جل وعالبالطاغوت وي

ä  ã  â   á  à  ß  Þl] من :البقرة
m    J  I  H  G  F  E  D  C  B  A : وقال. ]٢٥٦اآلية

  M  L  KS    R  Q  P  O  N   W  V  U  T  

_  ^  ]    \  [  Z  Y  Xl ]٦٠ :النساء[.  
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َمن قال ال «: ☺قال رسول اهللا : وأما السنة فكذلك َ َ ْ َّ إهل إالَ ِ َِ ُ اهلل َ َّ
َوكفر بام يعبد من دون اهلل حرم ماله ود َ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ َُ َ َ ُ َِ َّ ِ ِ ُ َ ِ َ ِمه وحسابه عىل اهللَ َّ َ َ ُ َ ُُ َ ُِ«)١(.  

عبد من دون اهللا ال ُما يبالطاغوت وإهل إال اهللا ومل يكفر من قال ال ف
  .هكذا يقول اهللا ورسولهيكون من املسلمني, 
 ًوأمجع العلامء سلفا:  فيقولون,ن للكتاب والسنةووأما العلامء املتبع

وخلفا, من الصحابة والتابعني واألئمة, ومجيع أهل السنة أن املرء ال 
لرشك األكرب, والرباءة منه وممن فعله,  إال بالتجرد من اًيكون مسلام

والقدرة, وإخالص األعامل كلها  وبغضهم ومعاداهتم بحسب الطاقة
قال هذا الشيخ عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ وجتده يف الدرر . هللا

  .)٢(السنية

                                                 
 ٣/٤٧٢:  يف مــــــسنده أمحــــــدورواه,  )٢٣(كتــــــاب اإليــــــامن :  يف صــــــحيحه مــــــسلمرواه )١(

)٢٧٢٥٥ (٦/٣٩٤ ,)١٥٩١٩ ,١٥٩١٥.( 
   ).١١/٥٤٥(الدرر السنية يف األجوبة النجدية  )٢(
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ُ اهللَِّال إهََِل إَ الْنَ أَدِهَ شْنَم «: قوله[ : ♫ ويقول  أي من تكلم ,»َّ
, فال بد يف الشهادتني ً وظاهراً بمقتضاها, باطناًناها, عامال ملعًهبا عارفا

m   ß     Þ   Ý  Ü: قال اهللا تعاىلكام ; من العلم واليقني والعمل بمدلوهلا

á   àlوقوله , : mÀ  ¿  ¾  ½    ¼      »l . أما النطق هبا من
 من الرباءة من الرشك, غري معرفة ملعناها وال يقني وال عمل بام تقتضيه

قول القلب واللسان, وعمل القلب , وإخالص القول والعمل
  .انتهى )١(]باإلمجاع  فغري نافع,واجلوارح

 عىل حـديث رسـول ًتعليقا ♫وقال الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
َمــن قــال ال« : ☺اهللا  َ َ ْ َّ إهل إالَ ِ َِ ُ اهلل وكفــر بــام يعبــد مــن دون اهلل حــرم مالــه َ َ ُ ْ َ ْ ُ َُ َ َ ُ َِ َّ َِّ ِ ُ َ ِ َ َ ُ
ُودم َ ِه وحسابه عىل اهلل َ َّ َ َ ُ َ ُُ َ   :قال, )٢(»ِ

                                                 
  ).٣٥ص(فتح املجيد رشح كتاب التوحيد  )١(
 ٣/٤٧٢:  يف مــــــسنده أمحــــــدورواه,  )٢٣(كتــــــاب اإليــــــامن :  يف صــــــحيحه مــــــسلمرواه) ٢(

)٢٧٢٥٥ (٦/٣٩٤, ) ١٥٩١٩, ١٥٩١٥.(  



‡îyìnÛa@áÜÈm@‘ëŠ‡Û@‡îÐ¾a@Éßb§a@ @
  

  
٧٤

ال إهل إال اهللا, فإنه مل جيعل التلفظ هبـا : وهذا من أعظم ما يبني معنى[ 
ًعاصـــام للـــامل والـــدم, بـــل وال معرفـــة معناهـــا مـــع لفظهـــا, بـــل وال اإلقـــرار 
, بـــــذلك, بـــــل وال كونـــــه ال يـــــدعو إال اهللا وحـــــده, حتـــــى يـــــضيف إىل ذلـــــك

 اهللا; فـإن شـك أو تـردد, مل حيـرم مالـه ودمـه, فياهلـا الكفـر بـام يعبـد مـن دون
وحجــــة مــــا أقطعهــــا ! ويالــــه مــــن بيــــان مــــا أوضــــحه! هــــاّمــــن مــــسألة مــــا أجل

  . انتهى)١(]!للمنازع
مجـــع العلـــامء وقـــد أ[ : ♫ قـــال حفيـــده الـــشيخ ســـليامن بـــن عبـــد اهللا

 يف العــــــصمة مــــــن اإلتيــــــان بالتوحيــــــد, والتــــــزام عــــــىل معنــــــى ذلــــــك فــــــال بــــــد
  . انتهى)٢(] الرشكأحكامه, وترك

وهذا [ : وقال حفيده الشيخ عبد الرمحن بعد أن ذكر هذا الكالم
الذي ذكره شيخنا هو معنى ال إهل إال اهللا مطابقة, وهو معنى قوله 

 m  ã  â   á  à  ß  Þ  Ý  Ü: تعاىل

                                                 
  ).٨/٢١٢( الدرر السنية يف األجوبة النجدية )١(
  ).١٩٠ص( تيسري العزيز احلميد يف رشح كتاب التوحيد )٢(
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äl ,ومن شك فيه فلم −د اهللا ـمــ بح−م ــلــــه مسـيـــك فـــوهذا ال يش ,
 جلهله ً; وكفى هبذا حجة عىل املعرتض, وبيانايكفر بالطاغوت

  .انتهى )١(]بالتوحيد, الذي هو أصل دين اإلسالم وأساسه
بيــاء وســائط, [ : ♫ويقــول ابــن تيميــة  فمــن جعــل املالئكــة أو األ

يــدعوهم ويتوكــل علــيهم, ويــسألهم جلــب املنــافع ودفــع املــضار, مثــل أن 
الكربـــــات, وســـــد يـــــسألهم غفـــــران الـــــذنوب, وهدايـــــة القلـــــوب, وتفـــــريج 

  . انتهى )٢(]الفاقات, فهو كافر بإمجاع املسلمني
وهـذا الـذي [  :♫  عبد اهللا بـن عبـد الـرمحن أبـا بطـنيالشيخوقال 

فعـل اليـوم عنـد ُذكر الشيخ أن من فعله كافر بإمجاع املـسلمني, هـو الـذي ي
هــــــذه املــــــشاهد املــــــشهورة يف أكثــــــر بــــــالد اإلســــــالم, بــــــل زادوا عــــــىل ذلــــــك 

ا إىل ذلـك الـذبح والنـذر هلـم, وبعـضهم زاد الـسجود هلـم أضعافه, وضـمو
  .يف األرض

                                                 
 ).١١/٥٢٢(الدرر السنية يف األجوبة النجدية ) ١(
  ).١/١٢٤(جمموع الفتاوى  )٢(



‡îyìnÛa@áÜÈm@‘ëŠ‡Û@‡îÐ¾a@Éßb§a@ @
  

  
٧٦

كــل مــن فعــل اليــوم ذلــك عنــد هــذه املــشاهد, فهــو مــرشك كــافر : فنقــول
بال شك, بداللة الكتاب والسنة واإلمجاع; ونحن نعلم أن من فعل ذلك 
ه مل يـوقعهم يف ذلـك إال اجلهـل, فلـو علمـوا أن  ممن ينتسب إىل اإلسالم, أ

ــــه مــــن الــــرشك الــــذي حرمــــه اهللا, مل ذلــــك يبعــــ د عــــن اهللا غايــــة اإلبعــــاد, وأ
رهم مجيــــع العلــــامء, ومل يعــــذروهم باجلهــــل, كــــام يقــــول ّيقــــدموا عليــــه, فكفــــ

  .الّ إن هؤالء معذورون ألهنم جه,بعض الضالني
m   Ê: وهذا قول عىل اهللا بغري علم, معارض بمثل قوله تعاىل

×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ël  
  . انتهى)١(] اآليتنيmg   f  e  d  cl اآلية, 

ضا ظاهر اآليات [ : الشيخ عبد اهللا بن عبد الرمحن ًوقال أ
 تدل عىل كفر من أرشك باهللا فعبد ,واألحاديث وكالم مجهور العلامء

m   u  t  s  r : قال تعاىلمعه غريه, ومل تفرق األدلة بني املعني وغريه, 

                                                 
 ).١٠/٤٠٤(الدرر السنية يف األجوبة النجدية ) ١(
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x  w  vl ,قال تعاىلو :m� ~ }  |l,  وهذا
  .ن املرشكنيــــد مـــــل واحــــام يف كــــع

ومجيع العلامء يف كتب الفقه, يذكرون حكم املرتد, وأول ما يذكرون 
واع الكفر والردة الرشك, فقالوا إن من أرشك باهللا كفر, ومل : من أ

يستثنوا اجلاهل, ومن زعم هللا صاحبة أو ولدا كفر, ومل يستثنوا اجلاهل, 
, ًن قذف عائشة كفر, ومن استهزأ باهللا أو رسله أو كتبه, كفر إمجاعاوم

واعاmg  f   e  d  c  bl: لقوله تعاىل  كثرية ً; ويذكرون أ
  ..... عىل كفر صاحبها, ومل يفرقوا بني املعني وغريهًجممعا

ــــــواع الكفــــــر  الــــــرشك بعبــــــادة غــــــري اهللا, وهــــــو كفــــــر بإمجــــــاع ,وأعظــــــم أ
كفـــري مـــن اتـــصف بـــذلك, كـــام أن مـــن زنـــى قيـــل املـــسلمني, وال مـــانع مـــن ت

  .انتهى )١(]فالن زان, ومن رابى قيل فالن مراب
 ومـــن عـــىل فـــأي ديـــن يـــدين بـــه أئمـــة الـــضالل املجـــادلون عـــن املـــرشكني

  .ن قاطبة ال يقولون بقوهلم كان الكتاب والسنة واملسلمو إذا,شاكلتهم

                                                 
  ).١٠/٤٠١( الدرر السنية يف األجوبة النجدية )١(
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 m  ¯  ®¬  «   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
²  ±  °l ]١٨ من اآلية: نسيو[.   

m©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }l 

   .]٢١ من اآلية: الشورى[
m  u  t  s  r       q  p    o  nm  l  k  j  i  h 

vl ]عام    .]١٤٨ من اآلية: األ
 m     s  r  q  po  n   m  l  k  j  i     h  g  f  e  d  c

 tl ]٣٥ من اآلية: يونس[.  
ِقارئ عىل تعلم اإلسالم وأخذه من النبع الصايف فاحرص أهيا ال ْ

قالوا ال : كتاب اهللا وسنة رسوله, وال تقل كام قالت اليهود والنصارى
ونبذوا .  وما هنونا عنه انتهينا, ما أمرونا به ائتمرنا,نسبق علامءنا بيشء

¨  m: ًوقد قال اهللا واصفا حاهلم هذه. كتاب اهللا وراء ظهورهم

  ®  ¬  «  ª   ©  ²   ±  °  ¯
 ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³l ]٣١ من اآلية: التوبة[.  
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وىف هذه اآلية ما يزجر من كان له [ : قال الشوكاين يف فتح القدير
 وتأثري ما يقوله ,قلب أو ألقى السمع وهو شهيد عن التقليد يف دين اهللا

 فإن طاعة املتمذهب ,األسالف عىل ما يف الكتاب العزيز والسنة املطهرة
 مع خمالفته ملا ,قتدى بقوله ويستن بسنته من علامء هذه األمةُملن ي

 ونطقت به كتبه ,جاءت به النصوص وقامت به حجج اهللا وبراهينه
بياؤه  من دون ً هو كاختاذ اليهود والنصارى لألحبار والرهبان أربابا,وأ

 وحللوا , وحرموا ما حرموا,اهللا; للقطع بأهنم مل يعبدوهم بل أطاعوهم
 ِهْبِ وهو أشبه به من ش, وهذا هو صنيع املقلدين من هذه األمة,ما حللوا

  . والتمرة بالتمرة واملاء باملاء,البيضة بالبيضة
 مـــا بـــالكم تـــركتم الكتـــاب , ويـــا أتبـــاع حممـــد بـــن عبـــد اهللا,فيـــا عبـــاد اهللا
 اهللا هلـم هبـام, وطلبـه ِدُّبـَعَ وعمدتم إىل رجال هم مـثلكم يف ت,ًوالسنة جانبا
َّ بــام دال عليــه وأفــاداه, فعملــتم بــام جــاءوا بــه مــن اآلراء التــي مل مــنهم للعمــل

 ومل تعـــضد بعـــضد الـــدين, ونـــصوص الكتـــاب والـــسنة ,تعمـــد بعـــامد احلـــق
 بـــــام خيـــــالف ذلـــــك ويباينـــــه, ,ِّ وتـــــصوت بـــــأعىل صـــــوت,تنـــــادي بـــــأبلغ نـــــداء
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 , مهيـــضةً وعقـــوال, مريـــضةً وأفهامـــا,ً غلفـــاً وقلوبـــا,ً صـــامًفأعرمتومهـــا آذانـــا
شدتم بلسان احلال,  وخواطر عليلة, كليلةًناوأذها   : وأ
ـــــا إال مـــــن غزيـــــة إنَمـــــاَو ْ أ َ َّ ِْ َ ِ َّ ْوتَغـــــَ َغو  َ ِيـــــت وإن ترشـــــد غزيـــــة أرشـــــدَ ُ ُْ ُْ َّْ َ ِْ َ ْ َ ُ 

ً كتبــــــــا كتبهـــــــا لكـــــــم األمـــــــوات مــــــــن − أرشـــــــدكم اهللا وإيـــــــاي −فـــــــدعوا  ُ
 ومتعبـــــدهم , خـــــالقهم وخـــــالقكم,ِأســـــالفكم, واســـــتبدلوا هبـــــا كتـــــاب اهللا

ِواســـــتبدلوا بـــــأقوال مـــــن تـــــدعوهنم ,  ومعبـــــودهم ومعبـــــودكم,بـــــدكمومتع
 وقـدوتكم , وما جاءوكم به من الـرأي بـأقوال إمـامكم وإمـامهم,بأئمتكم
  .☺ وهو اإلمام األول حممد بن عبد اهللا ,وقدوهتم
ُدعــــوا كــــ ُ َ حمِلْوَ قــــَدْنــــِ عٍلْوَ قــــَّلَ  ِرِاطَخــــــــــــُمَ كِهِينــــــــــــِ دِ يفَنَ آمــــــــــــَامَفــــــــــــ  ِدَّمــــُ

 اهـــدنا إىل احلـــق , موضـــح الـــسبيل, مرشـــد التائـــه,ادي الـــضالمهللا هـــ
  . انتهى)١(] وأوضح لنا منهج اهلداية,وأرشدنا إىل الصواب

                                                 
 ).٢/٣٥٣ (رواية والدراية من علم التفسريفتح القدير اجلامع بني فني ال )١(
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 هـو ,ًالذي يصري الكافر باعتقاده واإلقـرار والعمـل بـه مـسلامفالتوحيد 
ه, ولـيس جمـرد الـتلفظ بحـروف  ال إهل إخالص العبادة هللا ونفيها عـام سـوا

 .فة وال اعتقاد وال عمل من غري معر,إال اهللا

 .التوحيد يتحقق بثالثة أمور
 كــام يريــده اهللا عــز وجــل , ويــؤمن بــال إهل إال اهللا,مــن أراد أن يــسلم هللا

  :فيجب عليه
  .أال يعبد إال اهللا *
  .ًوال يرشك به شيئا *
ــــداد وســــائر املعبــــودات مــــن دون  * ويكفــــر باألربــــاب واآلهلــــة واأل

  .اهللا
 وهــو , ومــن ســنة نبيــه, اهللا عـز وجــلواألدلـة عــىل هــذا كثــرية مــن كتــاب

  .ًحمل اتفاق بني املسلمني مجيعا
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 .من كتاب اهللاألدلة 
m  m   l  k  j  i  h  g  f  e  d  :قوله تعاىل

nl ]إال ً فاهللا عز وجل ما بعث رسوال.]٣٦ من اآلية: النحل 
 يعبد من دونهبام  والكفر ,وكانت بداية دعوته األمر بعبادة اهللا وحده

 وال يتم االنتقال من الكفر إىل اإلسالم إال بتحقيق هذا تنابه,واج
 هــــام يعبد من دونبفر ــــوالك, دهـــــومعلوم أن عبادة اهللا وح, األصل
  .بد من القول والعمل  بل ال, ال يتحقق بالقول فقط,واجتنابه

 وال تنفع عبادة اهللا ,واعلم أن كل ما عبد من دون اهللا فهو طاغوت
  .ط اجتناب عبادة ما سواهإال برش
m  j    i  h   g  f  e  d   c  b  a : قال تعاىلو

l  kl ]١٤ من اآلية: فصلت[.   
: األعرافmb   a  `   _  ^  ]  \  [l ] : وأما قول اهللا تعاىل

 فهو أول ما يقرع به الرسول أسامع قومه املرشكني, وهذا .]٥٩ من اآلية
: والنفي, m ]  \l: تضمن اإلثباتهو معنى ال إهل إال اهللا, وهو ي

mb   a  `   _  ^ lه   . أي مالكم من معبود يستحق العبادة سوا
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َقولـوا ال « : لقومـه☺وقول سـيدنا حممـد  ُ ُ إهل إال اهلل تفلحـواُ ِ ْ ُ ُ َّ َّ ِ َِ  هـو )١(»َ
]  \  [  ^  _   `  m   a مثــــل قــــول نــــوح وهــــود وصــــالح وغــــريهم 

bl.  
مــا يــدعوهم إليــه رســل اهللا, تعــرف  ًوقــد كــان املــرشكون يعرفــون جيــدا

  .هذا من خالل ردودهم التي حكاها اهللا عنهم
m  |  {  z   y  x  w  v   u : فقالوا ♠فأما قوم نوح 

  £  ¢   ¡  �  ~  }l ]وأما قوم هود.]٢٣ :نوح   ♠ 
 mp  o   n  m  l  k  j  i  h  gl: فقالوا

   .]٧٠ من اآلية: ألعراف[
m  ã  â  á      à  ß  Þ  Ý : فقـــالوا ♠وأمــا قـــوم صـــالح 

ë  ê  é  è    ç  æ  åäl ]٦٢ من اآلية: هود[.  

                                                 
 ٦/٢٢وقـــــال اهليثمـــــي يف جممـــــع الزوائـــــد  ,)١٦٠٦٦ (٣/٤٩٢  يف مـــــسنده أمحـــــدرواه )١(

 . رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح) ٩٨٣٠(
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m  v  u  t :  فقـــــــالوا♠ وأمـــــــا قـــــــوم شـــــــعيب

|  {  z  y   x  wl ]٨٧ من اآلية: هود[.  
m  l  k      j  ih       g     f  e :  فقــــالوا♠وأمــــا قــــوم نبينــــا 

  n  ml ]٥ :ص[.  
بيان حلقيقة  ,صاحبيه يف السجن ل♠ويف دعوة يوسف 

m  á  à  ß  Þ  Ý   Ü  Û  Ú    Ù  Ø : قال هلام, إلسالما

   ã  â  K   J     I  H  GF  E D  C  B  A
   [   Z  Y  X  W    V  U  T  S  R  Q  PO  N  M  L
    f  e  d  c  b  a  `  _   ^  ]  \
  r  q  p     o  n  m     l  k  j  i  h  g

     x  wv  u  t  s  e  d  c  ba `  _  ~  }   |{  z    y
kj i h  g  fl  ]٤٠ − ٣٧ :يوسف[.  

  : فدعاهم إىل
  . اهللايعبدواأن  *
 .وال يرشكوا به شيئا *
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  . وأن يتربؤوا من األرباب املعبودة من دونه *
 وحــــديثا ال ًهـــذا هــــو اإلســــالم الــــدين القــــيم, ولكـــن أكثــــر النــــاس قــــديام

  .يعرفونه
ء[ m j  i  h  g l  k l:  تعاىلهلوقو  ,]٢٣ من اآلية: اإلرسا
بيان  ,]٣٦ من اآلية: النساء[ ml  k  j  i  h  g  l: وقال

  .معنى ال إهل إال اهللا بأن ال يعبد إال اهللا وال يرشك به شيئا
  أن يدعو أهل الكتاب لإلسالم بعث هلم☺وملا أراد رسول اهللا 

m  a  `  _    ^  ]  \  [  Z : قوله تعاىلفيها  رسالة

 b  p  o  n    m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  
zy      x  w  v  u  t  sr  ql ]٦٤ :آل عمران[ .

  .ة تبني املعنى الصحيح لكلمة التوحيدــذه اآليــهـــف
والكلمـــة الـــسواء هـــي ال إهل إال اهللا, وال يـــؤمن هبـــا إال مـــن حقـــق هـــذه 

  :الثالث
  . اهللا إالنعبدأال  *
  .وال نرشك به شيئا *
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فــال نتخــذ أربابــا مــن , ًيتخــذ بعــضنا بعــضا أربابــا مــن دون اهللاوال  *
  .ْبد أن نكفر باألرباب املعبودة من دونه  بل ال,دون اهللا

ٍففـــي هـــذه اآليـــات الـــسابقة دليـــل كـــاف وحجـــة ســـاطعة وبرهـــان قـــاطع 
فمــــن أراد أن يــــسلم هللا ويــــؤمن بــــال إهل إال اهللا كــــام , عــــىل صــــحة مــــا قلنــــاه
  :  عليه فيجب,يريده اهللا عز وجل

   .أال يعبد إال اهللا *
  .وال يرشك به شيئا *
ــــداد وســــائر املعبــــودات مــــن دون  * ويكفــــر باألربــــاب واآلهلــــة واأل

 .اهللا

 . من السنة والسرية الصحيحة الثابتةاألدلة
 ومل تكـــــن خمالفـــــة لـــــدعوة , رســـــالة عامـــــة للعـــــاملني☺كانـــــت دعوتـــــه 
بيـاء,الرسل من قبله ًبعـا ملـة إبـراهيم  مت, بل كان عىل هنج من قبله من األ

 ويرتكــوا ,ليوحــدوا اهللا وال يــرشكوا بــه شــيئا, فكــان يــدعو قومــه ♠
". ال إهل إال اهللا: "ويعـرب عـن هـذا كلـه قــول. مـا يعبـد آبـاؤهم مـن دون اهللا
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m  o  n  m : اهللا عنهم قال, وا أهنم مطالبون هبذا الرتكـرفــد عـوق
  s    r    q   pl ]٣٦ :الصافات[.  

  : عىل ما قلناوإليك الدليل
َّ مــا جــاء يف الــصحيح مــن حــديث ســعيد بــن املــسيب عــن أبيــه قــال−١ َ ُ :   

ِ ملـــا حـــرضت أبـــا طالـــب الوفـــاة جـــاءه رســـول اهلل « َّ ُ ُْ َ َُ َ َ َُ َ ٍَ ِ َ َ ْ َ َ َّ َ فوجـــد عنـــده أبـــا ☺َ َ ُ َ ََ َْ ِ َ
ْجهــــل وعبــــد اهلل بــــن أيب أميــــة بــــن املغــــرية فقــــال أي عــــم قــــل َُ َ َ َِّ ََ َْ َّ َ ْ َ ْ ََ ِ ُ َِ َِ ُ ْ ْ ِْ ِ َّ َ ُ ال إهل إال اهلل ٍ َّ َّ َِ َِ َ

ُكلمة أحاج لك هبا عند اهلل فقال أبو جهل وعبد اهلل بـن أيب أميـة أترغـب  َّ ُ ْ َ ْ َ ُّ ََ ْ َ ََ ُ ََ ُ َ َ َُ َ َ ًِ ْ ُِ َِّ ََّ ٍ َ َْ ِ َ ِ َ ِ َ
ِعن ملة عبد املطلب ِ َّ ُ ْ ِ ِ ِْ َْ   . احلديث)١(»....ََّ

ال "فيـه معـرفتهام ملعنـى [  :♫يقول الشيخ عبد الرمحن بـن حـسن 
ِا أن أبا طالب لو قاهلا لربئ من ملـة عبـد املطلـبَفَرَ ألهنام ع;"هللاإهل إال ا َ ,

                                                 
كتـاب اإليـامن :  صـحيح مـسلم,)٤٤٩٤(كتـاب التفـسري :  يف صـحيحه البخاريرواه) ١(

)٢٤.(   
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 الربوبيـة فقـد أقـروا وأمـا, فإن ملة عبد املطلب هي الرشك باهللا يف اإلهلية
   .انتهى )١(]هبا

ــه ال يقــول ال , ففــي هــذا احلــديث املجمــع عــىل صــحته داللــة واضــحة أ
وقــد علــم كفــار , ك بــاهللاإهل إال اهللا إال مــن بــرئ مــن كــل ديــن أساســه الــرش

 لـيس جمـرد ,"ال إهل إال اهللا"قريش أن الـذي أراده رسـول اهللا مـنهم بقـول 
وأهنـــا الـــرباءة التامـــة ممـــا كـــانوا ,  بـــل هـــو القـــول واالعتقـــاد والعمـــل,اللفـــظ

  .والذي هو عبادة األصنام من دون اهللا, عليه من دين اآلباء واألجداد
 أجـــاب ,دعو إليـــه هـــذا النبـــي ويف ســـؤال هرقـــل ألبـــى ســـفيان عـــام يـــ−٢

: قال هرقـل:  واحلديث ثابت يف الصحيح.أبو سفيان بام فهمه من  دعوته
َقــال... . « ُمــاذا يــأمركم قلــت: َ ْ ُ َْ ُ ُ َُ ْ ُيقــول: َ ُ ِاعبــدوا اهلل وحــده وال تــْرشكوا بــه : َ ِ ُ ِ ُ َ َُ َ ُ ْ َ َُ َّ ْ

ْشــــيئا واتركــــوا مــــا يقــــول آبــــاؤكم َ ُُ ُ َُ ًَ ُ ُ َ َ : ولــــهق[ : ♫يقــــول ابــــن حجــــر . )٢(»ْْ

                                                 
  ).٤٠٢ص(حيد  فتح املجيد رشح كتاب التو)١(
كتاب :  يف صحيحه مسلمورواه, )٧(كتاب بدء الوحي :  يف صحيحه البخاري رواه)٢(

 ).١٧٧٣(اجلهاد 
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ْواتركــــوا مــــا يقــــول آبــــاؤكم« َ ُُ ُُ َ ُ ُ َ يف  لــــرتك مــــا كــــانوا عليــــه هــــي كلمــــة جامعــــة. »َْ
  . انتهى)١(]اجلاهلية

  :فتأملوا يف هذا األثر الصحيح الواضح وضوح الشمس
  .اعبدوا اهللا وحده *
  .وال ترشكوا به شيئا *
وهـــــــو الكفـــــــر بـــــــام كـــــــان يـــــــدين بـــــــه (, واتركـــــــوا مـــــــا يقـــــــول آبـــــــاؤكم *

  .)املرشكون
  .☺سالم الذي كان يدعوهم إليه رسول اهللا هذا هو اإل

ُّ حــديث عمــرو بــن عبــسة الــسلمي−٣ َ َ .... «: وفيــه:  يف صــحيح مــسلمَ
ُفقلــت ْ ُ َوبــأي يشء أرســلك قــال: َ ََ َ َ ْ َ ٍ ْ َ ِّ ََ ِأرســلني بــصلة األرحــام وكــرس األوثــان : ِ َ ْ َ ََ َْ ِْ ْ َ ِ ْ َ ِْ َِ َِ ِ َ

ُوأن يوحـــد اهلل ال يـــْرشك بـــه يشء قلـــت  ْ ُ ٌْ ْ َ ِ ِ ُ َ ُ َّ َ ُ ََ ُ َّ َ ٌّلـــه فمـــن معـــك عـــىل هـــذا قـــال حـــر َ َ َُ َ ْ َُ ََ َ ََ َ َ َ
ٌوعبد ْ ََ«)٢(.  

                                                 
  ).١/٣٦( فتح الباري رشح صحيح البخاري )١(
  ).٨٣٢( صالة املسافرين وقرصها كتاب:  يف صحيحه مسلمرواه) ٢(
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ضاافتأملو   :ً يف هذا احلديث أ
  .أن يوحد اهللا *
  .ال يرشك به شيئا *
   .وكرس األوثان *

فليتأمــــــل املــــــؤمن [ : ♫ يقــــــول الــــــشيخ حممــــــد بــــــن عبــــــد الوهــــــاب
  .... الناصح لنفسه ما يف هذا احلديث من العرب

ضا: إىل أن قال ه ملا قالًوفيه من العرب أ ُي اهللِنَلَسْرَأ «:  أ بـأي : قال. »َّ
والـدعوة , فتبـني أن زبـده الرسـالة اإلهليـة. يشء أرسلك? قال بكـذا وكـذا

,  وكــــرس األوثــــان,هــــو توحيــــد اهللا بعبادتــــه وحــــده ال رشيــــك لــــه, النبويــــة
فتأمــل , وجتريــد الــسيف, ومعلــوم أن كــرسها ال يــستقيم إال بــشدة العــداوة

  .زبده الرسالة
ـــضاوفيـــ ـــه فهـــم املـــراد مـــن التوحيـــدًه أ ـــه أمـــر كبـــري غريـــب,  أ , وفهـــم أ

َفمن معك عىل هذا....«: وألجل هذا قال ََ َ َ َ َ َْ َ قال?َ ٌحـر وعبـد: َ ْ َ َُ فأجابـه أن . »ٌّ
 ومل يتبعـه عـىل ذلـك إال ,مجيع العلـامء والعبـاد وامللـوك والعامـة خمـالفون لـه



@‘Š‡ÛaÛabrsÛ@ @
 

  
٩١ 

 وأن , أقــل القليــلفهــذا أوضــح دليــل عــىل أن احلــق قــد يكــون مــع, مــن ذكــر
  . انتهى)١(]الباطل قد يمأل األرض

ـــشدك اهلل, إهلـــك وإهل  ...«: امم بـــن ثعلبـــة وفيـــهِ حـــديث ضـــ−٤ َقـــال أ ََ َِ َِ َ َ َّ َ ُ ُ ْ َ َ َ
َّمـن قبلــك, وإهل مـن هــو كـائن بعــدك, آللــه بعثـك إلينــا رسـوال? قــال اللهــم  ُ َ َ َُ ْ َ ُ ْ ٌ َ ْ َ ْ َّْ َ َ َّ ََ َ ََ ِ َِ ََ ََ َ ِ َ ُ َ َ

َنعــم, قــال َ ْ َ ــشدك: َ َأ ُ ُ ْ َ اهلل إهلــك وإهل مــن قبلــك, وإهل مــن هــو كــائن بعــدك, َ َ ْ ٌ َ ْ َ ْ ْ ََ ِ َ ُ َ ََ َ ََ َ َِ ِ َِ ََ َ َ َّ
ـداد  َآلله أمرك أن نعبده وال نـْرشك بـه شـيئا, وأن نخلـع هـذه األوثـان واأل َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َُ َ ُ َ َْ َ ََ َ ْ ِْ ِ َِ َ َّْ َ َ ًَ َ ِ َ َِ َ َ

َالتي كان آباؤنا يعبدون? فقال  ََّ َ َ َُ َُ ْ َ ُ َ َ ْاللهـم نعـم: ☺ِ ََّ َُ  وأصـل احلـديث .)٢(»...َّ
مـــروي يف الـــصحيحني وغريمهـــا, إال أن هـــذه الزيـــادة عنـــد احلـــاكم وأمحـــد 

  .والدارمي وأيب داود وغريهم
  :فتأملوا ما يف احلديث

  .ه أمرك أن نعبدهّآلل *

                                                 
  ).٤٠٠−٩/٣٩٩( الدرر السنية يف األجوبة النجدية )١(
يا :  احلاكم يف املستدركواهر )٢( , وقال حديث صحيح, )٤٣٨٠(كتاب املغازي والرسا

   .ووافقه عليه الذهبي
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  .وال نرشك به شيئا *
داد التي كان آباؤنا يعبدون *   .وأن نخلع هذه األوثان واأل

 مـــا ذ كرنـــا لـــه مـــن األدلـــة عـــىل أن ولعـــل اللبيـــب العاقـــل املتجـــرد يكفيـــه
 مل تكـــــن دعوتـــــه إىل جمـــــرد الـــــتلفظ بكلمـــــة التوحيـــــد دون ☺رســـــول اهللا 

  :ولكنها كانت دعوة إىل, معرفة معناها والعمل بمقتضاها
  .عبد اهللا وحدهُأن ي *
  .ُوال يرشك به شيئا *
  .ُوأن يكفر باآلهلة واألرباب والطواغيت املعبودة من دونه *

ِوهــــذا األمــــر قـــــد علمــــه ِ وعلمـــــه اليهــــود والنـــــصارى ,ً املـــــرشكون قــــديامَ َ
  . وهو معلوم بالرضورة من دين اإلسالم,والفرس والروم

وقــــــد ذكرنــــــا األدلــــــة الكافيــــــة عــــــىل أن هــــــذه الــــــدعوة هــــــي دعــــــوة مجيــــــع 
وعـــــــىل هـــــــذا خـــــــالفوا أقـــــــوامهم , وأهنـــــــم عـــــــىل هـــــــذا اجتمعـــــــوا, املرســـــــلني
وهـــم فريــــق وعـــىل هـــذا كانـــت العــــداوة بـــني الرســـل وأتبـــاعهم , املـــرشكني
  .وبني املأل من الذين كفروا وأتباعهم وهم فريق املرشكني, املوحدين



@‘Š‡ÛaÛabrsÛ@ @
 

  
٩٣ 

فمــن أراد أن يكــون مــن املــسلمني فليــدخل يف ديــنهم مــن البــاب الــذي 
ه ال إهل إال اهللا وأن حممدا   . رسول اهللاًدخلوا منه, وليشهد أ

وال بد أن تكون شهادته شهادة صادقة, ولن تكون كذلك إال بمعرفة 
, فال يعبد إال اهللا وال يعبـده إال بـام رشع , ً وعمالًها والعمل هبا قوالمعنا

  . وجيتنبهويكفر بكل ما يعبد من دونه ,وال يرشك به شيئا
َمن قال ال «: ☺كام قال  َ َ ْ َّ إهل إالَ ِ َِ َ اهلل وكفر بام يعبد من دون اهلل حرم َ ُ ََ ُ ْ َ ْ ُ َِ َّ َِّ ِ ُ َ ِ َ َ ُ

َماله ودمه وحسابه عىل َ ُ َ ُ َ َ ُُ َ ُ َِ ِ اهللُ َّ «)١(.  
ِ اهلل ل رســــولا قــــال قــــ ؓ حيح مــــسلم عــــن عــــثامنويف صــــ َّ☺: 

َمن مات وهو ي« َ َ ُْ َ َ ه الَ َعلم أ ُ َّْ َ ُ َّ إهل إالَ ِ َِ َ اهلل دخل اجلنةَ َّ َ ْ َ َ َ ُ َّ«)٢(.  
ًوإنـــام يـــصري الرجـــل مـــسلام حنيفـــا موحـــدا إذا [: ♫قـــال ابـــن تيميـــة  ً ً

 يـــرشك معـــه أحـــدا يف فعبـــد اهللا وحـــده, بحيـــث ال. شـــهد أن ال إهل إال اهللا

                                                 
 ٣/٤٧٢:  يف مــــــسنده أمحــــــدورواه, )٢٣(كتــــــاب اإليــــــامن :  يف صــــــحيحه مــــــسلمرواه) ١(

)٢٧٢٥٥ (٦/٣٩٤ ,)١٥٩١٩, ١٥٩١٥.(  
   ).٢٦(كتاب اإليامن :  رواه مسلم يف صحيحه)٢(
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 ودعائــه لــه والتوكــل ,تألهــه وحمبتــه لــه, وعبوديتــه وإنابتــه إليــه وإســالمه لــه
عليـــه ومواالتـــه فيـــه; ومعاداتـــه فيـــه; وحمبتـــه مـــا حيـــب; وبغـــضه مـــا يـــبغض, 
َويفنــى بحــق التوحيــد عــن باطــل الــرشك; وهــذا فنــاء يقارنــه البقــاء, فيفنــى  َْ ْ َ

َقـا لقولـه ال إهل إال اهللا, فينفـي ويفنـى  بتأله اهللا حتقي,عن تأله ما سوى اهللا ْ ََ َِ
ه; ويثبـــت ويبقــي يف قلبــه تألـــه اهللا وحــده; وقــد قـــال  ُمــن قلبــه تألـــه مــا ســوا ُ

ُمـن مـات وهـو يعلـم أن ال إهل إال اهلل  «: يف احلديث الـصحيح☺ النبي  َّ َّ ََ َ ْ َ ُ َ ََ ْ َ َ َ ُْ َ
َدخل اجلنة َّ َ ْ َ َ   .انتهى )٢(] )١(»َ

مهللا .  ال إهل إال اهللا يف الـــدنيا واآلخـــرةنـــسأل اهللا أن جيعلنـــا مـــن أهـــل
  .آمني
    

][  

                                                 
  ).٢٦(كتاب اإليامن : يحهرواه مسلم يف صح )١(
  ).٨/٣٧٠( جمموع الفتاوى )٢(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

٤

كيفية العمل بال إله إال 
اهللا, وتطبيقها وااللتزام 

 هبا يف واقع احلياة
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@ @
ñbî¨a@ÉÓaë@À@bèi@âanÛüaë@bèÔîjİmë@a@üg@éÛg@ýi@ÝàÈÛa@òîÐî×@ @

توحيد اإلهلية, :  هوُ أن الذي يدخل الرجل يف اإلسالمعلمنا مما سبق
ل مـــا يعبـــد مـــن  بكـــأن يكفـــرهللا, وال يـــرشك بـــه شـــيئا, وأال يعبـــد إال ا: وهــو
  ., وأن ذلك بالقول والعمل ال بالقول فقط وجيتنبهدونه

 الذي يسري عليه ,وكام قلنا أن اإلسالم هو رصاط اهللا املستقيم
ه منهج كامل للحياة ًاملسلم ملتزما  بحدوده حتى يلقى اهللا عز وجل, وأ

ِّكلها ينظمها ويسريها كام يريد اهللا عز وجل ُ  عىل عالقة  وليس مقصورا,ُ
وقلنا ,  بل هو نظام كامل وشامل جلميع جوانب احلياة,العبد بربه فقط

ُّ وينحونه عن , حيرصونه يف جمموعة عقائد غيبية وشعائر تعبديةنأن الذي َُ
 ال يفهمون اإلسالم وال يدينون به, بل هم ,بقية جوانب احلياة األخرى

أن الذي يفهمه ويدين يف احلقيقة يدينون بالعلامنية ويرفضون اإلسالم, و
: قال تعاىل,  ويدين به كام يريد اهللا, كام حيدده اهللاُهَمِهَ هو من ف,ًبه حقا

 m   �          ~  }  |{   z  y  x  w  v  u  t      s  r  q  p
  ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
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        À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸     ¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯   
Ál ]عام   .]١٦٤−١٦١: األ

 عــــــن كيفيــــــة تطبيــــــق والتــــــزام − بعــــــون اهللا −ونــــــتكلم يف هــــــذا الــــــدرس 
  .التوحيد يف الواقع العميل للحياة

وال , أال نعبــد إال اهللا: وبــام أن حتقيــق التوحيــد متوقــف عــىل ثالثــة أمــور
  .  ما يعبد من دونهونخلع ونكفر بكل, نرشك به شيئا

أال نعبـــد إال :  عـــن األمـــرين األولـــني−  بعـــون اهللا−فـــسيكون احلـــديث 
ُوســـنرجي احلـــديث عـــن األمـــر الثالـــث يف درس . اوال نـــرشك بـــه شـــيئ ,اهللا

  .آخر إن شاء اهللا
مــــا هــــي  :ًبــــد أن نعــــرف أوال وملعرفــــة كيفيــــة العمــــل هبــــذين األمــــرين ال

واعها?   العبادة التي ال يستحقها إال اهللا? وما هي أ

  :تعريف العبادة
معنــى العبــادة اخلــضوع   [:ين اإلمــام الطــربي ؒقـال شــيخ املفــرس

  . والتذلل له باالستكانة,هللا بالطاعة
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ـــضا العبوديـــة عنـــد مجيـــع العـــرب أصـــلها الذلـــة, وأهنـــا تـــسمي : وقـــال أ
ومـن ..... َّ معبـدا: وذللتـه الـسابلة, األقدامالطريق املذلل الذي قد وطئته

َّ معبــ:َّذلــك قيــل للبعــري املــذلل بــالركوب يف احلــوائج د, ومنــه ســمي العبــد ُ
ِعبدا لذلته ملواله َِّ.  

 ...من أشعار العرب وكالمها أكثر من أن حتىصعىل ذلك والشواهد 
 يقــول يف ذلــك نظــري مــا قلنــا ,وكــان ابــن عبــاس فــيام روي لنــا عنـه: وقـال

ـــه ذ ـــه كـــان يقـــول يف معنـــى ُفيـــه, غـــري أ ِّ وحـــدوا "اعبـــدوا ربكـــم"كـــر عنـــه أ
  ..... ربكم

اعبـدوا " بقولـه يف تأويـل قولـه − إن شـاء اهللا −بـاس والذي أراد ابـن ع
  . أي أفردوا الطاعة والعبادة لربكم دون سائر خلقه, وحدوه"ربكم

ضا ن ــــم: املؤمنون[ mw v ul:  يف تفسري قوله تعاىلًوقال أ
 ويدينون , يأمترون ألمرهم,يعنون أهنم هلم مطيعون متذللون, ]٤٧ ةــــــــاآلي
  . هلم
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ومـــن ذلـــك قيـــل ألهـــل , ي كـــل مـــن دان مللـــك عابـــدا لـــهوالعـــرب تـــسم
  . انتهى)١(] ألهنم كانوا أهل طاعة مللوك العجم; العباد:احلرية

 يقـــال طريـــق ,والعبـــادة يف اللغـــة مـــن الذلـــة[ :  ؒ وقـــال ابـــن كثـــري
َّمعبــــد وبعــــري معبــــد أي مــــذلل  جيمــــع كــــامل املحبــــة ّويف الــــرشع عبــــارة عــــام, ُ

  . انتهى)٢(]واخلضوع واخلوف
قــال ابــن عبــاس كــل مــا ورد يف القــرآن [ :  ؒ ل اإلمــام البغــويوقــا

  .انتهى )٣(]من العبادة فمعناها التوحيد
ــضا أي نوحــدك   [mS  Rl :  يف تفــسري قولــه تعــاىلًوقــال البغــوي أ
وســـــمي , والعبـــــادة الطاعـــــة مـــــع التـــــذلل واخلـــــضوعونطيعـــــك خاضـــــعني, 

  . انتهى)٤(] طريق معبد أي مذلل: يقال,العبد عبدا لذلته وانقياده

                                                 
   ).١٨/٢٥ −١/٦٩,١٦٠( تفسري الطربي )١(
  ).١/٢٦( تفسري القرآن العظيم )٢(
  ).١/٥٥(تفسري البغوي ) ٣(
 ).١/٤١( تفسري البغوي )٤(
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والعبــادة يف اللغــة الطاعــة مــع تــذلل [ : وقــال النحــاس يف معــاين القــرآن
  . انتهى)١(]وخضوع

, وأصل العبوديـة اخلـضوع والـذل[ : ويقول الرازي يف خمتار الصحاح
ُوالتعبيــد َِّ ٌمعبــد التــذليل, يقــال طريــق ْ َّ َ ُالتعبيــدو ,ُ ــضا َِّ ُاالســتعباد أ ْ ِ  وهــو اختــاذ ْ

ُالعتبادا وكذا ,الشخص عبدا َ ِ َاعتبد حم ٌلُجَرَو « ويف احلديث ,ْ ُ َ ََ  وكذا ,»ًارَّرْ
ُاإلعبــــاد َ ُّالتعبــــدو ْ َ ــــضا ي,َّ ُتعبــــدهقــــال ُ أ َّ ََ ُالعبــــادة أي اختــــذه عبــــدا, وَ َ َ ,  الطاعــــةِ

ُّالتعبد التنسكو ُ َُّّ   . انتهى)٢(]َ
 m  k     j  i: َّوقد فرس مجهور أهل العلم العبادة يف قوله تعاىل

ll ]وكذلك .  بالطاعة, أي ال تطيعوا الشيطان,]٦٠اآليةمن : يـس
: وقوله تعاىل. ]٤٤ من اآلية: مريم[ mb  a  `  _l : قوله تعاىل

 m Z  Y  X  WV  U         T    Sl ]٤١ من اآلية: سـبأ[.  

                                                 
  ).١/٤٦( معاين القرآن )١(
  ).١٧٢ص(خمتار الصحاح ) ٢(
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العبـــادة هـــي اســـم جـــامع لكـــل مـــا حيبـــه اهللا [ : ♫وقـــال ابـــن تيميـــة 
  . لظاهرةويرضاه من األقوال واألعامل الباطنة وا

ّ وصـدق احلـديث وأداء األمانـة وبـر ,فالصالة والزكاة والصيام واحلـج
 والوفاء بالعهود واألمر باملعروف والنهـي عـن ,الوالدين وصلة األرحام

 واإلحــسان للجــار واليتــيم واملــسكني , واجلهــاد للكفــار واملنــافقني,املنكــر
الذكر والقـراءة  والدعاء و, واململوك من اآلدميني والبهائم,وابن السبيل

  .وأمثال ذلك من العبادة
 وإخـــــالص , وخـــــشية اهللا واإلنابـــــة إليـــــه,وكـــــذلك حـــــب اهللا ورســـــوله

 والتوكــــل , والرضــــا بقــــضائه, والــــصرب حلكمــــه والــــشكر لنعمــــه,الــــدين لــــه
 وأمثـال ذلـك هـي مـن العبـادة , واخلوف مـن عذابـه, والرجاء لرمحته,عليه
  .....هللا

 أي أذللتـــه ,َانَدَتـــه فـــْنِ, يقـــال دوالـــدين يتـــضمن معنـــى اخلـــضوع والـــذل
َفذل, ويقال ي َّ فـدين ,  أي يعبد اهللا ويطيعه وخيضع لـه, هللاُينِدَ اهللا ويُينِدَ

  .اهللا عبادته وطاعته واخلضوع له
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ـض,ُلُّوالعبادة أصل معناها الذ ال قـد َّلَذُ إذا كـان مـٌدَّبـَعُا يقـال طريـق مً أ
  .وطئته األقدام

 فهــــي ,تــــضمن معنــــى الــــذل ومعنــــى احلــــبلكــــن العبــــادة املــــأمور هبــــا ت
  .تتضمن غاية الذل هللا بغاية املحبة له

ُبدَُعامل"أن العبد يراد به :  يف معنى العبدوقال ؒ َبدَ الذي ع"َّ  ُهَّ
َّاهللا فذلله ودبره ورصفه َّ  املخلوقون كلهم عباد اهللا من , وهبذا االعتبار.ّ

 إذ هو رهبم ,أهل النار وأهل اجلنة و,األبرار والفجار واملؤمنني والكفار
 وكلامته التامات التي , ال خيرجون عن مشيئته وقدرته,هم ومليكهمِّكل

وا إن مل ُ وما شاء. فام شاء كان وإن مل يشاءوا;ال جياوزهن بر وال فاجر
«  ¼  ½  ¾  ¿  m  Â  Á  À  :قال تعاىلكام ,  مل يكنُهْيشأ

Ã  ÉÈÇÆÅÄl]٨٣:آل عمران[.  
 , وخـــــالقهم ورازقهـــــم وحميـــــيهم ومميـــــتهم,نيفهـــــو ســـــبحانه رب العـــــامل

 وال مالــــك هلــــم , ال رب هلــــم غــــريه, ومــــرصف أمــــورهم,ومقلــــب قلــــوهبم
ه كـروهٌ وال خالق إال هـو, سـواء,سوا  علمـوا ٌ وسـواء, اعرتفـوا بـذلك أو أ

 , لكـــــن أهـــــل اإليـــــامن مـــــنهم عرفـــــوا ذلـــــك واعرتفـــــوا بـــــه,ذلـــــك أو جهلـــــوه
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 ُّقــرُ ال ي, مــستكربا عــىل ربــه أو جاحــدا لــه, بــذلكًبخــالف مــن كــان جــاهال
  ..... مع علمه بأن اهللا ربه وخالقه,وال خيضع له

ه مفتقر إليه حمتاج إليه  عرف ,فإن اعرتف العبد أن اهللا ربه وخالقه وأ
العبودية املتعلقة بربوبية اهللا, وهذا العبد يسأل ربه فيترضع إليـه ويتوكـل 

 وقــد يعبــد ,مــع ذلــك وقــد يعبــده , لكــن قــد يطيــع أمــره وقــد يعــصيه,عليــه
  .الشيطان واألصنام

 وال يــــصري هبــــا ,ِّتفــــرق بــــني أهــــل اجلنــــة والنــــار ومثــــل هــــذه العبوديــــة ال
m  _  ^      ]  \  [  Z  Y  قــــــال تعــــــاىلا كــــــام ًالرجــــــل مؤمنــــــ

`l ]فــــــــإن املــــــــرشكني كــــــــانوا يقــــــــرون أن اهللا خــــــــالقهم , ]١٠٦ :يوســــــــف 
  .....ورازقهم وهم يعبدون غريه
ُ ومل يقــم بــام أمــر بــه مــن , وعنــد شــهودها,قيقــةفمــن وقــف عنــد هــذه احل

 التـــــي هـــــي عبادتـــــه املتعلقـــــة بإهليتـــــه وطاعـــــة أمـــــره وأمـــــر ,احلقيقـــــة الدينيـــــة
  .  كان من جنس إبليس وأهل النار,رسوله

ه   , أولياء اهللا وأهل املعرفـة والتحقيـقِّخواصمن وإن ظن مع ذلك أ
 أهـــل الكفـــر  كـــان مـــن أرش,الـــذين يـــسقط عـــنهم األمـــر والنهـــى الـــرشعيان
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العبــد " وهــو ,حتــى يــدخل يف النــوع الثــاين مــن معنــى العبــد..... واإلحلــاد
 , فيطيع أمره وأمر رسله,ا هللا ال يعبد إال إياهً فيكون عابد,"بمعنى العابد

 العبـــادة متعلقـــة ه ويعـــادي أعـــداءه, وهـــذ,ويـــواىل أوليـــاءه املـــؤمنني املتقـــني
 بخـــــالف مـــــن يقـــــر " إال اهللاال إهل"بإهليتـــــه, وهلـــــذا كـــــان عنـــــوان التوحيـــــد 

 ,لهـــه القلـــبأ أو يعبـــد معـــه اهلإ آخـــر, فـــاإلهل الـــذي ي,بربوبيتـــه وال يعبـــده
 ونحــو , واخلــوف والرجــاء, واإلجــالل واإلكــرام,بكــامل احلــب والتعظــيم

ذلك, وهـذه العبـادة هـي التـي حيبهـا اهللا ويرضـاها, هبـا وصـف املـصطفني 
  . انتهى)١(].... وهبا بعث رسله,من عباده

ئـد, ♫يقول ابن القيم و  عند ذكره ملا يف سـورة الكـافرون مـن فوا
m     K  J  فــإنام أتــى باالســم ,)أي يف حــق الكفــار(وأمــا يف حقهــم [ : قــال

L N  M  l الــــــــدال عــــــــىل الوصــــــــف والثبــــــــوت دون الفعــــــــل, أي أن 
فلـيس هـذا الوصـف ثابتـا ,  عـنكمٍفَْتنُمالوصف الثابت الالزم العائد هللا 

, َّ ملــن خــص اهللا وحــده بالعبــادة مل يــرشك معــه فيهــا أحــداوإنــام ثبــتلكــم, 
                                                 

  ).١٥٧−١٠/١٤٩( جمموع الفتاوى )١(
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ـتم ملـا عبـدتم غـريه فلـستم مـن عابديـه, وإن عبـدوه يف بعـض األحيــان  ,َّوأ
m  A  :كــــام قــــال أهــــل الكهــــف, فــــإن املــــرشك يعبــــد اهللا ويعبــــد معــــه غــــريه

F  E  D  C  Bl ]أي اعتــــــزلتم , ]١٦ مــــــن اآليــــــة: الكهــــــف
  .تزلوه فإنكم مل تع,معبودهم إال اهللا

 `  m  e  d   c  b  a :وكذا قال املرشكون عن معبودهم

fl ]فهم كانوا يعبدون اهللا ويعبدون معه غريه, ]٣ من اآلية: الزمر ,
ونفي الوصف ألن من عبد غري ,  عنهم الفعل لوقوعه منهمِفلم ينتف

فتأمل هذه النكتة البديعة . اهللا مل يكن ثابتا عىل عبادة اهللا موصوفا هبا
ه عابد اهللاكيف  ه ال يوصف بأ  وعبده املستقيم عىل ,جتد يف طيها أ

 مل يلتفت إىل غريه ومل ,َّ وتبتل إليه تبتيال,عبادته إال من انقطع إليه بكليته
ه وإن عبده وأرشك به غريه فليس عابدا هللا يرشك به أحدا يف عبادته,  وأ

ر هذه السورة العظيمة اجلليلةوال عبدا له  التي هي ,, وهذا من أرسا
 كام جاء يف بعض −إحدى سوريت اإلخالص التي تعدل ربع القرآن 



@‘Š‡ÛaÛaÉia‹@ @
 

  
١٠٧ 

 وهذا ال يفهمه كل أحد وال يدركه إال من منحه اهللا فهام من −السنن 
   .انتهى )١(]...  فلله احلمد واملنة,عنده

أمـــا تعريـــف العبـــادة, [ : ♫ وقـــال الـــشيخ عبـــد الـــرمحن بـــن حـــسن
ئــده عــىل كتابــه♫هــاب َّفقــد عرفهــا شــيخنا حممــد بــن عبــد الو  ,, يف فوا

التوحيـد, ألن اخلـصومة فيـه, وأن مـن مل : كتاب التوحيد, بـأن العبـادة هـي
يأت به مل يعبد اهللا, فدل عىل أن التجرد من الرشك, ال بـد منـه يف العبـادة, 

  .انتهى )٢(]وإال فال يسمى عبادة
أن كــل أمــر رشعــه اهللا لعبــاده وأمــرهم : وضــابط هــذا[: ♫وقــال 

ــــْعِفَ ف,بــــه ا لغــــري اهللا فهــــو ًه هللا عبــــادة, فــــإذا رصف مــــن تلــــك العبــــادة شــــيئُل
]  \  [  ^  _   `  m:  مصادم ملا بعث اهللا به رسـوله مـن قولـه,مرشك

  al ]١٤ :الزمر[.  

                                                 
  ).١٤٥−١٤٤ص( بدائع الفوائد )١(
   ).٢/٣٠٣(الدرر السنية يف األجوبة النجدية ) ٢(
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ــــــض والــــــدين كــــــل مــــــا يــــــدان اهللا بــــــه مــــــن العبــــــادات الظــــــاهرة : اًوقــــــال أ
أو غري ذلـك, ا لقرب أو صنم أو وثن ً, فمن رصف منها شيئ......والباطنة

 وجعلــــه رشيكــــا هللا يف اإلهليــــة التــــي ال يــــستحقها إال ,فقــــد اختــــذه معبــــودا
  .انتهى )١(]هو

وممـــا يوضـــح ذلـــك معرفـــة [ :  ؒ وقـــال الـــشيخ عبـــد اهللا أبـــو بطـــني
 وأهنـــا كـــل مـــا أمـــر اهللا بـــه ورســـوله أمـــر إجيـــاب أو ,حـــد العبـــادة يف الـــرشع
  .استحباب فهو عبادة

ي الطاعة, فيتناول فعل املأمور وترك وبعض العلامء يقول العبادة ه
m  x :قال تعاىل ,املحظور, ومما أمر اهللا به سبحانه دعاؤه وسؤاله

¡  �  ~    }  |{   z  yl  ]فإذا ..... ]٥٥ :األعراف
امتثل العبد أمر ربه فدعاه خملصا صار ذلك عبادة منه لربه, فإذا دعا 

 َوُ هُاءَعُّالد « ☺ويف السنن عن النبي . غريه فقد عبد ذلك الغري

                                                 
 ).١٧١,١٦٧ص( فتح املجيد رشح كتاب التوحيد  )(١
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فسمى النبي . )٢(»ِةَادَبِ العُّخُ مُاءَعُّالد «: ويف احلديث اآلخر. )١(»ُةَادَبِالع
 )٣(].. فكل مدعو معبود, الدعاء عبادة, فالدعاء يف نفسه عبادة☺
  .انتهى

¨  ©   m:  عند قوله تعاىلويقول سيد قطب ؒ

¯  ®  ¬  «  ª... l ]٣١ من اآلية: التوبة[.   
  [ :يقول

  

                                                 
) ٣٣٧٢: (, كتــاب الــدعوات)٢٩٦٩(كتــاب تفــسري القــرآن :  الرتمــذي يف ســننهرواه  )(١

عاء كتــــــاب الــــــد:  احلــــــاكم يف املــــــستدركرواهوقــــــال هــــــذا حــــــديث حــــــسن صــــــحيح, و
وقـــال حـــديث صـــحيح اإلســـناد ومل ) ١٨٠٢(والتكبـــري والتهليـــل والتـــسبيح والـــذكر 

 .خيرجاه
هذا حديث غريب مـن : وقال عنه) ٣٣٧١(كتاب الدعوات :  الرتمذي يف سننهرواه )٢(

 .هذا الوجه ال نعرفه إال من حديث ابن هليعة
  ).٩٢−٩١ص ( التقديس يف كشف تلبيس داود بن جرجيستأسيس رسالة )٣(
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ئع بـنص القـرآن وتفـسري رسـول اهلل    * ّأن العبادة هي االتبـاع يف الـرشا
ا بمعنــى ًفــاليهود والنــصارى مل يتخــذوا األحبــار والرهبــان أربابــ. )١( ☺

ومــع هــذا فقــد .. . أو تقــديم الــشعائر التعبديــة إلــيهم,االعتقــاد بــألوهيتهم
فر يف آيــــة  وبــــالك− علــــيهم بالــــرشك يف هــــذه اآليــــة − ســــبحانه −ّحكــــم اهلل 

ئع فأطاعوهـا واتبعوهـا−تالية يف الـسياق  .. ُّ ملجـرد أهنـم تلقـوا مـنهم الـرشا
 يكفـي العتبـار مـن يفعلـه مـرشكا − دون االعتقاد والشعائر −فهذا وحده 

  .الرشك الذي خيرجه من عداد املؤمنني ويدخله يف عداد الكافرين, ّباهلل

                                                 
ِفانتهيـــت إ...  «:  ؓ ي بــن حــاتمِدَيقــصد حــديث عــ )١( ُ ْ َ َ ْ ءة َوُهــَ وِهْيــَلَ ٌ يقــرأ ســورة بـــرا ََ َ َ ُ ََ ُ ْ َ

َفقـــــــــرأ هـــــــــ َ َ َ ـــــــــةِهِذَ َ اآلي َ: m¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨l 
ـــــَح ِى فـــــرغ مَت َ ْا لـــــسنا نعبـــــدهمَّنـــــِإ: ُتْلـــــُقَا, فَهـــــْنََ ُْ ُ َُ ْ َ َألـــــيس حيرمـــــون مـــــ: َالَقـــــَف. َ ُ َِّ َ ُ َ ْ َ ُا أحـــــل اهلل َ َّ َّ َ َ
ُتحرمونهَف ََ ُُ َ وحيلون م,ِّ َ ُّ ِ ُ ُرم اهلل فتستحلونه? قــَا حــــَ َُ َ َ َُّ ِ ْ َ َُّ َ بىلُتْلَّ ْفتلـك عبـادهتم: َالـــَق. َ ُ ُ َ َ ِ َِ ْ  رواه .»َ

: , ونــسب الــسيوطي يف الــدر املنثــور)٣٠٩٥(بــاب تفــسري القــرآن : الرتمــذي يف ســننه
وه إىل ابــن ســعد, ْحتــسني احلــديث إىل الرتمــذي, وزاد نــسبة احلــديث وعــز) ٤/١٧٤(

وعبد بن محيد, وابن املنـذر, وابـن أيب حـاتم, والطـرباين, وأيب الـشيخ, وابـن مردويـه, 
  .والبيهقي يف سننه
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ذ األربــاب مــن أن الــنص القــرآين يــسوي يف الوصــف بالــرشك واختــا  *
بـــــــني اليهـــــــود الـــــــذين قبلـــــــوا التـــــــرشيع مـــــــن أحبـــــــارهم وأطـــــــاعوه , ّدون اهلل
َّوبني النصارى الذين قـالوا بألوهيـة املـسيح اعتقـادا وقـدموا إليـه , واتبعوه ً

, ّا بــــاهللً ســـواء يف اعتبـــار فاعلهـــا مـــرشك,فهـــذه كتلـــك. الـــشعائر يف العبـــادة
  ..يف عداد الكافرين ويدخله ,الرشك الذي خيرجه من عداد املؤمنني

ّأن الـــرشك بـــاهلل يتحقـــق بمجـــرد إعطـــاء حـــق التـــرشيع لغـــري اهلل مـــن   * ّ
 وال تقــــديم الــــشعائر , ولــــو مل يــــصحبه رشك يف االعتقــــاد بألوهيتــــه,عبــــاده

  ... التعبدية له
ــــإن دي ــــن احلـــ ــــق الـــ ــــذي ال يقبـــــ ــــّل اهلل مـ ــــن النــ ــــاس كلهـــم دينـــا غــ ريه هـــو ــ

بعـد  −ده يف الـرشيعة ـــّوم إال باتبـاع اهلل وحــــالم ال يقــــ واإلس.".المـاإلس"
 فــإذا اتبــع −االعتقــاد بألوهيتــه وحــده وتقــديم الــشعائر التعبديــة لــه وحــده 

 ,ّالنــاس رشيعــة غــري رشيعــة اهلل صــح فــيهم مــا صــح يف اليهــود والنــصارى
 ألن − مهام كانت دعواهم يف اإليامن −ّمن أهنم مرشكون ال يؤمنون باهلل 
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هـــــذا الوصـــــف يلحقهـــــم بمجـــــرد اتبـــــاعهم لتـــــرشيع العبـــــاد هلـــــم مـــــن دون 
  .انتهى )١(]....اهللا
  .ٍظن أن ما ذكرناه كاف ملعرفة معنى العبادةنو

 .فهم ناقص وخاطئ للعبادة
ًمن الناس من فهـم العبـادة فهـام مبتـورا ناقـصا جزئيـ  فالعبـادة عنـده ال ,اً

الصيام والزكـاة والعمـرة واحلـج  كالصالة و,تتعدى أداء الشعائر التعبدية
وأمــــــا مــــــا رشع اهللا عــــــز وجــــــل مــــــن احلــــــدود , ..والــــــذكر وتــــــالوة القــــــرآن

ريـــــــــث,والعقوبـــــــــات ..  وأحكـــــــــام املعـــــــــامالت واحلـــــــــرب والـــــــــصلح واملوا
 التــــــي جيــــــب إخالصــــــها هللا , فــــــال يــــــدخلوهنا يف مــــــسمى العبــــــادة,وغريهــــــا

 أن وقــد ســبق, وحــده, وهــذا فهــم خــاطئ خمــالف ملــا حيــدده اهللا عــز وجــل
أرشنـــــا لـــــه يف درســـــنا الثـــــاين عنـــــد احلـــــديث عـــــن املفهـــــوم العلـــــامين اخلـــــاطئ 

                                                 
  ).٣/١٦٤٢( تفسري يف ظالل القرآن )١(
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واملفهوم الصحيح للعبادة يدخل فيه الدين كله كام سبق يف بدايـة . للدين
  .هذا الدرس

واهللا عـــز وجـــل مل يفـــرق بـــني عبـــادة وغريهـــا يف وجـــوب إخالصـــها لـــه 
ًوحــده, بــل أمــر أمــرا عامــا بعبادتــه وحــده وتــرك عبــادة مــا ســو ه, ومل خيــص ً ا

ـواع العبـادة, ال دعـاء وال صـالة وال غريمهـا, لـيعم مجيـع  َّبذلك نوعا مـن أ ُ َ ً
واع العبـادة  ضا نوعا من أ واع العبادة, وهنى عن الرشك به, ومل خيص أ ًأ ً

ا هللا إال إذا كانـت العبـادة كلهـا ًبجواز الرشك فيه, فالدين ال يكون خالـص
واعها خالصة هللا وحده  .بجميع أ

 .اع العبادةأنو
ــواع العبــادة فكثــرية, نــذكر بعــض أفرادهــا متثــيال ملــا بينــاه ســابقا  ًوأمــا أ َّ َّ

  :من معناها
m  p  o  n   m  l  k : قال تعاىل, الصالة: فمنها

  r  ql ]ضا]٤٣ :البقرة m  g  f  e :  ً, وقال أ

 i  hlفالركوع والسجود عبادة , .  
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 m  MQ  P  O  Nl : تعاىلاهللا قال الدعاء, : ومنها
  . ]٦٠: غافر[

  .]٢ :الكوثر[  m     |  {  zl : قال تعاىلالذبح, : ومنها
m  W    V  U   T  S  R : قال تعاىلاخلوف من اهللا, : ومنها

   ]  \     [  Z  Y  Xl  ]فاخلوف عبادة]١٧٥ :آل عمران ,.  
 mÒ Ñ Ð Ï     Ó Ôl : قال تعاىلالتوكل, : ومنها

, فالتوكل عبادة, وهو االعتامد عىل اهللا يف جلب اخلري ]٢٣من اآلية : املائدة[
  .ودفع الرش
m  [  Z  Y : االســتغفار والتوبــة, قــال عــز وجــل: ومنهــا

  c  b  a    `    _  ^]  \l ]٩٠:هود[.   
¬  ®  ¯  °  ±  m  ´  ³  ²: تعــــاىلاهللا قـــال اإلنابـــة, : ومنهـــا

  »  º  ¹  ¸  ¶       µl ]٥٤ :الزمر[.   
 m  X  W  V  U  Tl : تعـــــــــاىلاهللا قــــــــال ,  االســــــــتعاذة:ومنهــــــــا

  .]١ :الفلق[



@‘Š‡ÛaÛaÉia‹@ @
 

  
١١٥ 

m  C  B A : قال تعاىلاجلهاد بالنفس واملال, : ومنها

I  H  G    F  E  Dl ]٤١ من اآلية: التوبة[.  
تالوة القرآن وذكر اهللا الرغبة والرهبة واالستغاثة والشكر و: ومنها
  .وغري ذلك.. والصيام
زل اهللاحلكم بني الن: ومنها m   ®  ¬  «  ª: قال تعاىل, اس بام أ

½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯l 
¸  m   ¾   ½  ¼  »     º  ¹ : , وقوله]٤٩من اآلية : املائدة[

 Â  Á   À  ¿l ]١٠٥ من اآلية: النساء[.  
 m  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò: قال تعاىل, التحاكم إىل اهللا ورسوله: ومنها

  Ù  Ø     × ß  Þ  Ý  Ü     Û  Úl  ]٥٩ من اآلية: النساء[.  
من : الشورى[ m È Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Ál:  قال تعاىلو

¬  ®  ¯   °  ±  m  ´  ³  ² : , وقال]١٠اآلية 

 Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹  ¸  ¶    µl 
  .]٦٥: النساء[

  :, ومن أمثلة ذلكطاعة اهللا فيام أحله وفيام حرمه: ومنها
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 mÌ Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ ÖÕ  Ôl : تعاىلقال 

عام[  ذبحناه وذكرنا اسم اهللا امم , فاهللا عز وجل أحل لنا األكل]١١٨: األ
  .عليه, فطاعة اهللا يف حتليل هذه الذبيحة عبادة

|  {   ~  _  `  m d  c  b  a :  قال تعاىلو

g f  el ]فتحريم امليتة والدم وحلم اخلنزير عبادة]١٧٣: البقرة ,.    
m  J   I  H  G  F   E  D  C  B  A : ال تعاىل قو

  P  O  N  M  L  Kl  ]فتحريم اخلمر ]٩٠:املائدة ,
صاب واألزالم عبادة   .وامليرس واأل

m      |  {  z  y   :قال تعاىل, طاعة اهللا يف تطبيق حدوده: ومنها

  l  k  j  i  hg   f  e  d  c    b  a`  _  ~  }
s  r   q  p  o  n  m…l ]١٧٨ من اآلية: البقرة[ .  

~  �   ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  m : وقوله

  ±  °¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨   §
¶  µ  ´  ³  ²l ]٤٥ من اآلية: املائدة[.   
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|  {  ~     _   `  m  e    d   c     b  a : وقوله

fl ]وقوله,]٤ من اآلية: النور  : m    Q  P    O    N  M  L  K

W  V   U   T  SR `  _  ^  ]     \   [  Z  Y  X   l ]من : النور
  .]٢ اآلية

من : املائدة[ mR  Q  P  Ol:  تعاىلوقوله
  .]٣٨اآلية

ُ بدل دينه فاقتلوهْنَم «: ♠وقوله  ُُ َُ َّْ َ َ ِ َ«)١(.  
ِحد الساحر رضبة بالسيف «: وقوله ِْ ََّ َِّ ٌ َ ْ َ ِ ُّ«)٢(.  

                                                 
 يف  الرتمــــــذيورواه, )٦٥٢٤(كتــــــاب اجلهــــــاد والــــــسري :  يف صــــــحيحه البخــــــاريرواه )١(

, )٤٣٥١(كتـــاب احلـــدود :  يف ســـننهداود و أبـــورواه, )١٤٥٨(كتـــاب احلـــدود : ســـننه
 ١/٢١٧:  يف مــسنده أمحــدورواه, )٢٥٣٥(كتــاب احلــدود :  يف ســننه ابــن ماجــةورواه

)٢٥٥٢ (١/٢٨٢, ) ١٨٧١.( 
ه موقوف,)١٤٦٠(كتاب احلدود :  يف سننه الرتمذيرواه ) ٢(  . وقال الصحيح أ
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 ومـــا , كتابــهإىل غــري ذلــك مـــن العبــادات التـــي رشعهــا اهللا عــز وجـــل يف
  .  أوحاه إىل رسوله من السنة الرشيفة
  ., وأعظم ما هنى اهللا عنه الرشكوأعظم ما أمر اهللا به هو التوحيد

 والـرشك رصف يشء منهـا ,التوحيد إخالص العبادة كلها هللا
 .لغري اهللا

  والتـــي أمـــر اهللا,لهـــاإذا عرفنـــا مـــا هـــي العبـــادة التـــي خلقنـــا اهللا مـــن أج
واعهــا, فتوحيــد اإلهليــة هــو بإخالصــها لــه وحــده,  إفــراد وعرفنــا بعــض أ

ُّ, وضـد  ونفي العبادة عن كـل مـا سـوى اهللابجميع أنواع العبادةاهللا تعاىل  ِ
 وهـو الـرشك بـاهللا عـز , لغـري اهللايشء من أنـواع العبـادةرصف ذلـك هـو 

  .وجل
فــــال جيــــوز رصف يشء مــــن العبــــادة لغــــري اهللا, ومــــن رصف منهــــا شــــيئا 

ُورصف يشء مــــن  ;الغــــري رشيكــــا لــــه يف األلوهيــــةلغــــريه فقــــد جعــــل ذلــــك  ْ َ
ــواع العبــادة لغــري اهللا كــرصف مجيعهــا ــواع أ , فــال إهل إال اهللا, تنفــي مجيــع أ

ــواع العبــادة كلهــا هللا وحــده ال  العبــادة عــن غــري اهللا تعــاىل, وتثبــت مجيــع أ
  .رشيك له
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ودين اإلسالم هو االستسالم هللا وحده, واخلضوع لـه وحـده, وأن ال 
هُيعب واع العبادة سوا   .د بجميع أ

ـــواع العبـــادة هللا تعـــاىل وحـــده ال : وإخـــالص الـــدين هـــو رصف مجيـــع أ
ُ وذلك بأن ال يدعى إال اهللا, وال يـستغاث إال بـاهللا, وال يـذبح ;رشيك له

ه, وال يرهـب وال يرغـب إال فـيام لديـه,  ُإال هللا, وال خيشى وال يرجى سـوا ُ
 وأن العبادة كلها هللا تعاىل, ال يصلح وال يتوكل يف مجيع األمور إال عليه,

منهــــا يشء مللــــك مقــــرب, وال نبــــي مرســــل, وال غريمهــــا; وهــــذا هــــو بعينــــه 
سس اإلسالم عليه, وانفرد به املسلم عن الكافر, ُتوحيد األلوهية الذي أ

  . وهو معنى شهادة أن ال إهل إال اهللا
بـــد   بـــل الًوكـــام أســـلفنا ســـابقا أن ال إهل إال اهللا, ليـــست باللـــسان فقـــط,
 ويـــــشهد بـــــه ,ملـــــن يريـــــد أن يكـــــون مـــــن أهلهـــــا أن يعـــــرف معناهـــــا ويعتقـــــده

  .ويعمل وينقاد له
 وال يفـــــرق بـــــني ,وأكثـــــر مـــــن يقـــــول ال إهل إال اهللا اليـــــوم جيهـــــل معناهـــــا

 , أو االسـتعاذة, أو التوكـل,التوحيد والـرشك, فـال يعلـم أن دعـاء غـري اهللا
  .م قول ال إهل إال اهللا ويبطله رشك باهللا هيد,أو الذبح والنذر لغري اهللا
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 أو , أو احلكـــــــم هبـــــــا,وكـــــــذلك ال يعلمـــــــون أن اتبـــــــاع رشيعـــــــة غـــــــري اهللا
 , ال ينفـع معـه قـول ال إهل إال اهللا, رشك وكفر باهللا العظـيم,التحاكم إليها

  .وإن قاهلا يف اليوم ألف مرة
ه وهيدمـــــه مـــــن ّ ومـــــا يـــــضاد,فـــــاحرص يـــــا عبـــــد اهللا عـــــىل تعلـــــم التوحيـــــد

ذا مــن أول الواجبــات عليــك, ولــن تعــرف اإلســالم إال إذا الــرشك; فــإن هــ
عرفـــت التوحيـــد الـــذي تـــدل عليـــه كلمـــة ال إهل إال اهللا, وعرفـــت مـــا تنفيـــه 

  .وما تثبته
  . فاستعن باهللا وال تعجز,وليس ذلك بعسري إن شاء اهللا

  .فالتوحيد هو عبادة اهللا وحده, والرشك هو عبادة غري اهللا
الة هللا وحـــده توحيـــد, والـــصالة لغـــري اهللا الـــصالة عبـــادة, فالـــص: ًمـــثال
  .رشك

فاملوحد هو الذي يصيل هللا وحده, ومن صىل هللا ولغري اهللا صار هذا 
  .ًمرشكا

واع العبادة   .وكذلك سائر أ



@‘Š‡ÛaÛaÉia‹@ @
 

  
١٢١ 

فإذا كان من صىل لغري اهللا, أو ركع لغري اهللا, أو سـجد لغـري اهللا, فقـد 
 اهللا, أو دعـا غـري أرشك يف عبادة اهللا غريه, فكذلك من ذبح القربـان لغـري

  . فقد أرشك يف عبادة اهللا غريه,اهللا
 ,فإذا عرفت هذا عرفـت أصـل الـدين الـذي يفـرق بـني املـسلم والكـافر

  . وهو معنى ال إهل إال اهللا,وبني اإلسالم والكفر

 .بد من معرفتها أمور هامة ال
ه وال   :بد أن تعلم أ
  .ال فرق بني عبادة وأخرى يف وجوب إخالصها هللا وحده *
  .وأن التوحيد ال يصح إال إذا كانت العبادة كلها هللا *
 حتـــى وإن مل ,وأن الـــرشك حيـــصل بـــرصف عبـــادة واحـــدة لغـــري اهللا *

  .يرشك يف باقي العبادات
ـــه ال فـــرق بـــني رصف العبـــادة مللـــك أو نبـــي أو ويل *  أو جـــن أو ,َوأ

 كـــل ذلـــك رشك , أو شـــيخ أو حـــاكم, أو حجـــر أو شـــجر,شـــيطان
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بيــاء والــصاحلنيبــاهللا, يــستوي مــن عبــد امل  ومــن عبــد ,الئكــة واأل
  .األصنام واجلن والشمس والقمر; كل أوئلك مرشكون باهللا

ــــــت أن الــــــصعوبة واملــــــشقة ليــــــست يف معرفــــــة التوحيــــــد  ولكــــــن يف ,أرأ
  . واملواالة واملعاداة عليه,التزامه والعمل به
  : أن اإليامن بال إهل إال اهللا يتحقق بثالثة أمورًوكام قلنا سابقا

.  تعبد إال اهللا, وال تـرشك بـه شـيئا, وختلـع وتكفـر بـام يعبـد مـن دونـهأال
  .اعتقادا وقوال وعمال

  :وحتقيق األمرين األولني يف واقع احلياة عىل النحو التايل

 وال تـرشك بـه ,أال تعبـد إال اهللا: كيف حتقق هـذين األمـرين
 .?شيئا

ـــواع العبـــادة إال اهللا, وال تعبـــد غـــريه بـــ أي نـــوع مــــن أال تعبـــد بجميـــع أ
واع العبادة    .أ

ــت موحــد مــؤمن بــال إهل إال ,فــإن عبــدت اهللا وحــده ومل تعبــد غــريه  فأ
   .اهللا
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 , رصت مـــرشكا كـــافرا بـــال إهل إال اهللا,وإن عبـــدت اهللا وعبـــدت غـــريه
  .وإن قلتها بلسانك

َعبـــــد(واآلن لنـــــستبدل لفـــــظ  َ واع العبـــــادة التـــــي ) َ يف الكـــــالم الـــــسابق بـــــأ
 ونربأ من الرشك , لنعرف كيف نعمل بالتوحيد,رسذكرناها يف بداية الد
  .يف الواقع العميل

 :الصالة
  . الصالة عبادةًفمثال

  . وال تصيل لغريه,فالتوحيد أال تصيل إال هللا
ــت موحـد مــؤمن بــال إهل إال ,فـإن صــليت هللا وحـده ومل تــصل لغـريه  فأ

  .اهللا
ً رصت مــــرشكا,وإن صــــليت هللا وصــــليت لغــــري اهللا َ ْ هل إال  بــــال إً كــــافراِ

  . وإن قلتها بلسانك,اهللا
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 :الدعاء
  .والدعاء عبادة

  . وال تدعو غريه,فالتوحيد أال تدعو إال اهللا
ــت موحــد مــؤمن بــال إهل إال ,ُفــإن دعــوت اهللا وحــده ومل تــدع غــريه  فأ

  .اهللا
ً رصت مـــــرشكا,وإن دعـــــوت اهللا ودعـــــوت غـــــري اهللا َ ْ  بـــــال إهل إال ً كـــــافراِ

  . وإن قلتها بلسانك,اهللا

 :وكلالت
 وهــــو اعــــتامد القلــــب عــــىل اهللا يف جلــــب اخلــــري ودفــــع ,والتوكــــل عبــــادة

  .الرش
  . وال تتوكل عىل غريه,فالتوحيد أال تتوكل إال عىل اهللا

ــت موحــد مــؤمن ,فــإن توكلــت عــىل اهللا وحــده ومل تتوكــل عــىل غــريه  فأ
  .بال إهل إال اهللا

ً رصت مــرشكا,وإن توكلــت عــىل اهللا وتوكلــت عــىل غــري اهللا َ ْ  بــال ًفرا كــاِ
  . وإن قلتها بلسانك,إهل إال اهللا
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 , واخلـــــشوع واخلــــــشية, املحبـــــة واخلـــــوف والرجــــــاء,وقـــــس عـــــىل ذلــــــك
  . وغري ذلك, والتوبة واإلنابة, واالعتكاف والنذر,والذبح والطواف

 :احلكم بني الناس بام أنزل اهللا
زل اهللا   . وال نحكم بام رشع غريه,فالتوحيد أال نحكم إال بام أ

ــزل اهللا وحــده ومل نحكــم بــام رشع غــريهفــإن حك  فــنحن عــىل ,منــا بــام أ
  .اإلسالم موحدون مؤمنون بال إهل إال اهللا
ــــــزل اهللا يف جانــــــب  وحكمنــــــا بــــــام رشع غــــــري اهللا يف ,وإن حكمنــــــا بــــــام أ

ْ ورصنـــا مـــرشكني كـــافرين بـــال إهل إال , خرجنـــا عـــن اإلســـالم,جانـــب آخـــر ِ
  . وإن قلناها بألسنتنا,اهللا

   .جيدا?هل فهمت هذا 

ــمة  ــزاع واملخاص ــتالف والن ــد االخ ــوله عن ــاكم إىل اهللا ورس التح
 :والتشاجر

فالتوحيد أال نحتكم وال نتحـاكم يف كـل صـغرية وكبـرية إال حلكـم اهللا 
  . وال نحتكم وال نتحاكم إىل غري اهللا ورسوله,ورسوله
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 ومل نحـــتكم أو نتحـــاكم ,فـــإن احتكمنـــا وحتاكمنـــا إىل رشيعـــة اهللا وحـــده
  . فنحن عىل اإلسالم موحدون مؤمنون بال إهل إال اهللا,ع غريهإىل ما رش

وإن احتكمنـــا وحتاكمنـــا إىل رشيعـــة اهللا يف أمـــور, واحتكمنـــا وحتاكمنـــا 
ْ خرجنـــــــا عـــــــن اإلســـــــالم ورصنـــــــا ,إىل مـــــــا رشع غـــــــري اهللا يف أمـــــــور أخـــــــرى ِ

  . وإن قلناها بألسنتنا,مرشكني كافرين بال إهل إال اهللا
   .هل فهمت هذا جيدا?

  : واتباعه فيام رشعه,ة اهللا فيام أحله وفيام حرمهطاع
 يف التحليــــــل ,فالتوحيـــــد أال نطيــــــع وال نتبــــــع إال مـــــا رشعــــــه اهللا وحــــــده

 واملعـــــامالت واحلقـــــوق والواجبـــــات , واحلـــــدود والعقوبـــــات,والتحـــــريم
  . وال نطيع وال نتبع ما رشع غريه يف ذلك كله,وغريها

ومل نطـع غـريه فـيام ,  ذلـك كلـهفإن أطعنا اهللا وحده واتبعنا مـا رشعـه يف
 فــــــنحن عــــــىل اإلســــــالم , ومل نتبــــــع مــــــا رشعــــــه غــــــريه يف ذلــــــك كلــــــه,خيالفــــــه

  .موحدون مؤمنون بال إهل إال اهللا
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وأطعنا غريه واتبعنا رشيعة , وإن أطعنا اهللا واتبعنا ما رشعه يف جانب
ْ ورصنــا مــرشكني كــافرين بــال , خرجنــا عــن اإلســالم,غــريه يف جانــب آخــر ِ

  . وإن قلناها بألسنتنا,هللاإهل إال ا
   .هل فهمت هذا جيدا?

ــواع العبــادة  وكــل مــا رشعــه اهللا مــن الــدين, كــل ذلــك ,وهكــذا ســائر أ
  . هللا وحدهًجيب أن يكون خالصا

  .ُفمن فهم هذا فقد عرف كيف يفرد اهللا بالعبادة
  .وال ترشك به شيئا, أال تعبد إال اهللا: هذا هو بيان قولنا

  
][  

  



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

٥

كيف يتم الكفر بام يعبد 
 من دون اهللا?
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@ @
a@æë†@åß@‡jÈí@b·@‹ÐØÛa@ání@Ñî×_@ @

  :سبق وأن قلنا أن اإليامن بال إهل إال اهللا يتطلب منك ثالثة أمور
ــــــــد إال اهللا ــــــــه شــــــــيئا, أال تعب ــــــــرشك ب وأن ختلــــــــع وتكفــــــــر باآلهلــــــــة , وال ت

داد املعبودة من دون اهللا عز وجل   .واألرباب واأل
َّوقــــد رشحنــــا األمــــرين األولــــني وبينــــا كيــــ  يف واقــــع ًف يــــتم ذلــــك عمليــــاَّ

: احليــــاة, ونــــتكلم يف هــــذا الــــدرس بعــــون اهللا وتوفيقــــه عــــن األمــــر الثالــــث
  .الكفر بام يعبد من دون اهللا
  :فنقول وباهللا التوفيق

  .أسامء املعبودات الباطلة يف كتاب اهللا
ــواع مــن املعبــودات التــي رصف هلــا  ذكــر اهللا عــز وجــل يف كتابــه عــدة أ

ــــواع املــــرشكون العبــــادة مــــن َّ دون اهللا, وســــامها بأســــامء خمتلفــــة, وهــــذه األ
  :هي
  .الند هو املثيل والشبيه والنظريو: األنداد −١
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من : البقرة[ m±   °  ¯  ®  ¬  «l : قال تعاىل
عن بن مسعود وعن ناس من [ : ♫قال ابن جرير . ]٢٢اآلية

ُ أكفاء: قال,m¯  ®  ¬  «l :☺أصحاب النبي  َ  من ْ
»  m :قال بن زيد يف قول اهللا .... معصية اهللالرجال تطيعوهنم يف

¯  ®  ¬lداد اآلهلة التي جعلوها معه:  قال  وجعلوا هلا ,األ
   .انتهى )١(]مثل ما جعلوا له

 ً أي أمثـــــــــــــــــاالm¯  ®  ¬  «l[: ♫ وقـــــــــــــــــال البغـــــــــــــــــوي
   .انتهى )٢(]تعبدوهنم كعبادة اهللا

m       v  u  t  s  r  q  p  o  n   m: قال تعاىلو

   xw}  |  {  z  yl ]قال ابن جرير, ]١٦٥ من اآلية: البقرة 
داد التي كان القوم اختذوها وما  [:♫  واختلف أهل التأويل يف األ

....  هي آلهتهم التي كانوا يعبدوهنا من دون اهللا,: فقال بعضهم,هي
                                                 

  ).١/١٦٣( تفسري الطربي )١(
  ).١/٥٥( تفسري البغوي )٢(
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داد يف هذا املوضع: وقال آخرون  إنام هم سادهتم الذين كانوا ,بل األ
ُصية اهللا تعاىل ذكرهيطيعوهنم يف مع ْ داد من : ي قالّدُعن الس..... ِ األ

وا َصَ إذا أمروهم أطاعوهم وع, يطيعوهنم كام يطيعون اهللا,الرجال
  .انتهى )١(]اهللا

داد   :ويدخل يف هذه األ
 ورجـوا , األوثان التي اختذها املـرشكون آلهـة لتقـرهبم إىل اهللا زلفـى *

ل والدعاء, ونذروا هلا النـذور من عندها النفع والرض, وقصدوها بالسؤا
  . وقربوا هلا القرابني

 الـــسادة الـــذين كـــانوا يطيعـــوهنم يف خمالفـــة ديـــن اهللا, ويلتزمـــون مـــن  *
  . ما يلتزمه املؤمنون من االنقياد هللا تعاىل,تعظيمهم واالنقياد هلم

m  ~  }  |  {  z   y  x  w  v   u : قال تعاىل: اآلهلة −٢

  £  ¢   ¡  �l  ]وهذه [ : ♫ , قال ابن كثري]٢٣ :نوح
عن ...  قال البخاري.بدوهنا من دون اهللاأسامء أصنامهم التي كانوا يع

                                                 
  ).٦٧−٢/٦٦(فسري الطربي ت) ١(
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ُصارت األوثان التي كانت يف قوم نوح يف العرب بعد: ابن عباس ْ َ ....
 فلام هلكوا أوحى ,♠وهي أسامء رجال صاحلني من قوم نوح 

انوا جيلسون فيها الشيطان إىل قومهم أن انصبوا إىل جمالسهم التي ك
صابا  فلم تعبد حتى إذا هلك أوئلك , ففعلوا, وسموها بأسامئهمًأ

  .انتهى )١(]ُونسخ العلم عبدت
 mc  b  a  `  _  ^   ]l: وقال عز وجل

فكل من قصده الناس بيشء من العبادة جللب نفع أو دفع رض . ]٧٤:يس[
  .ًفقد اختذوه اهلإ مع اهللا

  mk   q  p  o  n    m  l: قال عز وجل: األرباب −٣

rl ]٦٤ من اآلية: آل عمران[.  
 هو ما كان بطاعة ً بعضهم بعضاَفإن اختاذ[ : ♫ قال ابن جرير

 وتركهم ما هنوهم عنه ,األتباع الرؤساء فيام أمروهم به من معايص اهللا

                                                 
   ).٤/٤٢٧( تفسري القرآن العظيم )١(
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¨  ©   m  ª:  كام قال جل ثناؤه,من طاعة اهللا

¯  ®  ¬  «...l ]انتهى)١(]]٣١ :التوبة .  
ــــــضاو  , يعنــــــي ســــــادة هلــــــم مــــــن دون اهللا,mr  q  p  o l: ًقــــــال أ

 , فيحلون ما أحلوه هلم مما قد حرمه اهللا عليهم,يطيعوهنم يف معايص اهللا
  . انتهى)٢(]وحيرمون ما حيرمونه عليهم مما قد أحله اهللا هلم

  .هم املتبعون واملطاعون فيام خيالف دين اهللا: فاألرباب
َّلعبـــاد والـــشيوخ والرؤســـاء, الـــذين بـــدلوا العلـــامء وا:  ويـــدخل يف ذلـــك َّ

ديــن اهللا, وغــريوا أحكامــه, ووضــعوا القــوانني والتــرشيعات التــي ختــالف 
  .دين اهللا
m  H  G  F  E  D  C  B  A : قال تعاىل: الطواغيت −٤

  V  U  T     S    R  Q  P  O  N  M  L  K   J  I

 X  Wl ]قال تعاىل و.]٦٠ من اآلية: النساء : mh  k  j    i  

                                                 
   ).٣/٣٠٤( تفسري الطربي )١(
  ).١٠/١١٤( تفسري الطربي )٢(
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m  ll ]ضا. ]٧٦ من اآلية: النساء m  Ð  Ï : ًوقال أ

Ñl ]٥١ ةــــاآلي  من: النساء[ .  
كل من طغى وجاوز حد العبودية هللا, وصار يشارك : والطاغوت هو

  .اهللا يف حقه اخلالص بالعبادة واخلضوع واالستسالم
ُفكل من عبد من دون اهللا وريض بالعبادة فهو طاغوت, وعىل 

m  |  {    z  y  xw  v: قال تعاىلهم الشيطان, رأس

  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }

ª  ©  ¨   §  ¦l ]١١٩ −١١٨ :النساء[.  
m  p  o  n  m  l   k: قال تعاىل: األصنام واألوثان −٥

ql ]٧١: الشعراء[ .  
m  a  `  _^  ]  \  [  Z       Y  X  W : قال تعاىلو

i  h  g  f  e  d     c  bl ]١٧ من اآلية :لعنكبوتا[.  
 وهـــو مـــا ,قـــد تكـــرر ذكـــر الـــصنم واألصـــنام[  :♫ قـــال ابـــن األثـــري

ًاختذ اهلإ من دون اهللا ِ  فـإن مل يكـن ,هو ما كـان لـه جـسم أو صـورة: وقيل. ُ
  .له جسم أو صورة فهو وثن
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ضا الفرق بني الوثن والـصنم أن الـوثن كـل مالـه جثـة معمولـة : ًوقال أ
 تعمــل , كــصورة اآلدمــي,اخلــشب واحلجــارة أو مــن ,مــن جــواهر األرض

وتنــــصب فتعبــــد, والــــصنم الــــصورة بــــال جثــــة, ومــــنهم مــــن مل يفــــرق بيــــنهام 
  .وقد يطلق الوثن عىل غري الصورة. وأطلقهام عىل املعنيني
ي ِقـــُنُ عِيفَ  و☺  ِّيِبـــَّ النَىلَ عـــُتْمِدَقـــ « :دي بـــن حـــاتمَومنـــه حـــديث عـــ

  .انتهى )٢(])١(»َْكنَ عَنَثَا الوَذَي هِقْ ال:ِ يلَالَقَ ف,ٍبَهَ ذْنِ مٌيبِلَص
m  X  W  V  U   T  S  R  Q: قال جل ثناؤه: األولياء −٦

  `  _  ^  ]  \[  Z  Yl ]وقال. ]٣ :األعراف :m  Ò  Ñ

                                                 
, ونــــسب الــــسيوطي يف الــــدر )٣٠٩٥(بــــاب تفــــسري القــــرآن :  الرتمــــذي يف ســــننهرواه )١(

بـن ْحتـسني احلـديث إىل الرتمـذي, وزاد نـسبة احلـديث وعـزوه إىل ا) ٤/١٧٤: (املنثور
ســعد, وعبــد بــن محيــد, وابــن املنــذر, وابــن أيب حــاتم, والطــرباين, وأيب الــشيخ, وابــن 

 .مردويه, والبيهقي يف سننه
   ).١٥/٣٣١( الدرر السنية يف األجوبة النجدية )٢(
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×  Ö  Õ  Ô   Ól ]وقال. ]٣٠ من اآلية: ألعراف : m  s

 {    z  y  x    w  v    u  tl ]١٠٢ من اآلية: الكهف[.  
عام[ m¼  »  º  ¹  ¸l:  تعاىلقال: كاءالرش −٧ من : األ

m  `  _  ~  }     |  {  z : وقال, ]١٠٠ اآلية
al ]وقال. ]٦٦  من اآلية: يونس :m  ¢  ¡  �      ~  }

©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £l ]٢١ من اآلية: الشورى[.  
اب, ــبة, واألرــهـداد, واآللــاأل(ورة ـــــذكـــواع املــذه األـل ـهـــــوك

ختتلف يف ) والرشكاء, والطاغوت, واألصنام واألوثان, واألولياء
ْاالسم وتتشابه مع بعضها يف كوهنا كلها عبدت من دون اهللا عز وجل َ ِ ُ ,

وكلها معبودات باطلة, جعلها أصحاهبا رشكاء هللا الذي خلقها 
m  Ã  Â  Á:  تعاىلقالوأوجدها, فهي يف احلقيقة عبد مملوك هللا, كام 

   ÄË  Ê   É  È  Ç  Æ  Ål ]وقال عز وجل. ]٩٣: مريم :
mXW   V U  T  S \ [ Z Yl ]فجاوز . ]٢٦: الروم

ُ إىل أن صارت رشيكا هللا يف العبادة, تعبد ,هبا املرشكون حد العبودية هللا ً
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ُكام يعبد رب العاملني, حيث رصفوا هلا ما هو حق خالص خلالق 
  .السموات واألرض

 .اهللالرشك اختاذ معبود مع 
واعهــــا ال يــــستحقها إال اهللا عــــز عرفنــــا فــــيام ســــبق  أن العبــــادة بجميــــع أ

ــواع العبــادة, وأن مــن أرشك  وجــل, وأن التوحيــد هــو إفــراد اهللا بجميــع أ
  .مع اهللا غريه يف يشء منها فهو كافر مرشك

  : تعاىلقال, ا من العبادة لغري اهللاًفالرشك هو أن ترصف شيئ
m  wy  x  ~  }   |  {  z  l ]٦٤ :الزمر[.  
m  ÇÆ  Å   Ä  Ã   Â  Á  À  ¿É  ÈË  Ê  l                       

  .]٥٢ :النحل[
 ma  `c  b   l ]عام    .]١١٤ من اآلية: األ

 m  np   ou  t   s  r  q  l ]عام   .]١٤ من اآلية: األ
 m  ¹»   ºÁ   À  ¿  ¾  ½  ¼  l ]عام    .]١٦٤ من اآلية: األ
m  fh  gj  i  l ]١٤٠ من اآلية: ألعراف[.   
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 m  É  È   Ç  ÆÊl ]٢٦ من اآلية: الكهف[.   
 m  í    ì  ë  êîl ]١١٠ من اآلية: الكهف[.   
m  m  l  k  j  i  h   gn  o  l ]١٨ :اجلـن[.  
m  a   `     _  ~  }         |  {b c  l ]٢٠:اجلـن[.   
m   c  d    e     h   g f     i  j    l     ]٦٤ من اآلية: آل عمران[.   
m  k  j  i  h  g ll  ]٣٦ من اآلية: النساء[.  

فهنا جيب الرتكيز واالنتباه ألمرين لكي يعرف اإلنسان حقيقة الـرشك 
  :وصوره

ـــل بــصــــرك حيــأن الــش: األمــر األول ـــا مــن العبًف شــيئِرصَأن تـــ ادة لغــري ـ
ف , ولــــيس مــــن رشطــــه أن تــــرصً كالــــدعاء مــــثال, ولــــو عبــــادة واحــــدة,اهللا

 ،ml  k  j  i l :العبـــادة كلهـــا لغـــري اهللا, كـــام قـــال اهللا عـــز وجـــل
  .mll : فتأمل قوله

أن كل مـا سـوى اهللا ال يـستحق شـيئا مـن العبـادة, يـستوي : األمر الثاين
بيــاء والــصاحلني وغــريهم, ولــيس  يف ذلــك مجيــع اخللــق مــن املالئكــة واأل

 يف اآليــــــات قــــــال تعــــــاىلًمــــــن رشط الــــــرشك أن يكــــــون املعبــــــود صــــــنام, كــــــام 
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 يف m  y  xl فانتبــــه لقولــــه m  wy  x{  z  l :الــــسابقة
  . يف أربع آياتm  b  a   `     _l :ست آيات سابقة, وكذلك قوله

ُفأي يشء من العبادة رصفت لغري اهللا فهي باطلة ورشك باهللا الواحـد 
  .ً وإن مل يسمها أصحاهبا رشكا,األحد

ِوأي يشء رصف لــه يشء مــن العبــادة غــري ا  فهــو معبــود باطــل وإهل ,هللاُ
لعابديــه, وإن مل يــسمه صــاحبه اهلإ أو ربــا أو معبــودا أو رشيكــا هللا, ســواء 

  .َكان نبيا أو ملكا أو صاحلا أو صنام
 أو اســتغاث بــه لقــضاء حاجــة أو كــشف ,فمــن دعــا نبيــا أو وليــا صــاحلا

 ,رض أو ذبح له أو نذر أو اعتقد فيـه النفـع والـ,كربة ال يقدر عليها إال اهللا
كــــان كمــــن عبــــد األصــــنام واألوثــــان مــــن دون اهللا, كــــل هــــذا رشك وكفــــر 

  .باهللا
 وبــني مــن يعبــد , وبــني مــن يعبــد املــسيح,فــال فــرق بــني مــن يعبــد الــصنم

فكلهــــم , ري رشيعــــة اهللايــــ وبــــني مــــن يطيــــع احلكــــام والــــشيوخ يف تغ,القبــــور
, ً معبــودا يعبــده مــع اهللا, ألن الــرشك هــو أن يتخــذ اإلنــسانمــرشكون بــاهللا

  .فإذا حصل هذا املعنى فقد حصل الرشك باهللا
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 لكـــل صـــنف إهل ,ًوقـــد ذكـــر اهللا عـــز وجـــل يف كتابـــه أصـــنافا مـــن الكفـــار
 ومل جيعـــــــل , فـــــــشملهم بحكـــــــم الكفـــــــر ووصـــــــف الـــــــرشك,يعبـــــــده مـــــــع اهللا

  . للتفريق بينهمًاختالف معبوداهتم سببا
أن النبي :  القاعدة الثالثة[ ♫ يقول الشيخ حممد بن عبد الوهاب

اس متفرقني يف عباداهتم☺ منهم من يعبد الشمس  , ظهر عىل أ
بياء والصاحلني; , ووالقمر منهم من يعبد املالئكة, ومنهم من يعبد األ

 ومل ☺ وقاتلهم رسول اهللا ,ومنهم من يعبد األشجار واألحجار
¥  ¦   §  ¨  ©      m: يفرق بينهم, والدليل قوله تعاىل

®  ¬  «  ªl  ] فال   .]٣٩ :يةآلمن ااأل
§  ¨   ©  m   ª : فدليل الشمس والقمر, قوله تعاىل

´    ³  ²   ±  °  ¯  ®¬  «    ¸  ¶  µ
  ½  ¼       »    º      ¹l  ]٣٧ :فصلت آية[ .  
m  G  F  E  D  C  B  A : ودليل املالئكة قوله تعاىل

  U   T    S  RQ  P  O  N  M  L  K  J     I  H
[  Z  Y  X  WVl ]٤١−٤٠ :بأس[.  
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بياء قوله تعاىل m  s  r  q  p  o  n  m  l : ودليل األ

  c  b    a  `  _  ~  }  |  {z  y  x  w  v       u  t
l  k  j   i  h  gf  e  dl  وقوله. ]١١٦ :املائدة[ اآلية :m  |

  i  h  g  f    e  d  cb  a   `    _  ~  }
jl  ]٨٠: آل عمران[ .  

§  ¨  ©  m   ®  ¬  «  ª: قوله تعاىلودليل الصاحلني 

  µ  ´  ³  ²    ±      °  ¯l  ]ء   .]٥٦: اإلرسا
{  ~  �  ¡  m : ودليل األشجار واألحجار, قوله تعاىل

  ¥  ¤  £   ¢l  ]انتهى )١(]]٢٠−١٩: النجم.   
 هـل جتـد فيـه أن اهللا فـرق بـني مـن كـان ,فانظر أهيا القارئ يف كتـاب اهللا

, ومن كان ً ومن كان معبوده نبيا,ً كان معبوده شجرا ومن,ًمعبوده حجرا
  .!!ًمعبوده شيطانا رجيام?

                                                 
  ).٢٦−٢/٢٥( الدرر السنية يف األجوبة النجدية )١(
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¨  ©   m  ¬  «  ª: قال اهللا عز وجل

  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °  ¯  ®
Ã  Â  Á  À  ¿¾     ½  ¼  »   º¹l 

َّفانظر كيف سوى اهللا بني عبادة األحبار والرهبان التي , ]٣١:التوبة[
 رشعوه, وبني عبادة املسيح التي كانت باعتقاد باعهم فيامّكانت بات

واع العبادة   .ألوهيته مع اهللا والتقرب له بأ
 يف احلكــم ً يف العبــادة ويف املعبــود, وال نجــد اختالفــاًفهنــا نجــد اختالفــا

ه مرشك عابد لغري اهللا ه رشك باهللا, وعىل الفاعل بأ   .عىل الفعل بأ
روس آتيـــة بـــإذن اهللا وعونـــه  إن شـــاء اهللا يف دًوســـنزيد األمـــر وضـــوحا

  .وتوفيقه وهدايته

 .أنواع من املعبودات الباطلة
قـع  وكام علمنا أن املعبودات مـن دون اهللا كثـرية, ولكـي نعرفهـا يف الوا

ـــواع العبـــادة التـــي تـــرصف لغـــري اهللا, وقـــد ,مـــن حولنـــا ُ جيـــب أن ننظـــر إىل أ
واعهــاًاعرفنــا فــيام ســبق تعريــف العبــادة وكثــري ًد صــعبا علينــا  فلــم يعــ, مــن أ

  .متييز العبادة التي ال يستحقها إال اهللا من غريها
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  :فيدخل فيام يعبد من دون اهللا
ُمـــن يـــدعى ويـــستغاث بـــه  أو كـــشف كربـــة ,ُ ويلتجـــأ إليـــه لقـــضاء حاجـــة,ُ

  .غري اهللا عز وجل
ُومن يستنرص ويستعان به فيام ال   .يقدر عليه إال اهللا ُ

ُومن حيب وخياف ويرجتى ويتوكل عليه ُ ُ   . غري اهللاُ
ُومن يذبح وينذر ويعتكف ويطاف له غري اهللا ُ ُ ُ.  

ُومن يطاع ويتبع حكمه وقانونه من دون اهللا عز وجل ُ.  
  .ِّم ويرشع من غري إذن اهللا عز وجلُكَومن حي
َومن حيك   .م بحكمه وترشيعه وقانونه بني الناس غري اهللا عز وجلُ

  .ُومن يتحاكم إليه غري اهللا ورسوله
ٰومن يواىل ٰيعادى وُ   .▐ من أجله غري اهللا ُ

  .فكل هذه آلهة ومعبودات باطلة وجب الكفر هبا والرباءة منها
  :  احلارض  يف عرصنا ومن أمثلتها

 املنتــــــــــرشة يف بقــــــــــاع األرض, ,هــــــــــذه القبــــــــــور املعبــــــــــودة مــــــــــن دون اهللا
وقــرب  , والبغــدادي, واإلمــام الــشافعي,والدســوقي , واجلــيالين,كالبــدوي
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كـام يزعمـون, وعبـد الـسالم  ونفيـسة ,وسكينة ,نب وزي, وعائشة,احلسني
...  والــسايح,,عجيلــة  وأيب, والــزروق,قيــةر  وأيب, وأمحــد البــازه,األســمر

  .وغريها كثري كثري
ضا   . تعبد مع اهللاًوهناك أشجار وعيون وأحجار أ

ــــــضا , كــــــام يف اهلنــــــد ًوهنــــــاك متاثيــــــل وأصــــــنام منحوتــــــة تعبــــــد مــــــع اهللا أ
  .وغريها

  .بعة يف كل دولة عىل وجه األرضّوضعية املتوهذه القوانني ال
ن برشيعة غـري اهللا, وواحلاكم, ن من دون اهللاووهؤالء احلكام املرشع

  .ن ألحكام اهللاوواملبدل
 ومـــــن اليهـــــود ,وأوئلـــــك األحبـــــار والرهبـــــان مـــــن املنتـــــسبني لإلســـــالم

 ويــرشعون مــن العقائــد واألحكــام مــا ,والنــصارى الــذي يغــريون ديــن اهللا
  . ويتمشى مع أهواء الطواغيت,هبم العلامنينييالئم أربا

ــــداد  , جيــــب الكفــــر هبــــا,كــــل هــــذه األربــــاب واآلهلــــة والطواغيــــت واأل
  . ويؤمن بال إهل إال اهللا, وحيقق التوحيد,ليدخل املرء يف اإلسالم
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 .كيف تكفر بام يعبد من دون اهللا?
  : فعىل النحو التايل,وأما كيفية الكفر هبا اعتقادا وقوال وعمال

ُوكــل عبــادة رصفــت  ,ُأن تعتقــد بطــالن كــل مــا عبــد مــن دون اهللا : ًأوال
  . وكل دين غري دين اهللا,لغري اهللا
m  ¢      ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x :  تعاىلقال

 ª   ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £l  ]وقال جل , ]٦٢ :احلج
m  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï   ÎÍ  Ì  Ë  Ê: ثناؤه

×l ]٣٢ :يونس[ ,وقال: m `  _  ^   c  b    a  l ]من : حممد

  . ]٦: الكافرون[ l\  [  ^  _  `   m: وقوله تعاىل, ]٣ اآلية
ـــا ــــأن جتتن: ًثاني ــــل مـــــب عبـــادة كـ ــــا يعبـ ها أشـــد ــوتبغـــض د مـــن دون اهللا,ـ

داد املعبودة مع اهللا, البغض,   .وتربأ منها وختلع مجيع األرباب واأل
 \  m  [  Z  Y  X  W  d  c  ba   `  _  ^] :  تعاىلقال

k      j  i  h  g      f  el  ]عام   .]١٩ من اآلية: األ
عام [mn o p q r sl:  تعاىلقالو    .]٧٨ من اآلية: األ
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 m  R  Q  P  O  N  M   L  K    J  Il : وقال عز وجل
  .]٥٤ من اآلية: هود[ 

m   ut  s  r    q  p  o  n  m  l  k : وقال سبحانه

  w  v  x  l  ]١٧ :الزمر[.  
   .]٥ :املدثر[  m«   ª     ©l : وقال

: مريم[  m¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´l :  تعاىلقالو
  .]٤٨ من اآلية
¬   » ¥¦§ ¨©mª: اؤهـــــــل ثنــــــــال جـــــوق

¶ µ  ´ ³  ²  ±  °  ¯ ®l ]٧٧−٧٥ :الشعراء[.   
  my   x    w   v   u  t   s  r  q..l:  تعاىلقالو
  .]٢٦ :الزخرف[

m  J   I  H  G  F  E  D  C  B  A :  تعاىلقالو

  Z  Y  X     W   V   U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L    K
   `  _  ^  ]  \  [l  ]سورة الكافرون[.  
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 وأن كـــل ,فـــال يكفـــي أن يعتقـــد املـــرء أن عبـــادة غـــري اهللا ضـــالل ورشك
 ,ه املعبـــودات ويـــربأ منهـــابـــد أن جيتنـــب هـــذ معبـــود غـــري اهللا باطـــل, بـــل ال

 وال , وال يــــستغيث هبــــا,وهيجرهــــا ويــــرتك عبادهتــــا, فــــال يــــدعوها مــــع اهللا
 وال يتقــــرب هلــــا بالــــذبح والنــــذر وســــائر العبــــادات, وال ,حيبهــــا وال خيافهــــا

بــع تــرشيعات وأحكــام الطواغيــت املــرشعني مــن دون اهللا, وال ينــرصها ّيت
  .كم إليها يف صغري وال كبري وال يتحا,وال حيميها, وال حيكم بيشء منها

ـــداد واألوثـــان املعبـــودة  فـــإن اعتقـــد بطـــالن هـــذه اآلهلـــة واألربـــاب واأل
 ومل يــــرصف هلــــا , واعتزهلــــا,رهــــا واجتنبهــــا وتــــربأ منهــــاَمــــن دون اهللا, وهج

بـد   وبقـى عليـه يشء آخـر ال, من العبادة, فقـد تـربأ منهـا ومـن عبادهتـاًشيئا
اءة ممـن عبـدها واختـذها رشكـاء مـع اهللا  وهو الرب,له منه وال حميص له عنه

وهــو األمــر الثالــث املطلــوب حتقيقــه ليــصح الكفــر بــام يعبــد مــن . عــز وجــل
  .دون اهللا
حـــهـــ وآلًذها أربابـاـــن اختـــأن تتـربأ مم: ًثالثا  ,د األحـدـــة مـن دون اهللا الوا

 , ورصف هلـــــا مـــــن العبـــــادة مـــــا ال يـــــستحقه إال خـــــالق الـــــسموات واألرض
  .منهم هي تكفريهم وبغضهم ومعاداهتموالرباءة 
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m        ~  }  |  {  z      y  x  w  v  u  t   s:  تعاىلقال

  ®  ¬    «  ª    ©     ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡    �
´  ³  ²  ±  °  ¯l  ]٤ من اآلية: املمتحنة[.  

m  L        K  JI  H  G  F  E  D  C  B:  تعاىلقالو

Q P  O  N  Ml  ]٧٤ :عاماأل[.   
 m w  v  u   t  s  r     q  p  o  n: وقال عز وجل

£  ¢  ¡  �  ~  }| { z  y xl  
عام[   .]٧٩−٧٨ :األ

   .]٦: الكافرون[ m   `  _  ^  ]  \l:  تعاىلقالو
 mr  q  p    o  n  m  l  k  j  il : وقال جل وعال

عام[   .]١٥٩ من اآلية: األ

 .كني هو اإلسالم نفسهالدليل عىل تكفري الكفار واملرش
داداً واختذ من دونه أربابا,الرباءة ممن جعل مع اهللا غريه  ورشكاء, ً وأ

ِوكــــان عبــــدا للطــــاغوت مــــن دون اهللا خالقــــه ورازقــــه ومالــــك أمــــره, هــــذه  ِ ِ ً ْ َ
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 وال حتتــاج لــذكر آيــة مــن كتــاب ,الــرباءة الــدليل عليهــا هــو اإلســالم نفــسه
  .☺ املصطفى  عنٍاهللا أو حادثة من السرية أو حديث

  كيف هذا?
ز بــني مــن يــدين بــه ومــن ال بــد أن يميــ كــل مــن عــرف اإلســالم الألــيس 
  !يدين به?

ِّ يفرقــون بــني مــن ,حتــى الكفــار الــذين عرفــوا اإلســالم ومل يــدخلوا فيــه
ـه  وكانوا يقولون ملن أسـلم صـبأ فـالن,يدين به ومن ال يدين به , يعنـون أ

   .خرج عن دين قومه
ه ٌوال يعتقــد أحــد أن  اإلســالم هــو ديــن اهللا احلــق إال واعتقــد أن مــا ســوا

ِباطـــل وضـــالل, وإال لـــزم أن يكـــون هنـــاك ديـــن آخـــر غـــري اإلســـالم يكـــون  َ
 ومقبوال عند اهللا, وهذا ينفيه ويعتقد بطالنه كل من يصدق بأن ًصحيحا

ه اإلسالم هو دين اهللا الذي ال   .يقبل سوا
 أن ظــــة واحــــدة حل ال يــــشك,ومــــن اعتقــــد أن اإلســــالم هــــو الــــدين احلــــق

أهلـــــه الـــــذين يـــــدينون بـــــه عـــــىل حـــــق, ويف املقابـــــل كـــــل مـــــن دان بـــــدين غـــــري 
  .اإلسالم عىل ضالل وباطل
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بــد أن يقــر بــأن عبــادة غــريه   احلــق اليَّومــن أقــر بــأن عبــادة اهللا وحــده هــ
 وأن من عبد غريه هـو , وضالل, وأن من عبد اهللا وحده هو املحقةباطل

  .ة واستداللاملبطل, وال حيتاج هذا إىل برهن
ه  فمــــن عــــرف أن اإلســــالم ال يتحقــــق إال بتوحيــــد اهللا والكفــــر بــــام ســــوا

, وأراد أن يـــــدخل يف هـــــذا الـــــدين; فإنـــــه مـــــن الوهلـــــة األوىل ً وعمـــــالًقـــــوال
 بـــل هـــو يف ديـــن آخـــر باطـــل ,ســـيعرف أن مـــن يعبـــد غـــري اهللا لـــيس بمـــسلم

  .وضالل, وسيعتقد هذا دون أي شك
 وغـريه مـن األديـان ,ن اهللا احلـقفالذي يعرف الفارق الصحيح بـني ديـ

 وبــني , ســيعرف الفــرق بــني املــسلمني أهــل الــدين احلــق,الباطلــة املــردودة
  .الكفار أهل األديان الباطلة

غـــريه مـــن ومـــن مل يعـــرف الفـــارق الـــصحيح الـــذي يميـــز بـــني اإلســـالم و
يــــــستطيع أن يميــــــز بــــــني املــــــسلمني  , فهــــــذا هــــــو الــــــذي الاألديــــــان الباطلــــــة

  وهـــو ال,ً, وهـــو نفـــسه لـــن يـــستطيع أن يكـــون مـــسلاموغـــريهم مـــن الكفـــار
  .يعرف اإلسالم من الكفر
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, ًبغري دين التوحيد ليس مسلاممن يدين فمن عرف اإلسالم عرف أن 
 يـوم دعـتهم رسـل اهللا لـرتك مـا هـم عليـه والـدخول ًكام عرفها الناس قديام

  .يف اإلسالم

 .زيادة توضيح
عــرف للوهلــة األوىل  ي,☺عنــدما يــسمع أحــد الكفــار دعــوة الرســول 
دين املـــألوف عـــن  غـــري هـــذا الـــ,أن هـــذا الرســـول جـــاء يـــدعو لـــدين جديـــد

  .اآلباء واألجداد
 ,عــرف حقيقــة هــذا الــدين اجلديــد ,وســمع منــهرســول بالثــم إذا التقــى 

  .و وقومه من الكفاروما هو الفارق بينه وبني ما يدين به ه
 يــدين بــه هــو وقومــه بــأن مــااقتنــع  ,إذا اقتنــع بــام دعــاه إليــه رســول اهللافــ

  .ُ وأن الدين الذي دعي إليه هو اهلدى واحلق,باطل وضالل
ــه انتقــل ً جيــدايعــرففإنــه  ,إذا أراد أن يــدخل يف هــذا الــدين اجلديــدفــ  أ

ـه كـان كـافرامن باطل إىل حق,  وأن  قبـل أن يـدخل يف اإلسـالم,ً ويعتقد أ
ن انتقـل من تركهم يف دينه األول عـىل باطـل وضـالل وجاهليـة وكفـر, ومـ

  . يف الدين اجلديد عىل اهلدى واحلق واإلسالمممعه
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وبالتــــايل فإنـــــه يـــــربأ مــــن قومـــــه ومـــــا يعبــــدون مـــــن دون اهللا, ويـــــوايل اهللا 
  .ورسوله واملسلمني

 ومن اجلاهلية إىل ,وهذا حيصل مع كل من ينتقل من الضالل إىل احلق
  .اإلسالم

َفهــل يعقــل أن يعــرف أحــد اإلســالم احلــق الــذي يريــده ا ٌ هللا ويــدعو إليــه ُ
ه عىل النقيض مما يدين به املرشكون?,ُرسله   .!!!! وال يعرف أ

ـداد  ,ُوهل يعقل أن يرتك أحد مـن الكفـار مـا كـان يعبـد مـن اآلهلـة واأل
 ينتقل مـن ه وهو يتخيل أ,ًوينتقل لإلسالم ليوحد اهللا وال يرشك به شيئا

  .!!!حق إىل حق?
ـه يمكـن لرجـل أ ن يـرتك دينـه الـذي اعتـاده وهل يتصور إنسان عاقـل أ

ه دين باطل  وينتقل إىل اإلسالم وخيالف قومه, ثـم ,وألفه بعد أن عرف أ
 وأن املــسلمني ,مــع هــذا يعتقــد أن قومــه الــذين خــرج عــن ديــنهم عــىل حــق

ضا?الذين دخل    .!!! معهم يف دينهم عىل حق أ
  .ًكل هذا ال يتصوره عاقل أبدا
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خـــــرج عـــــن الكفـــــر ودخـــــل يف  أن كـــــل مـــــن ,ريـــــة فيـــــهِواحلـــــق الـــــذي ال م
ه يدرك جيدا  ال,اإلسالم احلق   : ًبد أ

 وأن مـا دخـل فيـه هـو اهلـدى ,أن ما خرج عنه هو الكفر والـضالل *
  . واحلق

وأن مــــن خــــالفهم يف الــــدين عــــىل ضــــالل ويف جاهليــــة وهــــم كفــــار  *
 انتقـل إلـيهم ودان بـدينهم عـىل احلـق والنـور الـذينمرشكون, وأن 

  .ن وهم مسلمون موحدو,واهلدى
 ,كــل هــذا يعرفــه مــن عــرف اإلســالم عــىل اخــتالف أفهــامهم وعقـــوهلم

َّوال حيتاج إىل أن يبني له وينبه عليه ُ َُّ.  

ال يتحقق الكفر بام يعبد من دون اهللا دون الكفر والـرباءة مـن 
  .عابديه
َاملعلوم أن كـل معبـود مـن دون اهللا لـه مـن يعبـده ويـرصف لـه مـا ال من 

بـــد   مــع اهللا, فــالًوبفعــل هــذا املـــرشك صــار اهلإُينبغــي أن يــرصف إال هللا, 
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من الرباءة من املعبود ومن عبادتـه ومـن عابديـه, وال تتحقـق واحـدة منهـا 
  .دون األخرى

  .فال يستقيم وال يصح الرباءة من املعبود دون الرباءة من عبادته
ـــضا  وال يـــصح الـــرباءة مـــن املعبـــود وعبادتـــه دون الـــرباءة ًوال يـــستقيم أ

  .عبودا ورصف له العبادة من دون اهللاممن جعله م
وليــست الــرباءة مــن املعبــود بــأوىل مــن الــرباءة مــن العابــد, وهــل يــصري 

  .! معه?ُهَدَبَ إال بوجود من أرشكه مع اهللا وعًالعبد املخلوق اهلإ معبودا
 فـــام هـــي إال , اآلهلـــة التـــي كانـــت موجـــودة يف قـــوم نـــوح:وكمثـــال لـــذلك

ـــــاس ربـــــام مل يـــــص لوا إىل الـــــرشك يف ذلـــــك الوقـــــت يـــــوم أن متاثيـــــل نحتهـــــا أ
 بعـــدهم آلهـــة تعبـــد كـــام يعبـــد اهللا ْنَنحتوهـــا, وبعـــد مـــوت هـــؤالء اختـــذها مـــ

 ,الواحد القهار, ولوال أوئلك املرشكون ملا صارت آلهة معبـودة مـع اهللا
  .ولبقت جمرد متاثيل ترمز لرجال صاحلني كانوا فبادوا

 فأراد أن ,♠ ٌح نويف عهد نوح سمع بام يدعو إليه ًفلو أن رجال
 واعتقـــد أن مـــا كـــان يعبـــده باطـــل ال يـــستحق , فـــرتك عبـــادة غـــري اهللا,يتبعـــه
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ـــه ,العبــادة ه يعتـــرب نفـــسه أ  وأن اهللا وحـــده هـــو املـــستحق للعبـــادة, فهــل تـــرا
  .هذا ال يستقيم أبدا! كان عىل حق يف عبادة غري اهللا?

ـه كـان عـىل باطـل وضـالل يف رشكـه بـا  ,هللابل الصواب سـيعترب نفـسه أ
وأن احلــق هــو توحيــد اهللا وإفــراده بالعبــادة, وبالتــايل ســيعترب مــن مل يوحــد 
اهللا واستمر عىل عبادة غريه أهنم عىل ضـالل وباطـل, وسـوف يتـربأ مـنهم 

  .وهذا ما نقصده بالرباءة من املرشكني. كام تربأ من آلهتهم ودينهم
 مـا يفعلـه  فلـوال, هذه القبور التي تعبـد اليـوم مـن دون اهللا:ومثال آخر

ـــاس ً ملـــا زاد عـــن كوهنـــا قبـــورا, ومـــا يعتقدونـــه فيهـــا,املـــرشكون عنـــدها  أل
 , يـأكلون ويـرشبون وحيتـاجون ملـا حيتـاج إليـه البـرش الـضعفاء,كانوا أحياء

 وهـــي كغريهـــا مـــن ســـائر القبـــور األخـــرى, ,ُفامتـــوا وقـــربوا يف هـــذه القبـــور
 ,وهم مـع اهللاولكن املرشكني عظموها وغلوا يف حمبة أصحاهبا حتى عبد

 وطواغيــت تقــدس مــن دون ,فــصارت آلهــة تعبــد مــع اهللا الواحــد األحــد
  .اهللا

فهـــل تـــستقيم الـــرباءة منهـــا دون الـــرباءة ممـــن اختـــذها وصـــريها آلهـــة مـــن 
  .دون اهللا?
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 أن , وامللــة احلنيفيــة, والعقــول املــستقيمة,هــل يــصح يف الفطــر الــسليمة
 وأن عبادهتـا , مـن العبـادةًئانعتقد أن هذه القبور آلهة باطلة ال تستحق شـي

 تنــاقض اإلســالم وتبطلــه, وال نعتقــد كفــر وضــالل مــن ,كفــر ورشك بــاهللا
 ونــــساوهيم بمــــن يعبــــدون اهللا ,عبــــدها, بــــل نجعلهــــم يف زمــــرة املوحــــدين

  .! ويكفرون بام يعبد من دونه?,ًوحده وال يرشكون به شيئا
  .!هل يستوي من يكفر هبذه القبور مع من يعبدها?

َّيـستوي ديـن مـن وحـد اهللا   ال−لذي ارتىض اإلسـالم لنـا دينـا  وا−كال 
 مــع ديــن مــن جهــل التوحيــد وجعــل مــع اهللا آلهــة ,ُوكفــر بــام يعبــد مــن دونــه

  .أخرى
m   P    O  N  ML  K  J  IH  G  FE  D  C  B  A :  تعاىلقال

  ba   `  _  ^]  \   [  Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q
j  i  h  g  f  e  d  c  l  k    l ]عام    .]١٩ :األ

 mr  q  p   o  n  m  l  k  j  il :  تعاىلقالو
عام[   . ]١٥٩ من اآلية: األ
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ًكيـــف يكـــون املـــرشك الـــذي جعـــل العبـــادة رشكـــة بـــني اهللا وبـــني خلقـــه  َ ْ ِ
بياء مجيعا♠مسلام عىل دين إبراهيم    .!!??ً واأل

َّكيف يستوي من وحد اهللا وعظمه ونزهه َّ  وانتقـصه وشـبهه َّ بمن سبه,َّ
  .!! من عبيده?ٍبمخلوق من خملوقاته وعبد

 .األنبياء كلهم تربؤوا من الكفار واملرشكني
 وكفروا ,لقد أعلن مجيع رسل اهللا براءهتم من كل من عبد غري اهللا

m  x  w  v  u  t   s:  تعاىلقالهبم وأبغضوهم وعادوهم, 

 ¥  ¤  £  ¢  ¡    �        ~  }  |  {  z      y    ©     ¨  §  ¦ 
´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬    «  ªl  ]من : املمتحنة

  . ]٤اآلية
ًتباع ملـة إبـراهيم, وجعلـه للنـاس إمامـا, واختـذه اواهللا عز وجل أمرنا ب

 وهـــــي الـــــرباءة مـــــن املـــــرشكني وممـــــا ,ًخلـــــيال, وملـــــة إبـــــراهيم هـــــي احلنيفيـــــة
  .يعبدون من دون اهللا

      mq   r        s  u  t    v     w       y   x:  تعاىلقالكام 
  `   _  ~  }  |  {  zl ]٢٧−٢٦ : الزخرف[.  
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md  c  b     l  kj    i  h  g  f  e: وقال عز وجل

  n  ms  r     q  p  oy  x  w  v  u   t   
 }| {z¢ ¡ � ~£ l]عام   .]٧٨,٧٩:األ

\  [  ^  _  m:  بقولهوقد ختم اهللا عز وجل سورة التوحيد

   `l ]ًد اهللا فعبده وحده ومل يرشك به شيئاّفدين من وح. ]٦: الكافرون ََ َ َ 
هو اإلسالم, وال يمكن أن جيتمع مع من أرشك باهللا عىل دين واحد 
ًأبدا, وال يمكن أن يستويان أبدا, بل كل واحد منهام متربئ مما عليه  ً

, وال  لغري اهللاًااآلخر, وال يشاركه فيه, فال يمكن أن يكون املوحد عابد
  .ًيمكن أن يكون املرشك عابدا هللا وحده

فكيف يصح مع هذا كله القول بأن تكفري املرشكني ليس من أصل 
  .!!?تكفريهم ويمكن أن يتحقق اإلسالم من غري ,الدين

َوكيـــف يقبـــل مـــن عـــرف الـــدين احلـــق القـــول بـــأن احلكـــم باإلســـالم ملـــن 
 الــذي بعــث  ال يعــارض اإلســالم, وجعــل معــه آلهــة أخــرى,عبــد غــري اهللا

بياءه?   .!!اهللا به رسله وأ
  .وليس هذا من دين اهللا يف يشء, ُال يصح هذا وال يقبل, ال واهللا
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ر أن تكفري املـرشكني مـن أصـل الـدين إال مـن جيهـل ِنكُال ي
 .اإلسالم

 إال ,وعــىل الــرغم مــن وضــوح هــذا وبــساطة فهمــه وســهولة االقتنــاع بــه
 مـــــن يـــــزعم أن تكفـــــري ,مأن هنـــــاك مـــــن أهـــــل الـــــضالل املنتـــــسبني لإلســـــال
يتحقـــــــق اإلســـــــالم بدونـــــــه,  املـــــــرشكني لـــــــيس مـــــــن أصـــــــل الـــــــدين الـــــــذي ال

ــا نقــرن الــدعوة إىل اإلســالم بالــدعوة لتكفــري املــرشكني,  وينكــرون علينــا أ
ويقولــون أن تكفــري الكفــار مــن لــوازم األصــل ولــيس مــن األصــل; وذلــك 

ســـالم ملـــن ِّليعـــذروا مـــن مل يكفـــر املـــرشكني بأعـــذار واهيـــة, وحيكمـــون باإل
اد القبــــور مــــسلمون, وأن املــــرشعني مــــن دون اهللا مــــسلمون, ّزعــــم أن عبــــ

وأن املتبعــــــني لتــــــرشيعات الطــــــاغوت واملتحــــــاكمني ألحكامــــــه مــــــسلمون 
ضا   .!! ماداموا يقولون ال إهل إال اهللا,ًأ

كرت هذا?   .!!فسبحان اهللا أي عقول أ
  .!!وأي حجة بنوا عليها ما يزعمون?



‡îyìnÛa@áÜÈm@‘ëŠ‡Û@‡îÐ¾a@Éßb§a@ @
  

  
١٦٢

ذا ذو عقـل, ومـا عـىل هـذا االفـرتاء مـن دليـل, إن ال واهللا, ما يصدق هبـ
 وإن زعمـــوا أهنـــم ,هـــو إال عبـــادة أحبـــارهم ورهبـــاهنم املتـــأثرين بالعلامنيـــة

  .يكفرون هبا
ه ال ي  إال ,نكـر أن تكفـري املـرشكني ممـا ال يـتم اإلسـالم إال بـهُواحلقيقة أ

مــــن جيهــــل اإلســــالم وال يعــــرف أصــــل الــــدين الــــذي يفــــرق بــــني اإلســــالم 
  . وبني املسلمني وغريهم,روالكف

حقيقة اخلالف بيننا وبني من ال يؤمن بأن تكفـري الكفـار مـن 
 .أصل الدين

ًلــيس اخلــالف القــائم بيننــا وبــني مــن مل يعتقــد تكفــري املــرشكني خالفــا يف 
ــــــه مــــــن األصــــــل وهــــــم يقولــــــون مــــــن الزم (املــــــصطلحات  نحــــــن نقــــــول أ

ني والكفــار,  كــاخلالف بــني املــسلم,وإنــام هــو خــالف جــوهري, )األصــل
فهم يبنون عىل هذا املصطلح دينهم الذي خالفوا به دين التوحيد, فصار 

  . يف املصطلحات واملسميات فقطً يف الدين ال خالفاًخالفا
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فمن يقول أن تكفري الكفار مـن الزم األصـل ويلتـزم بـه لتحقيـق أصـل 
ه الزمـــــا,اإلســـــالم ينفـــــك عـــــن األصـــــل, إذا انتفـــــى هـــــذا   الً رضوريـــــاً ويـــــرا

  .زم انتفى األصل وبطل, فهذا هو الذي خيالفنا يف املصطلح فقطالال
أمــا مــن يقــول أن تكفــري الكفــار مــن الزم األصــل وال يلتــزم بــه لتحقيــق 

 ويمكـــــن أن يتحقـــــق اإلســــــالم ,اإلســـــالم, ويـــــراه غـــــري الزم وال رضوري
َبدونه, وجيعلـه كـشعائر الـدين التـي يعرفهـا املـسلم تـدرجييا, فهـذا ال ي عتـرب ً

ًفــــــرا ينــــــاقض اإلســــــالم, فــــــاخلالف بيننــــــا وبينــــــه خــــــالف يف حتديــــــد تركــــــه ك
 .اإلسالم والكفر, كاخلالف بيننا وبني عابد القرب واملتبع لترشيع غري اهللا

ه مناقـــضا لإلســـالم, ونحـــن  ًفعابـــد القـــرب ال يـــسمي فعلـــه رشكـــا وال يـــرا ً
نـــؤمن بـــأن عبـــادة غـــري اهللا رشك وكفـــر بـــاهللا, وأن اإلســـالم ال يتحقـــق إال 

 الكفــر بــام يعبــده : ومــن ذلــك,دة اهللا وحــده والكفــر بــام يعبــد مــن دونــهبعبــا
َّهــذا الكــافر عابــد القــرب الــذي يــدعي اإلســالم, فــصار اخلــالف بيننــا وبــني 

  .  يف حتديد اإلسالم والكفرًاعابد القرب خالف



‡îyìnÛa@áÜÈm@‘ëŠ‡Û@‡îÐ¾a@Éßb§a@ @
  

  
١٦٤

 ديـــــن عابـــــد القـــــرب الـــــذي يعتقـــــد أن عبادتـــــه لغـــــري اهللا ال ;فهاهنـــــا دينـــــان
مه ليس هو اإلسالم الذي يريده اهللا ويرضاه من تناقض اإلسالم, فإسال

  .عباده
ه ال يتحقـق إال بتوحيـد اهللا والكفـر بعبـادة القبـور  وديننا الذي نعتقد أ

وســائر مــا يعبــده املــرشكون مــن دون اهللا, وقــد أثبتنــا فــيام ســبق أن هــذا هــو 
  .اإلسالم دين اهللا احلق

ىل ديـن واحـد, عـ ال يمكـن أن يكـون معنـا , أصـل الـدينومن خالفنا يف
  .فله دينه ولنا ديننا

, ًوكــذلك الــذي يعتقــد أن احلكــم بإســالم مــن يعبــد غــري اهللا لــيس كفــرا
, ًوأن اإلســـالم يتحقـــق بـــدون تكفـــري الكفـــار, خيتلـــف دينـــه عـــن ديننـــا متامـــا

فــــنحن نعتقــــد أن احلكــــم باإلســــالم ملــــن يعبــــد غــــري اهللا كفــــر بــــاهللا منــــاقض 
, ومـن ً يستحيل أن يكـون مـسلاملإلسالم من كل وجه, فمن عبد غري اهللا

 وال ,أدخل مثل هذا يف اإلسالم فهو كافر ال يعرف اإلسالم وال يدين بـه
  .يفرق بني املسلم والكافر
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وهـــي (فكـــام أن اإلســـالم ال يتحقـــق إال باعتقـــاد بطـــالن عبـــادة غـــري اهللا 
, كذلك فإنـه ال يتحقـق إال بتكفـري مـن دان بعبـادة )دين الكفار واملرشكني

  .هللاغري ا
فاملسلم يعتقد أن عبادة اهللا وحده هـي ديـن اإلسـالم وهـي احلـق, وأن 

, وال يمكــن أن جيعــل مــن عبــادة غــري اهللا هــي ديــن املــرشكني وهــي الباطــل
ــــه يعلــــم أن هــــذا مل يــــأت باإلســــالم, ,عبــــد غــــري اهللا عــــىل ديــــن اإلســــالم ِ أل

ـه يعلـ,وكذلك ال يمكـن أن يعتـرب جاهـل التوحيـد عـىل ديـن اإلسـالم م  أل
  .أن هذا مل يدخل اإلسالم بعد

َّفإســـالمنا خيتلـــف عـــن اإلســـالم الـــذي يدعيـــه مـــن يعبـــد غـــري اهللا ومـــن 
وهلــذا قلنــا أن اخلــالف القــائم بيننــا وبــني مــن مل يعتقــد . حيكــم لــه باإلســالم

 وإنــام هــو خــالف يف حتديــد ,ًتكفــري املــرشكني لــيس خالفــا يف املــصطلحات
  .نقيض ال جيمعنا دين واحداإلسالم والكفر, فنحن وهم عىل طريف 

وهــــؤالء الــــذين يعتقــــدون أن احلكــــم بإســــالم مــــن عبــــد غــــري اهللا لــــيس 
 هم يف احلقيقة ال يعرفون اإلسالم, فلو عرفوه ملا قبلوا بإسالم مـن ,ًكفرا

فكــــل مــــن . مل يفــــرق بــــني الكــــافر واملــــسلم ومل يميــــز بــــني اإلســــالم والكفــــر
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ُّعرف اإلسالم ودان بـه يعـرف ويقـر بـأن الكـا  وال حيتـاج ,فر عـىل غـري دينـهُ
تصور أن يكون هناك مـسلم يعتقـد أن اإلسـالم ُوال ي. ُإىل أن ينبه ملثل هذا
ه هو دين اهللا الذي ال  ثم يعترب املخالفني له يف الـدين مـسلمني ,يقبل سوا

  .مثله
بـد أن   ال,الذي يعتقد أن اجتناب الرشك والرباءة منه من أصـل الـدين

, وال يمكــــن أن يعتقــــد بإســــالم مــــن مل جيتنــــب يــــؤمن بكفــــر مــــن خالفــــه فيــــه
  .الرشك ويتربأ منه

بـــد أن يـــؤمن   ال,والـــذي يـــؤمن بـــأن تكفـــري املـــرشكني مـــن أصـــل الـــدين
ـــــضا , وال يمكـــــن أن يعتقـــــد بإســـــالم مـــــن مل يكفـــــر ًبكفـــــر مـــــن خالفـــــه فيـــــه أ

  .املرشكني
 مبنــي عــىل اإليــامن بــأن ,واإليــامن بــأن تكفــري املــرشكني مــن أصــل الــدين

هللا وحده والكفر بام يعبد مـن دونـه مـن أصـل الـدين, إن صـح هـذا عبادة ا
 ال ينفـــك عنـــه, فمـــن آمـــن بالثـــاين لزمـــه اإليـــامن ً رضوريـــاًلـــزم اآلخـــر لزومـــا

  .ً وإال كان إيامنه بالثاين باطال,باألول
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 هــو يف احلقيقــة ال ,فمــن مل يــؤمن بــأن تكفــري املــرشكني مــن أصــل الــدين
. ر بــام يعبــد مـــن دونــه مــن أصــل الـــدينيــؤمن بــأن عبــادة اهللا وحـــده والكفــ

 .ِوإال فام معنى كوهنا من أصل الدين إن مل يعن أن املخالف يف ذلك كافر
 متفقـــون يف أصـــل الـــدين, وهـــو الـــذي جيمعهـــم عـــىل ًفاملـــسلمون مجيعـــا

  . ويفرق بينهم وبني سائر الكفار,دين واحد
ز ِّوال يتــصور أن يكــون هنــاك مــسلم لــيس عنــده أصــل الــدين الــذي يميــ

بــــه بــــني املــــسلم والكــــافر, واجلهــــل هبــــذا يعنــــي اجلهــــل باإلســــالم, واجلهــــل 
 مـــــن غـــــري ًباإلســـــالم يعنـــــي عـــــدم اإلســـــالم, فكيـــــف يكـــــون الرجـــــل مـــــسلام

  .!!إسالم?
يتحقــق إال بــه, وعــرف  فكــل مــن عــرف اإلســالم عــرف أصــله الــذي ال

ـــضا  أن مـــن خـــالف يف هـــذا األصـــل فلـــيس عـــىل اإلســـالم, , بكـــل بـــساطةًأ
ضا   . أن من جهل هذا األصل ال يمكن أن يأيت بهًوعرف أ

ــه ال إســالم ملــن مل يكفــر الكفــار ,د لــهّوهبــذا يثبــت ملــن أراد احلــق وجتــر ِّ أ
  .واملرشكني
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 .ملخص الدرس
 ,وبعبادهتــا ,كفــر بــاملعبودات الباطلــة فــالكفر بــام يعبــد مــن دون اهللا ًإذا

أال نعبـد إال (  كام أن األمـرين األولـني,, ويكون بالقول والعملوبعابدهيا
  .بالقول والعمليكونا ) ًاهللا وال نرشك به شيئا

وكـــام أوضـــحنا يف درســـنا هـــذا أن الكفـــر بـــام يعبـــد مـــن دون اهللا يتحقـــق 
  :بثالثة أمور جمتمعة وهي

 وكـــل , وكـــل عبـــادة لغـــري اهللا,اعتقـــاد بطـــالن كـــل معبـــود غـــري اهللا *
  .دين غري دين اهللا

 ً وخلعها ظـاهرا, وهجرها,اجتناب عبادة هذه املعبودات الباطلة *
  .  وبغضها وبغض عبادهتا,ًوباطنا

 , مـــن دون اهللاًتكفـــري مـــن ريض بالعبـــادة مـــع اهللا, ومـــن عبـــد شـــيئا *
 .وبغضهم ومعاداهتم

فمن أتى هبا جمتمعة فقد كفر بالطاغوت, ونفى ما نفتـه ال إهل إال اهللا, 
 يفــرت  وال آمــن بــاهللا, وإن مل,غوتا فــام كفــر بالطــ,ومــن أخــل بواحــدة منهــا

  .لسانه عن قول ال إهل إال اهللا
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 .واقع الناس
 هل هلم مـن ال إهل ,فتأمل أهيا القارئ حالك وحال الناس من حولك

 مـــــن غـــــري معرفـــــة وال اعتقـــــاد وال عمـــــل وال ,إال اهللا غـــــري قوهلـــــا باللـــــسان
  .!!إذعان?

  . ومل تستسلم له أركاهنم,يقولون بأفواههم ما مل تعتقده قلوهبم
ة املليــــار مــــسلم ويفتخــــرون بــــذلك, ولــــيس هلــــم مــــن يقولــــون نحــــن أمــــ

  .اإلسالم إال اسمه, ومن التوحيد إال لفظه
 ونـصيل ,ِّينكرون عىل من يكفرهم, ويقولون نحن نقول ال إهل إال اهللا

وإذا تأملــت حقيقــة مــا يــدينون بــه ,  ونحــب اهللا ورســوله,ونــصوم ونحــج
  :وجدهتم

 ويـذبح وينـذر , اهللا أو عابـد شـجر يـدعو ويـستغيث بغـري,إما عابـد قـرب
ويطوف ويركع ويسجد لغري اهللا, ويعتقد يف ميت أو حجر النفع والـرض 

   .والشفاعة مع اهللا
ه أو عابد هوى ال    .يميز بني احلق والباطل إال ما وافق هوا
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ِّأو مـــرشع حيلـــل وحيـــرم ويفـــرض ويـــسقط ويعاقـــب ويعفـــو ويـــسن مـــن 
   .األحكام ما مل يأذن به اهللا

 ويقدمون أحكام اجلاهليـة ,كمون برشيعة غري اهللاكام وقضاة حيُأو ح
   .عىل حكم اهللا

 راضون بنظام الكفـر وسـلطان ,أو مهج رعاع متبعون لترشيع غري اهللا
  .الطاغوت

   . وساعده اليمنى وحارسه األمني,أو جنود خملصون خدم الطاغوت
   .ِّ حمكمون ألحكام الطاغوت,أو متحاكمون ملحاكم الكفر

  ال, والـشعلة املـضيئة فيـه,رى نفـسها صـحوة املجتمـعأو فرق متدينة تـ
 عبـــــــدة , وال تفـــــــرق بـــــــني املـــــــسلم والكـــــــافر,تعـــــــرف اإلســـــــالم مـــــــن الكفـــــــر

   . سدنة الطاغوت اللعني,ألحبارها ورهباهنا
 تنــــادي باجلهــــاد واخلــــروج عــــىل ,أو فرقــــة تــــزعم أهنــــا الناجيــــة املنــــصورة

هــا, وتكيــل احلــا كيــال وشــعبه م بمكاحلكــام, تفــرق بــني النــاس حــسب هوا
بمكيــال, ال تعــرف مــن اإلســالم إال مــا حــدده أحبارهــا ورهباهنــا, وال متيــز 

 وجتاهــد الكفـــرة مـــن غـــري ,بــني املـــسلم والكـــافر, تــداهن الكفـــرة مـــن أمتهـــا
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 ,جنــسيتها, تعتقــد أن حكــام األمــة طواغيــت كفــرة مــرشعون مــن دون اهللا
مـــن  وتـــزعم أن الـــشعوب مـــسلمة غـــري راضـــية ب,ونظـــامهم كفـــر وجاهليـــة

 مغــصوبة عــىل والئهــا ونــرصهتا , مكرهــة عــىل اختيارهــا حلكامهــا,حيكمهــا
.. تــزعم أهنــا كــافرة بالطــاغوت وتــوايل مــن يــؤمن بــه.. واتباعهــا لطواغيتهــا

!!  وتــــــوايل شــــــعوهبم ومــــــن مل يتــــــربأ مــــــنهم,تتــــــربأ مــــــن احلكــــــام وحاشــــــيتهم
فهـل هنـاك فـرق بيـنهم وبـني مـن ! وينكرون علينا ملـاذا ال جتاهـدون معنـا?

  .!!جياهدون?
َ  فإن وجدت فيهم من − كام يزعمون −هذا هو حال أمة املليار مسلم 
 فلـــه حـــق األخـــوة والـــوالء, ومـــا ســـوى ,يـــدين باإلســـالم الـــذي يريـــده اهللا

  .ذلك فهم واليهود والنصارى سواء
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 .غربة اإلسالم وأهله
 فـــال , كـــام يريـــد اهللاًفـــإذا عرفـــت ديـــن اإلســـالم وأردت أن تكـــون مـــسلام

  . وال تغرت بالباطل لكثرة اهلالكني,حش من احلق لقلة السالكنيتستو
َبــــدأ اإلســــالم غريبــــا وســــيعود كــــ « :☺قــــال رســــول اهللا  ُ ُ َ َ ًَ ُ ِْ َ َ ِ ْ َ َ ً بــــدأ غريبــــا َامَ ِ َ َ َ َ

ِفطوبى للغرباء َ ََ ُ ْ ِ ُ َ«)١(.  
ِويـل للعـرب مـن رش قـد  «: ☺ قـال رسـول اهللا :وعن أيب هريرة قال ِ َِ ٍّ َ ْ َ ْ َِ َ ْ ٌ

َاقـــرتب, فت ِ َ َ َ ْ , ًنـــا كقطـــع الليـــل املظلـــم, يـــصبح الرجـــل مؤمنـــا, ويمـــيس كـــافرا ْ ُ َِّ ِ َِ َِ ُ َ ُ ُ ْ ُ ًْ ًْ ُ َِّ ِ ِ ْ َُ ْ ِ ِ
ِيبيع قوم دينهم بعـرض مـن الـدنيا قليـل, املتمـسك يومئـذ بدينـه كالقـابض  ِ ِ ِ َِ َ َْ َ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ ِّ َ َ ْ ٌْ َ َ َ َ ُ ْ ُ َُ َ ْ ُُّ ْ ٍ ِ ٍ َ

ِعىل اجلمر, أو قال عىل الشوك ْ َّْ َ ََ ََ َ َ ِ ْ َ ْ«)٢(.  
                                                 

كتـــــاب :  يف ســـــننه الرتمـــــذيورواه, )١٤٥(كتـــــاب اإليــــامن :  يف صـــــحيحه مــــسلمرواه )١(
 ابــــــن ورواه, )٢٧٥٥(كتــــــاب الرقــــــاق :  يف ســــــننه الــــــدارميورواه, )٢٦٢٩(اإليــــــامن 
   ).٩٠٤٢ (٢/٣٨٩  يف مسنده أمحدورواه, )٣٩٨٦(كتاب الفتن :  يف سننهماجة

قــــــال اهليثمــــــي يف جممــــــع الزوائــــــد ). ٩٠٦٣,٩٠٦١ (٢/٣٩٠:  أمحــــــد يف مــــــسندهرواه )٢(
ن هليعــة وفيـــه ضــعف, وبقيـــة رجالــه رجـــال رواه أمحــد, وفيــه ابـــ): ١٢٢١٤ (٧/٢٨٢

  .الصحيح
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ــَســأل عمــرو بــن ع ــَ ف« :☺ة رســول اهللا َسَب ــَ مْنَم  َالَا? قــَذَ هــَىلَ عــَكَع
  .)١(»ٌدْبَعَ وٌرُح: ♠

 , وإياك وطرق الضاللة, وال يرضك قلة السالكني,فالزم طريق اهلدى
  .وال تغرت بكثرة اهلالكني

 كانت عليـه امعة فعليك بامسدت اجلا فإذ[  :♫  بن محادمَعيُقال ن
ـــت اجلنـــإك فت وحـــدنـــ وان ك,اجلامعـــة قبـــل أن تفـــسد  )٢(]ة حينئـــذعـــامك أ

  .انتهى
إن كنـت  وقامعة ما وافق احلـاجل[ :  ؓ وقال عبد اهللا بن مسعود

  . انتهى)٣(]كوحد
حيـــث جـــاء األمـــر بلـــزوم اجلامعـــة فـــاملراد بـــه [ : ♫ قـــال أبـــو شـــامة
 ألن ,ً واملخالف لـه كثـريا,ً وإن كان املمتسك به قليال,لزوم احلق واتباعه

                                                 
  . )٨٣٢( صالة املسافرين وقرصها كتاب:  يف صحيحه مسلمرواه )١(
  ).١٠/٤٤( الدرر السنية يف األجوبة النجدية )٢(
 ).١٢/١٧٥(الدرر السنية يف األجوبة النجدية ) ٣(
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 ☺  مـــــــن عهـــــــد النبـــــــي,يـــــــه اجلامعـــــــة األوىلاحلـــــــق هـــــــو الـــــــذي كانـــــــت عل
  . انتهى)١(] وال نظر إىل كثرة أهل البدع بعدهم,وأصحابه

فالبـــــصري الـــــصادق ال يـــــستوحش مـــــن قلـــــة [ : ♫ قـــــال ابـــــن القـــــيم
فقـة الرعيـل األول,الرفيق ِ وال من فقده إذا استشعر قلبه مرا ْ عـم ,َ  الـذين أ

ني وحـسن أوئلـك اهللا عليهم مـن النبيـني والـصديقني والـشهداء والـصاحل
  . د العبد يف طريق طلبه دليل عىل صدق الطلبُرفيقا, فتفر

 إن أخـاك : فقيـل لـه,ه عن مـسألة فأجـابَويُاهَولقد سئل إسحاق بن ر
 يــوافقني ًمــا ظننــت أن أحــدا:  فقــال,أمحــد بــن حنبــل يقــول فيهــا بمثــل ذلــك

فقـة. عليها   فـإن احلـق,ومل يستوحش بعد ظهور الصواب له مـن عـدم املوا
ْإذا الح وتبــني مل حيــتج إىل شــاهد يــشهد بــه, والقلــب يبــرص احلــق كــام تبــرص  ََ ْ َ
ئـــي الـــشمس مل حيـــتج يف علمـــه هبـــا واعتقـــاده  العـــني الـــشمس, فـــإذا رأى الرا

فق   . انتهى)٢(] عليههأهنا طالعة إىل من يشهد بذلك ويوا

                                                 
   ).٢٢ص(الباعث عىل إنكار البدع واحلوادث ) ١(
  ).٦٩ص( من مصائد الشيطان  إغاثة اللهفان)٢(
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ــضا ا مل ّوملــ, وكــان اإلمــام أمحــد وحــده هــو اجلامعــة[ : ًوقــال ابــن القــيم أ
ــت , يــا أمــري املــؤمنني: قــالوا للخليفــة,مــل ذلــك عقــول النــاسحت  أتكــون أ

وأمحـــد وحـــده عـــىل , فتـــون عـــىل الباطـــلُوقـــضاتك ووالتـــك والفقهـــاء وامل
 فأخــــذه بالــــسياط والعقوبــــة بعــــد احلــــبس ,احلــــق, فلــــم يتــــسع علمــــه لــــذلك

  . الطويل
  .انتهى )١(]فال إهل إال اهللا ما أشبه الليلة بالبارحة
  
  

][  

                                                 
 ).٣/٣٩٧(إعالم املوقعني عن رب العاملني  )١(
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 توحيدمن جيهل الحكم 
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ســـبق وأن عرفنـــا يف الـــدروس املاضـــية أن التوحيـــد هـــو أصـــل اإلســـالم 
الذي ال يتحقق إال بمعرفته واإليامن به قوال وعمال, وعرفنا معنـى ال إهل 

 وكيفيــة اإليــامن هبــا, وأن املــراد مــن كلمــة التوحيــد قوهلــا والعمــل ,إال اهللا
ـه ال إسـالم ملـن  ,ً وباطناًهبا ظاهرا وليس جمرد التلفظ بحروفها, وعرفنـا أ

ـــواع العبـــادة هللا  وكفـــر بـــام يعبـــد مـــن , ومل يـــرشك بـــه شـــيئا,مل خيلـــص مجيـــع أ
  .دونه

 ضـل فيهـا أكثـر النـاس اليـوم ,ونتكلم يف هذا الدرس عـن مـسألة مهمـة
 وهــــم جيهلــــون حقيقــــة مــــا ,حكــــم الــــذين يتلفظــــون بالــــشهادتني: أال وهــــي

م وال يلتزمــــون بــــه, وهــــم أكثــــر املنتــــسبني لإلســــالم يف نطقــــت بــــه ألــــسنته
  .القرون األخرية
 أن اجلهــل هــو نقــيض العلــم, فاجلهــل بالتوحيــد هــو عــدم مومــن املعلــو

  .العلم به
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 ومـا ,يعـرف مـا هـو التوحيـد فاجلاهل الذي نتكلم عنه هنا هو الـذي ال
عـرف مـا  ال تنفك عنه وال يصح إال هبـا, وبالتـايل فهـو ال يتيهي لوازمه ال

ـه  يميز اإلسالم عن الكفـر, وال يفـرق بـني التوحيـد ونقيـضه, ومـا يعتقـد أ
 والـــذي ال ,توحيـــد لـــيس هـــو التوحيـــد الـــذي تـــدل عليـــه كلمـــة اإلخـــالص

  .يتحقق اإلسالم بدونه

 .حال من ال يعرف التوحيد
 لوجـدناه ال خيلـو عـن هـذه األمـور ,ولو تأملنا حـال مـن جيهـل التوحيـد

  :لأو إحداها عىل األق
 وبـني , هـو عبـادة اهللا وحـدهييمكنه أن يميز بـني التوحيـد الـذ ال −١

يمكــن أن يميــز بــني   هــو عبــادة غــري اهللا, وبالتــايل اليالــرشك الــذ
  .دين املرسلني ودين املرشكني

واعهــا هللا وحــده ,ال يعتقــد صــحة التوحيــد −٢  وأن العبــادة بجميــع أ
لـة ورشك ال يشاركه فيها أحد من خلقـه, وأن عبـادة غـري اهللا باط

  . وكفر باهللا
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 فهو ليس ممن حيب التوحيد, , وضدهالتوحيدمادام ال يفرق بني  −٣
ـه ,يرفـضهال ويقبله وينقاد له, وال يبغض الرشك وال ينكره و  أل

  .ال يعرفه
ومــــادام اعتقــــاد صــــحة التوحيــــد وحمبتــــه وقبولــــه, واعتقــــاد بطــــالن 

 متوقـــف عـــىل معرفـــة التوحيـــد ,الـــرشك وبغـــضه وإنكـــاره ورفـــضه
 فلـيس ,ه; فجاهل التوحيد انتفى عنه اعتقاد القلب وعملـهوضد

 فـــإن ,بمـــسلم; ألن التوحيـــد يكـــون بالقلـــب واللـــسان واجلـــوارح
  .انتفى يشء من ذلك انتفى اإلسالم

ٍال يمكــن جلاهــل التوحيــد أن يكــون حمققــا ألي رشط مــن رشوط  −٤ ً
كلمة اإلخـالص, وجمـرد الـتلفظ بحروفهـا مـن غـري معرفـة ويقـني 

 وكفـــر بـــام يعبـــد مـــن , وصـــدق وقبـــول وانقيـــاد,صوحمبـــة وإخـــال
ُّ, فال يكون قولـه بلـسانه توحيـدا, وال يعـد ً ال يفيد شيئا,دون اهللا َ ُ ً

ر  فهــــــو ال يعرفــــــه وال , بالتوحيــــــدا ًتعبــــــريا منــــــه عــــــن إيامنــــــه وإقــــــرا
  .يعتقده
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يعـــــرف أن  ال خيلـــــص العبـــــادة هللا وال يتـــــربأ مـــــن الـــــرشك, فهـــــو ال −٥
 , أو حتاكم, أو استغاثة, أو ذبح,ء من دعا,عبادته لغري اهللا رشك

ـــه إذا قـــال ال إهل إال اهللا فقـــد  أو اتبـــاع لتـــرشيع غـــري اهللا, ويظـــن أ
  .َّوحد اهللا وكفى

ُمل يكفــــر بالطــــاغوت ومــــا يعبــــد مــــن دون اهللا, فلــــم يعتقــــد بطــــالن  −٦
 فهــو ,ِّ ومل يكفــر مــن عبــد غــري اهللا ويتــربأ مــنهم,عبادتــه ومل جيتنبهــا

  . ني املوحدين وغريهمال يعرف الفارق الصحيح ب
 أن يكــون ممــن أتــى بالتوحيــد ال بقلبــه − وهــذه حالــه −فــال يمكــن  −٧

وال بلــــسانه وال بعملــــه, بــــل هــــو ممــــن دان بالــــرشك بقلبــــه ولــــسانه 
 فلـيس منـه وال عـىل ملتـه, ومـن ,وجوارحه, ومل يتبع ملة إبـراهيم

مل يكن عىل ملة إبراهيم إمام املوحـدين فلـيس هـو عـىل ديـن مجيـع 
  .نياملرسل

الــذي جيــادل عنــه أئمــة الــضالل وشــيوخ هــذا هــو حــال جاهــل التوحيــد 
 , هـو عقيـدة سـلفنا الـصالح,, ويعتقـدون أن احلكـم عليـه باإلسـالمالعرص

  .ومذهب أهل السنة واجلامعة
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 .هل يمكن من كان هذا حاله أن يكون مسلام?
ـا ,هل هذا الذي وصفنا هو حال جاهل التوحيـد: ونسأل القارئ َّ أم أ

  .لمناه ووصفناه بام هو منه بريء?قد ظ
  .َّ ال يتعداهاهنعم, هذه حالفإن أجاب اللبيب العاقل 

ــــن هــــذا اجلاهــــل مــــن ديــــن اهللا? هــــل أتــــى باألصــــل الــــذي ال : فنقــــول أ
ِيكون مسلام إال به? وإن مل يأت به فام حكمـه يف ديـن اهللا? مـا حكـم مـن مل  ً

  .يوحد اهللا, ال بقلبه وال بلسانه وال بعمله?
بة هذا الـسؤال يعرفهـا كـل مـن عـرف اإلسـالم, فمـن خـالل معرفـة إجا

 يمكــــن معرفــــة حكــــم هــــذا اجلاهــــل بكــــل يــــرس ,اإلســــالم الــــذي يريــــده اهللا
  .وسهولة

ـه ال إهل إال اهللا, وأن اإليـامن هبـا  فإذا عرفنا أن ال إسالم ملـن مل يـؤمن بأ
  :يكون بتحقيق ثالثة أمور

  .أال نعبد إال اهللا *
  .ًوال نرشك به شيئا *
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 مــن وثــن أو شــجر أو حجــر أو , يعبــد مــن دونــهونخلــع ونكفــر بــام *
  .إنس أو جن

  . من هذا?ًفهل جاهل التوحيد حقق شيئا
  .هل عبد اهللا وحده ومل يعبد غريه?

  .هل تربأ من الرشك فلم يرشك باهللا شيئا?
  .هل اعتقد بطالن كل ما يعبد من دون اهللا?

د كر واجتنب األرباب واآلهلة واأل اد املعبودة من دون هل رفض وأ
  .اهللا?

  .َّهل تربأ من الكفار واملرشكني وكفرهم وأبغضهم?
ـــه ًفـــإذا مل حيقـــق جاهـــل التوحيـــد شـــيئا  مـــن هـــذا, فهـــل يـــصح أن نقـــول أ

  .! مادام يقوهلا بلسانه وال ينكرها?,مؤمن بال إهل إال اهللا
ـــه الًهـــل يـــصح أن نـــسميه مـــسلام  ,يـــؤمن بـــال إهل إال اهللا  ونحـــن نعلـــم أ

  .!ام يردد كلمة ال يفقه معناها?وإن
  .! وهو يعبد غري اهللا?,ًهل يصح أن نسميه موحدا
  .! وهو مل يكفر بالطاغوت?,ًهل يصح أن نسميه مؤمنا
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هـــذه أســـئلة لـــن تـــصعب إجابتهـــا عـــىل مـــن عـــرف اإلســـالم الـــذي يريـــده 
ه مــن األديــان الباطلــة,اهللا ٌّوحــري بمــن .  وعــرف الفــرق بينــه وبــني مــا ســوا
 قبــل  ويبحــث هلــا عــن جــواب صــادق,باإلســالم أن يقــف عنــدها لــه َمَكــَح

  .يوم العرض

القرآن والسنة وكالم أهل العلم يشهد بضالل مـن ال يعـرف 
 .التوحيد

¶ ¸ m  ¾  ½  ¼  »º  ¹: يقول احلق تبارك وتعاىل

  Ë   Ê  É  È  Ç Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á   À  ¿
Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  ÌÔ Õ Ö × 

Ø Ù Ú Û l  ]٣٠−٢٩ :رافعاأل[.  
m  i  h  g   f  e  d  c l  k  j : ويقول عز وجل

q po n m   s rt l  ]١٠٤−١٠٣: الكهف[.  
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ُ اهللَِّال إهََِل إَ الَالَق ْنَ م«: ☺وقال رسول اهللا   ِونُ دْنِ مُدَبْعُ يَِام بَرَفَكَ وَّ
ِاهلل ِ اهللَىلَ عُهُابَسِحَ وُهُمَدَ وُهُالَ مَمُرَ حَّ َّ«)١(.  

ــــضاويف صــــحيح مــــسل   اهللاول رســــال قــــ: قــــال ؓ  عــــن عــــثامنًم أ
َمن مات  « :☺ َ ُوهو يعلمَْ َ ْ َ َ ه الَُ َ أ ُ َّ َّ إهل إالَ ِ َِ َ اهلل دخل اجلنةَ َّ َ ْ َ َ َ ُ َّ«)٢(.  

َبني اإلسالم عىل مخس عىل  «: ☺وقال  ََ ٍَ ْ َ ُ ْ ََ ِ ْ ِ ُأن يعبد اهلل ويكفر بام دونـهُ ُ ُ َ َ ْ َُ ََ ِ َ َ ْْ ُ َّ َ 
ِوإقام الصالة وإيتاء ا َ ِ َِ َّ َِ َ ِ َلزكاة وحج البيت وصوم رمضانَ َ ََّ َ ِ ْ َ َ ْ َ ِّ َ َِ ِْ َ«)٣(.  

ًأمجــــع العلــــامء ســــلفا [ : ♫ يقــــول الــــشيخ عبــــد الــــرمحن بــــن حــــسن
ً أن املرء ال يكـون مـسلام ,ًوخلفا من الصحابة والتابعني ومجيع أهل السنة

إال بــــــالتجرد مــــــن الــــــرشك األكــــــرب, والــــــرباءة منــــــه وممــــــن فعلــــــه, وبغــــــضهم 

                                                 
 ٣/٤٧٢:  يف مــــــسندهأمحــــــدورواه ,  )٢٣(كتــــــاب اإليــــــامن :  يف صــــــحيحه مــــــسلمرواه )١(

)٢٧٢٥٥ (٦/٣٩٤ ,)١٥٩١٩ ,١٥٩١٥.( 
   ).٢٦(كتاب اإليامن :  يف صحيحه مسلمرواه )٢(
  ). ١٦(كتاب اإليامن :  يف صحيحه مسلمرواه) ٣(
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 )١(]القــــــدرة, وإخــــــالص األعــــــامل كلهــــــا هللاومعــــــاداهتم حــــــسب الطاقــــــة و
  .انتهى

ال خــــــــالف أن  [ :♫ ويقـــــــول الــــــــشيخ حممـــــــد بــــــــن عبـــــــد الوهــــــــاب
ء مـــن بـــد أن يكـــون بالقلـــب واللـــسان والعمـــل, فـــإن اختـــل يش التوحيــد ال

, فـــإن عـــرف التوحيـــد ومل يعمـــل بـــه فهـــو كـــافر ًهـــذا مل يكـــن الرجـــل مـــسلام
  .معاند

 فهــــو , أو ال يعتقــــده بقلبــــهًفــــإن عمــــل بالتوحيــــد ظــــاهرا وهــــو ال يفهمــــه
  . انتهى)٢(]منافق

كـل مـن اعتقــد : وقـال ســائر أهـل اإلسـالم[  :♫بـن حـزم اويقـول 
, )ال إهل إال اهللا حممد رسول اهللا( ًبقلبه اعتقادا ال يشك فيه, وقال بلسانه

                                                 
  ).١١/٥٤٥( الدرر السنية يف األجوبة النجدية )١(
   ).١٧٩ص(كشف الشبهات ) ٢(
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, فإنــه ☺وأن كـل مــا جــاء بـه حــق, وبــرئ مـن كــل ديــن سـوى ديــن حممــد 
  . انتهى)١(]مسلم مؤمن
واإلسـالم هـو توحيـد اهللا وعبادتـه وحـده [  :♫ القيم ويقول ابن
فـام مل يـأت العبـد  واإليامن باهللا ورسوله واتباعه فيام جاء به, ,ال رشيك له

ًهبذا فليس بمسلم, وإن مل يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل   . انتهى)٢(]ً
ــضا [ :♫ويقــول شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة  فــإن التوحيــد أصــل ًوأ

الكالم الفارق بني أهـل اجلنـة وأهـل النـار, وهـو ثمـن اجلنـة, , وهو اإليامن
  .)٣(]ٍوال يصح إسالم أحد إال به

ًوإنـــام يـــصري الرجـــل مـــسلام حنيفـــا موحـــدا إذا شـــهد أن ال إهل [  :ويقـــول ً ً
 يف تألهــه وحمبتــه لــه, ًإال اهللا, فعبــد اهللا وحــده, بحيــث ال يــرشك معــه أحــدا

عائه له والتوكل عليه, ومواالته فيه وعبوديته وإنابته إليه, وإسالمه له ود

                                                 
  ).٤/٢٩(الفصل يف امللل واألهواء والنحل ) ١(
  ).٦٠٨ص(طريق اهلجرتني وباب السعادتني ) ٢(
  ).٢٤/٢٣٥(جمموع الفتاوى ) ٣(
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ى بحــق التوحيــد َنــْفَومعادتــه فيــه, وحمبتــه مــا حيــب, وبغــضه مــا يــبغض, وي
  .)١(]عن باطل الرشك

: وديـــــن اإلســـــالم الـــــذي ارتـــــضاه اهللا وبعـــــث بـــــه رســـــله هـــــو[: ويقـــــول
االستــسالم هللا وحـــده, فأصــله يف القلـــب هــو اخلـــضوع هللا وحــده بعبادتـــه 

ه,  ً عبـــده وعبـــد معـــه اهلإ آخـــر مل يكـــن مـــسلامفمـــنوحـــده دون مـــا ســـوا ً[)٢( 
  .انتهى

 وقــال الــشيخان حــسني وعبــد اهللا أبنــاء الــشيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب
↓ :  

وعمـــل , ودان بـــه, عـــرف التوحيـــد إال إذا ًال يكـــون مـــسلامإن الرجـــل [ 
 فـيام أخـرب بـه, وأطاعـه فـيام هنـى عنـه وأمـر ☺ق الرسـول ّ وصـد,بموجبه

  .انتهى )٣(] بهبه, وآمن به وبام جاء

                                                 
 ).٨/٣٧٠(جمموع الفتاوى ) ١(
   ).٧/٢٦٣( جمموع الفتاوى )٢(
 ).١٠/١٣٩( السنية يف األجوبة النجدية الدرر) ٣(
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  .املسلم ال يرشك باهللا
يعـــرف التوحيـــد, وال يوجـــد مـــسلم يعبـــد غـــري اهللا,  ال يوجـــد مـــسلم ال

 وإن ,عبـــد مـــن دون اهللا فلـــيس بمـــسلمُومـــن جهـــل التوحيـــد ومل يكفـــر بـــام ي
ه أتى باإلسالم الواجب عليهًكان جاهال   . يظن أ

 عبـــادة : تــشرتك يف معنـــى واحـــد هـــو,ولفــظ املـــسلم واملوحـــد واحلنيـــف
وجاهـل التوحيـد . ُاهللا وحده, وترك الرشك به, والكفر بام يعبـد مـن دونـه

ُمل يــــأت بالوصــــف الــــذي يــــستحق أن يــــ  وال , وال موحــــدا,ًسمى بــــه مــــسلامِ
  . وال مؤمنا,حنيفا

m  G  F  E  D  C  B  A : يقول احلق تبارك وتعاىل

    W   V   U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L     K  J   I  H
X `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  l ] الكافرونسورة[.  

فكل مسلم يربأ من عبادة غري . هذه السورة براءة من الرشك وأهله
 ومن الكفار واملرشكني وما يعبدونه من دون اهللا, وال يتحقق ,اهللا

ومن املعلوم أن جاهل التوحيد مل حيقق هذه  اإلسالم بدون هذه الرباءة,
 وال مما يعبدونه من , وال من الكفار,دة غري اهللا فلم يربأ من عبا,الرباءة
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ه ,ًدون اهللا, ومن كان هذه حاله يستحيل أن يكون مسلام  وإن زعم أ
ه مل يسلم هللا بعد   .مسلم; أل

  : هذه السورةوهو يتكلم عن فوائد,  ♫يقول ابن القيم 
ـــه ,فتأمـــل هـــذه النكتـــة البديعـــة[  ـــه ال يوصـــف بأ ِّ كيـــف جتـــد يف طيهـــا أ َ

هللا وعبــده املــستقيم عــىل عبادتــه, إال مــن انقطــع إليــه بكليتــه, وتبتــل عابــد 
ًإليــه تبتــيال, ومل يلتفــت إىل غــريه, ومل يــرشك بــه أحــدا ــه وإن  ً يف عبادتــه, وأ
ًعبده وأرشك به غريه فليس عابدا هللا, وال عبدا له ر هـذه ,ً  وهـذا مـن أرسا

  . انتهى)١(]السورة العظيمة اجلليلة
ه لو ً وحيجزه عن الرشك باهللا, وهو يعرف جيدافإيامن املسلم يمنعه  أ

أرشك باهللا خلرج عن اإلسالم وحبط عمله وصار مـن الكـافرين, فهـو ال 
 , وال يدين بغري اإلسالم, ويتربأ من عبادة غري اهللاًيرشك بعبادة ربه أحدا

ومن كل دين خيالف اإلسالم, وأما من مل يمنعه إسـالمه الـذي يدعيـه مـن 

                                                 
   ).١٤٤ص( بدائع الفوائد )١(
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 فإســـالمه غـــري صـــحيح, بـــل هـــو جمـــرد ,ك وتأليـــه غـــري اهللالوقـــوع يف الـــرش
ٍانتساب وادعاء كاذب ٍ.  

  :♫ ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
ًبد أن يكون عابدا لغريه,  وهلذا كان كل من مل يعبد اهللا وحده, فال[ 

 ,ٌوليس يف بني آدم قسم ثالث, بل إما موحد. ًيعبد غريه فيكون مرشكا
النصارى ومن : ِّذا كاملبدلني من أهل املللأو مرشك, أو من خلط هذا هب

َّأشبههم من الضالل املنتسبني إىل اإلسالم m  x  w  v: قال تعاىل. ُّ

  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z   y
«   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥l ]١٠٠−٩٩: النحل[ .....

إنام سلطانه عىل .  وال سلطان له عليهم,فإبليس ال يغوي املخلصني
 :وقوله. ونـــــم الذين به مرشكـــ وـه,ن يتولونهــــذيــــــم الـــ وـه,نـــــوياــــــالغ

mª  ©  ¨  §  ¦  ¥lصفتان ملوصوف واحد , 
  .  وكل من أرشك به فقد تواله,فكل من تواله فهو به مرشك

 m    o  n  ml  k     j  i  h  g  f  e   d :قال تعاىل

y  x  w  v   ut  s  r  q  pl ]٦١−٦٠:يس[ .
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ه يعبد ,وكل من عبد غري اهللا فإنام يعبد الشيطان  وإن كان يظن أ
بياء   ....  املالئكة واأل

ًبد أن يكون مرشكا عابدا  ًفكل من مل يعبد اهللا خملصا له الدين, فال ً
  . طانـٌابد للشيــو يف احلقيقة عـلغري اهللا, وـه
̀   m  Y  X W  V_ ^   ]  \  [  Z: قال تعاىل   

ba c d i h g f el   ]الزخرف: 
  .انتهى )١(]]٣٧−٣٦اآليات 

ًواإليامن أمر وجودي, فال يكون الرجل مؤمنا [ : ♫وقال 
ًظاهرا حتى يظهر أصل اإليامن, وهو شهادة أن ال إهل إال اهللا, وشهادة 
ًأن حممدا رسول اهللا, وال يكون مؤمنا باطنا حتى يقر بقلبه بذلك,  ً ً

  .... مع وجود العمل الصالح,ًوباطناًفينتفي عنه الشك ظاهرا 
والكفر عدم اإليامن, باتفاق املسلمني, سواء اعتقد : إىل أن قال

  .انتهى )١(]...لم ومل يتكًنقيضه وتكلم به, أو مل يعتقد شيئا

                                                 
 ). ١٤/٢٨٢,٢٨٤( جمموع الفتاوى )١(
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ً فمـــن أظهـــره كـــان مؤمنـــا, ومـــن فقـــد هـــذا ,فالتوحيـــد هـــو أصـــل اإليـــامن
ًاألصــــل فهــــو كــــافر مــــرشك, ويــــستحيل عقــــال ورشعــــا أن  ًيكــــون مؤمنــــا أو ً

  .ًمسلام
واإلســالم هــو توحيــد اهللا وعبادتــه وحــده [ : ♫يقــول ابــن القــيم 

  .ال رشيك له, واإليامن باهللا وبرسوله واتباعه فيام جاء به
ًفام مل يأت العبد هبذا فليس بمسلم, وإن مل يكن كافرا معاندا فهو كـافر  ً

  .جاهل
ًنــادا أو جهــال فــإن الكــافر مــن جحــد توحيــد اهللا وكــذب رســوله, إمــا ع ً

ه غري معاند  فهـو متبـع ألهـل ,ًوتقليدا ألهل العناد, فهذا وإن كان غايته أ
 بعـــــــذاب املقلـــــــدين ,العنـــــــاد, وقـــــــد أخـــــــرب اهللا يف القـــــــرآن يف غـــــــري موضـــــــع

  :إىل أن قال.... ألسالفهم من الكفار

                                                 
 
  . )٢٠/٨٦(جمموع الفتاوى  )١(
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بـــل الواجـــب عـــىل العبـــد أن يعتقـــد أن كـــل مـــن دان بـــدين غـــري اإلســـالم 
ً ال يعذب أحدا إال بعد قيـام احلجـة عليـه ▐ فهو كافر, وأن اهللا

  ....بالرسول
 وأمـــا يف أحكـــام الـــدنيا ,)١(هـــذا يف أحكـــام الثـــواب والعقـــاب: ثـــم قـــال

  . انتهى)٢(]فهي جارية عىل ظاهر األمر
فتأمل تعريفه لإلسالم, وأن مـن مل يـأت بـه فلـيس بمـسلم, وإذا مل يكـن 

, بغــــض النظــــر عــــن ســـ ًمـــسلام فــــال يكــــون إال كـــافرا ســــواء كــــان  ( بب كفــــرهً
 أو االســـتكبار أو , أو التكـــذيب, أو التقليـــد, أو الـــشك, أو اجلهـــل,العنـــاد

  ).اإلعراض
 فمــن قــال هــذه الكلمــة[  :♫ ويقــول الــشيخ ســليامن بــن عبــد اهللا

ً عارفا ملعناها, عامال بمقتضاها, من نفي الـرشك وإثبـات "ال إهل إال اهللا" ًً

                                                 
 . يعنى مسألة قيام احلجة)١(
   ).٦١٠,٦٠٨ص(طريق اهلجرتني وباب السعادتني ) ٢(
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 فهـذا , ملا تضمنته من ذلك والعمـل بـه مع االعتقاد اجلازم,الوحدانية هللا
  .ًهو املسلم حقا

  . فهو منافق,ًفإن عمل به ظاهرا من غري اعتقاد
  .وإن عمل بخالفها من الرشك فهو الكافر ولو قاهلا

ًأال تـــرى أن املنـــافقني يعملـــون هبـــا ظـــاهرا وهـــم يف الـــدرك األســـفل مـــن 
 فلــم ,والكفــرالنــار, واليهــود يقولوهنــا وهــم عــىل مــا هــم عليــه مــن الــرشك 

تــــــنفعهم, وكــــــذلك مــــــن ارتــــــد عــــــن اإلســــــالم بإنكــــــار يشء مــــــن لوازمهـــــــا 
  . فإهنا ال تنفعه, ولو قاهلا مائة ألف,وحقوقها

ــواع العبــادة لغــري اهللا اد القبــور ّ كعبــ,فكــذلك مــن يقوهلــا ممــن يــرصف أ
واألصـــنام, فـــال تـــنفعهم وال يـــدخلون يف احلـــديث الـــذي جـــاء يف فـــضلها, 

اد القبــــــور نطقــــــوا هبــــــا ّوعبــــــ: إىل أن قــــــال.... يــــــثومــــــا أشــــــبهه مــــــن األحاد
ِّ فتجد أحدهم يقوهلا وهـو يألـه غـري ,وا عن اإلتيان بهَوجهلوا معناها, وأب ُ

 والتوكـــل والـــدعاء , واخلـــوف والرجـــاء,اهللا باحلـــب واإلجـــالل والتعظـــيم
  ......عند الكرب
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ال إهل إال  " أن الـتلفظ بــ−  عـن عـاملًفـضال −فكيـف يظـن عاقـل: ثم قال
, وهـــم إنـــام قالوهـــا بألـــسنتهم وخالفوهـــا !? مـــع هـــذه األمـــور تـــنفعهم"اهللا

  .انتهى )١(]!?باعتقادهم وأعامهلم
ً اعلم أن العلـامء أمجعـوا عـىل أن مـن رصف شـيئا مـن  [:♫ويقول 

 ولـــو قـــال ال إهل إال اهللا حممـــد رســـول اهللا , فهـــو مـــرشك,الـــدعاء لغـــري اهللا
 أن ال يعبــــد إال بالــــشهادتني وصــــام وصــــىل, إذ رشط اإلســــالم مــــع الــــتلفظ

ً حقيقــة وإن تلفــظ اماهللا, فمــن أتــى بالــشهادتني وعبــد غــري اهللا, فــام أتــى هبــ
, كــاليهود الــذين يقولــون ال إهل إال اهللا وهــم مــرشكون, وجمــرد الــتلفظ امهبــ

  . انتهى)٢(]ًال يكفي يف اإلسالم بدون العمل بمعناها واعتقاده إمجاعا
 ال يمكـن أن يوصـف باإلسـالم ال ,ًهـالفمن مل يوحد اهللا وأرشك بـه ج

ُظـــــاهرا وال باطنـــــا, وال ح , وال يمكـــــن أن يوصـــــف بغـــــري ً وال حقيقـــــةًكـــــامً

                                                 
  ).٥٨−٥٦ص( تيسري العزيز احلميد يف رشح كتاب التوحيد )١(
     ).١٨٦ص( تيسري العزيز احلميد يف رشح كتاب التوحيد )٢(
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الرشك الـذي يـشهد لـه ظـاهره وحالـه ومقالـه, ومل خيـالف يف هـذا أحـد مـن 
  .املسلمني

ــــا ال أتــــصور كيــــف أن جهــــل النــــاس [ : ♫يقــــول ســــيد قطــــب  وأ
  .!ئرة هذا الدينعلهم يف داجي ,ابتداء بحقيقة هذا الدين

ٌإن االعتقاد بحقيقة فرع عن معرفتها  ,فإذا جهل الناس حقيقة عقيدة. ٍ
 وهـم ال يعرفـون ,ُفكيف يكونون معتنقني هلـا? وكيـف حيـسبون مـن أهلهـا

  ًابتداء مدلوهلا?
إن هــــــذا اجلهــــــل قــــــد يعفــــــيهم مــــــن حــــــساب اآلخــــــرة, أو خيفــــــف عــــــنهم 

ِّل مــــن ال يعلمــــوهنم العــــذاب فيهــــا, ويلقــــي بتبعــــاهتم وأوزارهــــم عــــىل كاهــــ
ولكن هذه مسألة غيبيـة مـرتوك أمرهـا .. حقيقة هذا الدين وهم يعرفوهنام

  :إىل أن قال.....هللا
 ال يمكــــن أن يكونــــوا معتقــــدين هبــــذا ,والــــذين جيهلــــون مــــدلول الــــدين

الدين; ألن اجلهل هنا وارد عـىل أصـل حقيقـة الـدين األساسـية, واجلاهـل 
ً وواقعا أن يكون معتقـدا بـهًيمكن عقال ال ,بحقيقة هذا الدين األساسية ً .

  .وهذه بدهيية. إذ االعتقاد فرع عن اإلدراك واملعرفة
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 ونـتلمس − وهـم يف غـري ديـن اهللا −ٌوخري لنا من أن نـدافع عـن النـاس 
 يف تعريـف النــاس حقيقــة َعَْرشَ أن نــ,خـري لنــا مــن هـذا كلــه.... هلـم املعــاذير

  .انتهى )١(]ضوهليدخلوا فيه أو يرف) دين اهللا( مدلول

 . وإن اعتقد أنه عىل هد,كل من مل يتبع اإلسالم فهو كافر
وأكثــــر أهــــل األرض كفــــار جــــاهلون ال يتبعــــون اإلســــالم, وكــــل مــــن مل 

,  فهـــــو عـــــىل ديـــــن غـــــريه, أو بعـــــد العلـــــم بـــــهًيتبـــــع اإلســـــالم ديـــــن اهللا جهـــــال
 . ومن مل يدن باإلسالم فهو كافر,يعرف اإلسالم وال يدين به فاجلاهل ال

ه  ه عىل هدى فهو مهتد, وليس كل من ظن أ ّوليس كل من اعتقد أ ٍ
ه يعبد غري اهللا فهو مرشك  ّعىل دين اإلسالم فهو مسلم, ومن مل يعرف بأ

ًوإن مل يسم معبوده اهلإ , فهذا ال ينفعه وال يغني عنه شيئا, فأهل الكتاب ِّ
¨  ©  m  ¬ «  ª :الذين قال اهللا عنهم

¯ ®l ]ومل يعتقدوا ً مل يكونوا يعتربوهنم أربابا.]٣١ ة من اآلي:التوبة ,

                                                 
 ).٤/٢٠٢١( تفسري يف ظالل القرآن )١(
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أهنم يعبدوهنم, ومل يغن عنهم ذلك شيئا, ألهنم اختذوهم كذلك يف 
 ومل جيعل جهلهم , وهو حقيقة حاهلم,احلقيقة, فوصفهم اهللا بالرشك

 ,ا هلم يف نفي الرشك عنهم, ومل يفرق بني من عبد املسيح وعزيرًعذرا
  . وحتريم ما أحله,لرهبان يف حتليل ما حرم اهللاوبني من أطاع األحبار وا

ومل يكن كفر مرشكي العرب العرتافهم بعبادة غري اهللا وتسمية 
د عبادهتم هلم, وهي الرشك الذي ّمعبوداهتم آلهة, وإنام كفروا بمجر

 ً لكانت رشطا, لتكفريهمًوا به مرشكني, ولو كانت التسمية رشطاُّمُس
, وح ضا يف كون عملهم كفرا كم من يكفر باهللا ويرشك به من هذه ًأ

األمة كحكم سائر الكفار من اليهود والنصارى وغريهم, فالكفر واحد 
  .وإن تسمى صاحبه باملسلم, وال يعفى منه ملجرد قول ال إهل إال اهللا

 .ال إسالم إال بمعرفة التوحيد والعمل به
ًجيب علينا أن ندرك جيـدا أن هنـاك جانبـا مـن الـدين ال يكـون اإل نـسان ً

 , أو مل يعمـل بـه, والعمل به, فمن مل يعتقد بـهواالعتقاد إال بمعرفته ًمسلام
 فهـــــو كـــــافر, وهـــــذا اجلانـــــب هـــــو أصـــــل اإلســـــالم وهـــــو ًأو مل يعرفـــــه أصـــــال

التوحيــد ومعنــى شــهادة أن ال إهل إال اهللا, فــإن جاهلــه ال يمكــن أن يكــون 
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ل حياتــــه, ّ, وهــــو مــــن مجلــــة الكــــافرين, وإن ظــــل يــــردد الــــشهادة طــــوًمــــسلام
ـه يفهمهــا ويـؤمن هبــا فـإن الــشهادة تقتـيض العلــم باملـشهود بــه وال . وظـن أ

  .بد
 عىل أن العلم رشط ًمستدال, ♫ يقول الشيخ سليامن بن عبد اهللا

  :يف الشهادة
َمـــن شـــهد «:  وهـــو قولـــه,ويف احلـــديث مـــا يـــدل عـــىل هـــذا[  ِ َ ْ  إذ كيـــف ,»َ

 .انتهى )١(] شهادة بهوجمرد النطق باليشء  ال يسمى, يشهد وهو ال يعلم
بـــــد فيهـــــا مـــــن علـــــم  والـــــشهادة ال[ : ♫ وكـــــذلك قـــــال ابـــــن تيميـــــة

 )٢(] وبيانــه, ال حيــصل مقــصود الــشهادة إال هبــذه األمــورالــشاهد, وصــدقه
  .انتهى

ينفك عنهـا, ومـن مل يعـرف  فرشط العلم يف الشهادة رشط رضوري ال
 شــهد بــه اهللا  فــشهادته باطلــة, فاجلاهــل بالتوحيــد مل يــشهد بــام,مــا يــشهد بــه

                                                 
   ).٥١ص( تيسري العزيز احلميد يف رشح كتاب التوحيد )١(
  ).١٤/١٨٧(جمموع الفتاوى ) ٢(
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 وهـــــو غـــــري نـــــافع باتفـــــاق ,ُومالئكتـــــه ورســـــله, فـــــال حيـــــسب قولـــــه شـــــهادة
  .املسلمني

واملقــــصود أن كلمــــة التوحيــــد إذا شــــهد هبــــا [ : ♫ قــــال ابــــن القــــيم
 قلبـه ً بموجبهـا, قـائامً, متـصفاً وإثباتـاً نفيا, بمعناها وحقيقتهاًاملؤمن عارفا

 هـــي التـــي رفعـــت هـــذا ولـــسانه وجوارحـــه بـــشهادته, فهـــذه الكلمـــة الطيبـــة
 وفروعهـــا متـــصلة ,العمـــل مـــن هـــذا الـــشاهد, أصـــلها ثابـــت راســـخ يف قلبـــه

  .انتهى )١(] وهي خمرجة لثمرهتا كل وقت,بالسامء
 َ الْنَ أَدِهَ شـْنَمـ «: قولـه[ : ♫ وقال الشيخ عبد الرمحن بن حـسن

ُ اهللَِّال إهََِلإ  ً, باطنــــا بمقتــــضاهاً ملعناهــــا, عــــامالً أي مــــن تكلــــم هبــــا عارفــــا,»َّ
 والعمــل بمــدلوهلا; كــام ,الــشهادتني مــن العلــم واليقــني  يف, فــال بــدًوظــاهرا

«      ¼    ½  ¾  m : , وقولــــهmá   à   ß     Þ     Ý  Ül : قــــال اهللا تعــــاىل

À  ¿l .وال يقـني وال عمـل ,أما النطـق هبـا مـن غـري معرفـة ملعناهـا 

                                                 
   ).١/١٧٣( إعالم املوقعني عن رب العاملني )١(
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 قــــول :العمــــل مــــن الــــرباءة مــــن الــــرشك, وإخــــالص القــــول و,بــــام تقتــــضيه
 .انتهى )١(] فغري نافع باإلمجاع,القلب واللسان, وعمل القلب واجلوارح

 ,"ّال إهل إال اهلل" :أمــا قــول اإلنــسان[ : ♫ويقــول الــشيخ ســليامن 
ه من أهل التوحيد, وهو  ه أ من غري معرفة ملعناها, وال عمل به, أو دعوا

مـــــن الـــــدعاء ّال يعـــــرف التوحيـــــد, بـــــل ربـــــام خيلـــــص لغـــــري اهلل مـــــن عبادتـــــه 
ــــــواع , والتوبــــــة واإلنابــــــة, والــــــذبح والنــــــذر,واخلــــــوف  وغــــــري ذلــــــك مــــــن أ

ًالعبــادات, فــال يكفــي يف التوحيــد, بــل ال يكــون إال مــرشكا واحلالــة هــذه, 
  .انتهى )٢(]كام هو شأن عباد القبور

وأصـل ديـن اإلسـالم [ : ♫ ويقول الشيخ عبـد الـرمحن بـن حـسن
ومعاداة أهله, ومعرفة التوحيد عىل معرفة الرشك, والرباءة منه وإنكاره, 

احلقيقــة, وقبولــه وحمبتــه, ومــواالة أهلــه, ومــن مل يكــن كــذلك فلــيس لــه يف 

                                                 
  ).٣٥ص(فتح املجيد رشح كتاب التوحيد ) ١(
   ).١١٠ص(تيسري العزيز احلميد يف رشح كتاب التوحيد  )٢(
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اإلســــالم نــــصيب; ألن مــــن مل يعــــرف الــــرشك مل يعــــرف التوحيــــد, ومــــن مل 
  . انتهى)١(]يعرفه كيف يعمل به

 .اجلهل بالتوحيد ليس كاجلهل بام بعده من أحكام الرشيعة
ـــ  ال يفرقـــون بـــني جهـــل ,أن جاهـــل التوحيـــد مـــسلمإن الـــذين يؤمنـــون ب

 وحيسبون األعامل كلها , وجهل ما بعده من أحكام الرشيعة,أصل الدين
 مــن , كمــن جهــل أحكــام التوحيــد,ســواء, مــن جهــل حتــريم اخلمــر وأمثالــه

حتــريم دعــاء غــري اهللا وأمثالــه, ويعتقــدون أن جهــل األمــرين ســواء, وكــال 
ِاجلاهلني مسلم يف نظرهم ْ َ.  

حلــــق أن أصــــل الــــدين لــــيس كغــــريه مــــن العبــــادات وفــــروع الــــرشيعة وا
 لـــيس كمثـــل مـــا يرتتـــب عـــىل ,األخـــرى, فـــام يرتتـــب عـــىل اجلهـــل بـــه وتركـــه
 ولكنــه جهــل حتــريم اخلمــر ,اجلهــل والــرتك لغــريه, فمــن أتــى بأصــل الــدين

 ال يقـــدح جهلـــه هـــذا يف إســـالمه وتوحيـــده, وشـــارب اخلمـــر مـــسلم ,ًمـــثال

                                                 
 ).٢/٥٩ ( جمموعة الرسائل واملسائل النجدية )١(
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 أو حتــاكم إىل غــري رشيعــة ,هللا, فــإن دعــا غــري اهللاٍعــاص مــادام ال يــرشك بــا
ه عبد غري اهللا, والذي جيهل التوحيد,ا غري مسلمً صار مرشك,اهللا  مل , أل

 وشـــــتان بـــــني ,فـــــشتان بـــــني الفعلـــــني.  فهـــــو كـــــافر جاهـــــل,ًيـــــسلم هللا أصـــــال
 وجهل مـا ,اجلهلني, فهناك فرق شاسع بني جهل معنى التوحيد ولوازمه

  .دونه من أمور الدين
فاجلهــل باإلســالم جهــل بــاهللا تعــاىل, فهــو يعنــي عــدم اإلســالم, فيكــون 

 ويــستحله , لعــدم علمــه بالتوحيــد, فهــو يــرىض بــالكفرًهــذا اجلاهــل كــافرا
ً, ويكون هذا اجلهل سببا لفعل الكفـر والـرشك بـشتى صـوره, فهـو ًجاهال

  .ال يفرق بني التوحيد ونقيضه
 أو اعتقــــاد ,أو املحبــــة , مــــن الــــرىض,فالــــرشك بــــاهللا ومــــا يتعلــــق بفعلــــه

 هــو الــذي ينفــي اإلســالم, وال يــستقيم , أو عــدم الكفــر بــه وبأهلــه,صــحته
فالــذي يــرشك بــاهللا ال . معــه إســالم, ألن جهلــه يعنــي انتفــاء اإلســالم كلــه

 .!, وكيف وهو ال يعرف التوحيد?ً أن يسمى موحداً وعقالًيصح رشعا
أو العمل, والتوحيد إن الكفر والرشك باهللا يكون باالعتقاد أو القول 

واإلســــالم ال يكــــون إال باألركــــان الثالثــــة جمتمعــــة, فــــإذا اختــــل يشء منهــــا 
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ا, واجلهل بالتوحيد يعني انتفاء األركان الثالثة, فهل ًمرشكصاحبه صار 
  .!?ًيعقل أن يكون مع جهله هذا مسلام

 , كفر يناقض أصل الـدين,جلاهل املرشك باهللابإسالم ااحلكم 
 .ل باإلسالمواجلهل بحكمه جه

فإذا تبني هذا, فإن الذي يعتقد أن اجلاهل املرشك باهللا مـسلم الدعائـه 
 فهـو كـافر مثلـه, ومـن مل , أو لـسبب آخـر, أو لقولـه ال إهل إال اهللا,اإلسالم

ّيكفرمهــا جلهلــه أو لــسبب آخــر فهــو كــافر مــثلهام غــري مــسلم, كمــن مل يكفــر  ّ
 .ًاليهود والنصارى مثال

شك يف كفـــر جاهـــل التوحيـــد أو جيهـــل حكمـــه; وال يمكـــن ملـــسلم أن يـــ
ألن كل مسلم يعرف ما هو أصل الدين الذي يفرق بني الكافر واملسلم, 
ـــه اعتقـــاد وقـــول وعمـــل, وأن مـــن جهلـــه فقـــد جهـــل اإلســـالم  ,ويعـــرف أ

ومن تركه فقد ترك اإلسالم, فاجلهل بحكم جاهل التوحيد جهل بأصل 
, فمـــن مل ِل مـــن مل يـــأت بـــهم تكفـــري كـــ ألن أصـــل اإلســـالم يـــستلز;اإلســـالم

  . بحكمهً كان أو عاملاً جاهال,ّيكفره فهو مثله
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 ال يــصح إســالمه ,وإذا كــان املــسلم الــذي دخــل يف اإلســالم بعــد كفــره
ا من مجلة الكافرين قبل دخوله يف اإلسالم يوم كان ًحتى يعترب نفسه كافر

ا يــرشك ويكفــر بــاهللا جهــال, فكيــف يتوقــف أو يــشك يف تكفــري الــذين بقــو
 وال ,هــذا أمــر ال يقبلــه العقــل الــسليم! عــىل مــا كــان عليــه هــو مــن الكفــر?

  .يشك يف بطالنه مسلم
 من أصل الدين الذي ,فاإليامن بكفر من جيهل التوحيد من هذه األمة

  .ال يصح اإلسالم بدونه, واجلهل به هو جهل باإلسالم نفسه
  

][  
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ن قـد أكملنـا اجلـزء تم الدرس السادس بعـون اهللا وتوفيقـه, وهبـذا نكـو
  .األول من سلسلة دروس تعلم التوحيد وما يتعلق به

ولنــا عــودة إن شــاء اهللا ملواصــلة املــشوار مــع اجلــزء الثــاين يف وقــت آخــر 
  . إن كان يف العمر بقيةًعسى أن يكون قريبا

ت خلقتنـا ومل نكـن شـيئا مـذكورا, ورزقتنـا ومل يكـن  مهللا لك احلمد أ
 ولـــــوالك مـــــا اهتـــــدينا, ,نا مـــــن بعـــــد الـــــضاللةلنـــــا حـــــول وال قـــــوة, وهـــــديت

 , ولـــوالك مـــا تعلمنـــا, ورشحـــت صـــدورنا لفهـــم دينـــك,وعلمتنـــا التوحيـــد
 ,, وأخرجتنـا مـن الظلـامت إىل النـور صـدورناولوال هدايتك مـا انـرشحت

ولوال فضلك ورمحتك ما خرجنا, سبحانك مهللا وبحمدك نشهد أن ال 
ــــــت نــــــستعينك ونــــــستغفرك  ونــــــؤمن بــــــك ونتوكــــــل  ,ونــــــستهديكإهل إال أ

 ونخلـع ونـرتك مــن , نـشكرك وال نكفـرك, ونثنـي عليـك اخلـري كلــه,عليـك
 , وإليــك نــسعى ونحفـــد, ولــك نـــصيل ونــسجد,يكفــرك, مهللا إيــاك نعبــد

  .  إن عذابك اجلد بالكفار ملحق,نرجو رمحتك ونخشى عذابك
ــت أســتغفرك وأتــوب  ســبحانك مهللا وبحمــدك أشــهد أن ال إهل إال أ

  .إليك
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١  
اإلمـــام احلـــافظ شـــهاب : اإلصـــابة يف متييـــز الـــصحابة, اســـم املؤلـــف .١

: عــيل حممــد البجــاوي, الطبعــة: الــدين ابــن حجــر العــسقالين, حتقيــق
 .دار اجليل, بريوت: م, دار النرش١٩٩٢ − ـه١٤١٢األوىل, 

اهللا أبــــــو عبــــــد : إعـــــالم املــــــوقعني عـــــن رب العــــــاملني, اســــــم املؤلـــــف .٢
طــه عبـــد : شــمس الــدين حممــد بــن أيب بكــر بــن قــيم اجلوزيــة, حتقيــق

 ,دار اجليـــــــل:  دار النـــــــرشم,١٩٧٣: , ســـــــنة الطبـــــــعالـــــــرؤوف ســـــــعد
   .بريوت

                                                 
 يف حتقيـــــــق ومراجعـــــــة  مـــــــن املراجـــــــعتـــــــم االعـــــــتامد عـــــــىل نـــــــسخ إلكرتونيـــــــة: مالحظـــــــة )١(

مثـــل املكتبـــة الـــشاملة اإلصـــدار الرســـمي األول, ومكتبـــة اجلـــامع الكبـــري النـــصوص, 
   . الرابعلكتب الرتاث العريب واإلسالمي اإلصدار

ضا    *   .ملراجعللمصادر وا هلجائيرتتيب امراعاة ال تقد مت: ًأ

)١(
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أبــــو عبــــد اهللا : إغاثــــة اللهفــــان مــــن مــــصائد الــــشيطان, اســــم املؤلــــف .٣
حممد حامد : شمس الدين حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية, حتقيق

دار :  دار النــــــــــرشم,١٩٧٥ −ـه ١٣٩٥, نيــــــــــةالثا:  الطبعــــــــــة,الفقــــــــــي
  . بريوت,املعرفة

عــــيل مهنــــا : أبــــو الفــــرج األصــــبهاين, حتقيــــق: األغــــاين, اســــم املؤلــــف .٤
 .دار الفكر للطباعة والنرش , لبنان: وسمري جابر, دار النرش

عبـد الـرمحن بـن : اسم املؤلف الباعث عىل إنكار البدع واحلوادث, .٥
 األوىل, :الطبعـــــة,  أمحـــــد عنـــــربعـــــثامن: إســـــامعيل أبـــــو شـــــامة, حتقيـــــق

  . القاهرة,دار اهلدى: دار النرشم, ١٩٧٨ − ـه١٣٩٨
أبــو الليــث نــرص :  , اســم املؤلــف)تفــسري الــسمرقندي (بحــر العلــوم .٦

حممــود . د :بـن حممـد بــن إبـراهيم الــسمرقندي الفقيـه احلنفــي, حتقيـق
   . بريوت,دار الفكر:  دار النرش,مطرجي

ئــد, اســم املؤلــف .٧ أبــو عبــد اهللا شــمس الــدين حممــد بــن : بــدائع الفوا
ل  عـــاد−هـــشام عبـــد العزيـــز عطـــا : أيب بكـــر بـــن قـــيم اجلوزيـــة, حتقيـــق
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 −ـه ١٤١٦, األوىل:  الطبعـــة, أرشف أمحـــد−عبـــد احلميـــد العـــدوي 
  . مكة املكرمة,مكتبة نزار مصطفى الباز:  دار النرشم,١٩٩٦

بو الفـداء اإلمام احلافظ عامد الدين أ: البداية والنهاية, اسم املؤلف .٨
مكتبـــة املعـــارف, : إســـامعيل بـــن كثـــري القـــريش الدمـــشقي, دار النـــرش

 .بريوت
حممــد بــن حممــد : تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس, اســم املؤلــف .٩

بيـــدي, ّي أبـــو الفـــيض, امللقـــب بمرتـــىض الزبـــن عبـــد الـــرزاق احلـــسين
 .دار اهلداية: جمموعة من املحققني, دار النرش: حتقيق

ف تلبـــــــيس داود بـــــــن جـــــــرجيس, اســـــــم تأســـــــيس التقـــــــديس يف كـــــــش .١٠
عبـــد  :عبـــد اهللا بـــن عبـــد الـــرمحن أبـــا بطـــني, دراســـة وحتقيـــق :املؤلـــف

 , األوىل:, الطبعـــــةالــــسالم بــــن بــــرجس بــــن نــــارص آل عبــــد الكــــريم 
 .مؤسسة الرسالة :, دار النرشم٢٠٠١ −ـه ١٤٢٢

قيـــة يف األعـــامل القلبيـــة, اســـم املؤلـــف .١١ شـــيخ اإلســـالم : التحفـــة العرا
, الثانيــــــة: د بــــــن عبــــــد احللــــــيم ابــــــن تيميــــــة, الطبعــــــةتقــــــي الــــــدين أمحــــــ

  .القاهرة, املطبعة السلفية:  دار النرشـه,١٣٩٩
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 احلـافظ عـامد الـدين أبـو اإلمـام: تفسري القرآن العظيم, اسم املؤلـف .١٢
ـه, ١٤٠١: طبعــة ســنة الدمــشقي, بــن كثــري القــريشإســامعيل الفــداء 

  .بريوت, دار الفكر: دار النرش
فخــر الـدين حممــد :  فــاتيح الغيـب, اســم املؤلـفالتفـسري الكبـري أو م .١٣

م, ٢٠٠٠ −ـه ١٤٢١, األوىل: بـــن عمـــر التميمـــي الـــرازي, الطبعـــة
   . بريوت,دار الكتب العلمية: دار النرش

دار   ســــيد قطــــب إبــــراهيم,:يف ظــــالل القــــرآن, اســــم املؤلــــفتفــــسري  .١٤
 .القاهرة, دار الرشوق: النرش

 سليامن :, اسم املؤلفتيسري العزيز احلميد يف رشح كتاب التوحيد .١٥
: , الطبعــةلــشاويشازهــري  :دراســة وحتقيــق بــن عبــد اهللا آل الــشيخ,

, اإلســــــــــــالمياملكتــــــــــــب : , دار النــــــــــــرشم٢٠٠٢ − ـه١٤٢٣األوىل, 
  . دمشق− بريوت

 مطبـــــوع ضـــــمن مؤلفـــــات الـــــشيخ حممـــــد بـــــن عبـــــد ثالثـــــة األصـــــول, .١٦
حممـــــد بـــــن عبـــــد الوهـــــاب, :  اســـــم املؤلـــــف,الوهـــــاب, اجلـــــزء األول

 عبــد −  ســعود بــن حممــد البــرش− رص بــن عبــد اهللا الطــريمنــا: حتقيــق
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مطــــــابع :  دار النــــــرش,األوىل:  الطبعــــــة,الكــــــريم بــــــن حممــــــد الالحــــــم
  . الرياض,الرياض

:  , اسـم املؤلـف)تفسري الطربي (جامع البيان عن تأويل آي القرآن .١٧
دار ـه, ١٤٠٥: طبعـــــة ســـــنة جعفـــــر حممـــــد بـــــن جريـــــر الطـــــربي, وأبـــــ

  . بريوت,دار الفكر: النرش
حممـد بـن عيـسى بـن : اجلامع الصحيح سنن الرتمذي, اسم املؤلـف .١٨

ْســورة بــن موســى بــن الــضحاك أمحــد :  الرتمــذي أبــو عيــسى, حتقيــق,َ
دار إحيـــــــاء الـــــــرتاث العـــــــريب, : حممـــــــد شـــــــاكر وآخـــــــرون, دار النـــــــرش

 .بريوت
اجلـــامع املـــسند الـــصحيح املختـــرص مـــن أمـــور رســـول اهللا صـــىل اهللا  .١٩

امـــــه  :  , اســـــم املؤلـــــف)يح البخـــــاريصـــــح(عليـــــه وســـــلم وســـــننه وأ
: اهللا البخــــــــاري اجلعفــــــــي, حتقيــــــــق حممــــــــد بــــــــن إســــــــامعيل أبــــــــو عبــــــــد

م, دار ١٩٨٧ −ـه ١٤٠٧الثالثـــة, : مـــصطفى ديـــب البغـــا, الطبعـــة.د
 . بريوت−الياممة , دار ابن كثري: النرش



‡îyìnÛa@áÜÈm@‘ëŠ‡Û@‡îÐ¾a@Éßb§a@ @
  

  
٢١٤

عبـد الــرمحن بــن أيب : , اسـم املؤلــف يف التفـسري باملــأثورالـدر املنثــور .٢٠
دار : م, دار النـرش١٩٩٣: طي, سـنة الطبـعجـالل الـدين الـسيو بكر

  .الفكر, بريوت
 علـــامء نجـــد األعـــالم,: الـــدرر الـــسنية يف األجوبـــة النجديـــة, املؤلـــف .٢١

ــــــن قاســــــم: املحقــــــق ــــــن حممــــــد ب : الطبعــــــة , النجــــــديعبــــــد الــــــرمحن ب
  .م١٩٩٦ − ـه١٤١٧السادسة, 

علــــامء نجـــد األعــــالم,  : اســــم املؤلـــفالرســـائل واملــــسائل النجديـــة, .٢٢
 .القاهرة ,مطبعة املنار :, دار النرشـه١٣٤٦, ىلو األ:الطبعة

إبـراهيم بـن عـيل بـن متـيم : زهر اآلداب وثمر األلباب, اسم املؤلف .٢٣
صاري أبـو إسـحاق احلـرصي القـريواين, دار النـرش دار اجليـل, : ُاأل

 .بريوت
ابن ماجة أبو عبد اهللا حممد بـن يزيـد : سنن ابن ماجه, اسم املؤلف .٢٤

حممــد فــؤاد عبــد البــاقي, : يــه يزيــد, حتقيــقوماجــة اســم أب القزوينــي,
 .دار الفكر, بريوت: دار النرش
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أبــــو داود ســــليامن بــــن األشــــعث بــــن : ســــنن أيب داود, اســــم املؤلــــف .٢٥
: تاين, حتقيــقشري بــن شـداد بــن عمــرو األزدي السجــسإسـحاق بــن بــ

 .دار الفكر, بريوت: حممد حميي الدين عبد احلميد, دار النرش
أمحــد بــن احلــسني بــن عــيل بــن : م املؤلــفســنن البيهقــي الكــربى, اســ .٢٦

: حممد عبد القادر عطـا, طبعـة سـنة: موسى أبو بكر البيهقي, حتقيق
 .مكتبة دار الباز, مكة املكرمة: م, دار النرش١٩٩٤ −ـه ١٤١٤

أبو حممد عبـد اهللا بـن عبـد الـرمحن بـن : سنن الدارمي, اسم املؤلف .٢٧
 فواز أمحد زمـريل :َالفضل بن هبرام بن عبد الصمد الدارمي, حتقيق

دار : ـه, دار النـرش١٤٠٧األوىل, :  خالد السبع العلمـي, الطبعـة −
 .الكتاب العريب, بريوت

أبـو عبـد الـرمحن أمحـد بـن شـعيب بـن : السنن الكـربى, اسـم املؤلـف .٢٨
 −عبــد الغفــار ســليامن البنــداري .د: عــيل اخلراســاين النــسائي, حتقيــق
م, دار ١٩٩١ −ـه ١٤١١األوىل, : ســـــيد كـــــرسوي حـــــسن, الطبعـــــة

 .دار الكتب العلمية, بريوت: النرش
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حممــد : , اســم املؤلــف)كتــاب الــسري واملغــازي(ســرية ابــن إســحاق  .٢٩
األوىل, : سهيل زكار, الطبعة: بن إسحاق بن يسار املطلبي, حتقيق

 .دار الفكر, بريوت: م, دار النرش١٩٧٨ −ـه ١٣٩٨
 بغــوي, احلــسني بــن مــسعود الأبــو حممــد: رشح الــسنة, اســم املؤلــف .٣٠

:  الطبعــــــة, حممــــــد زهــــــري الــــــشاويش−شــــــعيب األرنــــــاؤوط : حتقيــــــق
 ,املكتـــــــــب اإلســـــــــالمي :م, دار النـــــــــرش١٩٨٣ −ـه ١٤٠٣  ,الثانيـــــــــة
  . بريوت−دمشق 

مـــــسلم بـــــن احلجـــــاج أبـــــو احلـــــسن : صـــــحيح مـــــسلم, اســـــم املؤلـــــف .٣١
: حممــد فــؤاد عبــد البــاقي, دار النــرش: القــشريي النيــسابوري, حتقيــق

 ., بريوتدار إحياء الرتاث العريب
أبـــــو عبـــــد اهللا : طريـــــق اهلجـــــرتني وبـــــاب الـــــسعادتني, اســـــم املؤلـــــف .٣٢

عمــر بــن : شــمس الــدين حممــد بــن أيب بكــر بــن قــيم اجلوزيــة, حتقيــق
:  دار النــرشم,١٩٩٤ −ـه ١٤١٤, الثانيــة:  الطبعــة,حممــود أبــو عمــر
  .امّ الدم,دار ابن القيم
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ظ مــام احلــافإلا: فــتح البــاري رشح صــحيح البخــاري, اســم املؤلــف .٣٣
حمـب الـدين اخلطيـب, :  حتقيـق,شهاب الـدين ابـن حجـر العـسقالين

  . بريوت,دار املعرفة: دار النرش
 فــــتح القــــدير اجلــــامع بــــني فنــــي الروايــــة والدرايــــة مــــن علــــم التفــــسري .٣٤

حممـــــــد بـــــــن عـــــــيل بـــــــن حممـــــــد : , اســـــــم املؤلـــــــف)تفـــــــسري الـــــــشوكاين(
  . بريوت,دار الفكر: الشوكاين, دار النرش

عبـــد الـــرمحن بـــن : لتوحيـــد, اســـم املؤلـــففـــتح املجيـــد رشح كتـــاب ا .٣٥
: الطبعــــةحممــــد حامــــد الفقــــي,  :حــــسن آل الــــشيخ, دراســــة وحتقيــــق

مطبعـة الـسنة املحمديـة,  :دار النرش ,م١٩٥٧ − ـه١٣٧٧السابعة, 
  .القاهرة

أبو حممد عـيل بـن  :الفصل يف امللل واألهواء والنحل, اسم املؤلف .٣٦
دلـــيس, دار  مكتبـــة : النـــرشأمحـــد بـــن ســـعيد بـــن حـــزم بـــن غالـــب األ

  . القاهرة,اخلانجي
عــــد األربـــــع, .٣٧  مطبـــــوع ضــــمن مؤلفـــــات الـــــشيخ حممــــد بـــــن عبـــــد القوا

 حممـــــد بـــــن عبـــــد الوهـــــاب,:  اســـــم املؤلـــــف,الوهـــــاب, اجلـــــزء األول
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 − أمحــد كحيــل .د − عبــد العزيــز بــن عبــد الــرمحن الــسعيد. د: حتقيــق
 ,مطــــــابع الريــــــاض:  دار النــــــرش,األوىل:  الطبعــــــة, لبيــــــب الــــــسعيد.د

  .ضالريا
, )مــــصنف ابــــن أيب شــــيبة(الكتــــاب املــــصنف يف األحاديــــث واآلثــــار .٣٨

كـامل : , حتقيـقر عبد اهللا بن حممد بن أيب شـيبةأبو بك:  اسم املؤلف
مكتبـــــــة :  دار النـــــــرشـه,١٤٠٩ األوىل,: يوســـــــف احلـــــــوت, الطبعـــــــة

 .الرشد, الرياض
, )جمموع الفتـاوى(كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  .٣٩

 شــيخ اإلســالم تقــي الــدين أمحــد بــن عبــد احللــيم ابــن :اســم املؤلــف
:  الطبعـــة,عبـــد الـــرمحن بـــن حممـــد بـــن قاســـم النجـــدي: تيميـــة, حتقيـــق

 .مكتبة ابن تيمية:  دار النرش,الثانية
مطبــــوع ضــــمن مؤلفــــات الــــشيخ حممــــد بــــن عبــــد , كــــشف الــــشبهات .٤٠

 حممـــــد بـــــن عبـــــد الوهـــــاب, :الوهـــــاب, اجلـــــزء األول, اســـــم املؤلـــــف
  سـعود بـن حممـد البـرش−ارص بـن عبـد اهللا الطـريمنـ :دراسة وحتقيـق
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 جامعــة حممــد بــن ســعود, :النــارش  عبــد الكــريم بــن حممــد الالحــم,−
 .الرياض

ئــد, اســم املؤلــف .٤١ أبــو احلــسن نــور الــدين : جممــع الزوائــد ومنبــع الفوا
حـسام الـدين القـديس, : عيل بن أيب بكر بـن سـليامن اهليثمـي, حتقيـق

مكتبــــــــة القــــــــديس, : ر النــــــــرشم, دا١٩٩٤ − ـه١٤١٤: طبعــــــــة ســــــــنة
  .القاهرة

القـــادر  حممـــد بـــن أيب بكـــر بـــن عبـــد: خمتـــار الـــصحاح, اســـم املؤلـــف .٤٢
 − ـه١٤١٥: طبعــــة ســــنة: الطبعــــةحممــــود خــــاطر, : الــــرازي, حتقيــــق

 .بريوت, مكتبة لبنان نارشون:  دار النرشـه,١٩٩٥
حممـــد بـــن  اهللا أبـــو عبـــد: املـــستدرك عـــىل الـــصحيحني, اســـم املؤلـــف .٤٣

: مــصطفى عبــد القــادر عطــا, الطبعــة: يــسابوري, حتقيــقاهللا الن عبــد
دار الكتـــــــــــب العلميـــــــــــة, : م, دار النـــــــــــرش١٩٩٠ −ـه ١٤١١األوىل, 
 .بريوت
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أبــو عبــد اهللا أمحــد بــن : مــسند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل, اســم املؤلــف .٤٤
مؤســـسة : , دار النـــرشحممـــد بـــن حنبـــل بـــن هـــالل بـــن أســـد الـــشيباين

 .القاهرةقرطبة, 
احلـسني بـن أبـو حممـد : , اسم املؤلـف) البغويتفسري(معامل التنزيل  .٤٥

دار : خالــد عبــد الــرمحن العــك, دار النــرش:  حتقيــق,مــسعود البغــوي
  . بريوت,املعرفة

 جعفــر امحــد بــن حممــد بــن أبــو: معــاين القــرآن الكــريم, اســم املؤلــف .٤٦
: حممد عيل الـصابوين, الطبعـة: , حتقيقإسامعيل املعروف بالنحاس

  .رمةك مكة امل,جامعة أم القرى: نرش دار الـه, ١٤٠٩, األوىل

  

][ 
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 ٧......................................................نصيحة لك يا أخي

 ٩..................................................................مقدمة
 ١٧..........................التوحيد أصل دين اإلسالم: الدرس األول

 ٢٣......................................معنى أن التوحيد هو أصل الدين
 ٣٣................................)اإلسالم(معنى كلمة : الدرس الثاين
 ٤٨.......................................لامين اخلاطئ لإلسالماملفهوم الع

 ٦١...................)ال إله إال اهللا( املعنى الصحيح لـ : الدرس الثالث
 ٦٩.................................التوحيد ليس جمرد كلمة تقال باللسان

 ٨١............................................التوحيد يتحقق بثالثة أمور
 ٨٢.................................................األدلة من كتاب اهللا   
 ٨٦............................األدلة من السنة والسرية الصحيحة الثابتة   

, وتطبيقهـا وااللتـزام هبـا يف كيفية العمل بـال إلـه إال اهللا: الدرس الرابع
 ٩٧........................................................... احلياة واقع

 ٩٨........................................................تعريف العبادة
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  ١١٢..........................................فهم ناقص وخاطئ للعبادة
واع العبادة   ١١٣.........................................................أ

  ١١٨.التوحيد إخالص العبادة كلها هللا, والرشك رصف يشء منها لغري اهللا
  ١٢١..........................................أمور هامة ال بد من معرفتها
  ١٢٢.......به شيئا?رشك تأال تعبد إال اهللا, وال : كيف حتقق هذين األمرين

  ١٣١............كيف يتم الكفر بام يعبد من دون اهللا?: الدرس اخلامس
  ١٣١.................................أسامء املعبودات الباطلة يف كتاب اهللا

  ١٣٩...........................................الرشك اختاذ معبود مع اهللا
واع من املعبودات الباطلة   ١٤٤..........................................أ

  ١٤٧.....................................كيف تكفر بام يعبد من دون اهللا?
  ١٥٠................ هو اإلسالم نفسهنيالدليل عىل تكفري الكفار واملرشك

  ١٥٣........................................................زيادة توضيح
  ١٥٥...فر والرباءة من عابديهـال يتحقق الكفر بام يعبد من دون اهللا دون الك
بياء كلهم تربؤوا من الكفار واملرشكني   ١٥٩............................األ

  ١٦١......ال ينكر أن تكفري املرشكني من أصل الدين إال من جيهل اإلسالم
  ١٦٢.لدينحقيقة اخلالف بيننا وبني من ال يؤمن بأن تكفري الكفار من أصل ا
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 ١٦٨......................................................ملخص الدرس
 ١٦٩..........................................................واقع الناس

 ١٧٢..................................................غربة اإلسالم وأهله
 ١٧٩..........................حكم من جيهل التوحيد: الدرس السادس

 ١٨٠...........................................حال من ال يعرف التوحيد
 ١٨٥...القرآن والسنة وكالم أهل العلم يشهد بضالل من ال يعرف التوحيد

 ١٩٠.................................................املسلم ال يرشك باهللا
ه عىل هدىكل من مل يتبع اإلسالم فهو كافر, وإن اعت  ١٩٩.............قد أ
 ٢٠٠...............................ال إسالم إال بمعرفة التوحيد والعمل به

 ٢٠٤..............اجلهل بالتوحيد ليس كاجلهل بام بعده من أحكام الرشيعة
احلكـــــم بإســـــالم اجلاهـــــل املـــــرشك بـــــاهللا, كفـــــر ينـــــاقض أصـــــل الـــــدين, واجلهـــــل 

 ٢٠٦...............................................بحكمه جهل باإلسالم
 ٢٠٩....................................................املراجعاملصادر و
  ٢٢١.................................................. املوضوعاتفهرس
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