كتاب التوحيد البن رجب

كتاب التوحيد البن رجب الحنبلي
بين يدي ىذه الرسالة
مراعاة أحواؿ ا١تخاطبُت
صلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ورسولو ،وعلى آلو وصحبو ومن اىتدى هبداه.
نبدأ ىذا الدرس معكم -وفقكم اهلل -من خبلؿ قراءة كتاب التوحيد ،أو كتاب موسوـ بكلمة
اإلخبلص وحقيقة معناىا ،لئلماـ العلَم العبلمة أيب الفرج عبد الرٛتن بن رجب اٟتنبلي ،ا١تعروؼ الشهَت،
من كبار أئمة اٟتنابلة ،وىو ترٚتتو بُت أيديكم ،وىي مدونة يف ا١تصادر العديدة ،وىو من أعبلـ القرف
الثامن ،ولو ا١تؤلفات ا١تتنوعة يف الفقو واألصوؿ واٟتديث ،ويف العقيدة كما يف ىذا الكتاب ا١تختصر ا١تبارؾ.
وىذه الرسالة تُػ ْع ٌَت هبذا ا١توضوع العظيم؛ موضوع كلمة التوحيد وما تقتضيو ،وما ورد فيها من
األحاديث اليت اشتبو معناىا على كثَت من الناس.
والحظت أف الكتاب قد ُع ٍِت بو أىل العلم ،من حيث الطباعة والتحقيق ،والتخريج ١تا فيو من
األحاديث ،والذي وقع يل من ىذه الطبعات والتحقيقات ٖتقيق األستاذ صربي سبلمة شاىُت ،والحظت
أنو -يعٍت -قد ُوفق يف ىذا التحقيق ،وقدـ للكتاب مقدمة يف التوحيد أيضا مناسبة ،فبل أدري لعل ىذه

الطبعة معكم أو مع بعضكم ،ىو؟ ىي اليت معك؟ جيدة ،أظن أهنا أجود الطبعات والتحقيقات ،فلهذا

أقًتح أ ف نستهل ىذا اللقاء وىذا الدرس بقراءة ما يف صفحة عشرين ،ما عندؾ؟ العنواف بُت يدي ىذه
الرسالة.
نعم ،تفضل يا شيخ.


اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
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قاؿ -وفقو اهلل تعاىل : -تغلغل الفقو اإلرجائي يف األمة حىت غدا اإلدياف قوال ،والتوحيد شعارا،
واإلسبلـ إرثا وانتسابا ،وصادؼ ىذا الفكر قلوبا خاوية ،فاستحكم من القلوب والعقوؿ ويف حياة البشر،
وكما قيل:
أتا ا ااااي ىواىا ا ااا هب ا ا ا أن أ ا ا اار ال ا ا ااو  فص ا ا ا ا ا ا اااي هلب ا ا ا ا ا ا ااا اليا ا ا ا ا ا ااا فت نا ا ا ا ا ا ااا




فًتؾ الناس الفرائض والواجبات والسنن ،واكتفوا بقوؿ" :ال إلو إال اهلل" ،وظنوا أف دينهم ٤تفوظ،
وإسبلمهم مصوف ،وإدياهنم ال غبار عليو ،فهم يؤمنوف برب واحد للكوف ،ال يعتقدوف بالتثليث ،ويعرفوف
أف اهلل رهبم وخالقهم ورازقهم ،ويؤمنوف -على حد زعمهم -باليوـ اآلخر ،واٟتساب والعقاب ،واٞتنة
والنار.
وقد يؤدي بعضهم صبلة اٞتمعة والعيدين ،وقد يصوـ البعض ،وقد يصوـ البعض اآلخر شهر رمضاف،
أو بعض أياـ منو ،وقد يعتمر البعض اآلخر وحيج بيت اهلل اٟتراـ ،ويظنوف أهنم على خَت ،وعلى جادة
الطريق.
والكثَت ٦تن ينتسبوف ٢تذا الدين يعتقد النفع والضر بيد بعض األولياء والصاٟتُت ،فيتوسل هبم،
ويستغيث ،وينذر ٢تم ،وحيلف باسم الواحد منهم ،ويظنوف أهنم على خَت ما داموا يقولوف" :ال إلو إال اهلل".
وقد سرت أحاديث  :من قاؿ :ال إلو إال اهلل دخل اٞتنة   وأخرجوا من النار من قاؿ :ال إلو
إال اهلل



وما شابو ذلك حىت سرت ىذه األحاديث يف العامة سرياف النار يف ا٢تشيم ،فأتت على

األخضر واليابس.
فظن أكثر ا١تنتسبُت إىل ا١تلة أف النطق بالشهادتُت يكفي يف إثبات صفة اإلسبلـ ودخوؿ اٞتناف ،وإف
تركوا الصلوات ،وفعلوا ا١تنكرات كاالستهزاء باهلل ورسولو وآياتو ،وأشركوا باهلل ما مل ينزؿ بو سلطانا ،ووالوا
أعداء اهلل من اليهود والنصارى وا١تلحدين ،وحكموا يف الناس الشرائع الكفرية ،والقوانُت الوضعية اٞتاىلية،
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نشأ على ذلك الصغَت ،وىرـ عليو الكبَت ،حىت صار يف ُعرؼ العامة ومعتقدىم عند بعض الدعاة أف ىذا

ىو الوضع السليم ،واألمر الذي ال ُحيتاج إىل وقفة ،بل وقفات؛ اللهم إال بعض اإلصبلحات من ىنا ومن

ىناؾ.
وأصبح اإلنكار متوجها على من ينكر ذلك الوضع ،أو يضع يده على أصل الداء ،أو حياوؿ أف يهز
بعنف ىذا السبات الذي ىو أشبو منو با١توت ،ويوقظ الغافلُت الذين ىم واقعُت يف شراؾ عدو اهلل إبليس
اللعُت ،يُنكر على من ينكر ا١تنكر ،ويدعو إىل عودة الناس إىل رهبم بإخبلص دينهم هلل وإسبلـ وجوىهم
لرهبم ،وٗتليص حياهتم من الشركيات والوثنيات.

وىذه الرسالة اليت بُت أيدينا تعاجل ىذا األمر ،وتدعو إىل أف اإلدياف واإلسبلـ قوؿ وعمل ،وال ينفع قوؿ
ِ
قرف بعمل ،وىذا ما ال يكوف بإذف اهلل.
ببل عمل ،وإف فُه َم من بعض األحاديث أف القوؿ ينفع دوف أف يُ َ

نشر على مسامعو ىذه األحاديث،
أقوؿ :إف َم ْن فهم ذلك ٦تن قصر فهمو وقل عقلو ،فينبغي أال تُ َ
وٖتجب عنو ،ما داـ فهمو يؤدي بو إىل غَت ما أراد الشرع ،وىذا ما فهمو الصحابة وسلف ىذه األمة
ُ
الصاحل ،الذين ما إف ٝتعوا مثل ىذه األحاديث حىت ازدادوا عمبل وإقباال على اهلل.
أما يف القروف ا١تتأخرة ُِ
اٗتذت مثل ىذه األحاديث ذريعة إىل ترؾ التكاليف ،واالستهانة بالفرائض،
وجرأة على انتهاؾ اٟترمات ،حىت وصل اٟتاؿ هبذه األمة إىل ما صارت إليو ٦تا ال خيفى على ذي عينُت،
واهلل ا١تستعاف.
قاؿ العبلمة ٚتاؿ الدين القاٝتي ...
إىل آخر القوؿ نقوؿ :يكفي ما أدىل بو احملقق رٛتو اهلل ،وجزاه اهلل خَتا.
ىذه ا١تقدمة مقدمة حسنة ونافعة ،وىي -يف اٟتقيقة -تنبو إىل أمر عظيم ،وىو خطر منهج اإلرجاء.
واإلرجاء معروؼ أف مضمونو ىو أف اإلدياف ىو ٣ترد التصديق ،أو أف اإلدياف ىو ٣ترد ا١تعرفة ،أو أف
اإلدياف ىو ٣ترد القوؿ باللساف كما ىي أقواؿ لطوائف ا١ترجئة ،وىذا خيالف ما دلت عليو آيات الكتاب
وسنة رسوؿ اهلل



من أف اإلدياف قوؿ وعمل ،اعتقاد وعمل ،اعتقاد بالقلب ،وعمل القلب ،وإقرار

اللساف ،وعمل اٞتوارح.
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فدين اهلل الذي بعث بو رسلو ،أو ىذا الدين الذي بعث اهلل بو ٤تمدا -عليو الصبلة والسبلـ -جاء
بشريعة عظيمة مشتملة على اعتقادات مفصلة ،وأعماؿ قلبية مفصلة ،وأعماؿ للجوارح مفصلة ،أفعاؿ
وتروؾ ،حبلؿ وحراـ ،وواجبات وفرائض ،مبادئ اإلسبلـ وواجبات.
فليس دين اإلسبلـ ىو أف يقوؿ اإلنساف" :ال إلو إال اهلل" فقط ،ىذه الكلمة ٢تا مدلو٢تا العظيم،
مدلو٢تا عظيم ،فكيف جيعل النطق هبا جيعل اإلنساف مسلما مهما كاف؟ مهما فعل؟ مهما فعل من
ا١تنكرات؟ بل من الكفريات ،بل من الشرؾ؟
استشرى يف األمة ،وقد أدى إىل أال
أو كما قاؿ -وفقو اهلل -يف ىذه التقدمة :إف مذىب اإلرجاء قد
َ

يبقى مع كث َت من ا١تسلمُت ،أال يبقى معهم من اإلسبلـ إال ٣ترد االسم ،فا١تشركوف الذين يعبدوف القبور

نكر عليهم ذلك؛ ألهنم يقولوف" :ال إلو إال اهلل" ،وىذا غرور من الشيطاف ،غرور من
بأنواع العبادات ال يُ َ

الشيطاف.

كذلك كثَت من ا١تسلمُت جيًتئ على ا١تعاصي ،يُقدـ عليها ّترأة واستخفاؼ معتذرا بأنو يقوؿ" :ال إلو

إال اهلل" ،يتكل على أحاديث الوعد  ،يتكل على ىذه األحاديث اليت سنمر هبا يف ىذه الرسالة.

فمذىب ا١ترجئة يؤدي إىل االستخفاؼ هبذا الدين ،استخفاؼ بدين اإلسبلـ يؤدي إىل اٞترأة على
احملرمات من كبائر الذنوب ،وما ىو أكرب منها :من الشرؾ ،من الطواؼ بالقبور ،والذبح لؤلموات ،والدعاء
واالستغاثة باألموات ،وكذلك أنواع من الكفر اليت ٕتري على ألسنة بعض الناس.
فهو خطر عظيم ،يعٍت :ىذا ا١تنهج َجّر إىل ىذا الواقع األليم ،واقع أليم ،سبحاف اهلل! ال إلو إال اهلل،

يكفيك من دين اإلسبلـ أف تقوؿ" :ال إلو إال اهلل" بلسانك.

و٢تذا ،غبلة ا١ترجئة يذكر أىل العلم أف مذىبهم مبٍت على ىذه ا١تقولة" :ال يضر مع اإلدياف ذنب".
اإلدياف الذي ىو التصديق أو االعًتاؼ" ،ال يضر مع اإلدياف ذنب اإلدياف كما ال ينفع مع الكفر طاعة".
فمن اعتقد ذلك فهو كافر ،ال يضر ،ال يضر مع التصديق من يقوؿ ،ال يضر مع قوؿ" :ال إلو إال اهلل"
ال يضر معها ذنب فهو كافر ،النصوص دلت على أف الذنوب تضر ،وىناؾ ذنوب توجب الكفر وا٠تلود
يف النار ١تن مات عليها.
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ويقابل منهج ا١ترجئة منهج الذين يكفروف بالذنوب ،فهما على طريف نقيض ،و٢تذا أىل السنة واٞتماعة
على صراط مستقيم ،على صراط اهلل بُت ىؤالء وىؤالء  ،وسط يف األفعاؿ ،يف أٝتاء الدين واإلدياف
واألحكاـ بُت اٟترورية وبُت ا١ترجئة ،بُت ا٠توارج وا١تعتزلة ،وبُت ا١ترجئة ،وسط.
فالوعيدية من ا٠توارج وا١تعتزلة يُقنطُوف أصحاب الذنوب ،وا١ترجئة يؤمنوهنم من عذاب اهلل ،يؤمنوهنم من

عذاب اهلل ،وأىل السنة واٞتماعة بالنسبة ألىل الكبائر اليت دوف الكفر والشرؾ يقولوف ٢تم فيهم ما قالو اهلل
-سبحانو وتعاىل:-



. )1(        

وأما الشرؾ وأنواع الكفر فبل؛ ىذه توجب ا٠تروج ،أنواع الردة ،نواقض اإلسبلـ ،النواقض خيرج هبا
اإلنساف عن اإلسبلـ وإف كاف يقوؿ" :ال إلو إال اهلل" ،وإف كاف يقو٢تا.
فػ"ال إلو إال اهلل" إمنا تعصم دـ اإلنساف يف الدنيا ومالو ،وتعصمو يف اآلخرة من ا٠تلود يف النار ،تعصمو
من دخوؿ النار إذا مل ِ
يأت ما يوجب؛ فإف شهادة أف ال إلو إال اهلل تقتضي ،ماذا تقتضي؟
"ال إلو إال اهلل" معناىا :ال معبود ْتق إال اهلل .ىل تقتضي ٣ترد اعتقاد؟ ال تقتضي اعتقاد أمرين،
اعتقاد أف اهلل ىو اإللو ا١تستحق للعبادة ،وأف كل ما سواه ال يستحق العبادة ،فهذا اعتقاد.
وتقتضي عمل ،تقتضي عبادة اهللٗ ،تصيصو بالعبادة ،وترؾ عبادة ما سواه ،فهي تقتضي اعتقادا،
وتقتضي عمبل.
فاألوؿ :ىو ا١تذكور يف قولو:

        

. )2(  
والثاين :من قولو :

    

()3



. )4(       
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. )1(       

فالذي يقوؿ بلسانو" :ال إلو إال اهلل" وىو ال يربأ من ا١تشركُت وشركهم ،وال يعتقد بطبلف ما ىم عليو
وضبل٢تم ،ليس لو من ىذه الكلمة إال أف يقو٢تا بلسانو ،ال حظ لو ال ٦تا تقتضيو اعتقادا ،وال ٦تا تقتضيو
عمبل  ،ال تقتضيو.
وإذا اعتقد -بزعمو -أنو يربأ من ا١تشركُت ،إذا اعتقد أو زعم أنو يقوؿ" :ال إلو إال اهلل" ،وأنو ال
يستحق العبادة إال اهلل ،وأف كل ما سواه ال يستحق العبادة ،ولكنو أعرض عن عبادة اهلل ،فأي معٌت ٢تذا
اإلقرار؟
عرض عن عبادة اهلل ،إعراضو ىذا يكذب دعواه ،إعراضو عن عبادة اهلل ،ال يعبد اهلل ،وال يطيع اهلل،
أ َ

وال حيرـ اٟتراـ إال زعما ،وال يقيم فريضة ،ال يبايل ،ىذا مل حيقق ،قوؿ" :ال إلو إال اهلل".

فالناس يف ىذا ا١تقاـ على تفاوت عظيم؛ منهم من ينتهي بو اإلرجاء إىل الكفر ،ومنهم من ينتهي بو
إىل اٞترأة على احملرمات ،وشتاف بُت من يأيت ا١تعصية وىو خائف َوِجل ويلوـ نفسو ،ويفكر يف التوبة ويف
ا٠تبلص ،ومن يأت هبذه الشبهة ،شبهة؛ ألف الشبهة ىذه ،شبهة اإلرجاء ىذه تسند وتعمل على اإلقداـ
على الشهوات احملرمة ،فيجتمع لو الشهوة والشبهة ،وشتاف بُت من يفعل الذنب من غَت ىذه الشبهة.
فالشيطاف يأيت اإلنساف قبل فعل ا١تعصية جيرئو عليها بتهوينها ،بذكره بتذكَته ٔتغفرة اهلل ورٛتتو ،بتذكَته
بأنو مسلم وأنو يقوؿ" :ال إلو إال اهلل" ،يذكره باألحاديث الواردة يف ىذا ا١تعٌت ،أحاديث الوعد ،وبعد
اإلقداـ على ا١تعاصي من مداخل الشيطاف أف يقنطَو من رٛتة اهلل حىت ييئس من رٛتة اهلل ،وال يهم ،وال
يفكر يف التوبة.
فا١تقاـ عظيم وخطَت ،وىذا االنقساـ موجود من الصدر األوؿٍ ،
وسار يف األمة من وقت خروج ا٠توارج
وعلى إثرىم ا١ترجئة إىل يومنا ىذا.
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وا١تذىباف موجوداف ،لكن مذىب اإلرجاء اآلف ىو -يعٍت -الذي لو دعاة ،ولو -يعٍت -أتباع كثَتوف
يقررونو ،ويهونوف الذنوب على الناس.
فالواجب على ا١تسلمُت أف حيذروا من السبيلُت :سبيل أىل التكفَت ،التكفَت بالذنوب؛ وسبيل ا١ترجئة
ا١تستخفُت بالذنوب ،وا١تهونُت ٠تطر الذنوب.
على ا١تسلمُت أف يسلكوا الصراط ا١تستقيم بُت ىذين الفريقُت ،واهلل يهدي من يشاء إىل صراطو
ا١تستقيم ،نستغفر اهلل ونتوب إليو.
نعم يا شيخ.
النص ال حقق


قاؿ الشيخ اإلماـ العامل العامل العبلمة القدوة اٟتافظ زين الدين عبد الرٛتن بن الشيخ الصاحل العبلمة
أٛتد بن رجب اٟتنبلي البغدادي -ىدانا اهلل النفع بو ،آمُت ،رٛتو اهلل:-
يف الصحيحُت عن أنس بن مالك -رضي اهلل تعاىل عنو -أنو قاؿ  :كاف النيب  ومعاذ بن جبل
رديفو على الرحل فقاؿ :يا معاذ .قاؿ :لبيك رسوؿ اهلل وسعديك ،قاؿ :يا معاذ .قاؿ :لبيك رسوؿ اهلل
وسعديك .قاؿ :يا معاذ .قاؿ :لبيك رسوؿ اهلل وسعديك .قاؿ :ما من عبد يشهد أف ال إلو إال اهلل ،وأف
٤تمدا عبده ورسولو إال حرمو اهلل على النار .قاؿ :يا رسوؿ اهلل ،أال أخرب هبا الناس فيستبشروا؟ قاؿ :إذف
يتكلوا .فأخرب هبا معاذ عند موتو تأٙتا . 
ويف الصحيحُت عن عتباف بن مالك ،عن النيب  أنو قاؿ  :إف اهلل حرـ على النار من قاؿ" :ال إلو
إال اهلل" يبتغي هبا وجو اهلل . 
ويف صحيح مسلم عن أيب ىريرة -رضي اهلل تعاىل عنو -وأيب سعيد -رضي اهلل تعاىل عنو -يف الشك


أهنم كانوا مع النيب



يف غزوة تبوؾ ،فأصابتهم ٣تاعة ،فدعا النيب
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أزوادىم  ،فجعل الرجل جييء بكف ذرة ،وجعل اآلخر بكف ٘تر ،وجعل اآلخر جييء بكسرة ،حىت اجتمع
على النطع من ذلك شيء يسَت ،فدعا رسوؿ اهلل



بالربكة ،مث قاؿ :خذوا يف أوعيتكم .فأخذوا يف

أوعيتهم حىت ما تركوا يف العسكر وعاء إال ملئوه ،قاؿ :فأكلوا حىت شبعوا ،وفضلت فضلة ،فقاؿ رسوؿ اهلل
 أشهد أف ال إلو إال اهلل ،وأين رسوؿ اهلل ،ال يلقى اهلل هبما عبد غَت ٍ
شاؾ فيهما فيحجب عن اٞتنة 
.
ويف الصحيحُت عن أيب ذر -رضي اهلل تعاىل عنو ،-عن النيب  أنو قاؿ  :ما من عبد قاؿ" :ال إلو
إال اهلل" مث مات على ذلك إال دخل اٞتنة .قلت :وإف زىن وإف سرؽ؟! قاؿ :وإف زىن وإف سرؽ .قا٢تا
ثبلثا ،مث قاؿ يف الرابعة :على رغم أنف أيب ذر .فخرج أبو ذر وىو يقوؿ :وإف رغم أنف أيب ذر . 
ويف صحيح مسلم عن عبادة أنو قاؿ عند موتوٝ  :تعت رسوؿ اهلل  يقوؿ :من شهد أف ال إلو إال
اهلل ،وأف ٤تمدا رسوؿ اهلل ،حرـ اهلل عليو النار . 
ويف الصحيحُت عن عبادة ،عن النيب  أنو قاؿ  :من شهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو،
وأف ٤تمدا عبده ورسولو ،وأف عيسى عبد اهلل ورسولو ،وكلمتو ألقاىا إىل مرًن وروح منو ،وأف اٞتنة حق،
والنار حق ،أدخلو اهلل اٞتنة على ما كاف من عمل . 
ويف ىذا ا١تعٌت أحاديث كثَتة جدا يطوؿ ذكرىا
ىذه ٚتلة من األحاديث الواردة يف فضل التوحيد ،وما يوجبو من دخوؿ اٞتنة والنجاة من النار ،ىذه
األحاديث ظاىرة الداللة على فضل التوحيد ،وعظم ثوابو ،كما عقد الشيخ ٤تمد بن عبد اهلل يف كتاب
"التوحيد" الباب الثاين ،فقاؿ :باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ،وذكر بعض ىذه األحاديث،
ذكر حديث عبادة بن الصامت ،وحديث عتبة.
فهذه األحاديث منها ما اقتُ ِ
صَر فيو على شهادة أف ال إلو إال اهلل ،أو ال إلو إال اهلل ،بعضها فيو ذكر
الشهادتُت ،ومنها ما فيو أكثر من ذلك كما يف حديث عبادة ،ومنها ما فيو إطبلؽ القوؿ :من قاؿ" :ال
إلو إال اهلل" ،أو :من شهد أف ال إلو إال اهلل ،ومنها ما فيو ذكر قو٢تا مقيدا ،ففي حديث عبادة  :من قاؿ:
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"ال إلو إال اهلل" يبتغي بذلك وجو اهلل،



إف اهلل حرـ على النار من قاؿ" :ال إلو إال اهلل" يبتغي بذلك

وجهو . 
ويف حديث سعيد ،عن أيب ىريرة



يف قصة ما وقع ٢تم يف غزوة تبوؾ من أنو -عليو الصبلة

والسبلـ١ -تا أصابتهم ٣تاعة أمرىم ّتمع ما يف أزوادىم ،فجمعوا شيئا يسَتا ىذا جاء بكف من ٘تر ،وىذا
بكف من ذرة ،فجمعوا شيئا ،فدعا فيو النيب -عليو الصبلة والسبلـ -مث قاؿ :خذوا فاملئوا أوعيتكم.
وأكلوا وشربوا وبقيت بقية ،فذكر الرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ -وشهد الشهادتُت أشهد أف ال إلو إال اهلل
قاؿ -عليو الصبلة والسبلـ :-أشهد أف ال إلو إال اهلل وأين رسوؿ اهلل ،ال يلقى اهلل هبما عبد غَت ٍ
شاؾ إال
دخل اٞتنة ،أو أدخلو اٞتنة . 
فاألحاديث فيها ذكر الشهادة ،وذكر اإلخبلص ،وذكر العلم ،وعدـ الشك٦ ،تا يدؿ على أنو ال
يكفي ٣ترد التلفظ هبا ،ال يكفي ٣ترد النطق هبا كما سيأيت أنو ال بد من شروط.
وقد أخذ العلماء من ىذه األحاديث الشروط ،كما تعلموف ذلك يف دراساتكم األولية ،الشروط :
العلم واليقُت واالنقياد ،والصدؽ واإلخبلص ،واحملبة والقبوؿ ،والكفر ٔتا يُعبد من دوف اهلل ،ىذه الشروط،

ىذه مستوحاة ومستمدة من األحاديث.

فأوؿ ىذه األحاديث؛ حديث معاذ -رضي اهلل تعاىل عنو ،-وكاف رديف النيب  على اٟتمار ،راكبا
معو ،قاؿ :يا معاذ فيقوؿ :لبيك وسعديك .يعيد لو ىذا ا٠تطاب وىذا النداء مرات ليستجمع معاذ ذىنو،
وليتم إقبالو؛ فاألمر عظيم.
 يا معاذ -يف اللفظ ا١تعروؼ ا١تشهور يف إحدى الروايات -أتدري ما حق اهلل على العباد ،وما حق
العباد على اهلل؟ قاؿ :قلت :اهلل ورسولو أعلم   ...اٟتديث.
ويف ىذه الرواية قاؿ" :من شهد أف ال إلو إال اهلل" ،لفظ اٟتديث عند الرواية األوىل .نعم اقرأ لفظو.
 ما من عبد يشهد أف ال إلو إال اهلل ،وأف ٤تمدا عبده ورسولو إال حرمو اهلل على النار . 
نعم ،يف ىذه الرواية:



ما من عبد يشهد أف ال إلو إال اهلل ،وأف ٤تمدا عبده ورسولو إال حرمو اهلل

على النار  يوافق حديث عتباف وغَته "إال حرمو اهلل على النار".
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ىو ٔتعٌت  :وحق العباد على اهلل أال يعذب من ال يشرؾ بو شيئا  فاٟتديث واحد؛ ألف اختبلؼ
الروايات راجع إىل الرواية با١تعٌت ،والروايات متفقة يف معناىا؛ فشهادة أف ال إلو إال اهلل ىذا ىو حقو على
العباد ،أف يعبدوه ،وال يشركوا بو شيئا ،حق اهلل على العباد أف يعبدوه وال يشركوا بو شيئا ،ىو مضموف
شهادة أف ال إلو إال اهلل وأف ٤تمدا رسوؿ اهلل.
فشهادة أف ٤تمدا رسوؿ اهلل تتضمن اإلدياف بو ؤتا جاء بو -عليو الصبلة والسبلـ ،-وأعظم ما جاء بو
التوحيد ،وقولو  :إال حرمو اهلل على النار  ىذا ىو معٌت قولو يف اللفظ اآلخر  :وحق العباد على
اهلل أال يعذهبم أو أال يعذب من ال يشرؾ بو شيئا . 
ويف ذكر الشهادة  ،الشهادة تدؿ على ٍ
معاف تقتضي العلم واليقُت ،ال بد من العلم ،فالشهادة باللساف
ببل علم ىذه كذب ،وال بد يف الشهادة من صدؽ ،ال بد أف تقوـ الشهادة على علم ،وعلى صدؽ،
فا١تنافقوف ١تا قالوا بألسنتهم ما ليس يف قلوهبم أكذهبم اهلل،

     

. )1(  
فكل ىذه األحاديث ليس فيها إطبلؽ الوعد على ٣ترد القوؿ ،الوعد بالنجاة من النار ،أو بالتحرًن
على النار ،أو بدخوؿ اٞتنة ،ليس يف شيء منها ترؾ ذلك إىل ٣ترد القوؿ ،وإف ورد شيء مضاؼ إىل
مطلق القوؿ فإنو مقيد بالنصوص ا١تتضمنة لتلك الشروط ،من العلم ،من اإلخبلص ،من الصدؽ من اليقُت
ا١تنايف للشك" ،غَت ٍ
شاؾ" كما يف اٟتديث.
فهذه األحاديث فهم منها أىل العلم الداللة على فضل التوحيد ،وعظيم ثوابو ،وعظيم أثره ،وىؤالء
ىم أىل الفهم الصحيح ،وسيأيت كبلـ ا١تؤلف على ىذه األحاديث ،وذكر مذاىب الناس فيها.
فأما ا١ترجئة فاٗتذوىا شبهة ٢تم ،أخذوا من ىذه األحاديث أنو يكفيهم من دين اهلل أف يقولوا" :ال إلو
يدت بو من الصدؽ واإلخبلص واالنقياد الذي يقتضيو لفظ الشهادة،
إال اهلل" بألسنتهم ،ومل ينظروا إىل ما قُ ْ

1 -سورة المنافقون آية .1 :
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مرت أف أقاتل الناس حىت يشهدوا أف ال إلو إال اهلل وأين رسوؿ اهلل
فقولو -عليو الصبلة والسبلـ  : -أُ ُ

.

 ما من عبد يشهد أف ال إلو إال اهلل وأف ٤تمدا رسوؿ اهلل . 
يف حديث عبادة" :من شهد" بلفظ الشهادة  ،الذي يقوؿ بلسانو" :ال إلو إال اهلل" من غَت علم وال
يقُت ،من غَت علم ٔتعناىا وما تقتضيو ،ىو يف اٟتقيقة مل يتحقق ْتقيقة الشهادة ،مل يتحقق ْتقيقة
ب عليو دخوؿ
الشهادة؛ إمنا ىو يقوؿ ىذه الكلمة بلسانو ،وليس ىذا ىو ا١تطلوب ،وليس ىذا ىو الذي ُرت َ
اٞتنة ،والنجاة من النار ،والتحرًن على النار ،ليس ىذا الوعد العظيم ،ليس مرتبا على ٣ترد النطق هبا مع

اإلتياف بكل أو ببعض ما ينقضها.
واألدلة على بطبلف ىذا الفهم وىذا التوجو السيئ أدلة كثَتة؛ فالصحابة قاتلوا ا١ترتدين وىم يقولوف:
"ال إلو إال اهلل" ،أتباع مسيلمة ،وقاتلوا مانعي الزكاة وىم يقولوف" :ال إلو إال اهلل" ،وعلي -رضي اهلل تعاىل
عنو -قتل السبئية الغبلة وىم يقولوف" :ال إلو إال اهلل" ،وىكذا.
يقولوهنا ،وقد أوضح ىذا ا١تعٌت وجبله واستشهد لو ببعض ىذه الشواىد وغَتىا الشيخ ٤تمد بن عبد
الوىاب -رٛتو اهلل -يف آخر الرسالة والكتاب ا١تعروؼ" :كشف الشبهات" ،يف آخره قد أبطل ىذه الشبهة
شبهة ا١ترجئة-الذين يقولوف :إنو -يعٍت -لو يكفي يف التحقق من اإلسبلـ وعصمة الدـ وا١تاؿ قوؿ "الإلو إال اهلل" يف آخر "كشف الشبهات" أتى بشواىد وبأدلة قيمة مفحمة ألصحاب ىذا التوجو الباطل.
ونأيت إىل ما أورده ا١تؤلف من موقف أىل السنة من ىذه األحاديث ومذاىبهم فيها ،فإف ىذه
األحاديث ىي يف اٟتقيقة ديكن أف يصدؽ عليها أهنا من النصوص ا١تتشاهبة ،القرآف واٟتديث فيو ٤تكم
ومتشابو ،فيو الواضح البُت ،وفيو ا١تتشابو  ،اآليات وىذا كما قاؿ -سبحانو وتعاىل: -

  

               

. )1(      
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وىذا ا١تسلك ألىل الزيغ ىم يسلكونو يف اآليات ا١تتشاهبات ،ويف األحاديث ا١تتشاهبات اليت ىذه
منها ،نصوص الوعد ،بل وكذلك نصوص الوعيد ىي كلها من ا١تتشابو ،و٢تذا حصل بسببو ،حصل ىذا
االنقساـ ،وىذا االفًتاؽ يف فهمها ،فهدى اهلل أىل السنة واٞتماعة الذين اتبعوا السلف الصاحل ،اتبعوىم
بإحساف ،ىداىم إىل الصواب ،فردوا النصوص بعضها إىل بعض ،وٚتعوا بُت نصوص الوعد والوعيدٚ ،تعوا
بُت نصوص الوعد والوعيد ،ففهموا عن اهلل ورسولو ،فهموا عن اهلل ورسولو فهما حسنا.
وأما أىل الضبلؿ من أىل البدع ،من ا٠توارج وا١تعتزلة وغَتىم ومن ا١ترجئة ،فقد ساء فهمهم لكبلـ اهلل
وكبلـ رسولو.
و١تا يف ىذا اٟتديث وأمثالو من االشتباه هنى النيب



معاذا من أف حيدث بو الناس ،قاؿ :أفبل أبشر

الناس؟ أو أفبل أحدث الناس فيستبشروا؟ قاؿ :ال ،إذف يتكلوا ،ال تبشرىم فيتكلوا.
وال ريب أف ا١تراد بالناس  :الناس الذين ال حيسنوف -يعٍت -فهم ىذا اٟتديث ،معاذ وىذا فيو فضيلة
لو ،وأنو ٦تن حيسن الفهم عن اهلل ورسولو ،فلهذا خصو بالتحديث هبذا األمر ،وهناه عن أف حيدث بو سائر
الناس وعموـ الناس ،ويف أصحاب رسوؿ اهلل  كثَت ٦تن ىو يف منزلة معاذ وفوقها.
و٢تذا عمر نفسو ١ تا أخرب عن الرسوؿ



هبذا ا١تعٌت ،وأنكر عليو عمر أف حيدث بو ،واستثبت منو

اٟتديث حىت رجع إىل الرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ -يشتكي عمر ،ذكر عمر أنو خياؼ على الناس أف
يتكلوا" ،إذف يتكلوا ،إذف يتكلوا" ،وقاؿ :دعهم يعملوا ،دعهم يعملوا.
فكثَت من الناس إذا ٝتع أحاديث الوعد ٛتلو ذلك على التقصَت يف العملٓ ،تبلؼ أىل العلم واإلدياف
والبصَتة؛ فإنو ال ٖت ملهم أحاديث الوعد وأدلة الوعد والفضل والفضائل إال على مضاعفة اٞتهد ،فالعشرة
ا١تبشروف باٞتنة مل تزدىم ىذه البشارة إال جدا واجتهادا ،وىكذا أمثا٢تم ال يأخذوف من ىذه البشائر ما
حيملهم على البطالة ،وعلى اإلخبلد إىل الدعة ،والتقصَت يف الواجبات ،بل ال حيملهم ذلك على التقصَت
يف الفضائل والنوافل؛ بل ىم يعلموف إف ما بُشروا بو من دخوؿ اٞتنة إمنا كاف ذلك لؤلعماؿ اليت جعلها اهلل
سببا لبلوغ ىذه ا١تنازؿ.
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ولعلنا اليوـ نكتفي هبذه ا١تقدمات ،ونأيت بعد ذلك ١تا ذكره ا١تؤلف من أقواؿ ومذاىب أىل السنة يف
ىذه األحاديث ،واٞتواب عنها ،وعن احتجاج ا١ترجئة هبا ،صلى اهلل وسلم وبارؾ على نبيو ورسولو.
أحسن اهلل إليكم.
س :وىذا سائل يقوؿ :ىل يغفر اهلل الشرؾ األصغر؟ وإذا كاف ال يغفره فهل يوجب ا٠تلود يف النار؟
ج :من أىل العلم من يطلق أنو ال يغفر ،ومن قاؿ :إنو ال يغفر .ال يقوؿ :إنو يوجب ا٠تلود ،ويوجب
دخوؿ النار؛ بل قد ال يدخل النار ،فضبل عن أف يوجب ا٠تلود ،فأما ا٠تلود فبل يقوؿ بو أحد ،ال يقوؿ
أحد :إف الشرؾ األصغر يوجب ا٠تلود يف النار ١تن مات عليو.
لكن منهم من يقوؿ :إنو قد ال يغفر -يعٍت ال يغفر -لكن ديكن أف يسقط العقاب عن صاحبو
برجحاف اٟتسنات ،وىذا يؤوؿ إىل أنو يُغفر ،فإذا سقط العقاب آؿ األمر إىل ا١تغفرة واٟتمد هلل.
واألظهر عندي فيما ظهر يل -واهلل أعلم -أنو داخل يف عموـ:

      

. )1(  
فالشرؾ الذي توعد اهلل عليو بنفي الغفراف ىو الشرؾ الذي قاؿ اهلل فيو:

     

. )2(             
والشرؾ األصغر ال جيعل صاحبو يف عداد ا١تشركُت الذين جاء يف النصوص يف األمر بقتا٢تم ،والوعيد
ٓتلودىم يف النار

              

(. )3
أفيدخل يف ذلك صاحب الشرؾ األصغر؟ ال ،ال يدخل يف ىذه النصوص يف وعيد ا١تشركُت يف ا٠تلود
يف النار ،واهلل أعلم.
 1سورة النساء آية .48 : 2سورة المائدة آية .72 :3 -سورة البينة آية . 6 :
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أحسن اهلل إليكم.
س :وىذا يقوؿ :ما ىو ضابط العمل الذي يدخل صاحبو يف اإلدياف وال خيلد يف النار؟ وىل يكفي
أي عمل ،مثل قطع غصن شجرة تؤذي الناس؟ سبحاف اهلل! سبحاف اهلل! ال حوؿ وال قوة إال باهلل! وىل
أيش؟ وىل يكفي أي عمل ،مثل قطع غصن شجرة تؤذي الناس كما جاء يف اٟتديث؟
ج :ىذه من شبهات أىل اإل رجاء ا١تعاصرين ،ىم الذين ديثلوف ٔتثل ىذا ا١تثاؿ ،األعماؿ اليت فرضها
اهلل منها أركاف اإلسبلـ ،ومنها الواجبات الكثَتة ،فالذي يشهد أف ال إلو إال اهلل شهادة اٟتق ،عا١تا هبا،
صادقا يف قو٢تا ،ال يكفيو من دين اإلسبلـ أف يقطع شجرة ،ىذه فرضيات يف اٟتوار واٞتدؿ ،يف اٞتداؿ
يأيت الناس بافًتاضات ،أتظن ىل يتصور أف مسلما يقوؿ :أشهد أف ال إلو إال اهلل ،وأف ٤تمدا رسوؿ اهلل.
مث يصمم ويعزـ على أنو ال يفعل من دين اهلل إال مثل ىذه األمور اليت يفعلها ٥تتلف الناس؟!
قطع الشجرة ،إزالة األذى ،وإماطة األذى عن الطريق ىل خيتص أىل اإلسبلـ بفعلها؟ أليست ىي من
األمور العادية؟ ىي أمر عادي؟ نعم ،أقوؿ :إف إماطة األذى عن الطريق ليس من اإلدياف إال بالنية ،لو
أماط اإلنساف األذى عن الطريق ،أو قطع شجرة عن الناس تؤذيهم ،يعٍت :من باب اإلحساف الذي
يقصده كثَت من الناس ذوي األخبلؽ ،اٟتقيقة إف ىذا خلق كرًن ،إزالة األذى عن الناس أمر عادي ،لكن
من الذي يزيلها إديانا واحتسابا ،إديانا بوعد اهلل ،واحتسابا لثوابو ،إديانا بأف اهلل حيب منو ذلك ،واحتسابا
لثواب ذلك؟ من ىو؟ الصادؽ يف إديانو.
فالذي يقطع الشجرة ٢تذا أتراه يصر على ترؾ الصلوات ،وصياـ رمضاف ،واٟتج ،ال يقيم شيئا من
الشعائر؟! فبل يكوف ىذه أشياء تُفًتض افًتاضا ،وتُقاؿ يف اٞتدؿ ،نعم ،نسأؿ اهلل السبلمة والعافية.
أحسن اهلل إليكم.

س :يقوؿ :فضيلة الشيخ ،ىل يكفر من طاؼ على قرب إذا قامت عليو اٟتجة؟
ج :نعم ،يكفر إذا ُد ِعي ،وبػُ ُّت لو ،وىو يطوؼ على القرب ،يتقرب إىل صاحب القرب ،يتقرب إىل
صاحب القرب -كما ىو الغالب -يكفر ،ما الذي دينع؟ الكفر يأيت بكلمة ،الكفر حيصل بكلمة ،حيصل
بالفعل ،فما الذي دينع من أف يكفر؟
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من أىل العلم من يرى أنو كافر حىت ولو مل يؤمر ما داـ أنو مسلم ،ىو كافر لكن ىذا يرجع إىل مسألة
الكبلـ يف العذر باٞتهل ،قد يعذر أو ال يعذر ،لكن ما داـ أنو يعبد غَت اهلل ،يعبد ىذا ا١تيت ،يتقرب إليو،
يسجد لو ،يطوؼ بو تقربا إليو ،لكن الذي فيو نظر لو ظن أف ىذه عبادة يتقرب هبا إىل اهلل ،فبل بد أف
تفرؽ بُت الصبلة عند القرب هلل ،أو الطواؼ بالقرب هلل ،وبُت أف يسجد لصاحب القرب ،يعبد صاحب القرب
يف الصبلة أو الطواؼ ،ال بد من الفرؽ بُت التصورين واٟتالتُت .نعم.
أحسن اهلل إليكم.
س :وىذا يقوؿ :ىناؾ أثر عن أحد السلف أنو يقوؿ :من قاؿ :إف اإلدياف يزيد وينقص فقد خرج من
اإلرجاء ،فهل ىذا صحيح ؟
ج :من قاؿ :إف اإلدياف يزيد وينقص .إذا علمنا إف ا١ترجئة يقولوف :إف اإلدياف ال يزيد وال ينقص ،ال
يزيد وال ينقص ،وىذا القائل ،أنا ال أدري عن ىذا النقل ،لكن أعلق عليو حسب ما ورد يف السؤاؿ ،إذا
كاف ا١تميز للمرجئة أهنم يقولوف :اإلدياف ال يزيد وال ينقص .إذا كاف ىذا ىو ا١تميز ٢تم.
فإذا قاؿ القائل :إف اإلدياف يزيد وينقص .فإنو خيرج عن مذىب ا١ترجئة ،ىذا  ...لكن إذا كاف مذىب
ا١ترجئة لو جوانب أكثر من ىذا ،يعٍت :وأوؿ ذلك إخراج مسمى األعماؿ عن مسمى اإلدياف ،إخراج
األعماؿ عن مسمى اإلدياف ،إذا كاف ىذا ىو أصل مذىبهم ،و٤تور ا٠تبلؼ بينهم وبُت أىل السنة.
فإذا كاف ىذا القائل الذي يقوؿ :إف اإلدياف يزيد وينقص .يوافق على إف األعماؿ ليست من اإلدياف،
لكن يقوؿ :إف التصديق الذي يف القلب يزيد وينقص ،فهل خيرج عن مذىب ا١ترجئة؟ ال خيرج ،لكن غاية
األمر أنو خرج خروجا جزئيا ،خرج يف أنو مل يوافقهم على قو٢تم :إف اإلدياف ال يزيد ال وينقص.
والشخص قد يكوف مرجئا ،ولكنو قد خيرج عن مذىب ا١ترجئة يف شيء ،وىكذا يف سائر ا١تذاىب،
يكوف الشخص من ىذه الطائفة ،وخيرج عنها يف مسألة ما من ا١تسائل ،وخروجو يف تلك ا١تسألة ال خيرجو
عن نسبتو لتلك الطائفة بإطبلؽ ،ولعل إف صح ىذا النقل إنو ٔتا إف ا١ترجئة -يعٍت -يف األصل وا١تعروؼ
عنهم إهنم يقولوف :إف اإلدياف ال يزيد وال ينقص .جعل ىذا القائل؛ ألف ىذه مقياس فمن قاؿ :اإلدياف يزيد
وينقص .فمعناه عنده أف العمل من اإلدياف؛ وأف اإلدياف يزيد بالطاعة ،وينقص با١تعصية ،واهلل أعلم.
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أحسن اهلل إليكم.
س :وىذا يقوؿ :يقوؿ بع ض ا١ترجئة :إف العمل من اإلدياف لكن ليس شرطا يف صحة اإلدياف ،فمهما
ٗتلف العمل فإف اإلدياف صحيح ،فهل ىذا صحيح؟
ج :ال واهلل ،ما ىو صحيح على ىذا اإلطبلؽ ،األعماؿ أنواع ،األعماؿ والًتوؾ أنواع ،فشعب اإلدياف
اليت ذكرىا الرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ -نبو أىل العلم على أف من شعب اإلدياف ما يزوؿ اإلدياف بزوالو،
ومن شعب اإلدياف ما ال يزوؿ اإلدياف بزوالو ،بل ينقص ،وخيتلف النقص ْتسب مراتب شعب اإلدياف .نعم.
أحسن اهلل إليكم.
س :يقوؿ :فضيلة الشيخ ،ما الفرؽ بُت اٞتربية وأىل السنة؟
ج :سبحاف اهلل وْتمده ،سبحاف اهلل العظيم ،اٞتربية يقولوف :إنك أنت اآلف يف قيامك وقعودؾ
وذىابك و٣تيئك وصبلتك وركوعك مثل الشجرة ،ما لك إرادة ،وال قدرة ،يعٍت :حركتك يف قيامك
وذىابك مثل حركة ا١تصاب بالرعشة ا١ترتعش ،فهذا مذىب اٞتربية ،اإلنساف ما لو اختيار ،وال إرادة ،وال
قدرة ،وال شيء ،ىو مسلوب ،يعٍت :مثل الذي يسقط من شاىق ،ما لو إرادة ،يقولوف :إف حركة اإلنساف
ا١تكلف كحركة األشجار ،وحركة ا١ترتعش ،وحركة النائم.
أما أىل السنة يقولوف :ال ،ىذه حركة إرادية ،ال أف أنتم وكل عاقل يقسم حركة اإلنساف إىل قسمُت:
حركة إرادية ،وحركة ال إرادية ،فقيامو وقعوده ،وذىابو و٣تيئو وكبلمو حركة إرادية ،وأما حركتو نائما فهي
حركة ال إرادية ،يتحرؾ ببل إرادة منو.
كذلك ا١تقهور ،ا١تكره على الشيء الذي يُلقى من مكاف شاىق ،حركتو من فوؽ لتحت حركة إرادية؟

حركة ال إرادية ،إىل آخره ،األمثلة كثَتة.
أحسن اهلل إليكم.

س :فضيلة الشيخ ،من يقوؿ  :إف شروط "ال إلو إال اهلل" ليست شروط صحة كلها ،وإمنا بعضها
شروط صحة ،وبعضها شروط كماؿ ،ومنهم من يقوؿ :إهنا ْتسب حاؿ الشخص .أفتونا مأجورين
بالصحيح يف ىذه ا١تسألة ،وجزاكم اهلل خَتا.
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ج :لعلو يأيت الكبلـ يف ىذا ا١تناسبة إف شاء اهلل ،الشروط -إف شاء اهلل -لنا معها وقفات.
أحسن اهلل إليكم.
س :وىذا يقوؿ :فضيلة الشيخ ،ىل يدخل العلمانيوف يف اإلرجاء.
ج :ما أدري ،العلمانيوف كلمة حديثة ،ومصطلح جديد ،فإذا أُريد بالعلماين من -يعٍت -يفرؽ يف دين
اهلل ،ويقوؿ :إف الدين -يعٍت٥ -تصوص فيما بُت العبد وربو ،وال عبلقة لو بشئوف اٟتياة ،ىذا يكفر؛ ألف
دين اهلل شامل ،ال خيرج عنو شيء ،ال بد أف حيكم ،ال بد من ٖتكيم شرع اهلل يف كل تصرفات العباد ،من
أخرج شيئا عن ٖتكيم الشرع وقاؿ :ىذا ال ُحيَكم فيو الشرع ،الشرع جيب ٖتكيمو يف العبادة  ،جيب ٖتكيمو
يف التعامل ،يف تعامل الناس ،يف البيع والشراء ،ويف العبلقات ،ويف السياسة ،جيب ٖتكيم الشرع يف
السياسة ،يف العبلقات بُت األمة اإلسبلمية وأعدائها ،يف العبلقات األسرية ،جيب أف تكوف العبلقات
األسرية حيكم فيها شرع اهلل ،الشريعة شريعة كاملة شاملة.
انظر إىل أبواب الفقو ،فيها العبادات ،وفيها ا١تعامبلت ،وفيها اٞتنايات ،وفيها اٞتهات ،نظاـ يشتمل
على أنظمة كثَتة.
فالذي يعتقد خروج شيء من أعماؿ الناس إنو ال َحي ُكم فيها الشرع ،وال ُحيَكم فيها الشرع ،يعٍت:
جيب ٖتكيم الشرع يف الكبلـ ،ويف اللباس ،ويف النظر ،ويف الذىاب ،أنت عبد ،ليس لك أف تفعل ما تشاء
كما تشاء ،أ نت عبد ال بد أف تتحقق بالعبودية هلل ،وٖتقيق العبودية هلل إمنا تكوف بتحكيم شرعو ،بأف
ٖتكم شرع اهلل على نفسك وغَتؾ .نعم.
أحسن اهلل إليكم.
س :يقوؿ :فضيلة الشيخ ،حديث البطاقة وحديث اٞتهنميوف ،ىؤالء مل يفعلوا خَتا قط ،فيدخلوف
اٞتنة بغَت عمل ،كيف نفهم ىذا اٟتديث ،وجزاكم اهلل خَتا؟
ج :أجْلو -إف شاء اهلل -يف ا١توضوع ،ا١توضوع معكم ،كل مواضيع ىذه الرسالة يف ىذا اإلطار ،ال
تستعجلوا باألسئلة.
أحسن اهلل إليكم.
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س :يقوؿٖ :تكيم ا٢توى ،واتباع الشهوات ،ىل يدخل ىذا يف الشرؾ ،وجزاكم اهلل خَتا؟
ج :نعمٖ ،تكيم ا٢توى نوع من الشرؾ ،الرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـٝ -تى الذي قد استوىل عليو
حب الدنيا ،فَتضى ْتصو٢تا ،ويسخط لفقدىاٝ ،تاه عبدا  تعس عبد الدينار ،تعس عبد الدرىم ،تعس
عبد ا٠تميصة . 
يعٍت :قلبو متعلق ،يريد ٜتيصة ،أو يريد ٜتيلة ،ىذه أمثلة ،فإذا مل ٖتصل لو سخط ،وإذا حصل عليها
رضي ،ىو يسخط على من دينعو من مراده ،ولعلو يسخط على ربو ،ويسخط قضاء اهلل الذي -يعٍت -مل
يتحقق لو ما يريد من شهوات دنياه .آخر سؤاؿ.
أحسن اهلل إليكم وأثابكم ،ونفعنا بعلمكم ،وصلى اهلل على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
السبلـ عليكم ورٛتة اهلل وبركاتو .
أى التوحيد ال يخلدون في النار وإن ي لوىا


اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
أما بعد:
قاؿ -رٛتو اهلل تعاىل : -أىل التوحيد ال خيلدوف يف النار وإف دخلوىا ،وأحاديث ىذا الباب نوعاف:
أحدمها :ما فيو أف من أتى بالشهادتُت دخل اٞتنة ،أو مل حيجب عنها ،وىذا ظاىر؛ فإف النار ال خيلد
فيها أحد من أىل التوحيد ا٠تالص ،وقد يدخل اٞتنة وال حيجب عنها إذا طهر من ذنوبو بالنار.
وحديث أيب ذر معناه أف الزنا والسرقة ال دينعاف دخوؿ اٞتنة مع التوحيد ،وىذا حق ال مرية فيو ،ليس
فيو أنو ال يعذب يوما عليهما مع التوحيد.
ويف مسند البزار عن أيب ىريرة -رضي اهلل تعاىل عنو -مرفوعا  :من قاؿ :ال إلو إال اهلل نفعتو يوما
من دىره يصيبو قبل ذلك ما أصابو . 
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والثاين :ما فيو أنو َحي ُرـ على النار ،وىذا قد ٛتلو بعضهم على ا٠تلود فيها ،أو على نار خيلد فيها
أىلها ،وىي ما عدا الدرؾ األعلى؛ فإف الدرؾ األعلى يدخلو خلق كثَت من عصاة ا١توحدين بذنوهبم ،مث
خيرجوف بشفاعة الشافعُت ،وبرٛتة أرحم الراٛتُت.
ويف الصحيحُت أف اهلل -تعاىل -يقوؿ:



وعزيت وجبليل ألخرجن من النار من قاؿ :ال إلو إال اهلل



اٟتمد هلل ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ورسولو وعلى آلو وصحبو ومن اىتدى هبداه .
ساؽ ا١تؤلف ٚتلة من األحاديث -كما تقدـ٦ -تا يدؿ على فضل التوحيد ،و٧تاة أىل التوحيد من
النارٖ ،ترديهم على النار ،دخو٢تم اٞتنة ،وأهنم ال ُحي َجبوف منها.

وذكرت لكم أف ىذه النصوص ىي -يف اٟتقيقة -نظائرىا كثَتة ،وىي مع نصوص الوعيد وغَتىا من

نوع ا١تتشابو الذي يشتبو معناه ،وخيفى معناه على بعض الناس ،و٢تذا وقع ما وقع من االفًتاؽ واالنقساـ
واالشتباؾ ،فضل هبذه األحاديث أىل اإلرجاء ،سواء كاف ىذا اإلرجاء -يعٍت -مؤصبل على اعتقاد يف
الشبَو اليت يلقيها الشيطاف يف نفوس بعض العصاة ،وإف مل
مفهوـ اإلدياف ،ويف حقيقة اإلدياف ،أو كاف من ُ
يكونوا ٦تن يعتقد أو يعتنق مذىب ا١ترجئة.

كثَت من العصاة من أىل السنة ٦تن ال يقولوف أو يعتقدوف أو يعرفوف مذىب ا١ترجئة يف اإلدياف ،إذا
ٝتعوا مثل ىذا اٟتديث ألقى الشيطاف يف نفوسهم التهاوف با١تعاصي ،وفهموا من ذلك أف معاصيهم ال
تضرىم ،أو أف توحيدىم دينعهم من العذاب ،ويوجب ٢تم دخوؿ اٞتنة.
وىذا جهل واغًتار ،اغًتار برٛتة اهلل ومغفرتو ،وجهل يف ا١تراد من ىذه النصوص ،نصوص الوعد ،وىذا
حىت ينسحب ىذا ا١تعٌت على األحاديث اليت فيها أف من فعل كذا دخل اٞتنة ،ومن فعل كذا -يعٍت -وقاه
اهلل من النار  ،اتقوا النار ولو بشق ٘ترة . 
ديكن يقوؿ بعض الناس  :اتقوا النار ولو بشق ٘ترة ،تصدقوا بتمر ،بتمر كثَت ،وبصدقات تكوف لك
حجابا من النار ،ولو فعلت تكوف لك حجابا من النار ولو اقًتفت ا١تعاصي األخرى.
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فنصوص الوعيد ضل هبا ا١ترجئة ،وضل هبا اٞتهلة من أىل السنة ،عصاة من أىل السنة خيطئوف الفهم،
ويػُلَبس عليهم الشيطاف ،يزين ٢تم أف ما يقوموف بو من أعماؿ صاٟتة -يعٍت -يعصمهم من الوعيد ا١ترتب
على معاصيهم ،من سوء الفهم ،يعٍت :من سوء الفهم ظن من يظن أف -مثبل -كما أشار احملقق أنو إذا
صلى اٞتمعة فصبلة اٞتمعة تكفر ما بينها وبُت اٞتمعة األخرى وفضل ثبلثة أياـ ،كما جاء يف اٟتديث
الصحيح ،وىذا حق ،لكن ليس كما يظن اٞتاىل أف صبلتو اٞتمعة تكفيو عن أداء الفرائض والصلوات،
وتوجب لو مغفرة ما يقًتؼ من كبائر الذنوب.
فأحاديث الوعد ٔتغفرة ا لذنوب ا١ترتب على األعماؿ الصاٟتة ،ىذا ٤تموؿ عند أىل العلم على
الصغائر ،كما جاء النص بذلك:



اٞتمعة إىل اٞتمعة ،ورمضاف إىل رمضاف ،كفارة ما بينهن -أو ١تا

بينهن -ما اجتنبت الكبائر ،أو إذا اجتنبت الكبائر . 
تؤت كبَتة . 
أو يف اٟتديث اآلخر  :ما مل َ

فالذي ي ظن أف ٤تافظتو على الصلوات ،وإتيانو بالعمرة ،أف ىذا يكفر عنو ما يقًتفو من كبائر الذنوب
من الزنا ،أو من شرب ا٠تمر ،وأكل الربا ،وعقوؽ الوالدين ،وما أشبو ذلك ،ىذا من خدع الشيطاف ،ومن
االغًتار ٔتغفرة اهلل ،ومن سوء الفهم بكبلـ اهلل وكبلـ رسولو -عليو الصبلة والسبلـ.
بعد ىذه األحاديث ا١تؤلف يصنفها إىل صنفُت :ما فيو الوعد بدخوؿ اٞتنة ،أف من أتى هبذه الشهادة
بصدؽ وإخبلص ويقُت دخل اٞتنة ،أو مل ُحيجب عن اٞتنة ،يقوؿ :ىذه ال إشكاؿ فيها؛ فإهنا ليس فيها
نفي أنو يعذب على قدر ذنوبو ،أو يعذب ما شاء اهلل مث ُخيرج من النار ،إمنا فيها اإلخبار بدخوؿ اٞتنة،
وا١توحدوف -وإف عذبوا -فمصَتىم ومآ٢تم وهنايتهم إىل اٞتنة.
فهذه األحاديث ال إشكاؿ فيها ،وال متمسك فيها ،يعٍت :للمرجئة ،لكن اليت فيها اإلشكاؿ والشبهة
فيها أظهر األحاديث اليت فيها  :إف اهلل حرـ على النار من قاؿ" :ال إلو إال اهلل" يبتغي بذلك وجو اهلل
.
"حرـ على النار" ،أو فيها نفي العذاب ،من شهد أف ال إلو إال اهلل ،وأف ٤تمدا رسوؿ اهلل ،يعٍت :أنو ال
يعذب.
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من مات وىو ال يشرؾ باهلل شيئا دخل اٞتنة



"وىو ال يشرؾ باهلل شيئا" يعٍت :ىذه ٦تكن

ُْحي َمل على الشرؾ األكرب ،فيظن الظاف -وىذا ديكن أف يقاؿ من جنس األوؿ ،من جنس الذي ال إشكاؿ
فيو ،ا١تهم اليت فيها إشكاؿ ىو ما فيو نفي العذاب ،التحرًن على النار ،إف اهلل ال يعذب من ال يشرؾ بو

شيئا ،حق العباد على اهلل أال يعذب من ال يشرؾ بو شيئا.
مث سينقل لكم مذاىب الناس يف اٞتواب ،مذاىب يعٍت :أىل السنة ،أىل السنة القائلُت بأف أىل
الكبائر مستحقوف للوعيد ،مستحقوف للوعيد ،وأف ٢تم أجوبة ،انقسموا يف ىذه األحاديث إىل مذاىب:
فا١تذىب األوؿ :أهنم ٛتلوا ىذه األحاديث على ا٠تلود،
إال اهلل"





إف اهلل حرـ على النار من قاؿ" :ال إلو

يعٍت :حرـ عليو ا٠تلود فيها ،أو قولو" :حرمو اهلل على النار" يعٍت :حرمو على ا٠تلودٛ ،تلو

على ا٠تلود ،أو ٛتلو على النار نار ا١تشركُت؛ فالنار مراتب أو دركات ،فنار معدة للكافرين للخلود فيها،
فهذه ىي اليت حرمها اهلل على أىل التوحيد ،وحرمهم عليها.
أما النار ا١تعدة للعصاة ،ا١تعدة للتطهَت ،مع دة للتطهَت ال للخلود ،فهذه ليست مرادة يف مثل ىذه
األحاديث ،ىذا من األجوبة ،وليس ىو بالبُت؛ ألف اسم النار شامل ،اسم النار شامل لكل دركاهتا .
كيف ويف بعض نصوص الوعيد ذُكر ا٠تلود

       

 )1(           نعم .الثاين.
الثاين :ما فيو أنو َْحي ُرـ على النار ،وىذا قد ٛتلو بعضهم على ا٠تلود فيها ،أو على نار خيلد فيها أىلها،

وىي ما عدا الدرؾ األعلى؛ فإف الدرؾ األعلى يدخلو خلق كثَت من عصاة ا١توحدين بذنوهبم ،مث خيرجوف
بشفاعة الشافعُت ،وبرٛتة أرحم الراٛتُت .
ىذا ىو اٞتواب األوؿ .نعم.
شروط ال إلو إال اهلل
1 -سورة النساء آية .93 :
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شروط "ال إلو إال اهلل"  ،وقالت طائفة من العلماء :ا١تراد من ىذه األحاديث أف "ال إلو إال اهلل" سبب
لدخوؿ اٞتنة ،والنجاة من النار ،و ٍ
مقتض لذلك ،ولكن ا١تقتضي ال يعمل عملو إال باستجماع شروطو
وانتفاء موانعو ،فقد يتخلف عنو مقتضاه لفوات شرط من شروطو ،أو لوجود مانع ،وىذا قوؿ اٟتسن
ووىب بن منبو ،وىو األظهر.
وقاؿ اٟتسن للفرزدؽ وىو يدفن امرأتو :ما أعددت ٢تذا اليوـ؟ قاؿ :شهادة أف ال إلو إال اهلل منذ
سبعُت سنة .قاؿ اٟتسن :نعم ،إف لػ"ال إلو إال اهلل" شروطا ،فإياؾ وقذؼ احملصنة.
ي عنو أنو قاؿ للفرزدؽ :ىذا العمل فأين الطنب؟ وقيل للحسن :إف ناسا يقولوف :من قاؿ" :ال إلو
ُ
ورِو َ

إال اهلل" دخل اٞتنة .فقاؿ :من قاؿ" :ال إلو إال اهلل" ،فأدى حقها وفرضها دخل اٞتنة.

وقاؿ ابن منبو ١تن سألو :أليس "ال إلو إال اهلل" مفتاح اٞتنة؟ قاؿ :بلى ،ولكن ما من مفتاح إال ولو
أسناف ،فإف جئت ٔتفتاح لو أسناف فُتح لك وإال لن يفتح لك.
وىذا اٟتديث أف مفتاح اٞتنة "ال إلو إال اهلل" خرجو اإلماـ أٛتد بإسناد منقطع عن معاذ قاؿ  :قاؿ
يل رسوؿ اهلل  إذا سألك أىل اليمن عن مفتاح اٞتنة فقل :شهادة أف ال إلو إال اهلل . 
ويدؿ على صحة ىذا القوؿ أف النيب



رتب دخوؿ اٞتنة على األعماؿ الصاٟتة يف كثَت من

النصوص ،كما يف الصحيحُت عن أيب أيوب  :أف رجبل قاؿ :يا رسوؿ اهلل ،أخربين بعمل يدخلٍت اٞتنة.
فقاؿ :تعبد اهلل ال تشرؾ بو شيئا ،وتقيم الصبلة ،وتؤيت الزكاة ،وتصل الرحم . 
ويف صحيح مسلم عن أيب ىريرة -رضي اهلل تعاىل عنو  :-أف رجبل قاؿ :يا رسوؿ اهلل ،دلٍت على
عمل إذا عملتو دخلت اٞتنة .قاؿ :تعبد اهلل ال تشرؾ بو شيئا ،وتقيم الصبلة ا١تكتوبة ،وتؤدي الزكاة
ا١ت فروضة ،وتصوـ رمضاف .فقاؿ الرجل :والذي نفسي بيده ال أزيد على ىذا شيئا ،وال أنقص منو .فقاؿ
النيب  من سره أف ينظر إىل رجل من أىل اٞتنة فلينظر إىل ىذا . 
علي شهادة أف ال إلو إال
ويف ا١تسند عن بشَت بن ا٠تصاصية قاؿ  :أتيت النيب  ألبايعو ،فاشًتط ّ

اهلل وأف ٤ت مدا عبده ورسولو ،وأف أقيم الصبلة ،وأف أويت الزكاة ،وأف أحج حجة اإلسبلـ ،وأف أصوـ
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رمضاف ،وأف أجاىد يف سبيل اهلل ،فقلت :يا رسوؿ اهلل ،أما اثنتُت فواهلل ال أطيقهما :اٞتهاد والصدقة.
فقبض رسوؿ اهلل



يده مث حركها ،وقاؿ :ال جهاد وال صدقة فبم تدخل اٞتنة إذف؟ فبم تدخل اٞتنة

إذف؟! قلت :يا رسوؿ اهلل ،أنا أبايعك .فبايعتو عليهن كلهن . 
ففي ىذا اٟتديث أف اٞتهاد والصدقة شرط يف دخوؿ اٞتنة ،مع حصوؿ التوحيد والصبلة والصياـ
واٟتج ،ونظَت ىذا أف النيب  قاؿ:



أمرت أف أقاتل الناس حىت يشهدوا أف ال إلو إال اهلل وأف ٤تمدا

رسوؿ اهلل . 
نكتفي هبذا.
القوؿ الثاين يف اٞتواب عن أحاديث ٖترًن من قاؿ" :ال إلو إال اهلل" على النار ،وٖترًن النار عليو ،وأف
من شهد أف ال إلو إال اهلل ،وأف ٤تمدا رسوؿ اهلل فإف اهلل -تعاىل -ال يعذبو.
ٍ
مقتض لدخوؿ اٞتنة والنجاة من النار ،وكل سبب شرعي أو
القوؿ الثاين :أف ا١تراد أف التوحيد سبب
كوين فإنو يتوقف تأثَته وحصوؿ مقتضاه على وجود الشروط ،وانتفاء ا١توانع ،فمىت فُِق َد الشرط أو ُوِج َد
ا١تانع مل يعمل السبب عملو ،ومل يتحقق مقتضاه ،وا١تؤلف يقوؿ :إف ىذا ىو الصحيح.
وا١تؤلف يقوؿ :إف ىذا ىو الصحيح ،إف ىذا القوؿ ىو الصحيح ،ونَ َسبَو للحسن البصري ووىب بن

منبو ،وىو يف اٟتقيقة -يعٍت -نسبتو إليهما ،ال الختصاصهما هبذا ا١تعٌت ،لكن لوجود تلك اآلثار عنهما.

فاٟتسن يبُت أنو ال يكفي ٣ترد النطق بػ"ال إلو إال اهلل" ،والتلفظ بػ"ال إلو إال اهلل"؛ بل ال بد من معرفة
معناىا ،والتحقق من مقتضاىا ،واستشهد بقولو للفرزدؽ :ما عملت ٢تذا اليوـ؟ قاؿ" :ال إلو إال اهلل" ،أو
شهادة أف ال إلو إال اهلل منذ سبعُت سنة .قاؿ :نَػ َعم أو نِ ْعم ،عندكم احملقق ذكر أنو يف بعض النسخ :نِ ْعم
العدة.
ُ
نَػ َعم ،شهادة أف ال إلو إال اهلل ىي األصل ،فنِ ْع َم العدة ،ولكن ال بد من اٟتذر من معاصي اهلل ،إياؾ
وقذؼ احملصنات .يبُت أف ىذا ال يربر ،أو ال يُ َسوغ اٞترأة على ا١تعاصي وانتهاؾ اٟترمات.
وىذا األثر عن وىب بن منبو ،وىو كبلـ جيد عندما قيل لو :ما تقوؿ يف قولو   من قاؿ :ال إلو

إال اهلل .دخل اٞتنة  أو أف " ال إلو إال اهلل" مفتاح اٞتنة  ؟
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فقاؿ :نعم ،ما من مفتاح إال ولو أسناف ،ا١تفتاح لو أسناف.

وىذا معروؼ يف نوع مفاتيح األبواب ،قدديا األبواب ا٠تشب يكوف ٢تا َس َكر من ا٠تشب يُ َسمى ِ ْ٣تَرى
معروؼ ،يعرفو َم ْن ،نعرفو ٨تن وأدركناه ،يعرفو من شهد نوعيتو ،ا١تفتاح نفسو خشبة موضوع فيها أعواد
تسمى أسنانا ،إذا فُقد واحد منها ما يفتح؛ ألف ىذه األسناف ترفع األعواد اليت ٘تنع من ا٠تشبة ا١تعًتضة

اليت ٖتبس الباب و٘تنعو من اٟتركة ،ترفع ىذه األعواد ،ىذه األسناف ،فينفتح الباب.
وىذا مثاؿ طيب ،ما من مفتاح إال ولو أسناف ،فإف جئت ٔتفتاح لو أسناف فُتِ َح لك ،وإف جئت ٔتفتاح
ليس لو أسناف مل يُفتح لك.

اب
فالشيء الذي ىو سبب ال يتحقق مقتضاه إال بوجود الشروط ،وانتفاء ا١توانع ،وىذا اٞتواب جو ٌ
ِ
استقرئ ىذا يف األمور الكونية كما يف مسألة مفتاح الباب ،ويف
٤تكم يَنتفع بو الباحث يف أمور كثَتة،
األمور الشرعية ،حىت يف نصوص الوعيد ْاعتَِ ْرب ىذا ،يف نصوص الوعيد يُعترب ىذا.
فمثبل :جاء الوعيد يف شأف القاتل. )1(       :
الفار من الزحف:
أو الوعيد يف شأف ّ

         

               

. )2(          
ونظائر ذلك كثَت يف نصوص الوعيد.
أيضا ٕتد يف ىذه النصوص -نصوص الوعد ،ونصوص الوعيد -أف ىذه األمور اليت ُرتب عليها الوعد،

ٍ
مقتض ١تا
وىي األعماؿ الصاٟتة ،أو الوعيد ا١تَرتب على ا١تعاصي ،ىذه كلها تقتضي أف ىذا الفعل سبب
ُ
ب عليو من عقاب.
ب عليو من ثواب ،أو ما ُرت َ
ُرت َ

 1سورة النساء آية .93 :2 -سورة األنفال آية .16-15 :
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والسبب ال ي ًتتب ،أو ال يتحقق مقتضاه إال بوجود الشروط وانتفاء ا١توانع ،فهذه قاعدة -يعٍت -مهمة
ونافعة يف أمور كثَتة ،وىذه القاعدة ترفع كثَتا من اإلشكاالت.
ففي ا١تثاؿ الذي ذكرتو يف باب الوعيد:



 )1(     اآلية .قتل ا١تؤمن سبب

ت النصوص على أف ىناؾ ما دينع من ذلك،
لدخوؿ النار وا٠تلود فيها ،سبب يقتضي ذلك ،ولكن َدل ْ
التوبة مانع من ىذا الوعيد باالتفاؽ ،باتفاؽ أىل السنة ،والتوحيد مانع من ىذا الوعيد ،أي :من ا٠تلود
باتفاؽ أىل السنة ،مانع.
فهذه ا١تعصية أو ىذا الذنب من كبائر الذنوب سبب مقتضيو ،وىو -مع ذلكُ -م َقيد ٔتشيئة اهلل



. )2(               


. )3(        

فعلمنا أف ىذا الوعيد معلق على ا١تشيئة ،فجائز أف يغفر اهلل ٢تذا القاتل ٔتا شاء من أسباب ،وال
يدخلو النار ،يغفر لو ،ويتجاوز عنو ،ويػُْر ِضي عنو ا١تقتوؿ ،فقد يكوف ٢تذا القاتل من األعماؿ الصاٟتة ما
يقتضي ذلك ،ما يقتضي مغفرة اهلل لو ،و٧تاتو من العذاب.
نعم ،أَ ِع ْد يا شيخ فهد ،أعد ا١توضوع من أولو ،وقالت طائفة ..
وقالت طائفة من العلماء :ا١تراد من ىذه األحاديث أف "ال إلو إال اهلل" سبب يف دخوؿ اٞتنة ،والنجاة

ٍ
ومقتض لذلك ،ولكن ا١تقتضي ال يعمل عملو إال باستجماع شروطو وانتفاء موانعو ،فقد يتخلف
من النار،
عنو مقتضاه لفوات شرط من شروطو ،أو لوجود مانع

 1سورة النساء آية .93 : 2سورة النساء آية .48 :3 -سورة النساء آية .48 :
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يف ىذه ا١تناسبة تُذكر الشروط ىنا ،الشروط اليت استنبطها أىل العلم ،وىي شروط -يف اٟتقيقة-
ِ
ت باألمس ،وىي ٤تفوظة :العلم ،والقبوؿ،
تقتضي أنو ال يكفي ٣ترد النطق هبا ،الشروط ا١تعروفة اليت ذُكَر ْ
والصدؽ ،اإلخبلص ،واحملبة ،واالنقياد ،واليقُت ،والكفر ٔتا يػُ ْعبَد من دوف اهلل.
ىذه شروط ،ال يتحقق ُمق تضى ىذه الكلمة إال باستيفاء ىذه الشروط ،ال بد فيها من علم ويقُت
وصدؽ وإخبلص ،وكل واحد من ىذه الشروط لو ضد ،وآخرىا وثامنها الكفر ٔتا يُعبد من دوف اهلل.
وإذا ٖتققت ىذه الشروط ،فيا تُرى ىذه الشروط إذا ٖتققت على الوجو األكمل ،إذا ٖتققت يف قلب

العبد على الوجو األكمل فإهنا ٘تنع ،يعٍت :توجب للعبد أال يُصر على َكبَتة ،وال على تَػ ْرؾ واجب؛ ألف
ىذه ا١تعاين إذا ٖتققت يف القلب على الوجو األكمل أٙترت ٙتراهتا      
             

. )1(            
فإذا ٖتقق العلم التاـ ،واليقُت ،والصدؽ ،واإلخبلص هلل ،واحملبة للتوحيد ٔتا دلت عليو ىذه الكلمة ،يا
تُرى أتراه يصر على شيء من ا١تعاصي؟! ىذه توجب االمتناع عن اإلقداـ على ا١تعصية ،وإف حصلت ا٢تفوة
فإهنا ٘تنع من اإلصرار على ا١تعصية ،لكن قد تضعف ىذه ا١تعاين ،فيحصل ا٠تلل ،وحيصل النقص والتقصَت

يف العمل .نعم.
وىذا قوؿ اٟتسن ووىب بن منبو ،وىو األظهر.
وقاؿ اٟتسن للفرزدؽ وىو يدفن امرأتو :ما أعددت ٢تذا اليوـ؟ قاؿ :شهادة أف ال إلو إال اهلل منذ
سبعُت سنة .قاؿ اٟتسن :نِ ْعم ،إف لػ"ال إلو إال اهلل" شروطا ،فإياؾ وقذؼ احملصنة.
وروي عنو أنو قاؿ للفررزدؽ :ىذا العمود ،فأين الطنب؟
ىذا العمود ،فأين الطُنُب؟ يعٍت :ىذا من باب التمثيل ،كقوؿ وىب بن منبو يف شأف ا١تفتاح ،ىذا
العمود ،فأين الطنب؟ البناء ،أو الفسطاط ،أو ا٠تيمة ،ال تقوـ إال بالعمود مع الطُنُب ،فإذا سقط العمود
1 -سورة األنفال آية .4- 2 :
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مل تُِفد الطُنُب ،وإف ُوِج َد العمود ومل توجد الطنب مل ينفع العمود ،فا٠تيمة يتوقف االنتفاع هبا على العمود

وعلى الطُنُب ،فباجتماعها حيصل االنتفاع واالستظبلؿ ،و  ..فأين الطنب؟ نعم.

وقيل للحسن :إف ناسا يقولوف :من قاؿ :ال إلو إال اهلل دخل اٞتنة .فقاؿ :من قاؿ :ال إلو إال اهلل.

فأدى حقها وفرضها ،دخل اٞتنة.
وقاؿ وىب ابن منبو ١تن سألو :أليس "ال إلو إال اهلل" مفتاح اٞتنة؟ قاؿ :بلى ،ولكن ما من مفتاح إال
ولو أسناف ،فإف جئت ٔتفتاح لو أسناف فُتِ َح لك ،وإال مل يػُ ْفتَح لك.
وىذا اٟتديث :إف مفتاح اٞتنة "ال إلو إال اهلل" .خرجو اإلماـ أٛتد بإسناد منقطع عن معاذ قاؿ :
قاؿ يل رسوؿ اهلل  إذا سألك أىل اليمن عن مفتاح اٞتنة فقل :شهادة أف ال إلو إال اهلل . 
ويدؿ على صحة ىذا القوؿ أف النيب  رتب دخوؿ اٞتنة على األعماؿ الصاٟتة يف كثَت من النصوص
كما يف الصحيحُت عن أيب أيوب:



أف رجبل قاؿ :يا رسوؿ اهلل ،أخربين بعمل يدخلٍت اٞتنة .فقاؿ:

تعبد اهلل ال تشرؾ بو شيئا ،وتقيم الصبلة ،وتؤيت الزكاة ،وتصل الرحم . 
ويف صحيح مسلم عن أيب ىريرة -رضي اهلل تعاىل عنو  :-أف رجبل قاؿ :يا رسوؿ اهلل ،دلٍت على
عمل إذا عملتو دخلت اٞتنة .قاؿ :تعبد اهلل ال تشرؾ بو شيئا ،وتقيم الصبلة ا١تكتوبة ،وتؤدي الزكاة
ا١تفروضة ،وتصوـ رمضاف .فقاؿ الرجل :والذي نفسي بيده ال أزيد على ىذا شيئا ،وال أنقص منو .فقاؿ
النيب  من سره أف ينظر إىل رجل من أىل اٞتنة فلينظر إىل ىذا . 
وىذه األحاديث موافقة ١تا يف القرآف ،فاهلل -تعاىل -يف آيات كثَتة إمنا رتب دخوؿ اٞتنة على اإلدياف
والعمل الصاحل



         

. )1(   
وقاؿ -سبحانو وتعاىل:-

        

. )1(  
1 -سورة البقرة آية . 82 :

27

كتاب التوحيد البن رجب

وقاؿ تعاىل:

           

. )2(                 
واآليات يف ىذا ا١تعٌت كثَتة

             

             
           

. )3( 

فدخوؿ اٞتنة مرتب على اإلدياف والعمل الصاحل ،على اإلدياف والعمل الصاحل ،فهذه األحاديث اليت
ُسئل فيها الرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ -عما يُدخل اٞتنة ويُباعد عن النار ،فلم يقتصر على قولو :قل:
ال إلو إال اهلل فقط .قل :ال إلو إال اهلل ،ال ،قاؿ :تعبد اهلل وال تشرؾ بو شيئا ،ىذا يتضمن معٌت قوؿ :ال إلو

إال اهلل ،أيٗ :تلص العبادة هلل ،وتقيم الصبلة ،وتؤيت الزكاة ،وتصل الرحم.
على ما يف األحاديث من تنوع األجوبة ال يكوف كلها فيها اٞتواب ،يعٍت :بذكر التوحيد واألعماؿ
الصاٟتة ،منها حديث معاذ ا١تشهور الذي رواه الًتمذي ،وىو من أحاديث األربعُت النووية  :قلت :يا
رسوؿ اهلل ،أخربين بعمل يدخلٍت اٞتنة ويباعدين عن النار .قاؿ :لقد سألت عن عظيم ،وإنو ليسَت على من
يَسره اهلل عليو ،تعبد اهلل وال تشرؾ بو شيئا ،وتقيم الصبلة ،وتؤيت الزكاة ،وتصوـ رمضاف ،وٖتج البيت . 

فذكر لو أصوؿ اإلسبلـ ومبانيو العظاـ ،وجعل ذلك ىو السبب يف دخوؿ اٞتنة والنجاة من النار،

جعل ىذا جوابا لسؤاؿ معاذ :أخربين بعمل يدخلٍت اٞتنة ويباعدين عن النار؟ فلم يقصر ذلك على قولو:
قل :ال إلو إال اهلل ،أو تعبد اهلل وال تشرؾ بو شيئا ،مع أف قولو" :تعبد اهلل وال تشرؾ بو شيئا" يقتضي
العمل ،يقتضي العبادة ،يقتضي إخبلص العبادة هلل ،فهذه األحاديث موافقة ١تا جاء يف القرآف كثَتا كثَتا.

 1سورة الرعد آية .29 : 2سورة البقرة آية . 25 :3 -سورة طه آية .76- 74 :
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علي شهادة أف ال إلو إال
ويف ا١تسند  :عن بشَت بن ا٠تصاصية قاؿ :أتيت النيب  ألبايعو ،فاشًتط ّ

اهلل وأف ٤تمدا عبده ورسولو ،وأف أقيم الصبلة ،وأف أويت الزكاة ،وأف أحج حجة اإلسبلـ ،وأف أصوـ
رمضاف ،وأف أجاىد يف سبيل اهلل .فقلت :يا رسوؿ اهلل ،أما اثنتُت فواهلل ال أطيقهما :اٞتهاد ،والصدقة.
فبم تدخل اٞتنة إذف؟! قلت :يا رسوؿ اهلل،
فقبض رسوؿ اهلل  يده مث حركها ،وقاؿ :ال جهاد وال صدقةَ ،
أنا أبايعك .فبايعو عليهن كلهن . 

ففي ىذا اٟتديث أف اٞتهاد والصدقة شرط يف دخوؿ اٞتنة ،مع حصوؿ التوحيد والصبلة والصياـ
واٟتج .
وىذا اٟتديث من جنس ما قبلو باعتبار األعماؿ ،وال سيما أركاف اإلسبلـ العظاـ :الصلوات ا٠تمس،
والزكاة ،والصياـ ،واٟتج ،وذكر يف ىذا اٞتهاد.
فيقوؿ بشر بن ا٠تصاصية :جئت ألبايع الرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ ،-فاشًتط عليو يف ا١تبايعة ىذه
الشروط :الشهادتُت ،وسائر مباين اإلسبلـ ،وأضاؼ إىل ذلك اٞتهاد ،فأبدى الرجل االستعداد للمبايعة
على كل ما ذُكِر إال الصدقة -يعٍت :الزكاة -واٞتهاد ،فالرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ -قبض يده وقاؿ -
يعٍت :-كيف تدخل اٞتنة وال صدقة وال جهاد؟ وال صدقة ،وال جهاد؟! يقوؿ :فبايعتو على األمرين.
وا١تقصود من ىذه ا١تبايعة أف يلتزـ ا١تسلم هبذه األمور ،فمن امتنع عن أف يلتزـ بالزكاة ،أو التزـ أف ديتنع
من اٞتهاد ،معٌت ىذا عدـ القبوؿ ٢تاتُت الشريعتُت ،وىاتُت الفريضتُت ،وإف كانت الزكاة فرض عُت على
من ٖتققت فيو الشروط ،واٞتهاد األصل فيو أنو فرض كفاية ،لكن ال بد من االلتزاـ بالشرائع ،ال بد من
وعرض عليو اإلسبلـ بشرائعو ،وقاؿ:
االلتزاـ بشرائع اإلسبلـ ،فلو جاء -يعٍت -إنساف ليدخل يف اإلسبلـُ ،
أنا أقبل اإلسبلـ إال كذا ،فإنو ال يكوف مسلما.

فهذا الرجل يبدو أنو -يعٍت -أبدى عدـ االستعداد لبللتزاـ بالصدقة واٞتهاد ،فامتنع النيب



عن

مبايعتو.
ال بد من االلتزاـ بشرائع اإلسبلـ ،وذلك باإلدياف هبا ،ونية القياـ هبا؛ ألف كثَتا من ىذه الواجبات عند
ا١تبايعة مل يتهيأ القياـ هبا ،اٟتج لو وقت ،والصياـ لو وقت ،واٞتهاد يتوقف على وجود أسباب ،والصدقة -
29
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أيضا -تتوقف على وجود ا١تقتضي ،وىو ملك ا١تاؿ ،وملك النصاب ،لكن األمر -يعٍت -ا١تتحتم يف ىذا
ا١تقاـ ىو االلتزاـ هبا ،االلتزاـ هبا ،باإلقرار بوجوهبا ،وعقد العزـ على القياـ هبا.
أقر بو ،وال أعًتؼ بو ،وال أفكر أين أعملو ،ىذا ال
أما من يقوؿ :أنا أقبل اإلسبلـ إال كذا .ىذا أنا ال ّ

يكوف هبذا مسلما ،ال بد ١تن أراد الدخوؿ يف اإلسبلـ أف يشهد الشهادتُت ،ويلتزـ ببقية الشرائع ،ال بد من
االلتزاـ.
فالرجل -يعٍت -أوال اعًتؼ بالصبلة والصياـ واٟتج ،وامتنع من االلتزاـ بالصدقة واٞتهاد ،قاؿ :كيف
تدخل اٞتنة ،وال صدقة ،وال جهاد؟! فلما رأى أنو ال بد ،وأف الصدقة واٞتهاد من األمهية يف الدين -من
األمهية ٔتكاف -راجع نفسو ،واستجاب ١تا عرض عليو النيب -عليو الصبلة والسبلـ ،-وبايع على كل ىذه
ا١تذكورات.
شروط ي ول الجنة
ونظَت ىذا أف النيب



قاؿ:



أُمرت أف أقاتل الناس حىت يشهدوا أف ال إلو إال اهلل ،وأف ٤تمدا

رسوؿ اهلل . 
ففهم عمر وٚتاعة من الصحابة أف من أتى بالشهادتُت امتنع من عقوبة الدنيا ٔتجرد ذلك ،فتوقفوا عن
قتاؿ مانعي الزكاة ،وفهم الصديق أنو ال ديتنع قتالو إال بأداء حقوقها لقولو   فإذا فعلوا ذلك منعوا مٍت
دماءىم وأموا٢تم إال ْتقها . 
وقاؿ  :الزكاة حق ا١تاؿ . 
وىذا الذي فهمو الصديق ،قد رواه عن النيب ٚ تاعة من الصحابة ،منهم :ابن عمر وأنس وغَتمها،
وأنو قاؿ  :أمرت أف أقاتل الناس حىت يشهدوا أف ال إلو إال اهلل وأف ٤تمدا رسوؿ اهلل ،ويقيموا الصبلة،
ويؤتوا الزكاة . 
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ويدؿ على ذلك قولو تعاىل:

          

(. )1
كما دؿ قولو تعاىل:

           

()2

.
األخوة يف الدين ال تثبت إال بأداء الفرائض مع التوحيد؛ فإف التوبة من الشرؾ ال ٖتصل إال
على أف ّ

بالتوحيد.

و١تا قرر أبو بكر ىذا للصحابة رجعوا إىل قولو ،ورأوه صوابا ،فإذا ُعلم أف عقوبة الدنيا ال ترتفع عمن

أدى الشهادتُت مطلقا ،بل قد يُعاقَب بإخبللو ْتق من حقوؽ اإلسبلـ ،فكذلك عقوبة اآلخرة .

وىذه األحاديث -أيضا -تؤيد ما سبق من اعتبار األعماؿ يف ثبوت حكم اإلسبلـ ،ويف النجاة من

العقاب ،ومن القتاؿ أو القتل ،ومن العذاب يف اآلخرة ،وقد ثبت عن النيب -عليو الصبلة والسبلـ -أنو
قاؿ:



أمرت أف أقاتل الناس حىت يقولوا :ال إلو إال اهلل .فإذا قالوىا عصموا مٍت دماءىم وأموا٢تم إال

ْتقها . 
منو أيضا من قاؿ  :أمرت أف أقاتل الناس حىت يشهدوا أف ال إلو إال اهلل وأين رسوؿ اهلل . 
يف حديث ابن عمر يف الصحيحُت -كما ذكر ا١تؤلف -فيو ذكر األصوؿ الثبلثة :الشهادتُت،
والصبلة ،والزكاة،



أمرت أف أقاتل الناس حىت يشهدوا أف ال إلو إال اهلل وأف ٤تمدا رسوؿ اهلل ،ويقيموا

الصبلة ،ويؤتوا الزكاة ،فإذا فعلوا ذلك عصموا مٍت دماءىم وأموا٢تم إال ْتق اإلسبلـ ،فحساهبم على اهلل
.
وىذا اٟتديث وما يف معناه ٘تاما مطابق لآليتُت:


. )3(          
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. )1(           



فأفادت اآليات واألحاديث أنو ال يُ َكف عن قتا٢تم إال بالتوبة من الشرؾ ،وذلك باإلتياف بالشهادتُت،

وبالتزاـ ىذه الشرائع :الصبلة والزكاة ،كذلك ما بعد بعدمها؛ لكن االقتصار عليهما ألهنما أعظم أركاف
اإلسبلـ ،ومن التزـ هبما فما بعدمها تابع ٢تما.
ويوضح ىذا ا١تقاـ ما جرى بُت أيب بكر الصديق مع عمر ومن وافقو يف شأف مانعي الزكاة ،حيث عزـ
أبو بكر على قتا٢تم ،فاعًتض عليو عمر ،وقاؿ  :كيف تقاتل من قاؿ :ال إلو إال اهلل ،وقد قاؿ رسوؿ
اهلل



أمرت أف أقاتل الناس حىت يقولوا :ال إلو إال اهلل .فإذا قالوىا عصموا مٍت دماءىم وأموا٢تم إال ْتقها؟

فقاؿ  ألقاتلن من ّفرؽ بُت الصبلة والزكاة .وقاؿ :واهلل لو منعوين عقاال أو عناقا كانوا يؤدونو إىل رسوؿ

اهلل



لقاتلتهم عليو ،قاؿ عمر :فما ىو إال أف رأيت اهلل قد شرح صدر أيب بكر للقتاؿ ،فعلمت أنو اٟتق

.
فاتفق الصحابة على قتاؿ مانعي الزكاة ،اتفقوا على قتا٢تم ،ا١تؤلف يستنبط من ىذا أف ىذه األحاديث
تدؿ على أف التوحيد ال يعصم من عقوبة الدنيا؛ بل يبيح القتاؿ ،يعٍت :يباح قتاؿ من امتنع من فريضة من
فرائض اإلسبلـ ،يباح قتالو ،يباح قتلو  ،بل قاؿ -عليو الصبلة والسبلـ  :-ال حيل دـ امرئ مسلم إال
بإحدى ثبلث :الثيب الزاين  جيب قتل الثيب الزاين ،جيب إقامة اٟتد عليو ،مع أنو يشهد أف ال إلو إال
اهلل.


ال حيل دـ امرئ مسلم إال بإحدى ثبلث :الثيب الزاين ،والنفس بالنفس ،والتارؾ لدينو ا١تفارؽ

للجماعة . 
وقولو" :أمرت أف أقاتل الناس" إىل قولو" :إال ْتق اإلسبلـ" ،ويف لفظ اآلخر" :إال ْتقها".
قاؿ أبو بكر :الزكاة حق ا١تاؿ ،وكل شرائع اإلسبلـ ىي من حقوؽ "ال إلو إال اهلل" ،من حقوؽ "ال إلو
إال اهلل" إقاـ الصبلة ،وإيتاء الزكاة ،وصوـ رمضاف ،كل ذلك حقها.
1 -سورة التوبة آية .11 :
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فعلِ َم هبذا كلو بُطبلف مذىب ا١ترجئة الذين يقولوف :إنو ال يضر مع اإلدياف ذنب ،وأف قوؿ :ال إلو إال
ُ

اهلل يوجب النجاة من النار ،وٖترًن النار.

متبع ٢تواه ،ال بد من
فبل بد من إعماؿ النصوص كلها ،فالذي يأخذ بعض النصوص ويًتؾ بعضا ىذا ٌ

رد النصوص بعضها إىل بعض ،واٞتمع بينها.

وىذا ىو ا١تنهج الذي سار عليو أىل السنةٚ ،تعوا بُت نصوص الوعد والوعيدٚ ،تعوا بُت نصوص
الوعد وال وعيد ،وفسروا بعضها ببعض ،فلم يكفروا بالذنوب كما فعلت ا٠توارج ،ومل خيرجوا من أصل اإلدياف
كما فعلت ا١تعتزلة احتجاجا بقولو -عليو الصبلة والسبلـ  :-ال يزين الزاين حُت يزين وىو مؤمن . 
ومل يفعلوا فعل ا١ترجئة ويقولوا قو٢تم بأف التصديق بالقلب ،ومعرفة ا٠تالق ،والنطق بكلمات التوحيد ،إف
ىذا يكفي ويعصم من العذاب؛ فهذا التوحيد مل يعصم من عقوبة الدنيا.
الصحابة قاتلوا مانعي الزكاة ،والرسوؿ يقوؿ



أمرت أف أقاتل الناس حىت يشهدوا أف ال إلو إال

اهلل وأف ٤تمدا رسوؿ اهلل ،ويقيموا الصبلة ،ويؤتوا الزكاة . 
ومصداؽ ذلك يف قولو تعاىل:

          

(. )1

فعلِ َم أنو ال ُخيَلى سبيلهم ٔتجرد -يعٍت -النطق بكلمة التوحيد من غَت التزاـ بالشرائع.
ُ
ىذا واهلل أعلم ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ٤تمد.

أحسن اهلل إليكم.
س :وىذا سائل يقوؿ :كيف ٨تمل حديث القوـ الذين بايعوا الرسوؿ
فقبل ذلك منهم -صلى اهلل عليو وسلم-؟

1 -سورة التوبة آية . 5 :
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ج :ىذا إذا ساقو ٤تموؿ على نوع من التدرج ،على نوع من التدرج ،وإال فبل ديكن أف يستقر مثل
قبوؿ من قاؿ :ال إلو إال اهلل و… كما تقدـ يف حديث أسامة ،يعٍت :جيب الكف عنهم ،فهؤالء إف صح
اٟتديث ،أنا ال أدري درجتو ،ىذا حيمل على نوع من التدرج يف الدعوة .نعم.
أحسن اهلل إليكم.
س :يقوؿ :بعض أىل ا١تعاصي إذا نُصح أو أُنكر عليو ،قاؿ :اإلدياف يف القلب .فهل ىذه العبارة
صحيحة؟
ج :نعم ،أصل اإلدياف يف القلب ،أي واهلل ،اإلدياف أصلو يف القلب ،ويتفرع من اإلدياف يف القلب إدياف
اٞتوارح ،فبل تصح -يعٍت :ىذه الكلمة -لكنها كلمة حق أريد هبا باطل.
فقوؿ ىذا القائل يشبو قولو   التقوى ىاىنا ،ويشَت  إىل صدره  يشبهو ،فإذا قيل للعاصي:
اتق اهلل ،ىذا حراـ ،ىذا ما جيب .قاؿ :التقوى يف القلب ،التقوى ىاىنا .أو ذكر اٟتديث ،كاف من قبيل
قلنا لو :ىذه كلمة حق أريد هبا باطل .كما قاؿ ا١تشركوف ١تا هنوا عن الشرؾ قالوا:

    

. )1(  
قو٢تم :لو شاء اهلل ما أشركنا .أليس حقا؟ ىو حق يف ذاتو ،ولكنهم مبطلوف؛ ألهنم ما أرادوا هبا ٖتقيق
يد هبا باطل.
التوحيد ،أرادوا هبا تربير الشرؾ ،ومعارضة الشرع ،فهي كلمة حق أُر َ
فا١تتكلم إذا تكلم بكلمة حق يريد هبا باطل فهو ُمْب ِطل؛ ألنو ما أراد ما يف كلمتو من اٟتق ،إمنا أراد
الباطل الذي يػُتَػ َوّىم منها ،أو ديكن أف يفهمو منها بعض الناس .نعم.
أحسن اهلل إليكم.

س :يقوؿ :ما مراد الشارع عندما يذكر عدـ ا١تغفرة يف الكتاب أو يف السنة؟
ج :عدـ ا١تغفرة ،عدـ ا١تغفرة ،اهلل قاؿ:



. )2(        
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وقاؿ -سبحانو وتعاىل:-

            

. )1(     
فالسؤاؿ ما ىو بَػُت ،فصاحبو عليو أف يوضحو ،أو يتكلم إذا شاء.

أحسن اهلل إليكم.

س :وىذا يقوؿ :ىل بعض الفرؽ الضالة -وذكر بعض الفرؽ -يقوؿ :تشهد أف ال إلو إال اهلل وأف
٤تمدا رسوؿ اهلل ،ىل يكوف مصَتىا اٞتنة بعد العذاب؟
ج :بعض الفرؽ الضالة ،يعٍت :ىذا بعض الفرؽ الضالة ٦تن يشهدوا أف ال إلو إال اهلل وأف ٤تمدا رسوؿ
اهلل ،يعٍت :يدخلوا اٞتنة بعد العذاب؟ ىذا سؤالو؟ ىذا يتصل ْتديث  :وستفًتؽ ىذه األمة على ثبلث
وسبعُت فرقة ،كلها يف النار إال واحدة  وىم أىل األىواء.
ففرؽ الضبلؿ ا١تتوعدوف هبذا الوعيد منهم من ٛتلو على ا٠تلود يف النار ،وىذا يتضمن كفر ىذه
الفرؽ ،أف كل ىذه الفرؽ ا١تذكورة يف اٟتديث أهنم كفار؛ ألف الكفر ىو ا١توجب للخلود يف النار ،وىذا
قوؿ ضعيف يف اٟتديث.
ومنهم من قاؿ :بل إف الوعيد ا١تذكور يف اٟتديث ىذا من جنس وعيد العصاة ،من جنس وعيد
أصحاب الكبائر ،وعيد ،وىذه البدع ،وىذه األقواؿ أسباب مقتضية ٢تذا الوعيد ،وىم ٖتت مشيئة اهلل؛ إف
شاء اهلل غفر ٢تم ،وإف شاء عذهبم.
والقوؿ الثالث :أف ىذه البدع وىذه األىواء منها ما يوجب الكفر ،فيوجب ا٠تلود يف النار ١تن مات
عليو ،ومنها ما ال يوجب الكفر ،فغايتو أف يكوف ِ
مقتضيا لدخوؿ النار ،وىذا ىو القوؿ الوسط.
واقرءوا ىذه ا١تذاىب الثبلثة فيما ذكره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية يف الكبلـ على ىذا اٟتديث ،يف اجمللد
الثالث من ٣تموع الفتاوى ،تكلم على ىذا اٟتديث بكبلـ -يعٍت -نافع ،ذكر فيو األقواؿ يف الفرقة
الناجية ،وقوؿ اإلماـ أٛتد -رضي اهلل عنو تعاىل ورٛتو :-إف مل يكونوا من أىل اٟتديث فبل أدري من ىم.
1 -سورة محمد آية . 34 :
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فذكر كبلمهم ،وذكر األقواؿ الثبلثة يف ىذا الوعيد ،أو يف حكم ىذه الفرؽ ،فمن كاف من أىل ىذه
الفرؽ -يعٍتُ :م َفرطا يف طلب اٟتق ،ومتعصبا ،ومتبعا ٢تواه -فهو مستحق للوعيد ،ومن كاف ٣تتهدا يف
معرفة اٟتق ،طالبا للحق ،ولكنو مل يوفق لو ،ومل يتهيأ لو من يدلو ،فهو ٥تطئ ،وىذا يكوف جهلو مع طلبو
وإرادتو للحق عذرا لو ،فبل يػُ َعذب.

وأوضح شيخ اإلسبلـ ابن تيمية -رٛتو اهلل -يف مواضع من أف ا٠تطأ جيري يف ا١تسائل االعتقادية كما

وعد ذلك من ا٠تطأ
حيرقوهَ ،
جيري يف ا١تسائل العملية ،ويستشهد بقصة الرجل الذي أمر أىلو وأوالده أف ّ

ا١تغفور .نعم.

أحسن اهلل إليكم.
س :يقوؿ :ىل يشًتط إذف الوالدين يف طلب العلم والرحلة إليو؛ ألف والديت ٘تنعٍت من ذلك ،وجزاكم
اهلل خَتا؟
ج :إذا كاف ىذا العلم من قبيل الفرض العيٍت فًتؾ الفرض العيٍت معصية ،وال طاعة ١تخلوؽ يف معصية
ا٠تالق ،أما إذا كاف من نوع ا١تستحب ،والعلم واسع ،وطرقو متعددة ،فطاعة الوالدين يف ترؾ ا١تستحب قد
تكوف واجبة ،طاعة الوالدين يف ترؾ ا١تستحب قد تكوف واجبة.
ويػُْنظَر إىل الدوافع اليت ٖتمل أمك أو أباؾ على ا١تنع من السفر لطلب العلم ،إف كاف ا١تانع ىو بغض

ا٠تَت وأىلو ،وبغض العلم ،فبل عربة ٔتنعهما لسوء القصد ،قصدمها ،وقبح الدافع ٢تما.

أما إذا كاف الباعث ىو حاجتهما ،يريداف أف تكوف قريبا ،تريد أمك -مثبل -أف تكوف قريبا منها،
ٖتتاج إليك ،أو أهنا تقلق عليك إذا رحلت وسافرت عنها ،يكوف قلبها مشغوال بك ،فرب بأمك ،وخذ من
العلم ما هتيأ لو من قرب ،وأسبابو قد تيسرت وهلل اٟتمد.
بر األـ ،بر الوالدين عظيم ،أبو ىريرة يقوؿ ١تا ذكر فضل ٦تلوؾ ،وروى حديث ثبلثة يؤتوف أجرىم
مرتُت ،يقوؿ :لوال اٞتهاد وبر أمي لوددت أف أموت ٦تلوكا كما جاء عنو -رٛتو اهلل ورضي عنو .نعم.
أحسن اهلل إليكم.
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س :يقوؿ :ما ىو الصحيح يف عدد التعوذ باهلل من النار حُت يصبح وحُت ُديسي؟ ىل ىي سبع
مرات ،أو ثبلث مرات ،وجزاكم اهلل خَتا؟
ج :سبع مرات ،ورد يف اٟتديث سبع مرات ،فقل :ريب أجرين من النار ،ريب أجرين من النار سبع
مرات .نعم.
أحسن اهلل إليكم.
س :يقوؿ :بعض العواـ ال يصرفوف العبادة لغَت اهلل -تعاىل ،-ولكن بعضهم ال يعرؼ معٌت شهادة أف
ال إلو إال اهلل ،ويفسروهنا إما بتوحيد الربوبية أو غَته ،فهل ىؤالء قد انتقضت عنهم الشهادة النتقاض شرط
من شروطها ،وجزاكم اهلل خَتا؟
ج :إذا كانوا يفسروهنا عند السؤاؿ بأنو -يعٍت -ما لنا رب غَت اهلل ،أو يقوؿ :معناىا أف اهلل رب كل
شيء ،لكنو يف اعتقاده ويف عملو أف عبادة غَت اهلل شرؾ ،فهو فاىم ١تعناىا ،وإف مل يكن بالطريقة ،يعٍت:
بطريقة علمية وترتيب كبلـ" ،ال إلو إال اهلل" أي :ال معبود ْتق إال اهلل.
فمن العواـ من ال حيسن ىذا ،يعٍت :لو قلت لو :ما معٌت "ال إلو إال اهلل"؟ ديكن ما حيسنها ،لكن ىو
يعلم معٌت" :ال إلو إال اهلل" ،يعٍت :يعلم معناىا بالتصور العاـ ،يعٍت :ىو ينكر ما يفعلو ا١تشركوف وعباد
القبور ،يقوؿ :ىذا شرؾ ،العبادة هلل وحده ،ال نعبد إال اهلل ،وىذا شرؾ ،ويعرؼ أهنم مشركوف.
أما إذا كاف يعتقد أف "ال إلو إال اهلل" ،يعٍت :ال خالق إال اهلل ،وأف -مثبل -دعاء ا١توتى ،ودعاء
الغائبُت ،والتوجو هبذه األعماؿ ،إف ىذه ما تنايف "ال إلو إال اهلل" ،فهو مشرؾ .
أحسن اهلل إليكم.
س :يقوؿ :رجل وامرأتو أسلما حديثا ،وامتنعت ا١ترأة عن اٟتجاب الشرعي ،وقد ناصحها زوجها كثَتا،
وىي ترفض ذلك وتقوؿ :إهنا لن تتحجب ،فماذا يصنع ؟
ج :إف شاء اهلل يدعو ٢تا با٢تداية ،وجياىدىا ويتلطف معها ،ويدعو ٢تا كثَتا ،وىذا اإلصرار منها لو
أسباب ،يعٍت :النشأة ،والضغوط االجتماعية اليت ستعاين منها ،فتحتاج إىل شيء من الصرب وا١تثابرة،
واجملاىدة واإلقناع ،والتذكَت بفضل اٟتجاب ،وا١تصاحل ا١تًتتبة عليو .نعم.
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أحسن اهلل إليكم وأثابكم ،وجعل ما قلتم يف ميزاف حسناتكم ،وصلى اهلل على نبينا ٤تمد وعلى آلو
وصحبو وسلم.
بارؾ اهلل فيكم.


اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
قاؿ -رٛتو اهلل تعاىل :-وقد ذىبت طائفة إىل أف ىذه األحاديث ا١تذكورة أوال وما يف معناىا كانت
قبل نزوؿ الفرائض واٟتدود ،منهم ال زىري والثوري وغَتمها ،وىذا بعيد جدا؛ فإف كثَتا منها كاف با١تدينة بعد
نزوؿ الفرائض واٟتدود ،ويف بعضها أنو كاف يف غزوة تبوؾ ،وىي يف آخر حياة النيب  وىؤالء منهم من
يقوؿ يف ىذه األحاديث :إهنا منسوخة.
ومنهم من يقوؿ :ىي ٤تكمة ،ولكن ضم إليها شرائط ،ويلتفت ىذاف إىل أف الزيادة على النص ىل
ىي نسخ أـ ال؟ وا٠تبلؼ يف ذلك بُت األصوليُت مشهور.
وقد صرح الثوري وغَته بأهنا منسوخة ،وأنو نسخها الفرائض واٟتدود ،وقد يكوف مرادىم بالنسخ البياف
واإليضاح ،فإف السلف كانوا يطلقوف النسخ على مثل ىذا كثَتا ،ويكوف مقصودىم أف آيات الفرائض
واٟتدود ،فبَػُت هبا توقف دخوؿ اٞتنة والنجاة من النار على فعل الفرائض ،واجتناب احملارـ ،فصارت تلك
النصوص منسوخة ،أي :مبينة مفسرة ،ونصوص الفرائض واٟتدود ناسخة ،أي :مفسرة ١تعٌت تلك ،موضحة

٢تا .
اٟتمد هلل ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ورسولو وعلى آلو وصحبو ومن اىتدى هبداه.
تقدـ ذكر جوابُت أو مذىبُت يف ىذه النصوص الدالة على أف التوحيد موجب لدخوؿ اٞتنة ،أف
الشهادتُت من مات عليهما دخل اٞتنة ،أو أنو ال يػُ َعذب ،أو أنو ُ٤تَرـ على النار ،أو النار ٤ترمة عليو.

تقدـ قوؿ ابن رجب -رٛتو اهلل -يعٍت األحاديث اليت فيها الوعد بدخوؿ اٞتنة ،وأال حيجب عن اٞتنة،

أف أمرىا سهل؛ ألهنا ٤تتملة أف يكوف ىذا الدخوؿ من أوؿ األمر ،أو بعد التخفيف.
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ولكن الذي فيو اإلشكاؿ ىو ما فيو نفي العذاب ،أنو ال يػُ َعذب ،أو أنو ُحرَـ على النار ،أو أف اهلل
حرمو على النار ،فذكر قوؿ من يتعوؿ ىذا النفي على نفي ا٠تلود ،نفي العذاب ،وٖترًن دخوؿ النار ،أي:
ٖترًن ا٠تلود يف النار ،أو أف النار ا١تراد هبا نار ا٠تلود ،النار اليت خيلد فيها من دخلها.
واٞتواب الثاين :وىو أحكم وأرجح ،وىو أف ا١تراد من ىذه األحاديث أف التوحيد ٍ
مقتض لدخوؿ اٞتنة،
وسبب بل ىو السبب األعظم ،ولكن أي سبب فإنو يتوقف حصوؿ مسببو على وجود
والنجاة من النار،
ٌ
الشروط وانتفاء ا١توانع.

فالتوحيد -إذف -ال يتحقق مقتضاه بالنجاة من النار مطلقا ،أو دخوؿ اٞتنة من أوؿ وىلة ،إال بوجود
شروط ،وانتفاء موانع ،وذلك أف ىذا مشروط بفعل الفرائض ،واجتناب ا١تعاصيَٚ ،تْ ًعا بُت األدلة؛ ألف
نصوص الوعيد مستفيضة من الكتاب والسنة.
ففي القرآف الوعيد على كثَت من الذنوب :أكل الربا ،وقتل ا١تؤمن ،والتويل يوـ الزحف ،السبع
ا١توبقات ،السبع ا١توبقات ا١تذكورة يف حديث أيب ىريرة كلها ٢تا -يعٍت -ورد الوعيد عليها يف القرآف ،ورد
الوعيد عليها يف القرآف.
ال جيوز إىدار ىذه النصوص واقًتاح داللتها ٘تسكا هبا هبذه األحاديث احملتملة ا١تطلقة ،ال بد من رد
وٛتْل العاـ على ا٠تاص.
النصوص بعضها إىل بعض ،واٞتمع بينها ،وتقييد ا١تطلقَٛ ،تْل ا١تطلق على ا١تقيدَ ،

ال بد يف ا١تسائل االعتقادية ،كما يف الوعد والوعيد ،أو يف األمور العملية كما ىو معروؼ ومقرر لدى

أىل األصوؿ.
ا١تذىب الثالث :نعم ،ا١تذىب الثالث قوؿ طائفة :إف ىذه األحاديث ىذه إمنا وردت قبل نزوؿ
الفرائض ،ونسبو ا١تصنف للزىري وسفياف الثوري ،وكذلك نُ ِسب لسعيد بن ا١تسيب -رٛتهم اهلل -وغَتىم.
وضعف ا١تصنف ىذا ا١تذىب ،وىو -كما قاؿ -يقولوف :غَت صحيح ،يعٍت :القوؿ بأف ىذه معناىا

أف ىذه وردت يف مكة ،وأف الرسوؿ قاؿ ذلك يف مكة ،ىذا ال يستقيم أبدا ،فالذين رووا ىذه األحاديث
وٝتعوىا ونقلوىا كاف ذلك منهم يف ا١تدينة ،منهم من مل يسلم إال متأخرا كأيب ىريرة ،وىو مباشر ىذا،
يعٍت :يرويو مباشرة عن النيب -عليو الصبلة والسبلـ.-
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ومنها -كما أشار ا١تؤلف -منها ما وقع يف غزوة تبوؾ ،وىي متأخرة.
إذف فهذا القوؿ ال يستقيم ،وال يصح إطبلؽ القوؿ بأف ىذه األحاديث إمنا وردت قبل نزوؿ الفرائض.
إذف ،ىذا ال يصلح جوابا عنها ،ال يصلح أف يكوف جوابا عنها.
يقوؿ ا١تؤلف :إف بعض أولئك ،يعٍت :بعض القائلُت هبذا القوؿ من يطلق لفظ النسخ يقوؿ :إف ىذه
النصوص منسوخة ،يعٍت :ىذه األحاديث نسختها الفرائض واٟتدود ،يعٍت :نصوص الفرائض ،ونصوص
اٟتدود ،والوعيد على الذنوب ،ىذه نسخت ىذه األحاديث ،وىذا يرد عليو إطبلؽ النسخ ،يرد عليو إف
ىذه أخبار ،واألخبار ال يَِرد عليها النسخ ،وال يدخل فيها النسخ.

ولكن األئمة -كالثوري ٦تن ُروي عنو أنو أطلق القوؿ بالنسخ -ينبغي أف يوجو كبلمو ٔتا ذكره ا١تصنف

إف النسخ يف ُعرؼ كثَت من السلف يريدوف بو البياف واإليضاح ،فيطلقوف ٗتصيص العاـ ،يطلقوف النسخ
على تقييد ا١تطلق وٗتصيص العاـ ،يقولوف :ىذا ناسخ ،يعٍت٥ :تصص ،أو ىذا ناسخ ،يعٍت :مقيد ،وىذا

منسوخ ،يعٍت :يريدوف بو العاـ ا١تخصوص ،أو ا١تطلق الذي ورد ما يقيده.
فليس إذف مرادىم بالنسخ ىو رفع حكم الدليل ا١تتقدـ بدليل متأخر كما ىو اصطبلح األصوليُت
ا١تتأخرين.
وقد جيري على مذىب من يقوؿ من األصوليُت :إف الزيادة على النص نسخ .ىذا معٌت معروؼ
ومشهور عن اٟتنفية ،إف الزيادة على النص نسخ.
وٛتل كبلـ األئمة والسلف على التوجيو األوؿ أوىل؛ ألف الذين يقولوف من األصوليُت :إف الزيادة على
النص نسخ .ىم يريدوف بو ح قيقة النسخ ،أنو يرضى النسخ للمتقدـ ،إف الزيادة على النقص نسخ ،يريدوف
بو حقيقة النسخ ا١تعروفة لدى األصوليُت.
و٢تذا قاؿ من قاؿ من فقهاؤىم كما ذكرت مشهور عن اٟتنفية ،قالوا :إف التغريب ،زيادة حكم
التغريب على اٞتلد يف حد البكر إنو نص ،يف حد البكر ٔتائة جلدة ،فالزيادة على النص ،التغريب زيادة
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على النص الذي يف القرآف ،اجلدومها مائة جلدة،

       

. )1(   
قالوا :إف ىذا زيادة على النص ،والزيادة على النص نسخ ،وال جيوز نسخ القرآف بالسنة.
ا١تقصود أقوؿ :إف َٛتْل كبلـ الثوري و٨توه من أف ىذه النصوص نسختها الفرائضَٛ ،تْلها على أهنا
ٔتعٌت :بينتها وفسرهتا ،ووضحتها وقيدهتا ،ىذا ىو البلئق ،وىذا ىو ا١تناسب ،وىذا ما رجحو ا١تصنف -
رٛتو اهلل -ابن رجب.
فإذا قيل :إف ىذه النصوص -يعٍت -ليست على إطبلقها ،بل ىي مبينة جيب أف ترد إىل النصوص
األخرى ،استقاـ األمر ،واستقاـ ا١تذىب ،وحصل -يعٍت -رد الشبهة ،شبهة ا١ترجئة ،ىذه نصوص بينتها
نصوص الفرائض ونصوص الوعيد على ا١تعاصي ،وبذلك تبطل شبهة ا١ترجئة وتعلقهم هبذه األحاديث
الواردة يف فضل التوحيد.
وىذا يكوف متفقا يف ا١تآؿ مع اٞتواب الثاين ،وىو قوؿ من يقوؿ :إف ىذه األحاديث إمنا تدؿ على أف
التوحيد سبب للنجاة من النار ،والسبب ال بد فيو من وجود الشروط وانتفاء ا١توانع ،كما يف اٞتواب الثاين.
نعم يا شيخ..
ف م النصوص ال طلقة في ضوء النصوص ال قيدة
وقالت طائفة :تلك النصوص ا١تط لقة قد جاءت مقيدة يف أحاديث أخر ،ففي بعضها :من قاؿ :ال إلو
إال اهلل ٥تلصا ،ويف بعضها :مستيقنا ،ويف بعضها :يصدؽ قلبو لسانو ،ويف بعضها :حقا من قلبو ،ويف
بعضها :قد زؿ هبا لسانو واطمئن هبا قلبو.

1 -سورة النور آية .2 :
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وىذا كلو إشارة إىل عمل القلب وٖتققو ٔتعٌت الشهادتُت ،وٖتققو بقوؿ :ال إلو إال اهلل ،أال يألو القلب
غَت اهلل حبا ورجاء ،وخوفا وتوكبل واستعانة ،وخضوعا وإنابة وطلبا ،وٖتققو بأف ٤تمدا رسوؿ اهلل أال يُعبد
اهلل بغَت ما شرع اهلل على لساف ٤تمد  وقد جاء ىذا ا١تعٌت مرفوعا إىل النيب  صرحيا أنو قاؿ  :من
قاؿ :ال إلو إال اهلل ٥تلصا دخل اٞتنة .قيل :ما إخبلصها يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ :أف ٖتجبك عن كل ما حرـ
اهلل عليك . 
وىذا يُ َروى من حديث أنس بن مالك وزيد بن أرقم ،ولكن إسنادمها ال يصح ،وجاء أيضا من مراسيل

اٟتسن ٨توه ،وٖتقيق ىذا ا١تعٌت وإيضاحو أف قوؿ العبد :ال إلو إال اهلل .يقتضي أال إلو لو إال اهلل .

جواب رابع :وىو أف ىذه األحاديث ورد ما يقيدىا ،فهي جاءت مطلقة ،بعض األحاديث جاء
مطلقا ،ولكن ورد يف ٚتلة أحاديث أشار ا١تؤلف إليها ،واحملقق عندكم قد أحسن يف ٗترجيها.
فكل حديث يرد فيو ذكر الوعد على ٣ترد قوؿ" :ال إلو إال اهلل" فبل بد أف يقيد بتلك األحاديث،
األحاديث اليت فيها ذكر اليقُت ذكر اإلخبلص ،وذكر االستيقاف.
مع أف ىذه األحاديث نفسها اليت مرت بنا اليت ىي ٤تور البحث ،ومناط الكبلـ٧ ،تد أف ىذه القيود
موجودة فيها ،أو يف بعضها ،فحديث عتباف بن مالك  :إف اهلل حرـ على النار من قاؿ :ال إلو إال اهلل
يبتغي بذلك وجو اهلل . 
"يبتغي بذلك وجو اهلل" ىذا ىو معٌت اإلخبلص ،إذف القيد موجود ،ىذه القيود اليت أشار إليها ا١تؤلف
ىي موجودة يف ىذه األحاديث ،بعضها فيو صريح ،وبعضها مفهوـ ،أنا قلت لكم :إف لفظ الشهادة ،من
شهد أف ال إلو إال اهلل.
فالشهادة تتضمن العلم  ،وتتضمن اليقُت ،تتضمن الصدؽ ،فالذي قا٢تا بلسانو دوف قلبو مل يشهد،
ومن علم معناىا وقا٢تا بلسانو ،يعٍت :غَت صادؽ أيضا ،بل قاؿ ذلك نفاقا ،مل يقل ذلك عن انقياد،
فكذلك مل يكن هبذا ٥تلصا.
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ويف اٟتديث  :يبتغي بذلك وجو اهلل  ومن قاؿ ذلك ،من قا٢تا يبتغي بذلك وجو اهلل فما قا٢تا
إال وىو موقن غَت ٍ
شاؾ ،فمن شأهنا أف يزؿ هبا لسانو ،ويلهج هبا حبا ٢تا ،وطمأنينة قلبية ٔتا دلت عليو
ىذه الكلمة.
ومن قا٢تا على ىذا الوجو ،على وجو العلم واليقُت بالشروط اليت سبق ذكرىا ،وىي معروفة ،من
ٖتققت فيو ىذه الشروط ،فإف التوحيد دينعو من اإلصرار على الذنوب ،من ترؾ واجب ،أو فعل ٤ترـ.
فمن قاؿ" :ال إلو إال اهلل" على وجو اليقُت التاـ ،والصدؽ واإلخبلص التاـ والطمأنينة ،فإنو ال بد أف
يؤدي الفرائض ،وجيتنب احملارـ.
ومىت قصَر يف شيء من ذلك فإمنا أويت من نقص علمو ،ونقص يقينو ،ونقص إخبلصو ،ونقص ٤تبتو،

فإف ىذه ا١تعاين تتفاضل؛ العلم واليقُت والصدؽ واإلخبلص ،ىذه األحواؿ القلبية تتفاضل ،ىي من شعب
اإلدياف ،وىي تتفاضل بالقوة والضعف.
فمن قاؿ :ال إلو إال اهلل صادقا غَت منافق ،عا١تا ليس ّتاىل ،ىذا الذي قامت بو ىذه الشروط.
قلت لكم :لو حاالف:
إما أف تكوف ىذه ا١تعاين قامت بقلبو على وجو الكماؿ ،فبل بد أف يظهر أثر ذلك على اٞتوارح بفعل
الفرائض واجتناب احملرمات.
وإما أف تقوـ بقلبو على ضعف ما ىو بزواؿ شيء منها ،ال ،على ضعف ،فيكوف أثر ذلك على
جوارحو ْتسب ذلك ،ومن ىنا حيصل ا٠تلل ،واعترب ىذا يف أحاديث الشباب +فيمن خيرج النار،



أخرجوا من النار من قاؿ :ال إلو إال اهلل ويف قلبو مثقاؿ ذرة أو برة أو خردلة من إدياف . 
ىذا الذي خيرج من النار ال شك أنو مل يقلها كاذبا ،ومل يقلها -يعٍت -غَت عامل ٔتعناىا مطلقا ،ومل
يقلها نفاقا ،بل كاف فيها ٥تلصا ،لكن ما معو من العلم ٔتعناىا ،واإلخبلص يف قو٢تا ،واحملبة ،مل يبلغ ا١ترتبة
الكمل الذين ٧توا ،أو ٧تاىم اهلل بكماؿ إدياهنم وتوحيدىم من النار ،فلم يتعرضوا ٢تا.
اليت بلغها أىل اإلدياف ُ
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فبل بد من مبلحظة ىذا ا١تعٌت ،وأف ىذه ا١تعاين اليت يعدىا العلماء شروطا أهنا متحققة لكل أىل
التوحيد ،أ ىل التوحيد ٔتعٌت الكلمة ،أىل التوحيد الذين ينفعهم توحيدىم با٠تروج ،أو يف ا٠تروج من النار،
إال أهنم متفاوتوف ،فالكمل منهم يف ىذه ا١تعاين ىؤالء توحيدىم دينعهم من دخوؿ النار.
إذف ،فمن قاؿ فيهم الرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ  :-إف اهلل حرـ على النار من قاؿ :ال إلو إال
اهلل يبتغي بذلك وجو اهلل . 
"حرـ على النار من قاؿ :ال إلو إال اهلل يبتغي بذلك وجو اهلل" نعلم أف ا١تراد من قا٢تا على الوجو
األكمل ،وقد توفرت فيو الشروط ،شروط التوحيد ا١تذكورة ا١تأخوذة من سائر النصوص ،فهذا الذي ٖتقق
يف التوحيد.
الشيخ ٤تمد بن عبد ا لوىاب عقد بابا ثالثا قاؿ :باب من حقق التوحيد دخل اٞتنة بغَت حساب وال
عذاب ،دخل اٞتنة بغَت حساب وال عذاب ،من حقق التوحيد.
فمن كملت لو ىذه ا١تعاين يف قلبو ال بد أف يظهر أثرىا على جوارحو :فعبل وأداء للفرائض ،واجتنابا
للمحرمات.
فالتوحيد الكامل دينع من اإلصرار على شيء من الذنوب.
قد يقع ا١توحد يف الذنب ،فليس ٔتعصوـ ،لكنو ال يصر عليو ،فبل بد أف كماؿ إديانو وإخبلصو
وتوحيده دينعو من اإلصرار؛ ألف يف قلبو من خوؼ اهلل ورجاء ثوابو ما يوجب لو الفزع إليو ،والرجوع إليو -
سبحانو وتعاىل.-
فهذه ٚتلة أجوبة -يعٍت -أىل العلم عن ىذه األحاديث ،وىي متفقة يف ا١تعاين ،فكلهم يتفقوف ،أىل
السنة واٞتماعة كلهم يتفقوف :إف ىذه األحاديث ليست على ظاىرىا الذي يدعيو أو يفهمو ا١ترجئة ،أو
يفهمو ا١تغروروف من جهلة أىل السنة مثبل.
كما سبقت اإلشارة إىل ىذا ا١تعٌت ،أىل السنة متفقوف على أف ىذه األحاديث ليست على ظاىرىا
الذي يدعيو ا١ترجئة ،أو يظنو ا١تغًتوف برٛتة اهلل ومغفرتو.
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وىناؾ جواب خامس ،ونقلو لكم احملقق ونُ ِسب للبخاري ،وىو َٛتْل ىذا التوحيد على من قا٢تا نادما

تائبا ،من قاؿ ىاتُت الشهادتُت نادما على ما سلف من ذنوبو تائبا.

وىذا ا١تعٌت قالو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية يف مواضع ،أو يف بعض ا١تواضع ،يف توجيو بعض ىذه
األحاديث ،وتوجيو حديث صاحب البطاقة؛ ألف ا١تراد :من قا٢تا على غاية من الصدؽ واإلخبلص على
وجو الكماؿ والتحقيق للتوحيد ،مث مل يرتكب بعد ذلك ذنبا.
فما جاء عن البخاري فيو تقييد ىذا بالتوبة ،ومعلوـ أف من قاؿ ذلك تائبا نادما على ما سلف من
ذنوبو ،مث بقي على ىذه اٟتاؿ ،فاألمر فيو واضح ،ىذا ٤ترـ على النار ،والنار ٤ترمة عليو.
ومضموف ومنحى ما ذكرتو لكم عن شيخ اإلسبلـ -رٛتو اهلل ،-ونقلو شارح كتاب التوحيد -اذكر-
يف فتح اجمليد ،ويف تيسَت العزيز اٟتميد؛ ألنو أصلو أف ا١تعٌت من قاؿ ىذه الكلمة ٥تلصا كل اإلخبلص،
وصادقا كل الصدؽ ،مث مات على ذلك ،مات على ذلك ،على ىذه اٟتاؿ ،فإف ىذه اٟتاؿ توجب أال
يصر على ذنب من الذنوب ،فمن مات على ىذه اٟتاؿ من كماؿ وٖتقيق التوحيد كاف ىذا التوحيد
عاصما لو من دخوؿ النار ،واهلل أعلم.
نعم..
الشرك وال فر لو أص وفروع
وٖتقيق ىذا ا١تعٌت وإيضاحو أف قوؿ العبد :ال إلو إال اهلل يقتضي أال إلو لو غَت اهلل ،اإللو الذي يطاع
فبل يعصى ،ىيبة لو وإجبلال ،و٤تبة وخوفا ورجاء ،وتوكبل عليو ،وسؤاال منو ،ودعاء لو ،وال يصلح ذلك كلو
إال هلل



فمن أشرؾ ٥تل وقا يف شيء من ىذه األمور اليت ىي من خصائص اإل٢تية كاف ذلك قدحا يف

إخبلصو يف قوؿ "ال إلو إال اهلل" ،ونقصا يف توحيده ،وكاف فيو من عبودية ا١تخلوؽ ْتسب ما فيو من ذلك.
وىذا كلو من فروع الشرؾ ،و٢تذا ورد إطبلؽ الكفر والشرؾ على كثَت من ا١تعاصي اليت منشؤىا من
طاعة غَت اهلل ،أو خوفو ،أو رجائو ،أو التوكل عليو والعمل ألجلو.
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كما ورد يف إطبلؽ الشرؾ على الرياء ،وعلى اٟتلف بغَت اهلل ،وعلى التوكل على غَت اهلل ،واالعتماد
عليو ،وعلى من َسوى بُت اهلل وبُت ا١تخلوؽ يف ا١تشيئة مثل أف يقوؿ :ما شاء اهلل وشاء فبلف ،وكذا قولو:

ما يل إال اهلل وأنت.

وكذلك ما يقدح يف التوكل ،وتفرد اهلل بالنفع والضر ،كالطَتة والرقى ا١تكروىة ،وإتياف الكهاف،
وتصديقهم ٔتا يقولوف ،وكذلك اتباع ىوى النفس فيما هنى اهلل عنو قادح يف ٘تاـ التوحيد وكمالو.
و٢تذا أطلق الشرع على كثَت من الذنوب اليت منشؤىا من اتباع ىوى النفس ٔتا ىو كفر وشرؾ ،كقتاؿ
ا١تسلم ،ومن أتى حائضا ،أو امرأة يف دبرىا ،ومن شرب ا٠تمر يف ا١ترة الرابعة ،وإف كاف ذلك ال خيرجو عن
ا١تلة بالكلية.
و٢تذا قاؿ السلف :كفر دوف كفر ،وشرؾ دوف شرؾ ،وقد ورد إطبلؽ اإللو على ا٢توى ا١تتبع.
قاؿ تعاىل:



. )1(      

وقاؿ اٟتسن" :ىو الذي ال يهوى شيئا إال ركبو".
وقاؿ قتادة" :ىو الذي كلما ىوى شيئا ركبو ،وكلما اشتهى شيئا أتاه ،ال حيجزه عن ذلك ورع وال
تقوى".
وروي من حديث أيب أمامة مرفوعا بإسناد ضعيف  :ما ٖتت ظل السماء إلو يعبد أعظم عند اهلل
من ىوى متبع . 
ويف حديث آخر:



ال تزاؿ "ال إلو إال اهلل" تدفع عن أصحاهبا حىت يؤثروا دنياىم على دينهم ،فإذا

فعلوا ذلك ُردت عليهم ،وقيل ٢تم :كذبتم . 

ويشهد لذلك اٟتديث الصحيح عن النيب   تعس عبد الدينار ،تعس عبد الدرىم ،تعس عبد
يك فبل انتُِقش . 
القطيفة ،تعس عبد ا٠تميصة ،تعس وانتكس ،وإذا ِش َ
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فدؿ ىذا على أف كل من أحب شيئا وأطاعو ،وكاف غاية قصده ومطلوبو ،وواىل ألجلو ،وعادى ألجلو
فهو عبده وذلك الشيء معبوده وإ٢تو.
ويدؿ عليو أيضا أف اهلل -تعاىلٝ -تى طاعة الشيطاف يف ..
و٦تا يوضح ما تقدـ من أف مطلق التوحيد ،أو مطلق التكلم بػ"ال إلو إال اهلل" ال يكفي للنجاة من
النار ،وأف قائليها -قائلي ال إلو إال اهلل -متفاوتوف أف ىذه الكلمة "ال إلو إال اهلل" كلمة التوحيد مركبة من
نفي وإثبات كما ىو معروؼ ،نفي إ٢تية ما سوى اهلل ،وإثبات اإل٢تية لو -سبحانو وتعاىل -فمضموهنا
اإلدياف بأنو -تعاىل -اإللو اٟتق الذي ال يستحق العبادة سواه.
واإللو ٔتعٌت ا١تألوه ،يعٍت :ا١تعبود ،فهو -تعاىل -ىو ا١تعبود ْتق ،وىو ا١تستحق للعبادة.
فمعٌت ىذه الكلمة أف قائلها يألو ،أو ال يألو إال اهلل ،يعٍت :ال يعبد إال اهلل ،والعبادة تتضمن شيئُت:
احملبة ،والذؿ هلل ،كما يقوؿ ابن القيم:
و با ا ا ا ا ا ا اااية الا ا ا ا ا ا ا اارح ن ايا ا ا ا ا ا ا ااة حبا ا ا ا ا ا ا ااو  م ا ا ا ا ا ا اال طل اب ا ا ا ا ا ا ااده ى ا ا ا ا ا ا اام القطب ا ا ا ا ا ا ااان




ال بد من اجتماع األمرين :احملبة والذؿ ،أو احملبة واإلجبلؿ.
إذف ،فحقيقة التوحيد الذي دلت عليو ىذه الكلمة أف ا١تؤمن ،أو أف العبد ال يألو إال اهلل ،فاهلل -
تعاىل -ىو ا١تألوه ا١تعبود ْتق ،حبا وخوفا ،ورجاء وتوكبل ،ورغبة ورىبة ،فبل بد من التحقق هبذه ا١تعاين.
وىذه ا١تعاين -كما تقدـ -توجب أفعاال وتروكا ،اجتناب ،تقتضي اجتناب احملرمات ،وا١تبادرة إىل
ا١تأمورات ،وال يكوف اإلنساف ٤تققا ٢تذه الكلمة إال إذا ٖتقق من ىذه ا١تعاين ،إال إذا حقق تأ٢تو هلل،
وعبوديتو هلل.
إذف ،ىذا التألو وىذا التعبد ليس على مرتبة واحدة ،فبل بد لتحقيق التوحيد من اجتناب ا١تعاصي ،بل
ال بد للتوحيد من اجتناب الشرؾ كلو.
47

كتاب التوحيد البن رجب

أما الشرؾ األكرب فإنو يناقض أصل التوحيد ،ويزوؿ التوحيد معو ،الشرؾ األكرب -وىو عبادة غَت اهلل
معو ،مع اهلل ،ودعاء غَته ،واٗتاذ الند لو -فهذا مناقض ألصل التوحيد ،ناقض ٢تذه الكلمة ،وأما ما دونو
من أنواع الشرؾ األصغر فإنو يناقض كماؿ التوحيد الواجب ،كما يف األمثلة اليت ذكرىا ا١تؤلف.
ىناؾ أنواع من الذنوب جاء النص بأهنا من الشرؾ؛ كالرياء ،واٟتلف بغَت اهلل ،وتسوية ا١تخلوؽ باهلل يف
ا١تشيئة ،كقوؿ القائل :ما شاء اهلل وشئت ،أو ىذا من اهلل ومنك.
كما يف األمثلة اليت ذكرىا ا١تؤلف.
ىناؾ أنواع من الذنوب جاء النص بأهنا من الشرؾ ،كالرياء ،واٟتلف بغَت اهلل ،وتسوية ا١تخلوؽ باهلل يف
ا١تشيئة ،يف قوؿ القائل" :ما شاء اهلل وشئت" ،أو" :ىذا من اهلل ومنك" ،أو" :لوال اهلل وأنت" ،فهذه أنواع
من الشرؾ.
وكػ -يعٍت -اإلفراط يف حب احملبوبات الطبيعية ،مثل ا١تاؿ ،حب ا١تاؿ ،حب الولد ،حب أعراض الدنيا
بأنواعها؛ الدرىم والدينار ،وا٠تميصة وا٠تميلة.

ىذه ٤تبوبات طبيعية ،فإذا أفرط اإلنساف يف حبها ،فصار يرضى بوجودىا ،ويسخط بعدمها ،إذا أُ ْع ِط َي
ط سخط ،صار قلبو ُم َعبّ ًدا ٢تا.
رضي ،وإف مل يػُ ْع َ
يقوؿ ا١تؤلف :إنو قد دلت األدلة على أف كل الذنوب ،الذنوب اليت مصدرىا اتباع ا٢توى ورد فيها
إطبلؽ اسم الكفر أو إطبلؽ الشرؾ ،وإف كانت ال ُٗترج من ا١تلة ،ال توجب الردة ،لكنها تدؿ على نقص
التوحيد ،ونقص اإلدياف.
فبل بد إذف لتحقيق مقتضى ىذه الكلمة "ال إلو إال اهلل" لتكوف عاصمة من دخوؿ النار ،وموجبة
لدخوؿ اٞتنة ،ال بد من اجتناب كل ما ينايف ٖتقيق التوحيد ،ينايف كماؿ التوحيد من أنواع الشرؾ وأنواع
الكفر.
أنواع الشرؾ ،يعٍت :الشرؾ األصغر ،أما األكرب فإنو مناقض أصبل ،نواقض اإلسبلـ ىي ناقضة للتوحيد،
وىادمة لو ،ومن قاؿ ىذه الكلمة" :ال إلو إال اهلل" ،مث أتى بناقض ،فهو كافر مرتد ،خارج عن ملة
اإلسبلـ ،ال ينفعو أنو يقو٢تا بلسانو؛ ألنو قد انتقض يف حقو شرط من الشروط زاؿ .
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فإف الشهادتُت تقتضياف توحيد التوحيد ،وٖتقيق ا١تتابعة للرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ.-
٤تمدا رسوؿ اهلل" تقتضي تصديق الرسوؿ يف كل ما أخرب بو ،وطاعتو يف كل ما أمر بو،
وشهادة "أف ً

أو هنى عنو ،وأال يعبد اهلل إال ٔتا شرع.

ال بد لتحقيق ىاتُت الشهادتُت من القياـ ٔتا تقتضيو الشهادتاف ،من أداء الفرائض ،واجتناب احملرمات.
إذف ،فالذنوب منها ما يناقض أصل التوحيد ،ومنها ما يناقض كمالو كما تقدـ.
ذكر ا١تؤلف ٚتلة ٦تا ورد فيو إطبلؽ اسم الكفر ،ذاؾ الكفر عليو من الذنوب ،كقتاؿ ا١تسلم ،إتياف
الكاىن ،إتياف ا١ترأة يف دبرىا ،أو إتياف اٟتائض.
ومن ىذا اٞتنس إطبلؽ اسم الكفر على الطعن يف النسب ،والنياحة على ا١تيت ،فكل ىذه ذنوب
تنايف ٖتقيق التوحيد واإلدياف ،يعٍت :ىذه الذنوب منها ما أطلق عليو اسم الشرؾ ،ومنها ما أطلق عليو اسم
الكفر.
فعلِ َم هبذا أف "ال إلو إال اهلل" ٢تا مدلوؿ عظيم ،وأىلها ىم متفاوتوف فيها ،فأكمل الناس توحيدا
ُ
الرسل ،وأكملهم +أولوا العزـ ،مث الناس بعد ذلك على مراتب؛ الصديقوف ،والشهداء ،والصاٟتوف ،ومنهم
من دوف ذلك ،الظا١توف ألنفسهم إىل من ذكرت حا٢تم ٦تن ُخيَرجوف من النار بشفاعة الشافعُت ،وبرٛتة
أرحم الراٛتُت.
فكلهم يصد ؽ عليهم أهنم موحدوف ،وكلهم يقولوف" :ال إلو إال اهلل" ،لكن مع التباين العظيم يف العلم
ٔتعناىا ،والصدؽ واإلخبلص يف أدائها ،والعمل ٔتقتضاىا تفاوت ال يعلم مداه إال اهلل -سبحانو وتعاىل.-
فاتباع ا٢توى ىذا مصدر لكثَت من الذنوب ،اتباع ا٢توى ،حىت الشرؾ ىو يصدر عن اتباع ا٢توى كما
قاؿ اهلل -سبحانو وتعاىل -يف ا١تشركُت:



. )1(        
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:-سبحانو وتعاىل- يقوؿ

                

. )1(               
توى مصدر للذنوب كبَتىا٢) فاتباع ا2(         



،ىذا ىو

.توى٢تعاصي مصدرىا ا١ وسائر ا، والشرؾ، للكفر،وصغَتىا
. تو ىواه٢ وإف من الناس من اٗتذ إ،توى٢تذا جاء يف القرآف إطبلؽ اسم اإللو على ا٢و
، إىل أف يستحل ما يهواه-يعٍت-  فمن بلغ بو األمر،توى٢ جعل معبوده ىو ا،توى٢فجعل معبوده ىو ا
. فإنو خيرج عن اإلسبلـ هبا،ويًتؾ ما ال يهواه بإطبلؽ
، وال بد خيالف يف أشياء، وخيالف ىواه يف أشياء،تسلمُت ٕتده يتبع ىواه يف أشياء١تخلط من ا١ولكن ا
 بل وال يؤمن، وال يؤدي فريضة، وال حيرـ حر ًاما،تواه بإطبلؽ فهذا معناه أنو ال حيل حبلال٢ أما من ىو متبع
               

هبا

. )3(         
       

:ىذه صفة الكفار الذين قاؿ اهلل فيهم

. )4(       
           

:-سبحانو وتعاىل- وقاؿ

. )5(     
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فكيف مع ىذه النصوص ا١تستفيضة يقاؿ :إنو يكفي العبد يف دخوؿ اٞتنة والنجاة من النار أف يقوؿ:
"ال إلو إال اهلل" ،وال يفعل شيئًا ،وال يقوـ بقلبو شيء من ٤تبة اهلل و٤تبة رسولو -عليو الصبلة والسبلـ؟!
ىذا من أبطل الباطل ،ومن اتباع ا٢توى ،ومن اٞتهل العظيم.

إذ كيف ُٖتَكم -يعٍت -تعترب ،أو يؤخذ بظاىر ىذه النصوص ا١تزعومة ،وهتدر داللة سائر النصوص،
نصوص الوعيد ،ونصوص النهي عن كثَت من األقواؿ واألفعاؿ ،الظاىرة والباطنة؛ فإف الذنوب منها ذنوب
قلبية ،وذنوب قولية ،وذنوب عملي ة ،عمل اٞتوارح ،فكلها فيها  ،فيها اٟتراـ  ،أعماؿ القلوب ،وأعماؿ
اٞتوارح ،وأقواؿ اللساف.
نسألو -سبحانو وتعاىل -أف يعصمنا وإياكم من أنواع الضبلؿ ،وأنواع الكفر والشرؾ ،وأنواع ا١تعاصي،
وأف دين علينا بتحقيق التوحيد.
نسألو -تعاىل -أف يصلح قلوبنا ،وأف يوفقنا للتحقق ٔتعٌت "ال إلو إال اهلل" ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ
على عبده ورسولو.
أحسن اهلل إليكم.
س :وىذا سائل يقوؿ :ىل نستطيع أف نعرؼ أف الرجل أتى بشروط "ال إلو إال اهلل" من احملبة والعلم
وغَتىا ،أـ ىي خاصة بُت العبد وبُت ربو ؟
ج :ال واهلل ،ال نستطيع أف نعلم ما يف قلبو إال ْتسب ما يظهر لنا؛ إمنا اٟتكم يف الدنيا على الظواىر،
فمن ظهر لنا منو ا٠تَت واالستقامة ،واحملافظة على فرائض اهلل ،وٕتنب ا١تعاصي ،استدللنا بذلك على ما يف
باطنو من باب حسن الظن ،واٟتمل على أحسن احملامل ،وإال فبل ٨تكم على ما يف قلب العبد ،يعٍت
الرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ -يقوؿ:



إين مل أؤمر بأف أنقب عن ما يف قلوب الناس +وشق بطوهنم

 أو كما قاؿ عليو الصبلة والسبلـ.
فعلم العبد ْتقيقة التوحيد ،علمو ٔتعٌت ىذه الكلمة ،وصدقو وإخبلصو و٤تبتو ،كل ذلك من أعماؿ
قلبو ،وما يدريك ،إمنا اٟتكم +الذي اٟتكم يف الدنيا على ما يظهر من حاؿ اإلنساف ،فبل نستطيع أف

51

كتاب التوحيد البن رجب

نصنف أف ىذا صاحل ،أو ىو من الصاٟتُت ،أو من ا١تتقُت ْتسب ما يظهر ،وىذا فاسق ْتسب ما ظهر
منو ،وىذا كافر ْتسب ما ظهر منو .نعم.
أحسن اهلل إليكم.
س :يقوؿ ىل عدـ اإلتياف ّتميع الشروط -شروط "ال إلو إال اهلل" يفضي إىل عدـ ا٠تلود يف النار،
يكمل اليقُت يف قلبو ،ومن مل ينقاد إال بقلبو؟ وىل يكوف من فعل ذلك كمثل الرجل الذي أمر
كمن مل ّ

خَتا؟
أوالده أف حيرقوه .وجزاكم اهلل ً
ج :قلت لكم :ال بد أف تكوف أصوؿ ىذه الشروط موجودة ،اليقُت مراتب ،نضع كذا ،اليقُت ٧تعلو

مثاال ،اليقُت مراتب ،يعٍت :آحاد ا١تؤمنُت ،ا١تؤمن من الصاٟتُت ىو عنده صفة اليقُت ،اليقُت ٔتا يقوؿ من
كلمة التوحيد ،عنده يقُت يف إديانو بالرسوؿ  وىكذا.
أفًتى آحاد الصاٟتُت يقينو كيقُت أيب بكر ،وىل إدياف ويقُت أيب بكر كيقُت إبراىيم و٤تمد -عليهما
الصبلة والسبلـ؟
لكن ال بد منو ،فاليقُت إذا خالطو الشك ما صار يقينًا ،زاؿ اليقُت أصبل ،زاؿ اليقُت بالكلية ،فضد

اليقُت الشك ،والشك ِردة ،اعترب ىذا ىكذا.

عظيما ،لكن إذا زالت احملبة بالكلية+ ،وقد حيل مكاهنا البغض ،كل مسلم
واحملبة ً
أيضا تتفاوت تفاوتًا ً

صادؽ يف إسبلمو واهلل إنو حيب الرسوؿ وال بد ،وحيب ربو ال بد ،لكن قد خيتفي أثر ىذه احملبة ،وقد
تضعف ىذه احملبة حىت يكوف ما يظهر أثرىا على اٞتوارح واألعماؿ ،بسبب إما -يعٍت -تكوف يف غفلة.
فاحملبة تتفاوت ،لكن إذا زالت احملبة ،ما فيو… َحل ٤تلها البغض ،يعٍت من يؤمن يعرؼ أف الرسوؿ
صادؽ ،ولكنو يبغضو ،علمو ال ينفعو.
كثَت من الكفار يعلموف ىذا ،فمنهم من يكذبو بلسانو وىو مصدؽ لو ،وىو اٞتاحد
. )1(        
1 -سورة األنعام آية . 33 :
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ومنهم من يصدقو بقلبو وبلسانو ،ولكنو يبغضو وحياربو ،مثل كثَت من اليهود وغَتىم -يعٍت -منهم من
حسدا ،وديتنع من االنقياد واالستجابة ١تا دعا إليو كِْبػًرا،
يظهر تصديقو ،ومع ذلك لكنو يبغضو ويعاديو ً
فيبلحظ ىذا ا١تعٌت ،واهلل أعلم .نعم.
أحسن اهلل إليكم.
س :يقوؿ :ىي ُعباد القبور إذا نصحوا….

ولكن ما أدري جاء يف السؤاؿ مثل الرجل؟ أي نعم يا شيخ .الذي أوصى بنيو بأف حيرقوه ويذروه؟
ج :أي ىذا ،ىذا تقدـ القوؿ يف نظَته ىذا من باب العذر باٞتهل يف بعض مسائل االعتقاد ،وقلت

لكم :العذر باٞتهل قد يتعلق ببعض -يعٍت -مسائل االعتقاد كمسائل األعماؿ نعم ،نعم .قل.
أحسن اهلل إليكم.

ِ
وحذروا من الشرؾ ،فأبوا وعاندوا فهل يُقاتَػلُوف؟
س :يقوؿ :ىل عباد القبور إذا نُصحوا ُ

ج :إي واهلل يقاتلوف ،واهلل لو هتيأت األسباب ،وقامت دولة ترفع راية التوحيد وراية اٞتهاد ،لوجب

قتاؿ أولئك حىت يرجعوا ،باب القتاؿ باب واسع .نعم.
س + :وىل عواـ الروافض..
وىدمت أوثاهنم ،نعم .قُ ْل.
ج + :يُدعوف ويبُت ٢تم ،فإف استجابوا ،وإال قوتلواُ ،
أحسن اهلل إليكم.

س :يقوؿ :ىل عواـ الرافضة كفرة أـ معذوروف ؟
أبدا ،ىم كفار ،ولكن عاد أمرىم إىل اهلل ،وسبقت اإلشارة ،ويتكرر ىذا ا١تعٌت من حيث اٟتكم
جً :
اإلٚتايل العاـ ،واٟتكم على ا١تعُت بس ،وإال األئمة ماذا قالوا يف اٞتهمية؟ أليس قد نُِقل تكفَتىم عن

ٜتسمائة عن أىل العلم؟
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تعرفوف ىذا فيما حكاه ابن القيم ،ونسب حكايتو إىل الطرباين والبللكائي ،ولقد تقلد كفرىم ٜتسوف
يف عشر من العلماء يف البلداف ،ىذا يف اٞتهمية ،والرافضة واهلل شرحو؛ ألف الرافضة قد ٚتعوا ٥تازي
الطوائف ،تريدىم ىم قبورية ّوال ما ىم قبورية ؟ ما ىم يعبدوف أضرحة األئمة عندىم؟!
أيضا معتزلة ،فمذىبهم يف باب الصفات ىو مذىب ا١تعتزلة ،بل انتقلت إليهم أصوؿ
مشركوف ،وىم ً

ا١تعتزلة ،ودخل فيهم الفكر االعتزايل ،ىذا ىو ا١توجود.

ىذا غَت األصوؿ الكفرية اليت خيتصوف هبا ،كتكفَت الصحابة وتفسيقهم .نعم.
أحسن اهلل إليكم .
لكنهم يتسًتوف ،ينافقوف ،يظهروف االلتزاـ ،وال يظهروف شيئًا من أصو٢تم الكفرية؛ ألف من أصو٢تم
التقية ،يعٍت :الذي أسس ا١تذىب الرافضي أو الشيعي -يعٍت -بناه على التقية ،النفاؽ؛ ألنو يعرؼ أف ىذا
ا١تذىب ال ديكن أف يكوف لو رواج ،وىو -يعٍت -وىو ظاىر -يعٍت ْتقيقتو -وىو مكشوؼ ْتقيقتو ،ال بد
مقنعا بالنفاؽ ،النفاؽ الذي اٝتو عندىم التقية.
مقنعا ،ال بد يكوف ً
أف يكوف ً
أحسن اهلل إليكم.

س :يقوؿ :رجل يشهد أف ال إلو إال اهلل ،وال يصلي ،وال يصوـ ،ولكنو يزكي ويتصدؽ ،فما حكم ىذا
الرجل؟
ج :ما أدري ،ىذه مسألة ترجع إىل مسألة تكفَت ،كفر تارؾ الصبلة ،وىذه مسألة فيها اختبلؼ بُت
أىل السنة ،نعم .بعده.
أحسن اهلل إليكم.
نسأؿ اهلل العافية ،وا١تسألة مشهورة ويتكرر القوؿ فيها ،وفيها األحاديث ،ولكل من الطائفتُت
استدالالت ووجهات نظر ،ومن قاؿ -يعٍت -بكفر تارؾ الصبلة ال نقوؿ إنو حروريّ ،وال من ا٠توارج ،وال
نقوؿ إف من قاؿ :إنو ال يكفر إنو صار هبذا مرجئًا؛ فهذاف قوالف مأثوراف عن األئمة عن األئمة ،أئمة أىل
السنة ،اإلماـ أٛتد والشافعي ومالك وأيب حنيفة وغَتىم ،ا٠تبلؼ قائم موجود .نعم.
أحسن اهلل إليكم.
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س :يقوؿ كيف نوجو عقيدة الوالء والرباء مع أقارب يصلوف ،ولكنهم يستمعوف للغناء وخيتلطوف ،وماذا
خَتا.
لو كانوا يصلوف الصلوات ما عدا صبلة الفجر ،وماذا لو كانوا والدين ؟ وجزاكم اهلل ً
ج :اهلل ا١تستعاف ،نسأؿ اهلل أف يصلح أحواؿ ا١تسلمُت ،الوالء والرباء يعٍت :الذي يقوـ على احملبة
والبغض ،على اٟتب يف اهلل ،والبغض يف اهلل ،ىذا ينقسم الناس فيو ثبلث طوائف الناس باعتبار -يعٍت -ما
يستحقونو من ىذا ثبلث:
مطلقا ،وىم الكفار.
من الناس من ٕتب الرباءة منهم ً

مطلقا ،وىم ا١تؤمنوف الصاٟتوف الذين مل يظهر منهم ما يوجب بغضهم
والثاين :من ٕتب ٤تبتهم ً

واإلنكار عليهم.

ومنهم ا١تخلطوف ،فهؤالء جيب أف حيبوا ،ويوالوا على قدر ما معهم من اإلدياف والتقوى والعمل
الصبلح ،ويبغضوا ْتسب ذلك.
مث ىذا الصنف الثالث -يعٍت -إذف أقساـ كثَتة حسب تفاوهتم فيما معهم من اإلدياف والعمل الصاحل،
وما معهم من شعب الكفر ،وىي ا١تعاصي.
وارجعوا إىل شرح الطحاوية فيما ذكره الشارح على قوؿ الطحاوي ،و٨تب أىل كذا ،أىل الصدؽ
واألمانة ،ونبغض أىل الكذب وا٠تيانة .قريب من ىذه العبارة.
فأىل السنة عندىم أف اإلنساف ديكن أف جيتمع فيو ما يوجب احملبة وما يوجب البغض ،ففيو شيء من
ب ١تا معو ،ويبغض ْتسب ما معو ٦تا يقتضي
-يعٍت٤ -تبة اهلل ،شيء من -يعٍت -صفات العداوة هلل ،فيُ َح ّ

بغضو .نعم واهلل أعلم.
أحسن اهلل إليكم.

خَتا-
س :ىذا يقوؿ٨ :تن يف أمريكا ،ومسجدنا يف األصل كنيسة اشًتاه بعض األخوة -جزاىم اهلل ً

لتحويلها إىل مسجد ،ولكن يبادرنا شك يف أف أرض الكنيسة قبور لكهنتهم القدماء ،وقانوهنم دينع من
خَتا.
نقل القبور ،فبماذا تنصحوننا؟ وجزاكم اهلل ً
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ج :ال إلو إال اهلل .ال إلو إال اهلل .أوال قولك :يبادرنا .يظهر أنكم لستم على يقُت من وجود القبور،
وىذا جيعل األمر -يعٍت -خيفف اإلشكاؿ؛ ألف األصل السبلمة ،كأنو شك ،لستم على يقُت بأف فيها
قبور ،فإذا كاف األمر كذلك فاألصل عدـ القبور ،فيمكن أف ٘تضوا على ىذا األصل ،وإف غلب أو تيقنتم
أف فيها قبورا ،أعتقد أنو من اليسَت.
جدا -أف تكوف تالفة  ،وتلف ما فيها ،وال وجود
فهذه القبور حيتمل أف تكوف -إذا كانت قددية ً

لرفات أىلها.

وإذا قدر إهنا موجودة ،فأعتقد أنو من اليسَت عليكم أف ٗترجوىا ،ال باسم نقل القبورٗ ،ترجوىا مع
الًتاب الذي ٖتفرونو من األرض ،ال على صفة نقل القبور لتدفنوىا يف مكاف ٍ
أبداٗ ،ترج وتُػ ْرَمي يف
ثاف ،ال ً
أي مكاف؛ ألنو ال حرمة ٢تا ،ال حرمة ٢تا ،لستم ْتاجة ،يعٍت :ما يلزمكم أف تفعلوا فيها -يعٍت -صفة نقل
القبور ال.
احفروىا ،وليذىب رفاهتا يف الًتاب الذي يػُْرَمى ولو يف أخبث مكاف؛ فإنو ال حرمة لرفات أموات
الكفار ،نعم .واهلل أعلم.
أحسن اهلل إليكم.
خَتا قط وخيرجوف من النار ؟
س :يقوؿ :كيف يػَُرد على من احتج ْتديث :الذين مل يعملوا ً

ج :ىذا حديث أنا أعده من ا١تتشابو الذي ال بد من رده إىل احملكم ،فبل ديكن أف ٧تعلو -يعٍت-

أصبل تُػَرد من أجلو النصوص األخرى ،ىذا ديكن أف يستدؿ بو بعض -يعٍت -القائلُت بعدـ كفر تارؾ
ً
الصبلة.
ىو ٦تا يتعلق بو ،من قاؿ بأف تارؾ الصبلة ال يكفر ،واهلل أعلم .نعم.
أحسن اهلل إليكم وأثابكم ،ونفعنا بعلمكم ،وجعل ما قلتم يف ميزاف حسناتكم.



طا ة الشيطان تقدح في توحيد الرح ن

56

كتاب التوحيد البن رجب

اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

ٍ
عبادة
أيضا -أف اهلل -تعاىلَٝ -تى طاعة الشيطاف يف
معصية ً
قاؿ -رٛتو اهلل تعاىل :-ويدؿ عليو ً -
للشيطاف ،كما قاؿ تعاىل. )1(              :
وقاؿ حاكيًا عن خليلو إبراىيم أنو قاؿ ألبيو:

        

. )2(    
فمن مل حيقق عبودية الرٛتن وطاعتو فإنو يعبد الشيطاف بطاعتو لو ،ومل خيْلُص من عبادة الشيطاف إال
من أخلص عبودية الرٛتن ،وىم الذين قاؿ فيهم:



. )3(       

فهم الذين حققوا قوؿ "ال إلو إال اهلل" ،وأخلصوا يف قو٢تا ،وصدقوا قو٢تم بفعلهم ،فلم يلتفتوا إىل غَت
حقا.
اهلل٤ ،تبة ورجاء ،وخشية وطاعة وتوكبل ،وىم الذين صدقوا يف قوؿ "ال إلو إال اهلل" ،وىم عباد اهلل ً

فأما من قاؿ" :ال إلو إال اهلل" بلسانو ،مث أطاع الشيطاف وىواه يف معصية اهلل و٥تالفتو ،فقد َك ّذب فعلو

قولو ،ونقص من كماؿ توحيده بقدر معصية اهلل يف طاعة الشيطاف وا٢توى ،ومن أضل ٦تن اتبع ىواه بغَت
ىدى من اهلل.


. )4(         

فيا ىذا ،كن عبد اهلل ال عن ا٢توى؛ فإف ا٢توى يهوى بصاحبو يف النار
. )5(      

 1سورة يس آية .60 : 2سورة مريم آية . 44 : 3سورة الحجر آية .42 : 4سورة ص آية .26 :5 -سورة يوسف آية . 39 :
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غدا من عذاب اهلل إال من حقق عبودية اهلل
تعس عبد الدرىم ،تعس عبد الدينار ،واهلل ما ينجو ً
وحده ،ومل يلتفت معو إىل شيء من األغيار ،من علم أف إ٢تو ومعبوده فرد فليفرده بالعبودية ،وال يشرؾ
أحدا.
بعبادة ربو ً

كاف بعض العارفُت...
اٟتمد هلل ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ورسولو ،وعلى آلو وصحبو ومن اىتدى هبداه.
تقدـ تقرير أف "ال إلو إال اهلل" ٢تا مدلوؿ ،وىو أف اإللو اٟتق ىو اهلل ،وإنو مستحق للعبادة ،فهو الذي

يستحق أف يؤلو ،يعٍت :يػُ ْعبَد وحده ال شريك لو ،يػُ ْعبَد خوفًا ورجاء وتوكبل ،ورغبة ورىبة واستعانة ،بكل
أنواع العبادة الظاىرة والباطنة ،ىو ا١تستحق لذلك.
وىذه األمور يتفاضل فيها الناس؛ فاإلدياف يزيد وينقص ،أعماؿ القلوب تزيد وتنقص ،أعماؿ اٞتوارح
تزيد وتنقص.
ولذلك كاف الناس أصناؼ ،منهم السابقوف يف ا٠تَتات ،ومنهم ا١تقتصدوف ،ومنهم الظا١توف ألنفسهم
              

. )1(      
تفاضل العباد يف إدياهنم ،ويف طاعتهم ،ويف سائر أنواع العبادة ،تفاضل ال يعلم مداه إال اهلل الذي يعلم
ما يف القلوب ،ويعلم ما يُ ِسره العباد وما يعلنوف.
وإذف ،فهناؾ الذنوب اليت تنقص التوحيد ،تنقص اإلدياف ،و٢تذا -كما تقدـ -جاءت النصوص فيها
كفرا ،تسمية بعض الذنوب شرًكا ،شرؾ وكفر ،فكما أف شعب اإلدياف إدياف ،فشعب
تسمية بعض الذنوب ً
الكفر كفر ،يعٍتٔ :تعٌت أهنا من الكفر ،اثنتاف يف الناس مها هبم كفر  ،سباب ا١تسلم فسوؽ ،وقتالو كفر

.

1 -سورة فاطر آية . 32 :
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ومعٌت ذلك أف الذي ينقص ٖتقيقو للتوحيدٖ ،تقيق ١تدلوؿ ىذه الكلمة العظيمة "ال إلو إال اهلل" ،يكوف
عنده شعبة من الشرؾ بقدر ما معو من ا١تخالفات.
تقدـ ذكر اٟتديث  :تعس عبد الدينار تعس عبد الدرىم . 
إذا أفرط اإلنساف يف احملبة الطبيعية خرج إىل نوع من الشرؾ

     

         

. )1(      
ىذه ىي آية احملبوبات الثمانية ،إيثار ىذه احملبوبات قد يصل إىل الكفر ،وقد يكوف دوف ذلك ،قد
إيثارا ٢تم،
إيثارا -يعٍت -للوطن والعشَتة واألىلً ،
كفرا ،فكثَت من الكفار تركوا اإلدياف باهلل ورسولو ً
يكوف ً
وموافقة ٢تم.
ومنهم من يؤثر ىذه احملبوبات يف ا١تعصية ،يؤثرىم فيطيعهم يف معصية اهلل ،ويقدـ ٤تاهبم على ما
أوجب اهلل -سبحانو وتعاىل -وىكذا.
تقدـ أف اتباع ا٢توى ىو أصل الشرؾ األكرب واألصغر ،أنواع الشرؾ أكثرىا اتباع ا٢توى

  

. )2(       
بعد ىذا كلو يقوؿ ا١تؤلف :من الدليل على ذلك أف اهلل ٝتى طاعة الشيطاف عبادة ،وكل معصية ىي
طاعة للشيطاف ،كل معصية ىي طاعة للشيطاف.
كافرا مشرًكا كعباد األوثاف ،عباد
ولكن من ا٠تلق من عبد الشيطاف عبادة -يرٛتك اهلل -صار هبا ً
األوثاف ىم عابدوف للشيطاف ،يقوؿ شيخ اإلسبلـ -رٛتو اهلل :-أصل الشرؾ -أصل الشرؾ كلو ،أصل
شرؾ عباد ا١تبلئكة ،واألنبياء ،والصاٟتُت ،واألصناـ ،واألحبار والرىباف وغَت ذلك -أصل الشرؾ عبادة
الشيطاف ،ىذا أصل الشرؾ.
 1سورة التوبة آية .24 :2 -سورة النجم آية .23 :
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. )1(        


 )2(           ال تعبدوا الشيطاف ،وما الذي كاف

من أولئك؟ إمنا كانت منهم الطاعة ،طاعة الشيطاف ،يعٍت :أكثر األمم ال تقصد أهنا تعبد الشيطاف ،لكن
ىي يف الواقع عبدت الشيطاف من حيث أهنا أطاعتو.
وقاؿ إبراىيم -عليو السبلـ:-

          

. )3(  
فعلِم أف طاعة الشيطاف ىي نوع عبادة ،ىي عبادة لو ،وىي ٗتتلف كما ذكرت.
إذفُ ،

إذف ،التألّو هلل والتعبد لو يقتضي طاعتو و٤تبتو ،وخوفو ورجاءه ،وإفراده بذلك ،فالعبد على اٟتقيقة،
عبد اهلل على اٟتقيقة ىو الذي يفرد ربو بالطاعة ،وال يطيع إال من أمره اهلل بطاعتو من الرسل

  

. )4(      
يقوؿ نوح -عليو السبلـ:-

       

()5

فإف طاعة الرسل ىي

طاعة هلل ،وكل من أمر اهلل بطاعتو فطاعتو ىي طاعة هلل ،يف حدود ما أمر اهلل بو من طاعتو.
فالعبودية تقتضي كماؿ الطاعة ،وكماؿ اٟتب ،والذؿ واإلجبلؿ ،وما يتبع ذلك من ا٠توؼ والرجاء
والتوكل.
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فيجب إفراده -سبحانو وتعاىلْ -تيث إفراده بالعبادة بكل أنواعها الظاىرة والباطنة ،بكل أنواعها ،وال
حيقق ىذا ا١تقاـ إال الذين استثناىم اهلل يف قولو:
وقاؿ -سبحانو وتعاىل -عن إبليس :



. )1(       

       

. )2(   
فيو قراءة (ا١تخلِ ِ
صُت) فهم ٥تلصوف ،خيلصوف هلل يف أعما٢تم ،و٥تلصوف هلل ،فهم العباد ا٠تُلص ،عباد
ْ
ُ
اهلل ا٠تلص ،ليس فيهم عبودية لغَت اهلل ،وىذا يصدؽ على األنبياء ،فهم األنبياء وا١ترسلوف والصديقوف
٥تلصا.
والشهداء والصاٟتوف ،فهم ٥تلصوف هلل يف أعما٢تم وأقوا٢تم الظاىرة ،فاعبد اهلل ً

  

. )3(     
أما من يتبع ىواه فيما خيالف ىدى اهلل فليس ٔتخلص ،وال ُ٥تلَص ،وإف كاف عنده شيء من -يعٍت-
من أصل العبودية هلل ،فالعبودية هلل ا١تتضمنة حملبتو وتعظيمو وطاعتو ،الناس فيها على مراتب ،فأكمل ا٠تلق
عبودية هلل ىو الرسوؿ  وىو مقاـ شريف شرفو اهلل بو ،ونوه هبذا الوصف

     

. )4(    


. )5(     



. )6(      

قاؿ -سبحانو وتعاىل -يف نوح -عليو السبلـ:-
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وقولو:



 )1(   كذبوا عبدنا ،عبودية ،ىذه العبودية خاصة.

فالرسل واألنبياء والصديقوف -على اختبلؼ مراتبهم -ىم الذين حققوا التوحيد ،وحققوا العبودية هلل،
فأخلصوا الدين هلل ،أخلصوا الدين هلل ،فلم تزاحم ٤تبة اهلل ٤تبة غَته ،مل تزاحم ٤تبةَ اهلل يف قلوهبم ٤تبةُ غَته،

كثَتا .نعم.
وسيأيت مزيد كبلـ يف احملبة؛ ألف ا١تؤلف اسًتسل يف ىذا ،وتكلم عن ىذا ً

كاف بعض العارفُت يتكلم على أصحابو على رأس جبل ،فقاؿ يف كبلمو :ال يناؿ أحد مراده حىت
فردا بفرد .فانزعج واضطرب حىت رأى أصحابو أف الصخور قد تدكدكت ،وبقي على ذلك ساعات،
ينفرد ً
فلما أفاؽ فكأنو نشر من قرب .

قولو" :ال إلو إال اهلل" تقتضي أال حيب سواه .
ىذا األثر ٦تا ينقل عن بعض الصوفية ،وىم الذين يتلقبوف هبذه األلقاب؛ العارؼ ،العارؼ ليس من
األٝتاء الشرعية اليت ما أعلم ،ا١تؤمن ،التقي ،الصاحل ،الصديق ،ىذه األلقاب.
أما العارؼ ،ا١تعرفة مطلوبة ،وىي العلم ،أنو تعاىل أمر بالعلم

      

()2

لكن أصبح مصطلح العارؼ عند الصوفية يعٍت احملقق ١تقامات ،احملقق لػ -يعٍت -السَت إىل اهلل ،وٚتع
القلب على اهلل ،و٢تم مصطلحات كثَتة.
الصوفية ٢تم مصطلحات :العارؼ ،وتلميذ الشيخ يسمونو :ا١ت ِريد ،يعٍت الذي يتلقى منو الًتبية على
ُ
السلوؾ والعبادة واألعماؿ ،يسمونو ا١تريد ،و٢تم -يعٍت -مصطلحات بدعية يف ما يشرع زعمهم للسالك.
وىذه القصة يستشهد هبا ا١تؤلف ،وال بأس من االستشهاد ببعض األمور اليت يقصد منها تقرير أمر
صحيح.
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فردا بفرد،
ىذا العارؼ الذي كاف يقوؿ يف القصة إنو ال يناؿ أحد مراده ،ال يناؿ أحد مراده حىت ينفرد ً

يعٍت٢ :تم رموز وعبارات.

ابن القيم نقل يف تعريف التوحيد ،نقل عن بعض الشيوخ الصوفية يقوؿ :التوحيد -لعلو عن اٞتنيد-
يقوؿ :التوحيد إفراد القدًن عن احملدث ،وراح يشرح ،شرحو يف "مدارج السالكُت" ،إفراد القدًن عن احملدث.
أحدا مراده ،يعٍت :مراده ال ينالو أحد
فردا بفرد" ،ىو يشَت يف ىذا الكبلـ إىل أنو ال يناؿ ً
"حىت ينفرد ً

فردا بفرد.
من العباد والسبلؾ والسائرين إىل اهلل ،ال يناؿ أحد مراده حىت ينفرد ً

الفرد ىو اهلل ،ىو فرد ،وىذا اللفظ -يعٍت -معناه صحيح ،اهلل -تعاىل -فرد ،لكن الذي ورد يف أٝتائو

األحد والواحد ،األحد والواحد ،أما الفرد فبل أعرؼ أنو ورد فيو شيء من النصوص ،لكن معناه صحيح،
كثَتا ما جيري على لساف بعض أىل العلم أنو -سبحانو وتعاىل -أحد فرد صمد ،أحد فرد :يعٍت أحد
و ً
واحد؛ ألف الفرد يعٍت الواحد.
"حىت ينفرد" :يعٍت حىت ىذا الواحد الفرد ينفردْ ،تيث ال يكوف لو تعلق إال بذلك الواحد ،وديكن
ٍ
احدا يف
احدا يف واحد ولواحد" أعٍت :طريق اٟتق واإلدياف" ،كن و ً
يتشهد ٢تذا بقوؿ ابن القيم" :كن و ً
عبدا
واحد" :يعٍت يف الطريق ،يعٍت طريق اٟتق واحد" ،ولواحد" :كن هلل الواحد ،ال تكن لغَته ،ال تكن ً
لغَته ،إىل آخر القصة.

ِ
وصعق ،وىذا حيصل لبعض الصوفية ،ومسألة الغشي فيها كبلـ -
وأنو ١تا قاؿ ىذه ا١تقالة غُشي عليو ُ

يعٍت -معروؼ لشيخ اإلسبلـ وغَته ،وأف الغشي ىذا ما ىو ٔتشروع ،لكن إذا اإلنساف غلبو الصعق
الكمل من ا١تؤمنُت
والغشي يكوف
معذورا ،ومل يُعرؼ الصعق والغشي عن -يعٍت -من حاؿ الرسل واألنبياء و ُ
ً

والصحابة ،مل يعرؼ ىذا ،إمنا عرؼ يف بضع العباد السبلؾ.

فغاية األمر أف يكونوا معذورين يف الصعق؛ ألف الصعق والغش أمر ٦تدوح ،فيعترب -يعٍت -من ال
يػُ ْغ َشى ومن حيصل الصعق والغشي يكوف أفضل ٦تن ال حيصل لو ذلك ،ىذا ال يصلح ،وسيأتينا -يعٍت-

عبارات كثَتة ،ا١تؤلف -يعٍت -كاف عنده نزعة -إف صح أف نقوؿ -نزعة تصوؼ ،و٢تذا يستشهد بكثَت من
يعٍت -ببعض أقواؿ الصوفية واألشعار ،كما سيأتينا يف الصفحات التالية .نعم.63
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ياللة محبة اهلل



قولو" :ال إلو إال اهلل" تقتضي أال حيب سواه؛ فإف اإللو ىو الذي يطاع ٤تبة وخوفًا ورجاء ،ومن ٘تاـ
٤تبتو ٤تبة ما حيبو ،وكراىة ما يكرىو ،فمن أحب شيئًا ٦تا يكره اهلل ،أو كره شيئًا ٦تا حيبو اهلل ،مل يكمل
توحيده ،وال صدقو يف قولو "ال إلو إال اهلل" ،وكاف فيو من الشرؾ ا٠تفي ْتسب ما كرىو ٦تا حيبو اهلل ،وما
أحبو ٦تا يكرىو.
قاؿ تعاىل:

           

. )1( 
قاؿ الليث عن ٣تاىد يف قولو تعاىل:



 )2(      قاؿ :ال ٖتبوا غَتي.

ويف صحيح اٟتاكم ،عن عائشة -رضي اهلل عنها ،-عن النيب  أنو قاؿ  :الشرؾ أخفى من دبيب
النمل على الصفا يف الليلة الظلماء . 
وأدناه أف ٖتب على شيء من اٞتور ،أو تبغض على شيء من العدؿ ،وىل الدين إال اٟتب والبغض.
قاؿ اهلل تعاىل:



. )3(         

وىذا نص يف أف ٤تبة ما يكرىو اهلل وبغض ما حيبو متابعة للهوى ،وا١تواالة على ذلك ،وا١تعاداة عليو من
الشرؾ ا٠تفي.
وقاؿ اٟتسنْ :اعلَ ْم أنك لن ٖتب اهلل حىت ٖتب طاعتو.

وسئل ذو النوف :مىت أحب ريب؟ قاؿ :إذا كاف ما يبغضو عندؾ أََمّر من الصرب.
ُ
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وقاؿ بشر بن السري :ليس من أعبلـ اٟتب أف ٖتب ما يبغضو حبيبك.
وقاؿ أبو يعقوب النهرجوري :كل من ادعى ٤تبة اهلل ومل يوافق اهلل يف أمره ،فدعواه باطلة.
وقاؿ حيِت بن معاذ :ليس بصادؽ من ادعى ٤تبة اهلل ومل حيفظ حدوده.
وقاؿ روًن :احملبة ا١توافقة يف ٚتيع األحواؿ .وأنشد:
ولا ااو هلا ااي لا اي م ااي م ااي سا ا ا وطا ااة  وهلا ا ااي لا ا اادا ي ال ا ا ااوت أى ا ا ا ومرحبا ا ااا




أيضا قولو تعاىل
ويشهد ٢تذا ا١تعٌت ً



. )1(         

شديدا .فأحب اهلل أف جيعل ٟتبو
وقاؿ اٟتسن :قاؿ أصحاب النيب  يا رسوؿ اهلل ،إنا ٨تب ربنا حبًا ً

لما ،فأنزؿ اهلل تعاىل ىذه اآلية.
َع ً

٤تمدا رسوؿ اهلل"؛ فإنو إذا ُعلم أنو
ومن ىنا يعلم أنو ال تتم شهادة "أف ال إلو إال اهلل" إال بشهادة "أف ً

ال تتم ٤تبة اهلل إال ٔتحبة ما حيبو وكراىة ما يكرىو ،فبل طريق إىل معرفة ما حيبو وما يكرىو إال من جهة
٤تمد  ا١تبلغ عن اهلل ما حيبو وما يكرىو.
فصارت ٤تبة اهلل مستلزمة حملبة رسوؿ اهلل  وتصديقو ومتابعتو ،و٢تذا قرف اهلل بُت ٤تبتو و٤تبة رسوؿ يف
قولو:



 )2(       إىل قولو:

. )3(  
كما قرف بُت طاعتو وطاعة رسولو  يف مواضع كثَتة.
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وقاؿ



ثبلث من كن فيو وجد حبلوة اإلدياف :أف يكوف اهلل ورسولو أحب إليو ٦تا سوامها ،وأف

حيب ا١ترء ال حيبو إال اهلل ،وأف يكره أف يرجع إىل الكفر بعد إذا أنقذه اهلل منو كما يكره أف يػُْل َقى يف النار

.

ىذه حاؿ السحرة١ ،تا سكنت احملبة قلوهبم ٝتحوا ببذؿ نفوسهم ،قالوا لفرعوف :اقض ما أنت قاض.
ومىت ٘تكنت احملبة يف القلب مل تنبعث اٞتوارح إال إىل طاعة الرب ،وىذا ىو معٌت ىو معٌت اٟتديث
اإل٢تي الذي خرجو..
يقوؿ ا١تؤلف يف ىذه اٞتملة أف قوؿ "ال إلو إال اهلل" يتضمن ٤تبة اهلل ،وىذا حق؛ فإف العبادة معٌت "ال
إلو إال اهلل" :ال معبود ْتق إال اهلل ،فتتضمن أف اهلل -تعاىل -ىو ا١تعبود ا١تستحق للعبادة.
والعبادة حقيقتها ىي كماؿ اٟتب مع كماؿ الذؿ ،كماؿ اٟتب مع كماؿ الذؿ.
إذف ،فقوؿ "ال إلو إال اهلل" يقتضي ٤تبة اهلل من قائلها ،يعٍت :يقتضي أف يكوف قائلها ٤تبًا هلل ،و٤تبًا ١تا

حيبو.

ىذا أمر بديهي ،وأمر -يعٍت٦ -تا فطر اهلل عليو عباده ،أف ٤تبة اٟتبيب تقتضي ٤تبة ما حيب ،بل
وبُغض ما يُبغض ،و٤تبة اهلل من مقامات الدين ،بل إف قوؿ" :ال إلو إال اهلل" كما أنو يقتضي ٤تبة اهلل فإنو

يقتضي خوفو ورجاءه.

فبل بد من تصديق ىذه الكلمة ،وتصديقها -تصديق دعوى احملبة -إمنا ىو ٔتحبة ما حيبو اهلل ،وبغض
ما يبغضو.
فيحسب ما يقوـ بالقلب من ٤تبة اهلل وصدؽ العبودية هلل تكوف حاؿ اإلنساف يف تعاملو مع األشياء،
فيحب ما حيبو اهلل ،ويبغض ما يبغضو.
وأما العكس؛ فأحب ما يبغضو اهلل ،أو أبغض أو كره ما حيبو اهلل ،كاف ذلك ُمكذبًا لدعواه احملبة ،أو

داال على نقص ما يدعيو من احملبة.
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ومعٌت ىذا أف كماؿ التوحيد يقتضي ٤تبة ما حيبو اهلل ،وبغضا يبغضو اهلل من األعماؿ واألقواؿ
واألشخاص ،يقتضي ٤تبة ما أمر اهلل بو ورسولو ،وبغض ما هنى اهلل عنو ورسولو ،و٤تبة ما حيبو اهلل من عباده
من ا١تبلئكة واألنبياء والصاٟتُت٤ ،تبة أولياء اهلل ،وبغض أعدائو؛ ألنو -تعاىل -يبغضهم.
إذف ،فمن مل يتحقق هبذا فبل بد أف يكوف عنده نوع من الشرؾ يف احملبة ،فمن أحب شيئًا ٦تا يبغضو

٤تققا حملبة اهلل؛ فإ ف ٤تبة اهلل ا١تطلقة التامة تقتضي ٤تبة كل ما حيبو اهلل
اهلل ،أو كره شيئًا ٦تا حيبو مل يكن ً
ومن حيبو ،وبغض ما يبغضو اهلل ومن يبغضو اهلل.
ومن ذلك٤ :تبة الرسوؿ -صلى اهلل عليو وسلم-؛ فإف ٤تبة الرسوؿ ىي من ٤تبة اهلل ،و٤تبة ا١تؤمنُت ىي
من ٤تبة اهلل ،يعٍت :تابعة وفرع ،وقد قرف اهلل ٤تبة الرسوؿ ٔتحبتو يف كتابو ،وكذلك يف اٟتديث
 )1(    إىل قولو:
ويف اٟتديث:





  

. )2(      

ثبلث من كن فيو وجد هبن حبلوة اإلدياف :أف يكوف اهلل ورسولو أحب إليو ٦تا

سوامها .  ..
وقرف اهلل يف احملبة بينو وبُت الرسوؿ كما قرف بينو وبُت الرسوؿ يف الطاعة ،فإف ٤تبة الرسوؿ  تقتضي
طاعتو طاعة مطلقة ،طاعة مطلقة كطاعة اهلل؛ ألف طاعة الرسوؿ ىي طاعة هلل؛ ألف الرسوؿ ال يأمر إال ٔتا
أمر اهلل بو ،وال ينهى إال عما هنى اهلل عنو ،أما غَته من ا٠تلق فإنو قد يأمر ٔتعصية اهلل.
ت طاعة ا١تخلوؽ غَت الرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ -قيدت با١تعروؼ ،أو بغَت
فلهذا جاء قُػي َد ْ
ا١تعصية  ،إمنا الطاعة يف ا١تعروؼ . 
 ال طاعة ١تخلوؽ يف معصية ا٠تالق . 
وٖتقيق ٤تبة الرسوؿ



ٔتتابعتو ،بل وٖتقيق ٤تبة اهلل ٔتتابعة الرسوؿ

. )1(  
 1سورة التوبة آية .24 :2 -سورة التوبة آية .24 :
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فاتباع الرسوؿ ىو الربىاف.
جاء يف تفسَت ىذه اآلية -كما أشار ا١تؤلف -أنو ادعى قوـ ٤تبة اهلل ،فامتحنهم هبذه اآلية ،وتسمى
ىذه اآلية" :آية احملنة".
فاتباع الرسوؿ ىو العلم على حب اهلل ،اتباع الرسوؿ ىو العلم على حب اهلل وحب رسولو

  

. )2(       
وأورد ا١تؤلف ٚتلة من أقواؿ بعض شيوخ الصوفية ،مثل فبلف وفبلف ،أبو يعقوب النهرجوري ،وروًن،
وفبلف ،وذو النوف ،ىؤالء من أعبلـ الصوفية ،و٢تم أقواؿ جيدة وحسنة ،ويستشهد هبا شيخ اإلسبلـ وابن
القيم ،يستشهدوف هبا كثَتا.
وقدماء الصوفية وشيوخ الصوفية ا١تتقدموف -يعٍت -الغالب عليهم ا٠تَت ،وإف كاف ٢تم أخطاء كغَتىم
من الناس ،كل طائفة من أىل الدين ،من أرباب السلوؾ ،أو أرباب الفقو ،أو أرباب -يعٍت -أو من -
يعٍت -حسب األصناؼ ،كل م نهم فيهم ا١تعتدؿ ا١تستقيم ،وفيهم اللي من يكوف عنده بعض األخطاء يف
قولو أو يف فعلو.
والواجب العدؿ يف اٟتكم على الطوائف واٞتماعات ،وعلى األفراد ،فا١تقصود أف ا١تصنف ابن رجب -
وج ّل ما
رٛتو اهلل -يف ىذه الرسالة ويف غَتىا يستشهد بأقواؿ أولئك الصوفية؛ ألف ٢تم عبارات صحيحةُ ،

ٝتعت وٝتعتم -يعٍت -معناه صحيح ،وأف العنواف على صدؽ احملبة ىي الطاعة ،والوقوؼ عند اٟتدود،
و٤تبة ما حيبو اٟتبيب٤ ،تبة ما حيبو اهلل ،وىذا كلو صحيح.
إال أف األمر ال يقف عند حد احملبة فقط؛ فالعبودية تتضمن احملبة وا٠توؼ والرجاء

  

            

.
 1سورة آل عمران آية .31 :2 -سورة آل عمران آية .31 :
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فبل بد أف تقوـ العبادة على ىذه األصوؿ ،الصوفية -بعضهم ،أو كثَت منهم -يبالغوف يف تعظيم مقاـ
احملبة ،وال يعظموف مقاـ الرجاء وا٠توؼ ،بل رٔتا استنقصوا مقاـ الرجاء ا٠توؼ ،وىذا من أغبلطهم.
كما يُروى عن بعض أين ال أعبد اهلل حبًا أو رغبة يف جنتو ،وال خوفًا من نارهٔ ،تعٌت أنو ال يعبده إال

بدافع اٟتب ،وىذا غلط؛ بل اهلل -تعاىل -أمر ٓتوفو ورجائو ،وأثٌت على أوليائو با٠توؼ والرجاء

 

. )2(             
لعل ىذه ا١تقدمة تنفع يف مبلحظة ما سيأيت من استشهادات ا١تؤلف من عبارات بعض أعبلـ الصوفية
كما ذكرىا ،لكن ٚتلة ما ذكره ىنا من أف احملبة ٤-تبة اهلل الصادقة -تقتضي ٤تبة ما جيب ،وبغض ما
يبغض ،وأف خبلؼ ذلك قادح يف احملبة بقدر ما يقع من تلك ا١تخالفات ،ىذا كبلـ صحيح ،وحق ال نزاع
فيو .أستغفر اهلل ،أستغفر اهلل .نعم.
ت زم الظاىر والباطن
وقاؿ



ثبلث من كن فيو وجد حبلوة اإلدياف :أف يكوف اهلل ورسولو أحب إليو ٦تا سوامها ،وأف

حيب ا١ترء ال حيبو إال هلل ،وأف يكره أف يرجع إىل الكفر بعد إذا أنقذه اهلل منو كما يكره أف يُػْل َقى يف النار

.

ىذه حاؿ السحرة١ ،تا سكنت احملبة قلوهبم ٝتحوا ببذؿ نفوسهم ،قالوا لفرعوف :اقض ما أنت قاض.
ومىت ٘تكنت احملبة يف ا لقلب مل تنبعث اٞتوارح إال إىل طاعة الرب ،وىذا ىو معٌت اٟتديث اإل٢تي الذي
خرجو البخاري يف صحيحو ،وفيو:



وال يزاؿ عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبو ،فإذا أحببتو كنت

ٝتعو الذي يسمع بو ،وبصره الذي يبصر بو ،ويده اليت يبطش هبا ،ورجلو اليت ديشي هبا . 
 1سورة اإلسراء آية .57 :2 -سورة األنبياء آية .90 :
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ويف بعض الروايات  :فيب يسمع ،ويب يبصر ،ويب يبطش ،ويب ديشي . 
وا١تعٌت :أف ٤تبة اهلل -إذا استغرؽ هبا القلب ،واستولت عليو -مل تبعث اٞتوارح إال إىل مراد الرب،
وصارت النفس حينئذ مطمئنة ،ففنيت بإرادة موالىا عن مرادىا وىواىا.
يا ىذا ،اعبد اهلل ١تراده منك ،ال ١ترادؾ منو؛ فمن عبده ١تراده منو فهو ٦تن يعبد اهلل على حرؼ ،إف
أصابو خَت اطمأف بو وإف أصابتو فتنة انقلب على وجهو خسر الدنيا واآلخرة .
ومىت قويت ا١تعرفة واحملبة مل يرد صاحبها إال ما يريده مواله ،ويف بعض الكتب السالفة" :من أحب اهلل
مل يكن شيء عنده آثر من رضاه ،ومن أحب الدنيا مل يكن شيء عنده آثر من ىوى نفسو".
وروى ابن أيب الدنيا بإسناده عن اٟتسن قاؿ" :ما نظرت ببصري ،وال نطقت بلساين ،وال بطشت
بيدي ،وال هنضت على قدمي حىت أنظر على طاعة أو معصية ،فإذا كانت طاعة تقدمت ،وإذا كانت
معصية تأخرت".
ىذا حاؿ خواص احملبُت ،فافهموا -رٛتكم اهلل -ىذا؛ فإنو من دقائق أسرار التوحيد الغامضة.
وإىل ىذا ا١تقاـ أشار  يف خطبتو ١تا قدـ ا١تدينة ،حيث قاؿ  :أحبوا اهلل من كل قلوبكم  وقد
ذكرىا ابن إسحاؽ وغَته.
فإف من امتؤل قلبو من ٤تبة اهلل مل يكن فيو فراغ لشيء من إيرادات النفس وا٢توى ،وإىل ذلك أشار
القائل بقولو:
أروح وها ا ا ا ا ااد ت ا ا ا ا ااي لا ا ا ا ا ا فا ا ا ا ا ا ايي
فل ا ااو أان ا ااي اس ا ااتط ي

بحا ا ا ا ا ا ا اابو أن يح ا ا ا ا ا ا ا ا با ا ا ا ا ا ا ااو سا ا ا ا ا ا ا ااواكا

ا ااي طرف ا ااي .. .. .. .. 




ٕتاوْزىا
إىل آخر األبياتَ .
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مىت بقي للمحب من نفسو خطر ،فما بيده من احملبة إال الدعوى ،إمنا احملب من يفٍت عن نفسو كلو،
ويبقى ْتبيبو ،فبو يسمع وبو يبصر ،القلب بيت الرب.
ويف اإلسرائيليات يقوؿ اهلل :ما وسعٍت ٝتائي وال أرضي ،ولكن وسعٍت قلب عبدي ا١تؤمن ،فمىت كاف
القلب فيو غَت اهلل فاهلل أغٌت األغنياء عن الشرؾ ،وىو ال يرضى ٔتزاٛتو أصناـ ا٢توى.
اٟتق -تعاىل -يغار على عبده ا١تؤمن أف يسكن يف القلب سواه ،وأف يكوف فيو شيء ال يرضاه.
.. .. .. ..

أرياا ا ا ا ا ا اااكم صا ا ا ا ا ا اارفا فل ا ا ا ا ا ا ااا أرياا ا ا ا ا ا اااكم

أبياتٕ ،تاوزىا .
غدا إال من لقي اهلل بقلب سليم ،ليس فيو سواه ،قاؿ اهلل تعاىل:
ال ينجو ً

     

()1
غدا إال من لقي القلب السليم …
          ال ينجو ً

لعلك تقف على ىذا .ال .نعم ،ال ينجو ،بداية الكبلـ بعد األبيات اهلل بقلب سليم ،نعم ،إىل آخره.
ال إلو إال اهلل ،ال إلو إال اهلل.
استشهد ا١تؤلف يف ىذا ا١تقاـ بأف كماؿ احملبة يقتضي كماؿ الطاعة ،استشهد هبذا اٟتديث الذي رواه
البخاري ،من حديث أيب ىريرة ،وفيو  :وال يزاؿ عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبو ،فإذا أحببتو كنت
ٝتعو الذي يسمع بو ،وبصره الذي يبصر بو ،ويده اليت يبطش هبا ،ورجلو اليت ديشي هبا . 
ويف رواية يف غَت الصحيح  :فيب يسمع ،ويب يبصر ،ويب يبطش ،ويب ديشي . 
وىذا اللفظ يفيده اللفظ األوؿ  ،كنت ٝتعو الذي يسمع بو ،وبصره الذي يبصر بو ،ويده اليت
يبطش هبا ،ورجلو اليت ديشي هبا . 
1 -سورة الشعراء آية .89-88 :
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فاحملب الصادؽ وا١تؤمن ،أقوؿ :ا١تؤمن الصادؽ تكوف ٚتيع تصرفاتو هلل ،ويف اهلل ،كما يف اٟتديث
ا١تشهور  :ومن أحب هلل وأبغض هلل ،وأعطى هلل ،ومنع هلل ،فقد استكمل اإلدياف . 
"أحب هلل"ٔ :تعٌت أنو ال حيب إال هلل ،وال يبغض أحدا إال هلل ،وإف أعطى أعطى هلل ،كل ما يبذلو ىو
هلل ،حىت ما ينفق على زوجتو ،كما يف حديث سعد:
ِ
ت عليو ،حىت ما ٕتعل يف ِيف امرأتك . 
أُج ْر َ
فأىل اإلدياف الكامل كل تصرفاهتم حىت األمور الطبيعية العادية ،حىت األمور العادية تكوف هلل تتكيف،


وإنك لن تعمل عمبل تبتغي بو وجو اهلل إال

إذا أنفق على أوالده ينفق عليهم ٤تتسبًا ،يراعي ما جيب عليو ،ما أوجب اهلل عليو من اإلحساف إليهم ،ما

يًتتب على إنفاقو من إغنائهم ،ما يًتتب على إنفاقو عليهم من كفايتهم ،وإعانتهم على ما ينفعهم ،وىكذا

تكوف أعمالو كلها هلل.
 وال يزاؿ عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبو فإذا أحببتو   ..احملبة الكاملة ،وإال فاهلل حيب كل
مؤمن ،لكن ٤تبتو ألوليائو -يعٍت -ليست على مرتبة واحدة ،أو على حد سواء ،و٤تبة أوليائو لو كذلك،
فيها تفاوت وتفاضل.


. )1(         



. )2(        

فاألنبياء والصاٟتوف وا١تؤمنوف متفاضلوف.
يقوؿ يف اٟتديث:



فإذا أحببتو كنت ٝتعو الذي يسمع بو ،وبصره الذي يبصره ،ويده اليت يبطش

هبا ،ورجلو اليت ديشي هبا . 
أيضا -أفكاره دائرة على اٟتق ،إذا كانت ىذه حاؿ اٞتوارح فحركة اٞتوارح تابعة ١تا يف القلب،
فتكوف ً -

إمنا تكوف اٞتوارح متقيدة هبذه اٟتاؿ لتقيد القلب بالعبودية هلل ،بكماؿ عبودية القلب هلل حبًا وخوفًا ورجاء.
 1سورة البقرة آية .253 :2 -سورة اإلسراء آية .55 :
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وىذا يعٍت أف احملقق ٢تذه العبودية واحملبة واإلدياف ال يريد إال ما يريده اهلل ،اإلرادة الشرعية ،ال يريد إال
ما يريده اهلل ،اإلرادة الشرعية.
يقوؿ ا١تؤلف أو غَته" :فيفٌت -ىذه من عباراهتم -يفٌت ٔتراد اهلل عن مراده".
"يفٌت ٔتراد اهلل" :يعٍت الشرعي" ،عن م راده" :عن مراد نفسو الطبيعي ،عن مراد نفسو يفٌت؛ ْتيث أنو
ال تكوف لو إرادة إال ما يكوف بتحقيق مراد اهلل منو.
فاحملب الصادؽ ىو الذي يعبد اهلل كما جاء يف النص ،يعبد اهلل على مراده منو ،يعٍت على مراد اهلل
منو ،ال على مراده ىو من اهلل.
احملب الصادؽ يعبد اهلل على ما يريده اهلل منو ،ال على ما يريده ىو من اهلل ،اإلنساف يريد من اهلل كذا
وكذا وكذا ،وىذه عبارة فيها ما فيها؛ ألنو -كما ذكرت -العبد يعبد ربو على وفق ما أراده اهلل منو ،وىذا
أمورا.
ال دينع أنو يريد من ربو ا١تغفرة يف اٞتنة ،والنجاة من النار ،يريد من ربو ً
واهلل -تعاىل -قد أثٌت على أنبيائو ورسلو ،مع أهنم يريدوف منو الرٛتة ،يريدوف منو اٞتنة ،ويريدوف منو
النجاة من النار



. )1(         

            

. )2(  
ا١تذموـ أف تعبد اهلل ١تا تريده منو من أمر الدنيا ،فهذا ىو الذي يصدؽ عليو ما استشهد بو ا١تؤلف من
قولو تعاىل:

                

. )3(         

 1سورة السجدة آية .16 : 2سورة األنبياء آية .90 :3 -سورة الحج آية .11 :
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يعبد اهلل على طرؼ من الدين ،غَت متمكن منو ،فهو يعبد اهلل ما استقامت دنياه ،فإذا أصابتو فتنة أو
مصيبة أو فقر وحاجة انقلب على وجهو.
فمن يعبد اهلل ليناؿ أو ليعطيو -يعٍت -سعادة الدنيا ،وال يريد اآلخرة ،فهذا ىو الذي ذـ اهلل آلو بقولو:


. )1(                
ىم يريدوف ا١تاؿ والولد ،وكذا وكذا ،وأنواع ا١تتاع.
فمن الناس من يقوؿ:
ومنهم من يقوؿ:

. )2(            



             

(. )3


. )4(            

وما ذـ اهلل الذين يريدوف اآلخرة؛ إمنا ذـ الذين يريدوف الدنيا

    

. )5(    
وقاؿ -سبحانو وتعاىل:-
أراد اآلخرة





. )6(    

. )7(           

    

()1

فإرادة ثواب اآلخرة وإرادة اٞتنة ،ىذه فبل إمث فيها ،وال نقص فيها ،وال

وطمعا يف ثوابو.
عيب على من يعبد اهلل ٤تبة لو ،وخوفًا منو ،ورجاء لثوابوً ،
 1سورة البقرة آية .200 : 2سورة البقرة آية .200 : 3سورة البقرة آية .201 : 4سورة النساء آية .134 : 5سورة األنفال آية .67 : 6سورة اإلسراء آية .19 :7 -سورة اإلسراء آية .19 :
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ىذا ١تاذا ذكره اهلل لعباده اٞتنة والنار وذكر أمر اآلخرة؟ ترغيبًا وترىيبًا

    

. )2(      
+



. )3(            

نعم ،ىذا واهلل أعلم ،وصلى اهلل على ٤تمد وآلو.
فيو -يعٍت -عندكم عبارات وكبلـ كلو راجع -يف اٞتملة -إىل ما تقدـ وما ذكر اآلف ،واهلل أعلم،
وصلى اهلل على ٤تمد.
أحسن اهلل إليكم.
أستغفر اهلل ،أستغفر اهلل.
خصوصا ؟
س :فضيلة الشيخ ،ىذا يقوؿ :ىل ا١ترجئة يطبقوف اٟتدود الشرعية يف اٟتدود
ً

ج :أما ا١ترجئة الفقهاء نعم ،واهلل يطبقوهنا ،ويقولوف بأف العاصي مستحق للعقاب ،وأما ا١ترجئة الغبلة

اٞتهمية فهم ال؛ يعٍت مذىبهم يقتضي عدـ تطبيق اٟتدود .نعم.
أحسن اهلل إليكم.
س :ويقوؿ ىل ا١ترجئة الفقهاء ٥تطئوف من حيث فهم النصوص؟
ج :نعم ،إي واهلل ٥تطئوف يف فهم النصوص ،سبحاف اهلل! كيف الرسوؿ يقوؿ:



اإلدياف بضع

وستوف شعبة  ويقوؿ لوفد عبد القيس   :آمركم باإلدياف باهلل وحده ،أتدروف ما اإلدياف باهلل وحده؟
٤تمدا رسوؿ اهلل ،وإقاـ الصبلة ،وإيتاء الزكاة ،وصوـ رمضاف،
 وذكر ٢تم شهادة أف ال إلو إال اهلل وأف ً
وأف تؤدوا ا٠تمس من ا١تغنم ،كل ىذه يفسر هبا اإلدياف ،مث نقوؿ :ىذه األعماؿ ليست من اإلدياف ؟!

سبحاف اهلل! نعم.
 1سورة اإلسراء آية .19 : 2سورة الزمر آية .16 :3 -سورة الزمر آية .17 :
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أحسن اهلل إليكم.
س :وىذا يقوؿ :فضيلة الشيخ ،إين أحبكم يف اهلل ،ىل من وقعت جوارحو يف ا١تعصية يعٍت أف اهلل مل
حيبو؟
ج :سبحاف اهلل العظيم! ىذا يرجع إىل شيء من الكبلـ اللي لعلو تقدـ أف ٤تبة اهلل لعباده تتفاوت،
وكل مؤمن لو حظ من ٤تبة اهلل ،وكل مؤمن -يعٍت -لو حظ من حبو هلل ،فأكمل ا٠تلق حظًا من حب اهلل
مها ا٠تليبلف  ،و٢تذا كانت ٢تما ا٠تلة ،خليبلف ،فأعلى مراتب احملبة ا٠تلة ،وىي حملمد وإبراىيم -عليهما
الصبلة والسبلـ.-
وإثبات ا٠تلة ٢تما ال ينفي احملبة عمن سوامها من األنبياء ،و٤تبتو -تعاىل -لؤلنبياء -يعٍت -ال تنفي
٤تبتو لعباده ا١تؤمنُت.
فالعبد إذا وقع يف ا١تعصية فهذا -يعٍت -دليل على النقص ،نقص ٤تبتو هلل ،ولكنو إذا تاب وأناب قد
خَتا منو قبل ا١تعصية ،قبل ا١تعصية .نعم.
ترتفع منزلتو ،إذا تاب وأناب قد ترتفع منزلتو ،فيكوف بعد ا١تعصية ً
أحسن اهلل إليكم.

س :وىذا يقوؿ :ىل الرٛتة صفة ذاتية أـ صفة فعلية؟
ج :ذاتية وفعلية؛ فهناؾ الرٛتة رٛتة بو قائمة بو -سبحانو وتعاىل -فهي ذاتية ،فهو مل يزؿ رٛتانًا ،ومل

يزؿ ذو رٛتة ،وىو -مع ذلك -يرحم من يشاء ،ويعذب من يشاء ،اقرءوا ذلك يف كتاب اهلل .نعم.
أحسن اهلل إليكم.
س :يقوؿ :فضيلة الشيخ ،ما حكم ٤تبة الزوجة والولد؟

ج :نعم ،ىذا سؤاؿ طيب٤ ،تبة ا لزوجة والولد وغَت ذلك من األمور الطبيعية ،ىذه ٤تبة طبيعية ،ال
تقدح يف احملبة الشرعية إال أف يفرط اإلنساف فيها ،فإذا أفرط اإلنساف فيها فأوجبت لو معصية اهلل كانت
مذمومة ،وا١تذموـ فيها ىذه التعدي وا١تبالغة.
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أما اإلنساف ٣تبوؿ على ٤تبة الطعاـ والشراب والزوجة والولد ،واألمور اليت ُجبِ َل عليها

 

. )1(     

فا٠تلل يأيت من اإلفراط يف حب ىذه احملبوبات

      

()2

ىذه

مذموما ،أما إذا أحبها اٟتب الطبيعي مع
احملبوبات الثمانية ،فمن آثر ٤تبتها على ٤تبة اهلل ورسولو كاف
ً
تقدًن ٤تبة اهلل ورسولو ..
أما إذا أحبها اٟتب الطبيعي ،مع تقدًن ٤تبة اهلل ورسولو على ٤تبتها -مل تضر إذف .نعم .
س :أحسن اهلل إليكم .ىذا سؤاؿ من النساء تقوؿ :فضيلة الشيخ ،ىل دورة ا١تياه تدخل ضمن حدود
ا١تسجد؟
ج :ال ،دورة ا١تياه ليست من حدود ا١تسجد .نعم.
س :وتقوؿ أيضا :بعض النساء اٟتيض يستمعن لدروس ىذه الدورة ومتابعتها يف ىذا ا١تسجد من
اٞتهة ا٠تلفية ،اليت تدخل ضمن مدخل دورة ا١تياه الفاصل عن مصلّى النساء ،فهل جيوز ذلك؟
ج :أرجو أنو ليس من النافع ما مل يكن مصلى؛ ىذا لعلو تابع يعٍت :كما قلنا يف دورة ا١تياه .نعم.
س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ فضيلة الشيخ :مىت تكوف طاعة غَت اهلل شركا أكرب ،ومىت تكوف دوف
ذلك ،نريد منكم حفظكم اهلل التفصيل ،وجزاكم اهلل خَتا؟
ج :وىذا آخر سؤاؿ ،واٞتواب واهلل أعلم طاعة ا١تخلوؽ يف ٖتليل ما حرـ اهلل ،وٖترًن ما أحل ،ىذا ىو
الشرؾ :

. )3(      

 1سورة الفجر آية .20 : 2سورة التوبة آية .24 :3 -سورة األنعام آية .121 :
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أما الطاعة يف فعل ا١تعصية مثل يعٍت :إنساف عاص أو فاسق يقوؿ :مش يلو نفعل كذا يا فبلف ،ىنا
ىذا العاصي يؤمن بتحرًن الزنا وا٠تمر أو ٨تو ذلك ،لكنو يدعو إىل ا١تعصية ،يريد أف يكوف لو شركاء
ومتعاونوف معو ،فيدعو فيطيعو بعض الناس ،يطيعو بعض من ضعف إديانو وخوفو من اهلل.
فهنا أطاعو يف الفعل مل يتغَت إديانو بتحرًن الزنا ،إمنا أطاعو يف الفعل فعل ا١تعصية ،والنوع األوؿ -اللي
ذكرتو -ىو شرؾ ،واهلل أعلم ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على سيدنا ٤تمد.
النجاة ال ت ون إال لصاحب القلب السليم


اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت،
قاؿ رٛتو اهلل تعاىل :ال ينجو غدا إال من لقي اهلل بقلب سليم ليس فيو سواه ،قاؿ اهلل -تعاىل:-



. )1(               
القلب السليم ىو الطاىر من أدناس ا١تخالفات ،فأما ا١تتلطخ بشيء من ا١تكروىات فبل يصلح جملاورة
حضرة القدس  -أو القدوس" ،حضره القدس" ىذه العبارة ،وهبذه العبارة الدارجة يف اللساف من يتكلم هبذه
الكلمة-
فبل يصلح جملاورة حضرة القدس إال بعد أف يطهر يف كَت العذاب ،فإذا زاؿ منو ا٠تبث صلح حينئذ
للمجاورة؛ إف اهلل طيب ال يقبل إال طيبا ،فأما القلوب الطيبة فتصلح للمجاورة من أوؿ األمر:

1 -سورة الشعراء آية .89-88 :
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()1

      

. )2(         
ومن مل حيرؽ اليوـ قلبو بنار األسف على ما سلف ،أو بنار الشوؽ بلقاء اٟتبيب -فنار جهنم لو أشد
حرا ،ما حيتاج إىل التطهَت بنار جهنم إال من مل يكمل ٖتقيق التوحيد والقياـ ْتقوقو. ،
اٟتمد هلل ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبيو ورسولو ،وعلى أىلو وصحبو ومن اىتدى هبداه.
يقوؿ ا١تؤلف" :ال ينجو من عذاب اهلل يوـ القيامة إال صاحب القلب السليم" نعم ،قاؿ اهلل -سبحانو
وتعاىل:-



 )3(               ىذا جاء يف

ثنايا قصة إبراىيم ودعاء إبراىيم:

           

                  

. )4(   
ومن بديع ا١تناسبات أف اهلل أخرب عن إبراىيم أيضا بسبلمة القلب:
        

()5

    

فالقلب السليم جاء يف ىذين ا١توضوعُت كليهما،

يعٍت :األوىل يف كبلـ إبراىيم ،والثانية يف وصف اهلل إلبراىيم.
والقلب السليم ،سليم :صيغة تدؿ على السبلمة ،ضد العليل وضد ا١تريض ،سليم سامل ،يقوؿ
النسائى :القلب السليم ىو السامل من ا١تخالفات ،ا١تخالفات٥ :تالفات األوامر والنواىي ،بًتؾ مأمور ،أو
فعل ٤تذور ،ىذه ىي ا١تخالفات.
 1سورة الزمر آية .73 : 2سورة النحل آية .32 : 3سورة الشعراء آية .89-88 : 4سورة الشعراء آية .89-85 :5 -سورة الصافات آية .84- 83 :
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فبل ينجو من عذاب اهلل ٧تاة مطلقة ْتيث ال ينالو عذاب إال صاحب القلب السليم ،من أتى اهلل
بقلب سليم فهذا ىو الذي ينجو ،ال يتعرض للعذاب ،ال يتعرض لشيء من العذاب لسبلمة قلبو ،وعلى
ىذا فيدخل اٞتنة من أوؿ وىلة.
فأشار ا١تؤلف إىل نوع من سبلمة القلب ،وقد يقاؿ :إف كبلمو شامل ،لكن لعلو ٦تا يوضح ا١تقاـ ما
ذكره العبلمة ابن القيم يف مواضع من كتبو ،وال سيما يف "إغاثة اللهفاف"؛ فإنو ُعٍت بالكبلـ على أقساـ
القلوب ،فينبغي أف تراجع تلك األبواب.
و٦تا جاء يف كبلمو :أف القلب السليم :ىو السامل من فنت الشهوات وفنت الشبهات ،فنت الشهوات اليت
تعارض أمر اهلل ،الشهوات تعارض األمر والنهي ،وفنت الشبهات اليت تعارض خرب اهلل ،ففنت الشهوات
ٖتمل على ا١تعصية وا١تخالفة ،بًتؾ ا١تأمور وفعل احملذور ،والشبهات تضعف اليقُت ،أو تورث الشك فيما
أخرب اهلل بو ورسولو.
إذف فالقلب السليم ال بد أف يسلم اعتقاده من عوارض الشبهات ،وتسلم إرادتو من عوارض
الشهوات ،فالقلوب أقساـ :فيها القلب السليم ،والقلب ا١تريض ،والقلب ا١تيت ،ا١تيت الذي ال حس وال
إرادة وال حركة -ميت ،-وىو قلب كافر.
القلب ا١تيت ىو القل ب الكافر ،والقلب السليم ىو القلب ا١تؤمن كامل اإلدياف ،وا١تريض ىو القلب
ا١تخلط الذي فيو مادتاف :مادة اٟتياة ،ومادة مرض أو مادة موت ،وىو ١تا غلب عليو منهما.
يف اٟتديث الصحيح:



تعرض الفنت على القلوب عودا عودا كعرض اٟتصَت ،فأي قلب أشرهبا

نكتت فيو نكتة سوداء ،وأي قلب أنكرىا نكتت يف قلبو نكتة بيضاء ،حىت تعود القلوب إىل قلبُت :قلب
أبيض فيو السواد +يصغر ،وقلب أسود مرباد كالكوز ٣تخيا ،ال يعرؼ معروفا وال ينكر منكرا إال ما أصيب
من ىواه . 
ومن أمراض القلوب اليت تبعث علي الشهوات وىي كثَتة :منها الرياء ،الرياء :وىو أف يعمل اإلنساف
العمل ٦تا حيب اهلل ،و٦تا شرع اهلل؛ لَتاه الناس وليقوؿ فيو الناس  :كذا وكذا ،يعٍت :للمحمده -نعوذ باهلل،-
وىذا مرض خطَت ،نسأؿ اهلل أف يعفينا وإياكم منو.
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نسأؿ اهلل أف يطهر القلوب -ال إلو إال اهلل-؛ و٢تذا جاء يف اٟتديث قولو

 

أخوؼ ما أخاؼ

عليكم الشرؾ األصغر ،فسئل عنو فقاؿ :الرياء ٥ توؼ.
ويف ا١تسائل اليت ذكرىا الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب استنباطا من نصوص باب ا٠توؼ من الشرؾ -أف
الرياء أخوؼ ما ُخياؼ على الصاٟتُت الرياء ،فعلى اإلنساف أف يتقيو وأف يأخذ باألسباب الواقية منو ،وأف
يسأؿ ربو أف يعصمو من الشرؾ كلو :صغَته وكبَته ،ظاىره و خفيو.
الرياء شرؾ أصغر وخفي ،فالقلب السليم ىو الذي سلم من ىذه اآلفات :الرياء وغَتىا من أمراض
القلوب ،فللقلوب أمراض :الكرب ،واٟتسد ،الرياء ،سوء الظن -سوء الظن باهلل ،-الظنوف الكاذبة ،الغش،
أمراض ،أمراض قلبية معنوية كلها تنايف سبلمة القلب.
لكن قد تصل إىل أف ديوت هبا القلب فيصَت ميتا ،وقد يصَت مريضا مث يصح ،وقد يبقى مريضا،
فالقلوب ىكذا ،فأحواؿ القلوب تشبو أحواؿ األبداف ،وكما أف األبداف -ىكذا -تعرض ٢تا العوارض :منها
ا١تريض ،ومنها الصحيح ،ومنها ا١تريض ،واألمراض ٗتتلف :مرض -يعٍت -معضل رٔتا يفضي بصاحبو إىل
ا١توت ،كذلك أمراض القلوب ،نسأؿ اهلل العافية ،ونعوذ باهلل ،ال إلو إال اهلل.
أعد يا شيخ ا١تسألة يف ا١توضوع فيو مسائل قريبة.

احذروا الرياء
العباد ا١تراءوف بأعما٢تم ،وأو٢تم العامل واجملاىد وا١تتصدؽ للرياء؛ ألف
أوؿ ما تسعر بو النار من ا١توحدين ّ

يسَت الرياء شرؾ ،ما ينظر ا١ترائي إىل ا٠تلق يف عملو إال ٞتهلو بعظمة ا٠تالق ،ا١ترائي يزور التواقيع على اسم
ا١تلك؛ ليأخذ الرباطيل لنفسو ،ويوىم ا٠تلق أنو من خاصة ا١تلك .
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ىذه أمثاؿ -يعٍت -تضرب للمرائي ،أوال إف ا١ترائي إمنا أويت من جهلو بربو ،من عرؼ ربو وأنو ا١تستحق
ألف يُعلى ويُعبد ،ويتقرب إليو بأنواع القرابُت -ال يبايل با٠تلق وال يعبأ هبم ،فعملو الظاىر ويف الغيب
والشهادة واحد ،ال يبايل بالناس إمنا يعمل لربو ،ويتقرب إىل ربو ،فإمنا أويت ّتهل لعظمة ا٠تالق.
ضرب لو مثلُت؛ ألنو يزور التواقيع ،ويظهر أنو من خواص
وا١ترائي يظهر الصبلح ،وىذا ىو الذي َ
ا١تلك ،وينقش اسم ا١تلك على الدرىم الزائف ،كل ىذه أمثاؿ ْتاؿ ا١ترائي من جهة أنو يظهر الصبلح
والقرب من اهلل وىو ٓتبلؼ ذلك ،وكل -يعٍت -عمل ا١ترائي تزوير ،فليس باطنو كظاىره .نعم.
نقش ا١ترائي على الدرىم الزائف اسم ا١تلك لَتوج ،والبهرج ما جيوز إال على غَت الناقد ،وبعد أىل
الرياء يدخل النار أصحاب الشهوات وعبيد ا٢توى ،الذين أطاعوا ىواىم وعصوا موالىم ،فأما عبيد اهلل
فيقاؿ ٢تم:

            

. )1(      
نار جهنم تنطفئ بنور إدياف ا١توحدين،
يف اٟتديث:




تقوؿ النار للمؤمن جز فقد أطفأ نورؾ ٢تيب



ويف ا١تسند عن جابر عن النيب



ال يبقى مؤمن وال فاجر إال دخلها ،فتكوف على ا١تؤمنُت بردا وسبلما ،كما كانت على إبراىيم ،حىت

أف للنار ضجيجا من بردىم



ىذا مَتاث ورثو ٤تبوف من حاؿ ا٠تليل -عليو السبلـ ،-نار احملبة يف

قلوب احملبُت ٗتاؼ منها نار جهنم .
اهلل ا١تستعاف على كل حاؿ ،يف ىذه اٞتملة تنبيو إىل أف أصحاب القلوب السليمة -وىم عباد اهلل
ا١تخلصُت ىؤالء -يسَتوف إىل اٞتنة من أوؿ ،وىلة وال ينا٢تم شيء من العذاب ،وال ٘تسهم النار ْترىا وإف
وردوىا.

1 -سورة الفجر آية . 30-27 :
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اهلل تعاىل يقوؿ:

              

 )1(       وىذا الورود قد قيل :إنو ىو العبور على الصراط ،إمنا ىو
مرور فقط دوف الدخوؿ.
وقاؿ بعض ا١تفسرين كما يشهدوف هبذا اٟتديث :إنو ما من بر أو ما من مؤمن وال كافر إال دخلها،
لكن ا١تؤمنوف ال ينا٢تم حرىا ،وال يضرىم عذاهبا ،بل تكوف عليهم بردا وسبلما ،جيوزوف  :جز يا مؤمن
فقد أطفأ نورؾ حري  كما جاء يف اٟتديث أو يف األثر.
فا١تقصود قيل :إف الورود إنو الدخوؿ:



 )2(      وقد وجو ىذا ا١تعٌت شيخنا

٤تمد األمُت الشنقيطي يف "أضواء البياف" استشهد يف ذلك بأف الورود يف سائر مواضعو يراد بو الدخوؿ:
            

الدخوؿ ورودا إىل غَت ذلك من اآليات ٔتا فيها ذكر الدخوؿ:

()3



فسمى

     

. )4(   
وعلى أي حاؿ فػالتوحيد ا٠تالص ،وعباد اهلل ا١تخلصوف ال يعذبوف وال ديسهم شيء من العذاب ،بل
ىم ينجوف كما قاؿ -سبحانو وتعاىل:-


()5



         

. )6(           

 1سورة مريم آية .72- 71 : 2سورة مريم آية . 71 : 3سورة األنبياء آية .98 : 4سورة هود آية .98 : 5سورة مريم آية . 72 :6 -سورة الفجر آية . 28-27 :
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كأف السياؽ يقتضي أنو يقاؿ :ىذا اليوـ يوـ القيامة ،وال مانع أنو يقاؿ للنفس عند االحتضار:
          

با١توت ،وترجع إىل رهبا كذلك يوـ القيامة ،وتدخل يف عباد اهلل ويف كرامة اهلل:
    

()2

()1



فهي ترجع إىل رهبا

   

        

. )3(       
فالنفس ا١تطمئنة ونفوس عباد اهلل الطيبُت تعود إىل اٞتنة وتدخل اٞتنة بعد ا١توت ،ولكن الدخوؿ
ا١تستقر والدخوؿ على وجو التماـ والكماؿ إمنا يكوف يوـ القيامة ،إمنا ترد األرواح إىل األبداف ،ويبعث
الناس من قبورىم ،فهنالك يصَت كل إىل ما يناسبهم من اٞتزاء:



   

            
        

()5

()4

         

 )6( ال إلو إال اهلل  .نعم
نار احملبة يف قلوب احملبُت ٗتاؼ منها نار جهنم ،قاؿ اٞتنيد :قالت النار :يا ريب ،لو مل أطعك ىل
كنت تعذبٍت بشيء؟ قاؿ :نعم ،كنت أسلط عليك ناري الكربى .قالت :وىل ىناؾ نار أعظم مٌت وأشد؟

 1سورة الفجر آية . 28-27 : 2سورة الفجر آية . 30-29 : 3سورة النحل آية .32 : 4سورة الروم آية .15-14 : 5سورة الزمر آية .71 :6 -سورة الزمر آية .73 :
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قاؿ :نار ٤تبيت أسكنتها أوليائي ا١تؤمنُت .كاف بعض العارفُت يقوؿ :أليس عجبا أف أكوف حيا بُت أظهركم،
ويف قليب من االشتياؽ إىل ريب مثل شعل النار اليت ال تنطفئ .
ىذه كلمات يف اٟتقيقة منكرة ،واستشهاد ا١تؤلف هبا يف اٟتقيقة غَت الئق ،لكن كما ذكرت لكم أف
بعض أىل العلم يكوف عنده نزعة تصوؼ ،ويتساىل باالستشهاد بأقواؿ بعض شيوخ الصوفية ،فقولو أوال:
"إف نار احملبة" التعبَت عن قوة نار احملبة وصدؽ احملبة بالنار ىذا ال يليق يف ٤تبة اهلل ،وال يصلح أبدا ،ىذه
٤تبة العشاؽ الذين يعانوف من عشقهم ،و٤تبتهم تلك عذاب ،ىم يعذبوف هبا:

   

. )1(            
فا١تفتوف بأمر من احملبوبات حُت ال ينالو يبقى معذبا بو ،بسبب توقانو وتعلقو بو ،أما ٤تبة اهلل فحاشى
وكبل أف تكوف نارا وأف تكوف عذابا ،فأنبياء اهلل ورسلو وأتباعهم من الكمل من ا١تؤمنُت يف قلوهبم من ٤تبة
اهلل ما ليس يف قلوب أولئك الصوفية ،وىذه احملبة ىي حبلوة ،جيدوهنا حبلوة يف قلوهبم ،ال جيدوهنا نارا وال
عذابا  :ثبلث من كن فيو وجد فيهن حبلوة اإلدياف :أف يكوف اهلل ورسولو أحب إليو ٦تا سواه  إىل
آخر اٟتديث.
ا١تفًتى ،إف نار جهنم تقوؿ ىذا
مث يردؼ ىذا الكبلـ "إف ٤تبة اهلل نار ٗتافها نار جهنم" هبذا القوؿ َ

اٟتوار :لو مل أطعك فبأي شيء تعذبٍت؟ أعذبك بناري الكربى ،نار ٤تبيت٤ .تبة اهلل ليست نارا بل ىي
حبلوة ونعيم ،نعيم قلوب ا١تؤمنُت.
فا١تؤمنوف وإف كانوا حيبوف رهبم وخيافونو ويرجونو ،فهم ينعموف… ينعموف حملبتو ،وينعموف ٓتوفو
ورجائو؛ ألهنم خيافوف منو ويفروف إليو ،يفروف منو إليو ،ال ملجأ منك إال إليك.
ىذا كبلـ ال يصح أف يقاؿ ،كبلـ ُمنكر لو مل يعٍت لسلطت عليك +يقوؿ يف ىذا الكبلـ للجنيدى

يقوؿ يزعم… مستبعد ،اٞتنيدى يثٌت عليو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية وابن القيم؛ ألنو يبعد أف يثبت عنو
ذلك ،اهلل أعلم.
1 -سورة التوبة آية .55 :
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"لسلطت عليك ناري الكربى" يعٍتٞ :تعلتك ٖتبيٍت ،ىل ىذا كبلـ ،يعٍت٤ :تبة ٕتدين منها عذابا
أعظم من عذابك ١تن يُعذب بك! كبلـ ساقط" :ناري الكربى" نار اهلل الكربى اليت يعذب هبا الكفار:



               

 )1(    نار اهلل الكربى ىي النار اليت أعد اهلل للكافرين ،ىي النار الكربى.
ىي إطبلؽ على كل حاؿ ،إطبلؽ ىذه األلفاظ يُطلقو العشاؽ ،الواحد منهم يتكلم ويقوؿ :يف قليب

نار ،ومن حب فبلف أو فبلنة ،نعم جيدوف نارا وجيدوف أ١تا ،ويتعذبوف ويشقوف شقاء ،أما أىل اإلدياف وأىل
العلم باهلل واٟتب هلل فليسوا كذلك ،نسأؿ اهلل السبلمة والعافية .نعم.
ما للعارفُت شغل بغَت موالىم ،وال ىم يف غَته ،يف اٟتديث  :من أصبح ومهو غَت اهلل فليس من اهلل


قاؿ بعضهم :من أخربؾ أف وليو لو ىم يف غَته فبل تصدؽ ،وكاف داود الطائي يقوؿ :يف الليل مهك

عطل علي ا٢تموـ ،وحالف بيٍت وبُت السهاد ،وشوقي إىل النظر إليك أوبق مٍت اللذات ،وحاؿ بيٍت وبُت
الشهوات ،فأنا يف سجنك أيها الكرًن مطلوب. ،
وكذلك أف الكبلـ كبلـ يصح ،وكبلـ أحد الصوفية اٞتهاؿ يعٍت :عندىم ٤تبة ،وعندىم شوؽ ،لكن
على غَت علم وبصَتة ،فحب األنبياء والصاٟتُت يقاؿ :إنو عطل عليهم كل شيء،
أليسوا يتزوجوف ،أليس الرسل ٢تم أزواج وذرية:
   

()2

       

أليسوا يأكلوف ويشربوف وديشوف يف األسواؽ؟ ديشوف يف األسواؽ ويقضوف

حوائجهم.

 1سورة األعمى آية .13- 10 :2 -سورة الرعد آية .38 :
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فحبهم هلل وإقبا٢تم على اهلل مل يُعطل عليهم لذاهتم الطبيعية ،حىت يًتؾ كل واحد أىلو وولده ولذاتو
أمور بشريو طبيعية ،فهو شرع لئلنساف أف يأكل وأف يشرب  :وكاف رسوؿ اهلل  حيب اٟتلوى والعسل
 يعٍت :إذا كاف اإلنساف أكل شيئا من الطيبات ىذا ينايف ٙتن ٤تبتو هلل؟ ىذا من جهل العباد.
الذي ٕتاوزوا فيو اٟتدود ،من جهل العباد فَتجى أف يغفر اهلل ٢تم خطأىم ما داـ أنو صدر عن حسن
نية وعن اجتهاد ،لكن ما خالف الشرع جيب رده على كل أحد كائن ،فمثل ىذه األقاويل ال ينبغي أف
تذكر .نعم.
من صدق في هول ال إلو إال اهلل اجا من كربات يوم القيامة
إخواين ،إذا فهمتم ىذا ا١تعٌت فهمتم معٌت قولو   من شهد أف ال إلو إال اهلل صدقا من قلبو حرمو
اهلل على النار



فأما من دخل النار من أىل الكلمة فلقلة صدقو يف قو٢تا؛ فإف ىذه الكلمة إذا صدقت

طهرت القلب من كل ما سوى اهلل ،ومىت بقي يف القلب أثر لسوى اهلل فمن قلو الصدؽ يف قو٢تا ،من
صدؽ يف قولو " :ال إلو إال اهلل" مل حيب سواه ،ومل يرج إال إياه ،ومل خيش أحدا إال اهلل ،ومل يتوكل إال على
اهلل ،ومل يبق لو بقية من آثار نفسو وىواه .
العبودية لغَته ،ما معقوؿ خيلو قلب من غَت
ىذا الكبلـ كبلـ حق ،من صدؽ يف التوحيد خبل قلبو من ُ

اهلل ،فيو تعلقات طبيعية و٤تب ة طبيعية وخوؼ طبيعي ،ا٠توؼ الطبيعي واٟتب الطبيعي ىل يتجرد من طبيعة
اإلنساف!
العبودية لغَته ،ما خيلو من غَت اهلل
من شهد ال إلو إال اهلل صدقا من قلبو أو مستيقنا هبا ،فإنو خيلو من ُ

ٔتعٌت :أنو ال يكوف فيو تعلق أو التفاتة أو ٤تبة أو خوؼ منو ،ىناؾ ا٠توؼ الطبيعي واٟتب الطبيعي ،ىذا

أمر ال ديكن أف يتجرد منو اإلنساف؛ الرسل وأتباعهم -كما علمنا -تعرؼ ٢تم أحواال طبيعية ،وىم أكرب
ا٠تلق حبا هلل وتعظيما هلل وعبودية هلل.
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تعرؼ ٢تم العوارض الطبيعية :إبراىيم -عليو السبلـ١ -تا دخل عليو ضيفو خاؼ منهم :قاؿ:

وقاؿ اهلل -تعاىل:-



موسى خاؼ ١تا ألقى السحرة عصيهم وحبا٢تم ،أوجس منهم خيفة:



           
    

()2

()1

 

 )3(              شواىد كثَتة.
كذلك احملبة لؤلشياء الطبيعية  :كاف رسوؿ اهلل  حيب اٟتلوى والعسل حيب الدب  كل ىذا
ال ينايف ٤تبة اهلل ،احملبة اليت فيها عبوديةْ ،تيث إنو يأتوف ىذه احملبوبات على أمر اهلل ،وعلى شرع اهلل،
وعلىما حيب اهلل ،ويقدـ ىواه ويقدـ ىذه احملبوبات على ما حيبو اهلل:



   

 )4(  اآلية ،واٟتديث  :تعس عبد الدينار والدرىم والقطيفة وا٠تميصة . 
ال بد أف نلحظ ىذا ٢ +تذه األقاويل اجململة اليت فيها إٚتاؿ ،مث -كما ذكرت لكم -إف ىذه كلها
فيها الدندنة على ذكر احملبة ،وفيها إٚتاؿ يعٍتّ :تانب ا٠توؼ والرجاء والعبادة تقوـ على ىذه األسس،
وعلى ىذه األركاف :احملبة ،وا٠توؼ ،والرجاء.
و٢تذا قاؿ بعض أىل العلم مقولة مشهورة :من عبد اهلل باٟتب كدف ،كحاؿ بعض الصوفية +ىذي
اٞتنة ،فيقوؿ :أنا ال أخاؼ ...بئسما قاؿ ،كبلـ منكر ،ومن عبده بالقوؿ فقط كاف حروريا با٠توؼ+ ،قوـ
من ا٠توارج ،ومن عبده بالرجاء كاف من؟ فيو مقولة ٢تا توجيو ،ومن عبد اهلل با٠توؼ واٟتب والرجاء ،فهو
مؤمن موحد مستقيم على الصراط ا١تستقيم .نعم.

 1سورة الحجر آية .53-52 : 2سورة الذاريات آية . 28 : 3سورة طه آية .68- 67 :4 -سورة التوبة آية .24 :
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ومع ىذا فبل تظنوا أف ا١تراد أف احملب مطالب بالعصمة ،وإمنا ىو مطالب كل ما جل أي كبلفات
كالوصمة ،قاؿ زيد بن أسلم :إف اهلل ليحب العبد حىت يبلغ من حبو لو أف يقوؿ :اذىب فاعمل ما شئت
فقد غفرت لك .وقاؿ الشعيب :إذا أحب اهلل عبدا مل يضره ذنبو.
وتفسَت ىذا الكبلـ أف اهلل  لو عناية ٔتن حيبو من عباده ،فكلما زلق ذلك العبد يف ىوة ا٢توى أخذ
بيده إىل ٧توة النجاة ،ييسر لو أسباب التوبة ،وينبهو على قبح الزلة ،فيفزع إىل االعتذار ،ويبتليو ٔتصائب
مكفرة ١تا جٌت.
ويف بعض اآلثار يقوؿ اهلل :أىل ذكري أىل ٣تالسيت ،وأىل طاعيت أىل كراميت ،وأىل معصييت ال
أؤيسهم من رٛتيت ،إف تابوا فأنا حبيبهم ،وإف مل يتوبوا فأنا طبيبهم ،أبتليهم با١تصائب ألطهرىم من
ا١تعايب.
ويف صحيح مسلم عن جابر عن النيب  أنو قاؿ  :اٟتمى تذىب ا٠تطايا كما يذىب الكَت خبث
اٟتديد . 
ويف ا١تسند وصحيح بن حباف عن عبد اهلل بن مغفل  :أف رجبل لقي امرأة كانت بغيا يف اٞتاىلية،
فجعل يداعبها حىت بسط يده إليها ،فقالت :مو؛ فإف اهلل أذىب الشرؾ وجاء باإلسبلـ ،فًتكها ووىل وجعل
يلتفت خلفو وينظر إليها ،حىت أصاب وجهو حائطا ،فأتى النيب  والدـ يسيل على وجهو ،فأخربه باألمر،
فقاؿ رسوؿ اهلل



أنت عبد أراد اهلل بك خَتا ،مث قاؿ :إف اهلل إذا أراد بعبد خَتا عجل عقوبتو يف الدنيا،

وإذا أراد بعبده شرا أمسك ذنبو حىت يوافيو يوـ القيامة . 
ىذا الكبلـ إنو ليس ا١تراد من الكبلـ يف ٖتقيق التوحيد أو صدؽ احملبة أف يكوف اإلنساف معصوما ،ال
يقًتؼ ذنبا ،ا١تقصود أال يكثره ،وإال فليس أحد من أولياء اهلل بعد رسوؿ اهلل معصوما ،فتجوز الذنوب على
أولياء اهلل الكملٕ ،توز الذنوب لكن أىل اإلدياف الصادؽ ال يصروف على الذنوب ،بل كما قاؿ -سبحانو
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وتعاىل:-

            

. )1(  
فهم يتوبوف ،يذنبوف فيتوبوف ،والتوبة باب واسع مفتوح للعباد ،لكل من أذنب ذنبا ال يضيق هبذا
الباب ،يعٍت :يتوب إىل اهلل ويبادر:

         

 )2(      وقاؿ -سبحانو:-

      

. )3(    
والتوبة من أعلى مقامات الدين ،قد أثٌت اهلل هبا على الرسل:

     

             

. )4(           
فا١تقصود أف على العبد أف يتوجو إىل ربو ،ويصدؽ ويراقب ربو ،فإذا عصى بادر إلىالتوبة ،فليستحضر
أف اهلل مطلع عليو شهيد ،وعليو أف حيذر أف يراه حيث هناه ،وأف يفقده حيث أمره ،وأعلى مقامات الدين
اإلحساف وىي :أف تعبد اهلل كأنك تراه ،فإف مل تكن تراه فإنو يراؾ ،فهذا ١تا نبو عليو ا١تؤلف ،ىذا كبلـ
طيب.
فليس من شرط الوالية العصمة ،ليس من شرط الوالية العصمة ،فأولياؤىا ٕتوز عليهم الذنوب ،لكن
يتوبوف وينيبوف ويبادروف بالتوبة إىل اهلل ،ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو .نعم.

 1سورة األعراف آية .201 : 2سورة التحريم آية . 8 : 3سورة النور آية .31 :4 -سورة التوبة آية . 117 :
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يا قوـ ،قلوبكم على أصل الطهارة ،وإمنا أصاهبا رشاش من ٧تاسة الذنوب ،فرشوا عليها قليبل من دمع
العيوف ،وقد طهرت ،اعزموا على حطاـ النفوس ،عن رضاع ا٢توى ،فاٟتمية رأس الدواء ،مىت طالبتكم
ٔتعلوفاهتا فقولوا ٢تا كما قالت تلك ا١ترأة لذلك الرجل الذي دمي وجهو" :قد أذىب اهلل الشرؾ وجاء
باإلسبلـ".
واإلسبلـ يقتضى االستسبلـ واالنقياد للطاعة ،ذكروىا +متح:
 

()1

      

لعلها ٖتن إىل االستقامة ،عرفوىا اطبلع من ىو أقرب إليها من حبل الوريد لعلها

تستحيي من قربو ونظره:

       

()2



. )3(     

راود رجل امرأة يف فبلة ليلة ،فأبت وقاؿ ٢تا :ما يرانا إال الكواكب ،قالت فأين مكوكبها؟
أكره رجل امرأة على نفسها ،وأمرىا بغلق األبواب ،ففعلت فقاؿ ٢تا :ىل بقي باب مل تغلقيو؟ قالت.
نعم ،الباب الذي بيننا وبُت اهلل .فلم يتعرض ٢تا.
رأي بعض العارفُت رجبل يكلم امرأة ،فقاؿ :إف اهلل يراكما ،سًتنا اهلل وإياكما.
سئل اٞتن يدٔ :تا يستعاف على غض البصر؟ قاؿ :بعلمك أف نظر اهلل إليك أسبق من نظرؾ إىل ما تنظر
.
وىذه العبارات وىذه القصص كلها تؤكد ما سبق ،وأف على العبد أف يراقب ربو أنو معرض للذنوب،
وإف كاف عبدا صاٟتا معرض للغفلة ،ومعرض للوقوع يف الزلة وا٢تفوة.
لكن عليو أف يستحضر اطبلع اهلل عليو ،عليو أف يتذكر أف اهلل يسمعو ويراه ،ويعلم سره وعبلنيتو؛
و٢تذا اهلل يذكر عباده هبذه األٝتاء الثبلثة :السميع ،والبصَت ،والعليم.

 - 1سورة فصمت آية .30 :
 - 2سورة العمق آية . 14 :
 - 3سورة الفجر آية .14 :
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لو نستحضر ىذه الثبلثة يعٍت :ما تقتديو ىذه األٝتاء الثبلثة ،لكن نؤمن هبا ،واإلدياف هبا غَت التأثر
هبا ،كل مسلم يقوؿ  :نقوؿ :اهلل ٝتيع ،تقوؿ نعم :اهلل ٝتيع ،يسمع ٚتيع األصوات ،ومع ذلك يطلق لسانو
يف اللفظ يف اإلمث يف اٟتراـ ،يف طوؿ قُوؿ الزور ،وىكذا اٝتو البصَت واٝتو العليم .ال إلو إال اهلل.
فاٝتو السميع يقتضي أنو سامع ٞتميع األصوات ،سامع ألقوالنا وكلماتنا السر منها والعبلنية ،و البصَت
يقتضي أنو يرانا ويرى

أفعالنا :

اهلل يرى أعماؿ العباد:

. )1(       

          

    
 

()4

()2

يراؾ:

       

قيل يف معٌت ىذا :إهنا على مرأى منا ،يسمع ويرى:

()3

 

    

. )5(  
وكذلك العليم ،العلم شامل ،يعلم ما يف الصدور:

      

()6

،



 )7(        ال إلو إال أنت.
فبهذه القصص -يعٍت -يعترب اإلنساف يغفل ،فتلك جاءت يف اٟتكاية عن ذلك الرجل الذي خبل مع
تلك ا١ترأة ،وأمرىا أف تغلق األبواب  ،وقاؿ :ىل بقي باب؟ قالت :نعم ،بقي باب وىو الباب الذي بيننا
وبُت اهلل ،فتأثر لذلك وتركها وخاؼ من ربو ،وىكذا يكوف اإلدياف.

 - 1سورة التوبة آية .105 :
 - 2سورة الشعراء آية .219- 217 :
 - 3سورة الطور آية .48 :
 - 4سورة القمر آية .14 :
 - 5سورة طه آية .46 :
 - 6سورة آل عمران آية .119 :
 - 7سورة غافر آية .19 :
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اإلدياف يبعث على ا١تراقبة ،على مراقبة ربو وىو غائب عن الناس ال يراه أحد ،فيكف عن اٟتراـ ،يكف
عن اٟتراـ عن الكسب اٟتراـ ،قد يظهر ٔتاؿ يقدر على أف خيتلسو وال يطلع عليو أحد ويعمل ،ولكن دينعو
من ذلك ا٠توؼ ،خذ ا١تثاؿ يف قصة عهد الثبلثة :رجل دعتو امرأة ذات منصب يعٍت :كل ا١تغريات ،ذات
منصب وٚتاؿ ،وىي اليت تدعوه ،فقاؿ :إىن أخاؼ اهلل.
وأعظم مثل ٢تذا يوسف -عليو السبلـ -قد اجتمعت فيو كل أسباب الوقوع يف الفاحشة :من ناحية
ضعف مقاـ ،وهتيئ الفرصة إذ أغلقت الغرفة ،ويعٍت ٦تلوؾ يعٍت :رقيق غريب ،شاب أعزب ،وتدعوه سيدتو
١تطلوهبا ،ويفر من ذلك:

             

. )1(           
والنتيجة أنو يفر ،يفر إىل الباب ليخرج ،ليسلم من العاقبة ،وىكذا:



 )2(   يعٍت:

أيهما أسبق ،ىو يريد الباب ليهرب وخيرج ،وىي تريد الباب ١تاذا؟ لتغلقو ولتحوؿ بينو وبُت ا٠تروج.
الشاىد على مقاـ ا١تراقبة ،مقاـ ا٠توؼ من اهلل ،ىذا ىو الباعث على الكف عن احملارـ ،والباعث على
التوبة عن اٞترائم ،ىذا وصلى اهلل وسلم وبارؾ على سيدنا ٤تمد  .نعم.
سئل اٞتنيدٔ :تا يستعاف على غض البصر؟ قاؿ :بعلمك أف نظر اهلل إليك أسبق من نظرؾ إىل ما
تنظر .وقاؿ احملاسيب :ا١تراقبة علم القلب بقرب الرب ،كلما قويت ا١تعرفة بقرب اهلل قوي اٟتياء من قربو
ونظره  :وصى النيب  رجبل أف يستحي من اهلل كما يستحي من ٍ
رجل صاحل من عشَتتو ال خيالفو



قاؿ بعضهم :استح من اهلل على قدر قربو منك ،وخف اهلل على قدر قدرتو عليك.
كاف بعضهم يقوؿ :منذ أربعُت سنة ما خطوت خطوة لغَت اهلل ،وال نظرت إىل شيء أستحسنو حياء
من اهلل . 
 - 1سورة يوسف آية . 24 :
 - 2سورة يوسف آية . 25 :
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فاٞتمل ا١تتقدمة ىي تؤكد ما سبق ،وأف ٦تا يعُت على الكف عن اٟترمات على غض البصر ،وحفظ
الفرج وحفظ اٞتوارح عن معاصي اهلل -ىو استحضار اطبلع اهلل على عبدهٝ :تاعو ،وبصره ،وعلمو،
فاستحضاره ١تعاين ىذه األٝتاء ىذا أعظم سبب يكف عن احملرمات ،جيعل العبد حيجم وديتنع ويتذكر أف
اهلل يراه ،يراه اهلل يسمعو ،أف اهلل يعلم سره وعبلنيتو فيستحي من ربو.
فبقدر علم العبد بذلك ويقينو بذلك وشعوره بذلك ،تكوف حالو يف أمر حدود اهلل ،الوقوؼ عند
حدود اهلل ،وقيامو بطاعة اهلل سبحانو وتعاىل.
العباد وبعض ا١تأثورات واألحاديث ،اليت وإف
وذكر ا١تصنف يف بعض الشواىد ٢تذا من أقواؿ بعض ّ
كانت ضعيفة مثبل فأىل العلم ال يروف مانعا من االستشهاد باألحاديث ،وإف كانت ضعيفة يف تقرير
وتأكيد األمر الثابت٦ ،ت ا يكوف يف أحاديث الًتغيب والًتىيب يعٍت :األحكاـ والعقائد ،إمنا تثبت باألدلة
الصحيحة.
لكن ىناؾ من األدلة ما يُذكر -يعٍت -لبلعًتاض واالستشهاد ال لبلعتماد ،فالقضية الثابتة عقدية
علمية أو عملية الثابتة بالدليل الصحيح من كتاب وسنة ،ال بأس أف تسوؽ الشواىد والروايات واآلثار
واألخبار اليت تؤيدىا وتؤكدىا وتعمقها يف النفس؛ ألهنا يعٍت :ا١تعٌت حق فبل مانع من ذكر ما يؤيد ما ىو
أمر معلوـ وثابت بالدليل.
فكثَت من أىل العلم من األولُت واآلخرين -يعٍت -درجوا على ىذا ،فلن يتخذ مثبل ذكرىم لبعض
الروايات أو بعض اآلثار وبعض األحاديث اليت مثبل يُقاؿ :إهنا ضعيفة ،ال يتخذ من ذلك مطعن عليهم،

ال ،إذا ُع ِرؼ مقصودىم اندفع بعض القائلُت من اٞتاىلُت أو ا١تغرضُت .نعم قل.
ف ائ كل ة التوحيد

وكلمة التوحيد ٢تا فضائل عظيمة ،ال ديكن ىا ىنا استقصاؤىا ،فلنذكر بعض ما ورد فيها ،فهي كلمة
اءة من
التقوى كما قالو عمر وغَته من الصحابة ،وىي كلمة اإلخبلص وشهادة اٟتق ،ودعوة اٟتق وبر ُ
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الشرؾ ،و٧تاة ىذا األمر؛ وألجلها ُخلق ا٠تلق كما قاؿ -تعاىل:-

     

. )1(   
وألجلها أُرسلت الرسل ،وأُنزلت الكتب ،قاؿ -تعاىل:-

       

 )2(          وقاؿ -تعاىل:-

    

. )3(                
وىذه اآلية أوؿ ما عدد على عباده من النعم ،يف سورة النعم اليت تسمى سورة "النحل"؛ و٢تذا قاؿ ابن
عينية :ما أنعم اهلل على العباد نعمةً أعظم من أف عرفهم "ال إلو إال اهلل" ،وإف "ال إلو إال اهلل" ألىل اٞتنة

كا١تاء البارد ألىل الدنيا؛ وألجلها أُعدت دار الثواب ودار العقاب يف اآلخرة ،فمن قا٢تا ومات عليها كاف

من أىل دار الثواب ،ومن ردىا كاف من أىل العقاب. ،
يعٍت :ا١توضوع ىذا ىو ختاـ الرسالة ،فبل يكتمل ىذا ا١توضوع ،خيتم ا١تؤلف رسالتو القيمة يف التوحيد،
وىو الكبل ـ يف فضائل ىذه الكلمة يعٍت :كل فضائل ىذه الكلمة ،أو فضائل التوحيد ،ىذه الكلمة" :ال
إلو إال اهلل".
"ال إلو إال اهلل" جاءت يف القرآف بعدة أساليب تُعرب عنها ،كقولو -تعاىل:-

   

 )4(          فقاؿ -تعاىل -وىي الكلمة اليت قاؿ
اهلل فيها:

              

. )5(            
 - 1سورة الذاريات آية . 56 :
 - 2سورة األنبياء آية .25 :
 - 3سورة النحل آية .2 :
 - 4سورة النحل آية .36 :
 - 5سورة آل عمران آية .64 :
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و٢تا أٝتاء" :كلمة التوحيد"" ،كلمة التقوي" ،اليت جاء ذكرىا يف سورة "الفتح":
 )1(     قاؿ -سبحانو وتعاىل:-
( )2ىذه آية يف آخر السورة ،أو٢تا:



   

      

. )3(         

كلمة التقوى -كما ذكر ا١تصنف -نُقلت يف تفسَتىا عن عمر وغَته :أف "ال إلو إال اهلل" كلمة
التقوى؛ ألف من قا٢تا صدقا من قلبو أوجب لو ذلك تقوى اهلل؛ ألهنا تتضمن اإلدياف باهلل والكفر
بالطاغوت ،اإلدياف بو ربا وإ٢تا ،فمن آمن هبذه الكلمة إديانا صادقا ،فإهنا توجب لو تقوى اهلل ،توجب لو أف
يطيع ربو ،وأف يعبد ربو ،وأف ينتبو ألوامره.
وىي "شهادة اٟتق"؛ ألهنا الشهادة اليت شهد بو اهلل لنفسو ،وشهدت هبا مبلئكتو وأولو العلم:



                 

. )4(   
وىي "كلمة اإلخبلص"؛ ألف من أقر هبا ظاىرا وباطنا أخلص يف عملو ،أخلص هلل عملو ،فهي ٕتلب
اإلخبلص :إخبلص الدين هلل ،وإخبلص العبادة هلل ،ومن فضلها أهنا ا١توجبة لدخوؿ اٞتنة والنجاة من
النار ،أو والنجاة من ا٠تلود يف النار كما تقدـ.
وىي اليت من أجلها خلق اهلل الثقلُت :اٞتن ،واإلنس :
 

()5

ومن أجلها أرسل اهلل الرسل:

      

         

 )1(    وكل نيب يقوؿ لقومو:



. )2(        

 - 1سورة الفتح آية .4 :
 - 2سورة الفتح آية .4 :
 - 3سورة الفتح آية . 26 :
 - 4سورة آل عمران آية .18 :
 - 5سورة الذاريات آية . 56 :
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وقاؿ -تعاىل:-
  

              

()3

بل من أجل ذلك خلق اهلل السموات واألرض ،وخلق اٞتنة والنار ،وخلق اهلل الدنيا

واآلخرة ،كما قاؿ -سبحانو وتعاىل:-



. )4(         

خلق العباد ليبتليهم ،وخلق السموات واألرض البتبلء العباد ،كما قاؿ -سبحانو:-

  

            
  

()5



. )6(             

وابتبلؤىم إمنا -يعٍت -ألمرىم وهنيهم ،أمرىم لعبادة اهلل ،وهنيهم عن عبادة ما سواه ،وأمرىم بطاعتو
وطاعة رسلو ،وخلق اهلل اٞتنة والنار :خلق اهلل اٞتنة للموحدين ،وخلق النار للكافرين ا١تشركُت ،ىذا معناه
أف اهلل خلق ا٠تلق ٢تذه الكلمة؛ فمن أجلها خلق اهلل ا٠تلق وخلق السموات واألرض ،وأرسل الرسل وأنزؿ
الكتب ،وخلق اٞتنة والنار.
فػ"ال إلو إال اهلل" معناىا اإلدياف باهلل والكفر بالطاغوت ،وذلك ىو العروة الوثقى كما قاؿ -سبحانو
وتعاىل:-

                

 )7(             ويأيت الكبلـ على بقية
ما ذكره ا١تؤلف يف فضائل ىذه الكلمة.

 - 1سورة النحل آية .36 :
 - 2سورة األعراف آية .59 :
 - 3سورة األنبياء آية .25 :
 - 4سورة الممك آية . 2 :
 - 5سورة هود آية .7 :
 - 6سورة الكهف آية .7 :
 - 7سورة البقرة آية .256 :
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وفضائل ىذه الكلمة أو فضل التوحيد ا١تؤدى ،وا١تعٌت واحد؛ فإف التوحيد ىو معٌت "ال إلو إال اهلل"،
و"ال إلو إال اهلل" معناىا التوحيد؛ و٢تذا يف رواية األحاديث تارة يُعرب عن ىذه الكلمات بالتوحيد ،وتارة
تُذكر ىذه الكلمة .نعم ،واهلل ا١توفق.
نسأؿ اهلل أف يوفقنا للتحقق يف ىذه الكلمة ،نسأؿ اهلل أف يرزقنا وإياكم ٖتقيق التوحيد "ال إلو إال اهلل"

"ال إلو إال اهلل" ،نعم يا شيخ بعض األسئلة.
س :أحسن اهلل إليكم .وىذا يقوؿ :ىل استثقاؿ الطاعة وفعلها مكرىا ،ىل ىي من كراىية ما حيبو
اهلل؟
ج :ىذا السؤاؿ طيب ،وكاف يف ذىٍت أف أتكلم عن معناه ،ىذه كراىة طبيعية ،الكراىو للعباد نوعاف:
كراىة -والعياذ باهلل -عقدية نابعة من عدـ القناعة بالشريعة ،ىذه كراىة النفاؽ:
      

()1

  

ىذه قد تصل إىل الردة عن اإلسبلـ :يكره الصبلة،

يكره الصياـ ،كراىة عقدية ،عدـ رضاه وعدـ إديانو ىذا كفر وردة.
لكن ا١تؤمن باهلل ورسولو ،وبشرعو ودينو وكتابو قد يكوف إديانو ال يقوى على مقاومة الكراىة الطبيعية،
يكره القياـ بقطع اجمللس ،أو القياـ من النوـ ليقوـ -يعٍت -بشيء من االستثقاؿ ،ىذا نتيجة ضعف
اإلدياف ،وغلبة الشهوة وا٢توى ،شهوة النوـ أو شهوة اٞتلسة أو ما أشبو ذلك.
فهذه كراىة يف أصلها كراىة طبيعية ،لكن الكراىات الطبيعية إذا أدت إىل التفريط يف الواجب أو
التقصَت يف الواجب ،كانت مذمومة يعٌت :ما معناه؟ يوضح ىذا ما ثبت أف اٞتنة حفت با١تكاره ،اٞتهاد
مكروه للنفوس؛ ألف فيو إزىاؽ النفوس ،وذىاب النفوس ،وذىاب األمواؿ ،لكن أىل اإلدياف الصادؽ
يتقحمونو ،يتقحموف أسباب ا١توت يف سبيل اهلل ،ألهنم ٖتقق عندىم من اإلدياف ما حلت أمامو كراىة
ا١توت ،وما حلت كراىة ا١توت ،وىي كراىة طبيعية.
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كذلك إخراج ا١تاؿ مكروه للنفس ،لكن واحد إديانو قوي ْتيث إنو تذوب ىذه الكراىية وتضمحل،
حىت خيرج ا١تاؿ بكل أرياحية ،وبكل طيب نفس ،ذىبت عنو تلك الكراىة؛ ألنو جاء ما يقاومها ،إدياف،
إدياف بوعد اهلل ،إدياف بشرع اهلل ،إدياف ،فهو خيرج ا١تاؿ بكل أرياحية وبسرعة.
واحد دوف ذلك يتصدؽ ،لكن يقاؿ :حيسب ويفكر ،ويقدـ ويؤخر ،مث بعد ىذا القدر الذي خيرجو
ىو ...ىذا جيده الناس من واقعهم ،يف أنفسهم ويف غَتىم.
اخترب نفسك اآلف ،شوفوا كيف البذؿ ،يبذؿ الناس نقوؿ الناس على العموـ ،و٨تن من الناس ىكذا
ينبغيٕ ،تد يف متطلبات النفوس ويف اٟتاجات بذؿ ببل حساب ،لكن إذا جاء مصرؼ خَتى جاءت
احملاسبات ،يعٍت :اإلنساف يف شهوة من الشهوات :ا١تية ،وا١تتُت ،والثبلث ،وا٠تمس ،واأللف ،واأللفُت.
يعٍت :اآلف أصحاب الثراء أو ا١تتوسط ٕتده يف مناسبة زواج يأخذ بيت عرس ٔتائة ألف لليلة واحدة
ي ستأجرىا ،مع بعض التكاليف مائة ألف ...أيو ...لكن جاء مشروع خَتى ،إف ساىم ٓتمسة آالؼ ىو
يشكر.
موضوع طويل ،ىذه لفتة ،إليكم الفرؽ بُت الكراىة الطبيعية .الكراىة الطبيعية قد -يعٍت -تزوؿ
وتضعف جدا لقوة اإلدياف ،وقد تقوى بضعف اإلدياف ،فتؤدي إىل التقصَت يف الواجب أو ترؾ الواجب...
اهلل أكرب ...نعم.
س :أحسن اهلل إليكم .وىذا يقوؿ :كثَتا عندما أتوجو للصبلة ،أو أحضر ٣تالس الذكر ،أو أقرأ القرآف،
أو غَتىا من األعماؿ الصاٟتة -تأتيٌت أفكار بأنٍت مر ٍاء ،فماذا عبلج ىذا األمر؟
ج :ىذا مدخل للشيطاف ،أبدا ال تطع الشيطاف ،قاوـ خواطر الرياء ،وسر على الطريق ،ىذه من
العوارض ،قاوـ الشيطاف ،ال يًتؾ طريقا إال دخل على اإلنساف منو ،يعٍت :يأيت من باب ا٠توؼ من الرياء،
فيجعل اإلنساف يًتؾ بعض األعماؿ خوفا من الرياء ،قاوـ الرياء واعمل.
حىت آؿ األمر بطائفة من العباد ،الطائفة اليت تُعرؼ "با١تبلمية" أهنم ٢تم أعماؿ يف السر ،ونوافل
وطاعات وصياـ وقياـ الليل ،ولكن -يعٍت -غلوا يف اٟتذر من الرياء واتقاء الرياء ،يُظهروف بعض ا١تخالفات
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حىت ال يُظن هبم خَت ،حىت يظن أهنم من ا١تقصرين ،أو من الفساؽ خداعا من الشيطاف ،فقاوـ الرياء ،وال
تًتؾ العمل خوفا من الرياء .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم .سؤاؿ عرب الشبكة يقوؿ :ما رأيكم فيمن يقوؿ :البد من معرفة أف الكفر
كالفسق والظلم ،ينقسم إىل قسمُت :كفر ،وفسق وظلم ُخيرج من ا١تلة ،وآخر ال ُخيرج من ا١تلة ،وكل ذلك
يعود إىل االستفاء القليب ،فما رأيكم يف ذلك وجزاكم اهلل خَتا؟
ج :اس م الكفر والفسق والظلم جاء يف القرآف على ىذا الوجو ،أو يف اٞتملة ،يعٍت :النصوص الكتاب
والسنة تدؿ على ىذا الًتتيب ،أف الكفر :ىناؾ كفر دوف كفر ،وفسق دوف فسق ،وظلم دوف ظلم.
ىذا التقسيم صحيح ،ولكن القوؿ بأنو ال كفر -الكفر والظلم األكرب والفسق األكرب -ال يكوف إال
باستفاء القلب ىذا باطل ،باطل ،بل الكفر يكوف بالقلب ،باعتقاد كالشك ،ويكوف بفعل القلب :كاإلباء
عن اإلدياف باهلل ،ولو أظهره ،يعٍت :من ا١تنافقُت من يؤمن بقلبو ،ولكن مل يؤمن بلسانو وظاىره ،وىو
مصدؽ بقلبو ،ولكنو غَت ُمنقاد بقلبو مصدؽ.

وىناؾ من يكوف -يعٍت -مصدقا بقلبو ومظهرا باإلسبلـ ،لكنو يعرض لو أف يسخر ويهزأ ،السخرية

واالستهزاء بدين اهلل ،أو بشيء من شرائع الدين ،أو بشيء ٦تا جاء بو الرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ -أنو
هبذا ينقض دينو ،ولو قاؿ :إين أمزح.
لو قاؿ إنساف ٣تاملة لبعض الكفار :واهلل دينكم صحيح -ىذه الكلمة بس -ىو كافر ،اعلموا أنو
كافر ،ولو أنو قاؿ ذلك كذبا ليكذب عليهم ،وقاؿ :واهلل -يعٍت٣ -تامبل دينكم صحيح.
الدليل على ىذا قولو -تعاىل:-

    

()1

؛ ألف قولو :دين اليهود صحيح ،دين

النصارى ،دين ا١تشركُت ،البوذيُت دينهم صحيح ،الذي يقوؿ ذلك من غَت إكراه ىو كافر؛ ألف ىذا كفر:
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( )1اآلية ،نسأؿ

اهلل العافية.
س :أحسن اهلل إليكم .ىذا سائل يقوؿ :يقوؿ أحد السلف :ما أحببت الدنيا إال لقياـ الليل وقياـ
النهار ،فكيف أٗتلص من حب الدنيا ،وىل اٟتب أنواع؟
ج :حب الدنيا أنواع ،حب الدنيا بكل ما فيها من متطلبات وشهوات حبها طبيعي :حب الزوجة،
حب األوالد ،حب ا١تاؿ ،حب ألنواع ا١تتع ىذه من حب الدنيا ،وحب طبيعي ال يُبلـ عليو إنساف على

الكمل حيبوف ىذه
أنو حيب زوجتو أو ولده كما تقدـ آنفا ،لكن ىو يبلـ إذا أفرط يف اٟتب ،فأىل اإلدياف و ُ

احملبوبات ،ويستحضروف فيها النيات الصاٟتة.
الذي يريد أف يتزوج من الناس  :من يتزوج كدافع اٞتبلة والطبيعة ،وقد ال خيطر ببالو االستعفاؼ عن
اٟتراـ ،إمنا يتزوج ىكذا ْتكم ٔتقتضى اٞتبلة ،ىذا عادي ،وآخر يتزوج للمعاين الشرعية يريد إعفاؼ نفسو،
ويستحضر أنو يعف زوجتو ويريد معاين أخرى ليحقق مقاصد شرعية لتكثَت النسل ،حيقق غرض الرسوؿ يف
قولو  :تزوجوا الولود الودود فإين مكاثر بكم األمم يوـ القيامة . 
وآخر يتزوج ٣ترد أنو يصَت لو زوجة وبيت وكذا ،وما عنده مانع يزين ويتزوج ،فهو عنده يف مبدئو أو يف
مسلكو كلو واحد ،اٟتبلؿ واٟتراـ سياف يعٍت :يف سلوكياتو ،فحب الدنيا متنوع ،وقل مثل ذلك يف ا١تاؿ،
وقل ذلك يف سائر الشهوات.
س :أحسن اهلل إليكم .وىذا يقوؿ :فضيلة الشيخ ،يقوؿ أحد السلف يف العصاة :ىانوا عليو فعصوه،
ولو عزواعليو لعصمهم ،فهل التوفيق لطاعة اهلل تدؿ على ٤تبة اهلل للعبد؟
ج :ال شك أف التوفيق فضل من اهلل ،وقد يكوف ىذا التوفيق ٙترة لعمل صاحل سابق ،واقًتاؼ ا١تعصية
قد يكوف أيضا ٙترة ١تعصية سابقة ،ىذا ا١تعٌت يف اٞتملة ال أقوؿ :مطلقا ،أقوؿ ىذا الكبلـ ،فالتوفيق و
ا٠تزالف كبلمها من قدر اهلل ،ومن فعلو سبحانو وتعاىل.
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اقرءوا مشهد "التوفيق وا٠تزالف" يف "مدارج السالكُت" ،مشاىد يف الذنوب وا١تعاصي ،منها مشهد
"التوفيق وا٠تزالف" يصور ابن القيم ىذا ا١تقاـ تصويرا بارعا ،يقوؿ :إف القلب يف ٟتظة حيصل لو التوفيق،
ويف ٟتظة +خيزؿٟ ،تظات ،فالقلب يتقلب بُت التوفيق وا٠تزالف -نسأؿ اهلل التوفيق ،-اقرءوا ىذا ا١توضوع:
"التوفيق وا٠تزالف" فأي معصية تقع فيها فما أوتيت ،يعٍت :فهي بقدر اهلل ،يعٍت :ىذا مرده القدر.
اإلدياف بالقدر فيو دعاء يذكر ،يؤثر عن بعض اٟتكماء والعقبلء ،ذكره ابن تيمية وغَته يف مواطن،
دعاء طيب يقوؿ :اللهم إف أطعتك فبفضلك ولك ا١تنة علي ،وإف عصيتك فبعدلك ولك اٟتجة علي.
كبلـ رصُت قائم على ا١تعتقد السليم" :اللهم إف أطعتك فبفضلك ولك ا١تنة علي".
إذا أديت عمبل فبل تنظر إىل نفسك وتغًت ،اشهد توفيق اهلل" :ولك ا١تنة علي ،وإف عصيتك فبعدلك
ما ظلمتك ،يعٍت :خزلك ومل يوفقك -ولك اٟتجة علي" فبل ٖتتج بقدر اهلل ،ال ٖتتج ارجع إىل نفسكبا١تبلـُ ،ملْ نفسك:

               

()1

.
نسألو -تعاىل -أف يعصمنا وإياكم من معاصيو ،وأف يوفقنا وإياكم لطاعتو .ما تقرأه آخر سؤاؿ.
س :ىذا يقوؿ :فضيلة الشيخ ،ىل فرقة النصَتية والزيدية من فرؽ الرافضة ،وىل يكفروف يا فضيلة
الشيخ؟
ج :أما النصَتية والزيدية كلهم من الشيعة ،الزيدية ليسوا من الرافضة ،لكن من الشيعة ،وأما النصَتية
فهم من الرافضة الغبلة ا لباطنية ،وىم كفار بإٚتاع ا١تسلمُت ،النصَتية واإلٝتاعيلية وأشباىهم من طوائف
الباطنية ،ىم من الذين أٚتع ا١تسلموف على كفرىم ،بل أٚتع ا١تسلموف على أهنم أكفر من اليهود
والنصارى ،لكنهم منافقوف .ىذا ونسأؿ اهلل السبلمة والعافية ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ورسولو.
اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ورسولو ،وعلى آلو وصحبو ومن اىتدى
هبداه.
 - 1سورة النساء آية .79 :

112

كتاب التوحيد البن رجب

أما بعد:
يف اٟتقيقة إف ا١تواضع اليت تقتضي الوقوؼ معها سواء كانت من استدالالت أو نقوؿ ىي كثَتة ،لكن
نظرا إىل ضيق الوقت من جانب ،وأنو يفوت بعضها عن الذىن ،يعٍت :دير مواضع تفوت بالنسياف ،التعليق
يكوف على ما أتذكر مثبل.
فكنت أتوقع أنو يسأؿ عن بعض ما ورد يف الكتاب من أسئلة كأهنا خارجة عن الكتاب -يعٍت :حوؿ
ا١توضوع ، -ما الحظت أحدا يسأؿ عن شيء من اٞتزئيات أو النقوؿ اليت قلتها ،فهذا من العذر فيما فات
التنبيو عليو أو التعليق عليو.
واليوـ نظرا ألنو آخر اللقاء سنحاوؿ نقرأ إىل آخر الكتاب -بإذف اهلل ،-وحيصل التعليق على ما تيسر
على ىذا ا١تنهج ،وعلى ىذه الطريق ،واهلل أعلم .نعم.


اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
قاؿ -رٛتو اهلل تعاىل : -ومن أجلها أمرت الرسل باٞتهاد ،ومن قا٢تا عصم مالو ودمو ،ومن أباىا فمالو
ودمو ىدر ،وىي مفتاح دعوة الرسل ،وهبا كلم اهلل موسى كفاحا.
ويف مسند البزار وغَته ،عن عياض األنصاري ،عن النيب  أنو قاؿ  :إف "ال إلو إال اهلل" كلمة حق
على اهلل كردية ،و٢تا من اهلل مكاف ،وىي كلمة ٚتعت وشركت ،فمن قا٢تا صادقا أدخلو اهلل اٞتنة ،ومن قا٢تا
كاذبا أحرزت مالو ،وحقنت دمو ،ولقي اهلل فحاسبو ،وىي مفتاح اٞتنة -كما تقدـ -وىي ٙتن اٞتنة



قالو اٟتسن.
وجاء مرفوعا من وجوه ضعيفة:



من كانت آخر كبلمو دخل اٞتنة ،وىي ٧تاة من النار



وٝتع النيب  مؤذنا يقوؿ :أشهد أف ال إلو إال اهلل .فقاؿ :خرج من النار  خرجو مسلم.
وىي توجب ا١تغفرة ،يف ا١تسند عن شداد بن أوس وعبادة بن الصامت  :أف النيب  قاؿ ألصحابو
يوما :ارفعوا أيديكم وقولوا :ال إلو إال اهلل .فرفعنا أيدينا ساعة ،مث وضع رسوؿ اهلل  يده ،مث قاؿ :اٟتمد
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هلل ،اللهم بعثتٍت هبذه الكلمة ،وأمرتٍت هبا ،ووعدتٍت اٞتنة عليها ،وإنك ال ٗتلف ا١تيعاد ،مث قاؿ :أبشروا؛
فإف اهلل قد غفر لكم وىي أحسن اٟتسنات   قاؿ أبو ذر :قلت يا رسوؿ اهلل ،علمٍت عمبل يقربٍت
من اٞتنة ويباعدين من النار ،قاؿ :إذا عملت سيئة فاعمل حسنة  ،فإهنا عشر أمثا٢تا ،قلت :يا رسوؿ اهلل ،
ال إلو إال اهلل من اٟتسنات ،قاؿ :ىي أحسن اٟتسنات وىي ٘تحو الذنوب وا٠تطايا



ويف سنن ابن

ماجو ،عن أـ ىانئ عن النيب  أنو قاؿ"  :ال إلو إال اهلل " ال تًتؾ ذنبا  ،وال يسبقها عمل . 
رئي بعض السلف بع د موتو يف ا١تناـ ،فسئل عن حا٢تم فقاؿ :ما أبقت "ال إلو إال اهلل " شيئا .وىي
ٕتدد ما درس من اإلدياف يف القلب .ويف ا١تسند أف النيب
كيف ٧تدد إدياننا؟ قاؿ :قولوا "ال إلو إال اهلل "





قاؿ ألصحابو:



جددوا إديانكم ،قالوا:

وىي اليت ال يعد٢تا شيء يف الوزف ،ولو وزنت

بالسماوات واألرض رجحت هبن .
ويف ا١تسند عن عبد اهلل بن عمرو ،عن النيب   أف نوحا قاؿ البنو عند موتو :آمرؾ ببل إلو إال اهلل،
فإف السماوات السبع واألرضُت السبع لو كن حلقة مبهمة قصمتهن "ال إلو إال اهلل ".  .
نعم. -وفيو أيضا عن عبد اهلل بن عمرو -رضي اهلل تعاىل عنهما ،-عن النيب



أنو قاؿ:



إف موسى -

عليو السبلـ -قاؿ :يا رب ،علمٍت شيئا أذكرؾ بو وأدعوؾ بو ،قاؿ :يا موسى ،قل" :ال إلو إال اهلل " ،
قاؿ :يا رب ،كل عبادؾ يقولوف ىذا ،قاؿ :قل" :ال إلو إال اهلل "  ،فقاؿ :ال إلو إال أنت  ،إمنا أريد شيئا
ٗتصٍت بو ،ق اؿ :يا موسى ،لو أف السماوات السبع وعامرىن غَتي  ،واألرضُت السبع يف كفة ،و"ال إلو إال
اهلل " يف كفة مالت هبن "ال إلو إال اهلل ".  .
ولذلك ترجح بصحائف الذنوب ،كما يف حديث السجبلت والبطاقة ،وقد خرجو أٛتد والنسائي
والًتمذي ،وأيضا من حديث عبد اهلل بن عمرو ،عن النيب  وىي اليت ٗترؽ اٟتجب كلها ،حىت تصل إىل
اهلل . 
ويف الًتمذي عن عبد اهلل بن عمرو -رضي اهلل تعاىل عنهما ، -عن النيب  أنو قاؿ  :ال إلو إال
اهلل ليس ٢تا دوف اهلل حجاب حىت تصل إليو



وفيو أيضا عن أيب ىريرة -رضي اهلل تعاىل عنو ،-عن
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النيب  أنو قاؿ:



ما قاؿ عبد" :ال إلو إال اهلل" ٥تلصا ،إال فتحت لو أبواب السماء ،حىت تفضي إىل

العرش ،ما اجتنبت الكبائر.  .
ويروى عن ابن عباس -رضي اهلل تعاىل عنهما -مرفوعا  ما من شيء إال وبينو وبُت اهلل حجاب،
إال قوؿ" :ال إلو إال اهلل " ،كما أف شفتيك ال ٖتجبها ،كذلك ال حيجبها شيء حىت تنتهي إىل اهلل



.
وقاؿ أبو أمامة :ما من عبد يهلل هتليلة فينهنهها شيء دوف العرش .وىي اليت ينظر اهلل إىل قائلها
وجييب دعاءه.
خرج النسائي يف كتاب اليوـ والليلة من حديث رجلُت من الصحابة عن النيب  أنو قاؿ  :من قاؿ
":ال إلو إال اهلل وحده ،ال شريك لو ،لو ا١تلك ولو اٟتمد ،وىو على كل شيء قدير" ٥تلصا هبا روحو،
مصدقا هبا قلبو ولسانو ،إال فتق اهلل لو السماء ،حىت ينظر إىل قائلها من أىل األرض ،وحق لعبد نظر اهلل
إليو أف يعطيو سؤلو . 
ىذا عند النسائي ..
إي نعم.
نعم.
وىي الكلمة اليت يصدؽ اهلل قائلها  ،كما خرجو النسائي والًتمذي وابن حباف ،من حديث أيب ىريرة
وأيب سعيد -رضي اهلل تعاىل عنهما-عن النيب



أنو قاؿ:



إذا قاؿ العبد :ال إلو إال اهلل واهلل أكرب،

صدقو ربو وقاؿ :ال إلو إال أنا ،وأنا أكرب ،وإذا قاؿ :ال إلو إال اهلل وحده ،يقوؿ اهلل  :ال إلو إال أنا وحدي ،
وإذا قاؿ :ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،قاؿ اهلل :ال إلو إال أنا وحدي ال شريك يل  ،وإذا قاؿ :ال إلو
إال اهلل وحده ال شريك لو ،لو ا١تلك ولو اٟتمد ،قاؿ اهلل  :ال إلو إال أنا ،يل ا١تلك ويل اٟتمد ،وإذا قاؿ :ال
إلو إال اهلل وال حوؿ وال قوة إال باهلل  ،قاؿ :اهلل ال إلو إال أنا وال حوؿ وال قوة إال يب.
وكاف يقوؿ :من قا٢تا يف مرضو مث مات مل تطعمو النار ،وىي أفضل ما قالو النبيوف . 
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تقدـ أف ا١تؤلف -رٛتو اهلل -رأى أف خيتم ىذا الدرس ،وأقوؿ الدرس؛ ألف الذي يظهر أنو مل ينشئها
على وجو التأليف؛ ألنو مل يصدرىا بتقدمة ،إمنا  ..استهلت بذكر األحاديث ،أحاديث فضل التوحيد
وفضل "ال إلو إال اهلل" ،واستدالؿ ا١ترجئة هبا إىل آخر ما تقدـ ،وكأنو درس ألقاه وأمبله -رٛتو اهلل .-
خيتم ىذا الدرس بالذكر وبالتنويو بفضل كلمة التوحيد "ال إلو إال اهلل "  ،وال ريب أهنا كلمة عظيمة؛
ألهن ا مشتملة على أمر عظيم ،فإهنا الشهادة اليت شهد اهلل هبا لنفسو ،وشهدت بذلك مبلئكتو وأولو العلم
                  
  

إال اهلل " ،

()1

"ال إلو إال اهلل " ،كم ٧تد يف القرآف من لفظها ومن معناىا ؟ ٧تد يف القرآف "ال إلو

. )2(           



ال إلو إال ىو ،سبحانو عما يسيئوف ،ال إلو إال ىو ،ال إلو إال أنت  ،ال إلو إال اهلل .
ىذا كلو بلفظ كلمة التوحيد٧ ،تد معناىا أيضا مبثوثا يف آيات القرآف با١تعٌت  ،ففيها قوؿ األنبياء
" )3(        ما لكم من إلو غَته" ىو معٌت "ال إلو إال اهلل"،
   

()4





  

. )5(        

بل فيها -أيضا .. -يف "ال إلو إال أنا" باالسم الظاىر و بالضمَت ،ضمَت ا١تتكلم يقوؿ -سبحانو
وتعاىل:-



 )6(      ىذا ٦تا قالو ١توسى -عليو السبلـ -وأشار ا١تؤلف إىل أف اهلل

خاطب هبا موسى يقوؿ :كفاحا ،إف أراد يقوؿ كفاحا ،يعٍت :ببل واسطة.

 - 1سورة آل عمران آية .18 :
 - 2سورة األنبياء آية .87 :
 - 3سورة األعراف آية .59 :
 - 4سورة األعراف آية .59 :
 - 5سورة المائدة آية .73 :
 - 6سورة طه آية .14 :
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كلمو ببل واسطة منو إليو من وراء حجاب ،فنعم ،فهو حق ،وىذه خصوصية موسى أف اهلل كلمو ببل
واسطة  ،ولكن لفظ "كفاحا" تشعر بالرؤية ،وىذا ا١تعٌت من قصده فهو غالط و٥تطئ ،وا١تؤلف -قطعا-
أنو ال يريد ذل ك ا١تؤلف ،ال ديكن أف يريد أف موسى كلم اهلل كفاحا ،أي :من غَت حجاب ،بل كلمو من
وراء حجاب.
وجاء يف شأف عبد اهلل بن حراـ والد جابر ،الذي استشهد يف وقعة أحد ،ورد فيو أنو  قاؿ  :أما
علمت أف اهلل كلم أباؾ كفاحا  كلمو كفاحا ،يعٍت معناىا أنو كلمو من غَت حجاب ،وىذا يف عامل
اآلخر ،كلمو كفاحا.
أقوؿ :ىذه الكلمة جاءت يف القرآف هبذا الًتكيب ،بًتكيب النفي واالستثناء ،وىو أسلوب اٟتصر ،و



 )1(   ال إلو إال اهلل ،ال إلو إال أنت .
وجاءت أيضا بأساليب أخرى من أساليب اٟتصر ،مثل

   

 )3(  معناىا :ال نعبد غَتؾ ،ال نعبد إال إياؾ ،فهو ٔتعٌت :ال إلو إال اهلل ،
تساوي :ال إلو إال

أنت ،

( )2فقولو:

 

   

()4

 )5(   أي :ال إلو إال أنت ،ال نعبد غَتؾ.

ويف معناىا قولو :دعوة األنبياء أف يعبدوا اهلل وجيتنبوا الطاغوت ،ىذا ىو معٌت "ال إلو إال اهلل" ،وقوؿ
إبراىيم لقومو:
 

()6

             

ىذه ىي الكلمة ،ونفس الكلمة ىذه أيضا ..ذكرت ٔتعناىا يف قولو سبحانو:

 - 1سورة الفاتحة آية .5 :
 - 2سورة الفاتحة آية .5 :
 - 3سورة الفاتحة آية .5 :
 - 4سورة الفاتحة آية .5 :
 - 5سورة الفاتحة آية .5 :
 - 6سورة الزخرف آية .28- 26 :
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. )1(        
وورد يف فضلها من األحاديث الصحي حة الشيء الكثَت ،ويف مشروعية اللهج هبا "ال إلو إال اهلل " ،
فهي إحدى الكلمات األربع اليت قاؿ هبا الرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ :-



ألف أقوؿ سبحاف اهلل

إىل ٦تا طلعت عليو الشمس  .ال إلو إال اهلل ،ال إلو إال اهلل ،
واٟتمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكرب أحب ّ
وىي أفضلهن  ،ال ريب أف ال إلو إال اهلل ىي أفضل ىذه الكلمات األربع.

وورد يعٍت استحباب ذكر اهلل هبا يف مواضع ،يعٍت كالذكر بعد الصبلة  ،كاف رسوؿ اهلل  يقوؿ:
ال إلو إال اهلل دبر كل صبلة ،ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ا١تلك ولو اٟتمد وىو على كل شيء قدير


مع أذكار أخرى أيضا يف نفس ىذه الكلمة ،ال إلو إال اهلل وال نعبد إال إياه ،ال إلو إال اهلل ٥تلصُت لو

الدين ولو كره الكافروف.
وذكر اهلل فيها مطلقا ومقيدا ،يعٍت :كثَت ،كما ورد  :من قاؿ :ال إلو إال اهلل يف يوـ ،ال إلو إال اهلل
وحده ال شريك لو ،لو ا١تلك ولو اٟتمد ،وىو على كل شيء قدير -من قاؿ ذلك مائة مرة ،كتبت لو مائة
حسنة وحط بو عنو مائة خطيئة ،وكانت لو حرزا من الشيطاف يومو ذلك ،ومل يأت أحد بأفضل ٦تا جاء بو،
إال من زاد عليو   .أو كما جاء يف اٟتديث.
ال إلو إال اهلل .وتقدـ أهنا كلمة التقوى  ،ىي كلمة التقوى ،التقوى تقوـ عليها ،فبها يُتقى الشرؾ باهلل ،

وتتقى ٚتيع ا١تعاصي ،من قا٢تا وٖتقق هباٖ ،تقق بالتقوى ،فمن حقق التوحيد فقد حقق التقوى اليت ىي
امتثاؿ األوامر واجتناب النواىي ..ا١تناىي .
وفضائلها كثَتة ؛ ألهنا تتضمن التوحيد ،توحيد اهلل يف إ٢تيتو ،وىي تتضمن أيضا توحيده يف ربوبيتو؛ فإف
توحيد العبادة أو توحيد األلوىية يتضمن توحيد الربوبية ،وتوحيد األٝتاء والصفات.

 - 1سورة آل عمران آية .64 :
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إذف فكلمة التوحيد :ال إلو إال اهلل متضمنة ألنواع التوحيد الثبلثة ،وإف ا١تقصود األوؿ واألعظم منها
ىو توحيد العبادة؛ ألنو الذي وقعت فيو ا٠تصومة بُت الرسل وأ٦تهم ،وىو التوحيد الذي وقع فيو اال٨تراؼ
من سائر األمم.
ومن عظيم شأهنا أهنا يعٍت أهنا ىي اليت خلق ا٠تلق من أجلها كما تقدـ :خلق اهلل السماوات واألرض،
وخلق ا١توت واٟتياة ،وخلق ما على األرض ،وخلق اٞتنة والنار ،كل ذلك من أجل توحيده -سبحانو
وتعاىل ، -الذي ىو معٌت ال إلو إال اهلل  ،واهلل خلق الثقلُت اٞتن واإلنس ٢تذه الكلمة  ":ال إلو إال اهلل" ؛
ليعبدوه



. )1(        

وما ساقو ا١تؤلف ٦تا مر علينا منو ما ىو من القسم الصحيح ،ومنو ما ىو من قسم اٟتسن ،ومنو ما
ىو قسم يعٍت من الضعيف .وقلت لكم :إف أىل العلم من منهجهم االستشهاد باٟتديث الضعيف
وباآلثار يف تأييد األمر الثابت بالدليل الصحيح.
فقوؿ" :ال إلو إال اهلل" ثابت باألدلة من الكتاب والسنة ،وىي رأس األمر ،وىي أصل دين الرسل كلهم
من أو٢تم آلخرىم،
  

              
()2

إال أف نوحي إليو ال إلو إال أنا فاعبدوف

       

… )3(      اآلية.
فبل غضاضة إذا حشد ا١تؤلف ىذه ا١تأثورات وىذه األحاديث يف فضل ال إلو إال اهلل  ،ومن ذلك
حديث أيب سعيد وعزاه ىنا أو نسبو أو جعلو من رواية عبد اهلل بن عمرو.

 - 1سورة الذاريات آية . 56 :
 - 2سورة األنبياء آية .25 :
 - 3سورة الكهف آية .110 :
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حديث ابن سعيد يف فضل ال إلو إال اهلل  ،وىو ما أورده الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب يف باب" فضل
التوحيد وما يكفر من الذنوب"  :وأف موسى -عليو السبلـ -قاؿ :يا رب ،علمٍت شيئا أدعوؾ وأذكرؾ
بو ،قاؿ :قل يا موسى :ال إلو إال اهلل  ،قاؿ :يا رب كل عبادؾ يقولوف ىذا . 
معناه كما يف اللفظ الذي ساقو ا١تؤلف :أنو أراد ..أريد شيئا



ٗتصٍت بو ،كل عبادؾ ا١تؤمنُت

ا١توحدين كلهم يقوؿ  :ال إلو إال اهلل  ،قاؿ :يا موسى لو أف السماوات السبع وعامرىن غَتي ،واألرضُت
السبع يف كفة ،وال إلو إال اهلل يف كفة ،مالت هبن ال إلو إال اهلل . 
فمثل ىذا إذا نظر إىل ..يعٍت يف ال إلو إال اهلل ينظر إىل الكبلـ يعٍت من وجهُت ،من جهة معناىا ،من
حيث معناىا ومد لو٢تا ،فهي تدؿ على أعظم ا١تعاين على أف اهلل العظيم ا١توصوؼ بكل كماؿ ا١تنزه ،عن
كل نقص أنو ىو اإللو اٟتق الذي ال يستحق العبادة سواه  ،وأنو سبحانو رب كل شيء ومليكو ،فهو
العظيم الذي ال أعظم منو ،وىو الكبَت ا١تتعاؿ ،وىو ا١توصوؼ بكل كماؿ.
فلهذا االعتبار ىذا ا١تعٌت يرجح بكل شيء ،ىذا ا١تعٌت العظيم الذي تدؿ عليو ىذه الكلمة يرجح
بالسماوات واألرض ،السماوات واألرض ومن فيهن ليست شيئا يف جانب ىذا ا١تعٌت العظيم الذي تدؿ
عليو ىذه الكلمة.
أما من حيث إهنا عمل وقوؿ يقولو العباد ،العباد يقولوف :ال إلو إال اهلل  ،فإف وزهنا خيتلف  ،فيقو٢تا
ا١تنافق وال وزف ٢تا ىذه الكلمة من ا١تنافق ،من حيث إهنا يعٍت قولة لو يقو٢تا ،ال إلو إال اهلل ،ىل ٢تا وزف ؟
ليست ٢تا وزف ،ويقو٢تا سائر ا١توحدين الصادقُت لكن مع التفاوت العظيم.
فهي من األنبياء وا١ترسلُت والكمل من ا١تؤمنُت ،غَت وزهنا وثقلها ٦تن دوهنم ،فهل ىذه الكلمة ،كلمة
التوحيد من حيث إهنا عمل من أعماؿ العباد وأقوا٢تم اليت توزف ،ىذا تتفاوت تفاوتا عظيما.
فالذين يدخلوف اٞتنة ٦تن يقولوهنا ،ال ريب أف وزهنا مل يرجح بسيئاهتم ،لو كاف وزهنا رجح بسيئاهتم ما
دخلوا ما دخلوا النار ،لو رجح ،لكن صاحب البطاقة لو حاؿ  ،صاحب البطاقة الذي ينشر لو تسعة
وتسعوف سجبل من السيئات فيبهت ،يقاؿ :لك حسنة ،فيقوؿ :ال يا رب أو يبهت ،يقاؿ :بل لك عندنا
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حسنة ،فإنك ال تظلم ،فتخرج لو بطاقة فيها ال إلو إال اهلل ،فتوضع البطاقة يف كفة ،والسجبلت يف كفة،
قاؿ :فطاشت السجبلت ،وثقلت البطاقة . 
ىذه ٢تا حاؿ أخرى٢ ،تا ثقل خيتلف عن حاؿ اآلخرين ،فبل بد من مبلحظة ىذا ا١تعٌت ،واهلل أعلم.
ىذا ا١تعٌت يستفاد من النظر جملموع النصوص ،ال تقف عند دليل واحد وتنسى كل األدلة وتفهمها ،
يكوف الفهم قاصرا ،لكن افهم األدلة مضموما بعضها إىل بعض ،فتخرج بالنتيجة ،واهلل أعلم.
وىكذا القوؿ يف ا١تأثور عن نوح -عليو السبلـ:-



أف السموات السبع واألرضُت لو كانت حلقة

- كلها حلقة ىذا التصوير لبياف عظم وزهنا  -مبهمة فصمتهن أو قصمتهن ال إلو إال اهلل . 
وىي كلمة التوحيد من الكلم الطيب ،إي واهلل الكلم الطيب ،ىي يف ذاهتا من الكلم الطيب ،وىي
أطيب الطيب  ،لكن خيتلف أيضا حكمها ْتسب قائلها وما صدرت عنو من أحواؿ القلوب ،من الكلم
الطيب



. )1(     

إذف ىذه الكلمة تصعد إىل اهلل  ،وىل صعودىا خاص هبا ؟ ال ،بل كل الكلم الطيب يصعد إليو،
يصعد الكبلـ الطيب من التسبيح والتهليل والتكبَت وتبلوة القرآف ،كل كلم يقولو اإلنساف من الكبلـ
الطيب الذي حيبو اهلل ،ويأمر بو ،فإنو يدخل ،ويشملو عموـ:

     

. )2(    
ومىت صعد إليو فإنو ال حيجب  ،فاهلل يقبلو  -سبحانو وتعاىل -من عبده ا١تؤمن ا١تخلص الذي ذكر اهلل
صادقا ،معظما لربو ،مسلما.
ىذه الكلمة أقوؿ يعٍت كلمة ٣تملة عما أورده ا١تؤلف ،وما استشهد بو يف فضل ال إلو إال اهلل  .نعم،
اتفضل يا شيخ.

 - 1سورة فاطر آية . 10 :
 - 2سورة فاطر آية . 10 :
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وىي أفضل ما قالو النبيوف ،كما ورد ذلك يف دعاء يوـ عرفة ،وىي أفضل الذكر ،كما يف حديث جابر
ا١ترفوع  :أفضل الذكر ال إلو إال اهلل  وعن ابن عباس -رضي اهلل تعاىل عنهما -قاؿ :أحب كلمة إىل
اهلل تعاىل ،ال يقبل اهلل عمبل إال هبا ،وىي أفضل األعماؿ وأكثرىا تضعيفا ،وتعدؿ عتق الرقاب  ،وتكوف
حرزا من الشيطاف
كما يف الصحيحُت عن أيب ىريرة  قاؿ عن النيب -صلى اهلل عليو وسلم -أنو قاؿ   :من قاؿ:
ال إلو إال اهلل ،وحده ال شريك لو ،لو ا١تلك ولو اٟتمد ،وىو على كل شيء قدير مائة مرة كانت لو عدؿ
عشر رقاب ،وكتبت لو مائة حسنة ،و٤تي عنو مائة سيئة ،وكانت لو حرزا من الشيطاف يومو ذلك حىت
ديسي ،ومل يأت أحد بأفضل ٦تا جاء بو ،إال أحد عمل أكثر من ذلك . 
 قاؿ :أخرجو البخاري يف كتاب "بدء ا٠تلق" ،باب "صفة إبليس" ،ويف "كتاب الدعوات" ،باب"فضل التهليل" ،ومسلم ويف "كتاب الذكر" ،باب "فضل التهليل والتسبيح والدعاء" ،والًتمذي يف كتاب
الدعوات ،وأٛتد بن مسلم
انتهى .بارؾ اهلل فيك ،نعم  .-وفيهما أيضا عن أيب أيوب عن النيب
مرات كاف كمن أعتق أربع أنفس من ولد إٝتاعيل
مرفوعا:







أنو قاؿ  :من قا٢تا عشر

ويف الًتمذي عن ابن عمر -رضي اهلل عنهما-

من قا٢تا إذا دخل السوؽ -وزاد فيها -حييي ودييت ،كتبت لو ألف ألف حسنة ،و٤تي عنو

ألف ألف سيئة ،ورفع لو ألف ألف درجة ،ويف رواية " وبٍت لو بيت يف اٞتنة . 
ومن فضائلها أهنا أماف من وحشة القرب " ال إلو إال اهلل " ،وىوؿ اٟتشر ،كما يف ا١تسند وغَته عن النيب
 أنو قاؿ  :ليس على أىل "ال إلو إال اهلل " وحشة يف قبورىم ،وال يف نشورىم ،وكأين بأىل "ال إلو إال
اهلل " قد قاموا ينفضوف الًتاب عن رءوسهم ،ويقولوف :اٟتمد اهلل الذي أذىب عنا اٟتزف . 
ويف حديث مرسل  :من قاؿ :ال إلو إال اهلل ،ا١تلك اٟتق ا١تبُت كل يوـ مائة مرة ،كانت لو أمانا من
الفقر ،وأنسا من وحشة القرب ،واستجلب بو الغٌت ،واستقرع بو باب اٞتنة . 
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وىي شعار ا١تؤمنُت إذا قاموا من القبور ،قاؿ النصر بن عريب :بلغٍت أف الناس إذا قاموا من قبورىم كاف
شعارىم :ال إلو إال اهلل  .وقد خرج الطرباين حديثا مرفوعا:



إف شعار ىذه األمة على الصراط :ال إلو

إال أنت . 
ومن فضائلها أهنا تف تح لقائلها أبواب اٞتنة الثمانية يدخل من أيها شاء ،كما يف حديث عمر عن النيب
 فيمن أتى بالشهادتُت بعد الوضوء خرجو مسلم.
ويف الصحيحُت عن عبادة عن النيب



أنو قاؿ:



من قاؿ :أشهد أف ال إلو إال اهلل  ،وحده ال

شريك لو ،وأف ٤تمدا عبده ورسولو ،وأف عيسى عبد اهلل وكلمتو ألقاىا إىل مرًن ،وروح منو ،وأف اٞتنة حق،
والنار حق ،وأف اهلل يبعث من يف القبور -فتحت لو ٙتانية أبواب من اٞتنة يدخل من أيها شاء . 
ويف حديث عبد الرٛتن بن ٝترة عن النيب



يف قصة منامو الطويل ،وفيو قاؿ  :ورأيت رجبل من

أميت انتهى إىل أبواب اٞتنة ،فأغلقت األبواب دونو ،فجاءتو شهادة أف ال إلو إال اهلل ،ففتحت لو األبواب
وأدخلتو اٞتنة . 
ومن فضائلها أف أىلها وإف دخلوا النار بتقصَتىم يف حقوقها ،فإهنم البد أف خيرجوا منها ،ويف
الصحيحُت عن أنس عن النيب  أنو قاؿ  :قاؿ اهلل  وعزيت وجبليل وكربيائي وعظميت ألخرجن منها
من قاؿ :ال إلو إال اهلل . 
وخرج الطرباين عن أنس عن النيب -صلى اهلل عليو وسلم -أنو قاؿ:



إف أناسا من أىل ال إلو إال

اهلل يدخلوف النار بذنوهبم ،فيقوؿ ٢تم أىل البلت والعزى :ما أغٌت عنكم قوؿ ال إلو إال اهلل ؟ فيغضب اهلل
٢تم ،فيخرجهم من النار ،فيدخلوف اٞتنة ،ومن كاف يف سخطو ٤تسنا ،فكيف يكوف إذا ما رضي ؟! . 
ال يستوي بُت من وحده ،وإف قصر يف حقوؽ توحيده ،وبُت من أشرؾ بو.
قاؿ بعض السلف :كاف إبراىيم -عليو السبلـ -يقوؿ :اللهم ال تشرؾ من كاف يشرؾ بكٔ ،تن كاف ال
يشرؾ بك.
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كاف بعض السلف يقوؿ يف دعائو :اللهم إنك قلت عن أىل النار إهنم:
        

()1

   

و٨تن نقسم باهلل جهد أدياننا ليبعثن اهلل من ديوت ،اللهم ال

القسمُت يف دار واحدة.
ٕتمع بُت أىل َ

كاف أبو سليماف يقوؿ :إف طالبٍت ببخلي طالبتو ّتوده ،وإف طالبٍت بذنويب طالبتو بعفوه ،وإف أدخلٍت

النار أخربت أىل النار أين كنت أحبو.
وكاف بعض العارفُت يبكي طوؿ ليلو ويقوؿ :إف تعذبٍت فإين لك ٤تب ،وإف ترٛتٍت فإين لك ٤تب.
العارفوف خيافوف من اٟتجاب أكثر ٦تا خيافوف من العذاب ،قاؿ ذو النوف :خوؼ النار عند خوؼ
الفراؽ ،كقطرة يف ْتر ٞتي.
كاف بعضهم يقوؿ :إ٢تي ،وسيدي ،وموالي ،لو عذبتٍت بعذابك كلو كاف ما فاتٍت من قربك ،أعظم
عندي من العذاب.
اجتهد اليوـ يف ٖتقيق التوحيد ،فإنو ال يوصل إىل اهلل سواه ،واحرصوا على القياـ ْتقوقو ،فإنو ال ينجي
من عذاب اهلل إال إياه .آخره واٟتمد هلل وحده ،وصلى اهلل على سيدنا ٤تمد وآلو وسلم تسليما كثَتا،
وحسبنا اهلل ونعم الوكيل ،وال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي العظيم .
يف ىذه اٞتملة يعٍت بعض ما تقدـ التنبيو عليو ،ومنها ٦تا ورد أف ال إلو إال اهلل أماف لقائلها من وحشة
القرب يوـ البعث .ىذه كبلـ حق ،ديكن أف نستدؿ ٢تذا بقولو تعاىل :

    

. )2(         
وقد أورد الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب يف باب" فضيلة التوحيد" ىذه اآلية ،نعم.
إف التوحيد ىو سبب األمن وا٢تدى ،فمن ثبت لو أصل التوحيد ،فإنو يأمن من ا٠تلود يف النار ،فبل بد
لو من دخوؿ اٞتنة ،فلو نصيب من األمن.
 - 1سورة النحل آية .38 :
 - 2سورة األنعام آية . 82 :
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ومن حقق التوحيد ،وقاؿ ىذه الكلمة ٤تققا ١تعناىا ،عامبل ٔتقتضاىا ،فاز باألمن التاـ ،وا٢تدي التاـ،
فجزاء اهلل للعباد قائم على العدؿ ،فبل يسوي بُت ا١تشركُت وا١توحدين ،وال يسوي بُت العصاة ا١تسرفُت على
أنفسهم ،وبُت ا١تتقُت ،تعاىل اهلل عن ذلك

     



. )1(         
اهلل تعاىل ي تقدس عن ىذا ،ويتعاىل أف يسوي بُت أوليائو وأعدائو ،أو بُت ا١تفرطُت يف حقو ،والقائمُت
ْتقو؛ و٢تذا ْتكمتو وعدلو جعل اٞتنة درجات درجات ،حىت إف من أىل اٞتنة من يًتاءوف الغرؼ ،كما
يًتاءى الناس الكوكب الغارب يف األفق يف علو بعيد.
منازؿ ودرجات متفاضلة ،والوسيلة ىي أعلى درجة يف اٞتنة ،وىي لنبينا  أعلى درجة.
فدرجاهتم ونعيمهم متفاضل ،وكما يف حديث عبادة أدخلو اهلل اٞتنة على ما كاف من عمل قد قيل يف
معناه يعٍت من حيث الدرجات ،يعٍت يدخل اٞتنة على ما كاف من العمل ،فمن فضل "ال إلو إال اهلل "يعٍت
من فضل التوحيد أنو بو األماف.
فمن قا٢تا وكاف ٤تققا ٢تا ،فلو األمن من عذاب القرب ،ووحشة القرب ،ومن الفزع يوـ الفزع األكرب،



. )2(             


 )3(    اٟتسنة ىي :ال إلو إال اهلل ،لكن ليس ا١تقصود ىو ٣ترد التلفظ هبا.

العصاة ا١تسرفوف على أنفسهم حيصل ٢تم من الفزع يوـ القيامة وا٠توؼ حسب حا٢تم وذنوهبم ،وينا٢تم
من العذاب ما شاء اهلل ْتسب ذلك ،لكن الذي يفوز باألمن
(. )4
 - 1سورة ص آية .28 :
 - 2سورة النمل آية .89 :
 - 3سورة األنعام آية .160 :
 - 4سورة النمل آية .89 :
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من جاء بالتوحيد وجاء باإلدياف ومل خيلطو بظلم
 )1(    سبحاف اهلل العظيم



      

. )2(       

وقد فصل شيخ اإلسبلـ ابن تيمية يف كبل مو على ىذه اآلية ،ما يفهم بو ا١تراد ،ما يفهم عن اهلل مرادا
من كبلمو ،فإف الظلم أنواع :ظلم يف حق اهلل ،وال تقل :ظلم اهلل  ،العباد ال يظلموف اهلل

  

. )3(      
لكن الظلم يف حق اهلل ىو الشرؾ األكرب ،وىذا ينايف األمن وا٢تدي مطلقا ،فبل أمن وال ىدى ١تن لبس
إديانو بالشرؾ ،كما قاؿ -عليو الصبلة والسبلـ١ -تا أشكل على الصحابة ىذه اآلية ،وشق عليهم ،قاؿ:
 أمل تسمعوا إىل قوؿ العبد الصاحل:



. )4(      

والنوع الثاين :ىو ظلم اإلنساف لنفسو با١تعاصي ،فهذه أيضا يفوت يف ىذا الظلم من األمن وا٢تدى،
ْتسب ما اقًتفو العبد من معاصي.
والثالث :ظلم العباد يف الدماء ،يف أنفسهم ،وأموا٢تم ،يف أعراضهم.
فهذا النوع الثاين والثالث ال دينعاف من األمن وا٢تدى مطلقا مع التوحيد ،ال دينعاف من األمن وا٢تدى،
فالذي ينايف األمن مطلقا وا٢تدى :ىو الشرؾ والكفر بأنواعو ،ال بد من معرفة ىذه اٟتقيقة؛ ألننا علمنا من
النصوص أف الذي يقًتؼ الذنوب على اختبلؼ بأنواعها معرض للعذاب.
إذف فليس لو األمن التاـ ،ليس آمنا ،ال يرد القيامة آمنا،
 )5(     يأيت آمنا.

 - 1سورة األنعام آية . 82 :
 - 2سورة األنعام آية . 82 :
 - 3سورة البقرة آية . 57 :
 - 4سورة لقمان آية .13 :
 - 5سورة فصمت آية .40 :
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الذي يأيت آمنا ،ىو ا١تؤمن ا١توحد الصادؽ ،الذي قدـ على ربو غَت مصر على شيء من الذنوب،
يأيت آمنا يوـ القيامة ،فلو األمن يف ذلك اليوـ

         

 )1(    آمن من الفزع ،آمن من العذاب ،آمن من النار.
واهلل تعاىل يذكر ىذا ا١تعٌت يف مواضع

   

 )2(     خيافوف يف

الدنيا ،ولكن يوـ القيامة يزوؿ عنهم ا٠توؼ.
وإف حصل يف بعض ا١تواقف -يعٍت :خوؼ عاـ ،-ىذا شيء آخر ،كما يف أحاديث الشفاعة ،وأف
الرسل يف ىذا اليوـ يًتادوف الشفاعة ،وديتنعوف ،ويعتذروف ،كل منهم يقوؿ :إف ريب غضب اليوـ غضبا مل
يغضب قبلو مثلو ،ولن يغضب بعده مثلو ،نفسي نفسي نفسي
ىذا خوؼ عاـ حيصل لسائر ا٠تلق ،حىت األنبياء والرسل ،لكن ٢تم األمن الذي تزوؿ معو تلك
ا١تخاوؼ.
ىذه أيضا كلمة أقو٢تا تعليقا على ما ٝتعتم من ىذه اٞتملة اليت ساقها ا١تؤلف يف التنويو بفضل ال إلو
إال اهلل ،وختمها ببعض ا١تقوالت واآلثار عن مسألة ٤تبة اهلل  ،وأف عذاب -يعٍت اٟتجاب -أعظم من
النار ،وىذا عذاب اٟتجاب٦ ،تا يتضمن عذاب النار ،نعوذ باهلل من النار ،ونعوذ باهلل من اٟتجاب عن اهلل.
               

 )3(      كما أف أعلى نعيم أىل اٞتنة وأفضلو ىو نظرىم إىل وجو اهلل.
فنعيم النظر ىو داخل يف نعيم اٞتنة ،فالصوفية يفصلوف بينهم ،وجيعلوف اٞتنة اٝتا خاصأ ،تا فيها من
ا١تآكل وا١تشارب وا١تطاعم وا١تنافع ،واهلل تعاىل إذا وعد عباده باٞتنة .فمن نعيمها :نظر أوليائو إليو يف
جنات النعيم ،وٝتاعهم لكبلمو.
 - 1سورة النمل آية .89 :
 - 2سورة البقرة آية . 38 :
 - 3سورة المطففين آية .17-15 :
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نسألو -سبحانو وتعاىل -أف دين علينا بأسباب النجاة ،وأف جيعلنا وإياكم من الفائزين برضاه وعفوه،
الفائزين بكرامتو ،وأف جيعلنا ٦تن ينعم بالنظر إىل وجهو الكرًن ،اللهم إنا نستغفرؾ ونتوب إليك ،وصلى اهلل
وسلم وبارؾ على رسولو.
أحسن اهلل إليكم شيخنا ،وجعل ما قلتم يف ميزاف حسناتكم.
س :وىذا سائل عرب الشبكة يقوؿ :حيسب سؤاؿ مقدـ من طلبة العلم ٔتندوبية الدعوة ٔترداف .السؤاؿ
يقوؿ :شيخنا٨ ،تبكم يف اهلل  ،والسؤاؿ ىل ما جاء باٟتديث  من قاؿ ال إلو إال اهلل مائة مرة  إىل
آخر اٟتديث ،ويف آخره  إال من زاد عليو  فهل يفهم من لفظ" :من زاد" جواز قوؿ :ال إلو إال اهلل
مائيت مرة أو ثبلٙتائة ،كورد ثابت؟
ج :ىذا سؤاؿ طيب ،الذكر كغَته من العبادات يشرع مطلقا ومقيدا ،ا١تقيد :ىو ا١تقيد بوقت ،مثل
الصباح وا١تساء وأدبار الصلوات ،وما أشبو ذلك ،وعند كذا ،وعند دخوؿ ا١تسجد ،وا٠تروج منو ،وعند
دخوؿ البيت ،وعند النوـ ،ىذه أذكار مقيدة.
وىناؾ الذكر ا١تطلق ،أو العبادة ا١تطلقة :ىي ا١تشروعية ببل قيود ،ال تقيد بوقت ،وال تقيد بعدد.
فهذا اٟتديث الثابت يف الصحيحُت يدؿ على مشروعية أف يقوؿ اإلنساف يف اليوـ :ال إلو إال اهلل،
وحده ال شريك لو ،لو ا١تلك ،ولو اٟتمد ،وىو على كل شيء قدير.
ينبغي أف يقوؿ اإلنساف ذلك يف اليوـ مائة مرة ،والذي يظهر أنو ينبغي أف يقو٢تا اإلنساف يف الصباح؛
لقولو  وكانت لو حرزا من الشيطاف يومو ذلك  أو ٨تو ذلك .ىذا يفهم أهنا من أذكار الصباح يعٍت
تذكر اهلل.
وأما قولو   :ومل يأت أحد بأفضل منو ،إال من زاد عليو  فبل يقتضي أف تتخذ ذلك راتبا.
الراتب :مائة مرة ،والزائد ال تلتزـ بعدد ،ما ىو الزـ ،األىم يف التسبيح ،تسبيح يف أدبار الصلوات،
يعٍت :التسبيح والتحميد والتكبَت الوارد يف حديث الفقراء
وثبلثوف من التسبيح والتهليل والتكبَت.
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بعد ذلك إذا قلتها انتهت السنة ا١تقيدة ،أو الذكر ا١تقيد ،بعدىا قل ما شئت ،قل :سبحاف اهلل ،
واٟتمد هلل ،واهلل أكرب.
لكن انتهت ،يعٍت قف عند ثبلث وثبلثُت ،واختم بػ "ال إلو إال اهلل"  ،مث بعد ذلك إف بدا لك أف
تسبح ،سبح وال تلتزـ بعدد ،ال تلتزـ بعد الصلوات أنك تسبح ،يعٍت ستُت ،تقوؿ :أنا أسبح ثبلثا وثبلثُت،
وأسبح ثبلثا وثبلثُت أيضا كشيء راتب.
أخَتا كذلك أقوؿ فيما يتعلق ْتديث التهليبلت مائة مرة ،فبل يلتزـ اإلنساف بعدد ،وال يتقيد يف عبادة
إال يف حدود ما ورد ،فيأخ ذ السنة ،يأخذ العبادة على الوجو ا١تشروع ،من حيث اإلطبلؽ والتقييد ،فيعمل
با١تشروع مقيدا مقيدا ،وبا١تشروع مطلقا مطلقا ،ىكذا ينبغي للمسلم.نعم.
س :ويقوؿ :ىل ىذا الفضل لكلمة اإلخبلص يتحقق للعبد ،حىت وإف مل يكن من ا١تصلُت؟
ج :ال حوؿ وال قوة إال باهلل  ،أعوذ باهلل ،ال حوؿ وال قوة إال باهلل  ،ال إلو إال اهلل  ،ال حوؿ وال قوة
إال باهلل .وإف مل يكن من ا١تصلُت؟!
من كاف من ا١تصلُت ال يقوؿ :ال إلو إال اهلل ،ال يقوؿ ىذا الذكر إال على وجو البدعة ،أما إنساف يتعبد
هبذه التهليبلت مائة مرة ،وال يصلي ،ىذا ما يكوف ،إذا كاف يتقرب إىل اهلل بأف يهلل ىذه التهليبلت مائة
مرة ،فبل أتصور أنو ال يكوف من ا١تصلُت -،نعوذ باهلل .-
من ال يصلي حالو تعيس ،يعٍت إما أف يكوف كافرا على قوؿ كثَت من أىل العلم ،وعلى ما جاء يف
األحاديث ،وإما أف يكوف -والعياذ باهلل -عاصيا ،يعٍت أعظم عصياف ،نسأؿ اهلل العافية.
كيف ىذا السؤاؿ؟! ما لو وجو عندي ،اللهم إال أنو يسأؿ عن مثبل ،ديكن أف يكوف ىناؾ صوفية -
والعياذ باهلل ،-يعٍت يكثروف من التهليل والتهليل ،وقد يزين ٢تم الشيطاف أهنم يستغنوف بالتهليل عن
الصبلة ،ىؤالء كفار إذا كانوا يظنوف بأف هتليبلهتم ىذه تغنيهم عن الصبلة فهم كفار .تفضل.
س :أحسن اهلل إليكم ،ىذا يقوؿ :ما حكم كتابة عبارة "حقوؽ النسخ ٤تفوظة" على الكتب واألشرطة
وبرامج اٟتاسب اآليل؛ بغرض منع اآلخرين من نسخها ،وىل جيوز يل أف أنسخها لبلستخداـ الشخصي،
وإذا كاف أصحاب ىذه ا١تؤلفات كفارا ،فهل ٢تم حقوؽ عليها ؟
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ج :ينبغي أف مثل ىذا يُستفىت فيو ،يرجع فيو إىل ٞتنة اإلفتا؛ لتدرس ىذا ا١توضوع ،وعندىم فيو بعض

فتاوى ،واألحواؿ يف مثل ىذه األمور تتفاوت وٗتتلف.

لكن الذي أستطيع أف أقولو فقط أنو جيوز االستنساخ ،االستنساخ الشخصي يف األمور؛ ألف احملظور
عندىم ىو ا١تزاٛتة التجارية ،وىذا يتفاوت فيو الناس ،يعٍت بعض األعماؿ يكلف كثَتا من يقوـ بو ،فمزاٛتة
باستنساخو للبيع ،والتجارة ،ىذا فيو إضرار ،ويف اٟتديث الصحيح  ال ضرر وال ضرار . 
ما جيوز ١تسلم أف يضر إخوانو ا١تسلمُت ،بل ال جيوز الظلم حىت للكفار ،الظلم ال جيوز .أنا أقوؿ ىذا
كبل ـ عاـ إٚتايل ،وال أحدد وال أقوؿ يعٍت ْتكم يف كل جزئية من ىذه ا١تسائل اليت وردت يف السؤاؿ،
لكن أنا أعطيك التوجيو العاـ.
لكن الذي عندي فيو شيء من القناعة ،أو أنٍت ال أجد فيو حرجا ظاىرا ،أف مسألة االستنساخ
الشخصي أمر سهل؛ ألنو ما فيو احملظور غَت وارد ىنا ،ىو قضية ا١تزاٛتة وا١تضاربة يف باب التجارة.
والناس الذين يقوموف هبذه األعماؿ ،منهم يعٍت من ديكن أف يوصف باالحتكار ا١تذموـ؛ ألهنم أيضا
مع انتفاعهم واسًتدادىم للتكاليف اليت بذلوىا واٟتصوؿ على أرباح طائلة ،يبقوف حيتكروف ىذا األمر ،ىذا
فيو منط احتكار وجشع ،وىذا ال يليق با١تسلمُت أف يكوف عندىم ىذا األمر.
أما إذا أهنم يعٍت طالبوا هبذا اٟتق؛ ليسًتدوا مثبل الكلف؛ لدفع الضرر الذي يلحقهم با١تزاٛتة ،مث
حصلوا على األرباح.
استمرارىم يف أف ىذا ا١تلك ،ىو ما فيو نظر عندي ،ىو ملك ملكو ،ديكن النسخ اليت ينتجها تكوف
ملكو ،أما نفس ا١تعلومات ما تكوف ملكا ،ىذا فيو تأمل ،وفيو نظر.
أمور الناس عجيبة ،وكذلك الكفار ،إذا علمنا أهنم مثبل يعٍت ما فيو إضرار هبم ،يعٍت لو فرضنا أف
إنتاجا معينا قد بذلت فيو األمواؿ الطائلة ،وقد حصل ٢تم ا١تردود الذي يغطي ذلك وأرباح ،فبأي حق
نقوؿ أف ىذا النوع م لكهم؟! ملكهم الشيء الذي صنعوه ،أما إف أصنعوه فبل حجر ،أصبح معلوما،
وأصبح باليد ،فبل بد من مبلحظة ىذه اٞتوانب ،واهلل أعلم بالصواب.
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س :أحسن اهلل إليكم ،أحد السائلُت يقوؿ :يا شيخ ،أنا شاب أثقلت كاىلي الذنوب وا١تعاصي ،حىت
سئمت اٟتياة ،وكرىت نفسي ،ومل أعد أجد طعما للحياةٔ ،تاذا تنصحونٍت ،وجزاكم اهلل خَتا ؟
ج :اهلل تعاىل أرحم الراٛتُت وأكرـ األكرمُت ،وىو الغفور الرحيم ،فاحذر أيها السائل من أف يلبس
عليك الشيطاف ،فيجرؾ أو يوقعك يف القنوط من رٛتة اهلل  ،جاىد نفسك عن معاصي اهلل قبل أف
تقًتفها ،وبعد أف تقًتب جاىدىا على التوبة ،جاىد ،وال تيأس من رٛتة اهلل أبدا ،احذر أف خيدعك
الشيطاف ،وال تتمٌت ا١توت من أجل ذلك ،سل ربك أف يهديك ،أف يعينك على طاعتو.
استعذ باهلل من الشيطاف ،ومن شر النفس ،ومن سيئات األعماؿ ،جالس األخيار ،احذر قرناء السوء،
اقرأ يف الكتب الطيبة اليت توجهك إىل التوبة ،والكتب اليت فيها ما ينشط ىذا ا١تعٌت يف قلبك ،كتاب اهلل
سبحانو قبل كل شيء.
               
               

. )1(          
واذكر حديث الذي قتل تسعا وتسعُت نفسا ،مث أمت ا١تائة ،مل ٘تنعو ىذه الذنوب من التوبة ،فتب إىل
اهلل  ،جاىد نف سك ،وحىت لو تبت مث رجعت ،مث تبت مث رجعت ،مث تبت ،..وأنت صادؽ يف توبتك،
فهذا ال دينعك من أف تتوب أيضا .
يعٍت ما فيو ٤تطة خبلص ينغلق فيها التوبة إال عند ا١توت ،احذر احذر أيها السائل وأمثالو ،احذر من
اليأس والقنوت من رٛتة اهلل ،إف اهلل أرحم الراٛتُت ،اهلل كرًن ،اهلل غفور.

 - 1سورة الفرقان آية .70- 68 :
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نقوؿ ىذا بشأف من خيشى عليو اليأس ،وخيشى عليو القنوت ،وإال فحذار حذار من اٞترأة على
ا١تعاصي ،اتكاال على رٛتة اهلل ومغفرتو:

          

 )1(     نعم .
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ يف اٟتديث الذي ذكر يف قولو:



إال فتق اهلل لو السماء



فهل

تشتق منها صفة ؟
ج :ال ال  ،ىذا اٟتديث يُنظر إليو ،معناه فيو غرابة ،اهلل يرى وينظر إىل من شاء دوف أف يفتق السماء.

أيش علل ذلك اٟتديث عندكم؟ اهلل أعلم ،اهلل تعاىل ال حيتاج يف نظره إىل من شاء من عباده إىل أف يفتق
السماء ،كأف فحوى ىذا اللفظ أف السما ،يعٍت ٖتجب نظر الرب تعاىل ،طيب أخرجو النسائي .إذف
أخرجو النسائي بس ..بس؟ والسائل كنت أظن أنو سيسأؿ عن ىذا ا١تعٌت ا١تستغرب.
لكن ىل يشتق هلل منها اسم صفة فتق ،اهلل يفعل ما يشاء ،خذ الفتق من آية أخرى ،ديكن من شيء
آخر



 )2(     فتق األرض ،وفتق السماء ،فتقهما ،

    

 )3(        فتق السماء.
وأحسن ما قيل يف تفسَت ىذه اآلية :إنو فتق السماء با١تطر :بإنزاؿ ا١تطر ،واألرض بإنبات النبات.
         

()4

وليس ا١تراد ما يقولو ا٠ترافوف

ا١تفًتوف ٦تن ال يؤمن باهلل ،واليوـ اآلخر من أف األرض كانت قطعة من الشمس ،مث حياوؿ اٞتاىلوف
الغالطوف أف يعٍت تصحيح ىذه النظرية باالستدالؿ ٢تا هبذه اآلية.

 - 1سورة الحجر آية .50-49 :
 - 2سورة األنبياء آية .30 :
 - 3سورة األنبياء آية .30 :
 - 4سورة الطارق آية .12- 11 :
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يقوؿ :ىذا يقتضي أف السماوات واألرض كانتا ملتصقة ملتصقة؟! ىكذا يقولوف ،ففتق اهلل ،يعٍت
فصل السما عن األرض  ،ىذا كبلـ ٤تدث باطل ،ال ينبغي التعويل عليو ،لتصحيح نظريات ،يعٍت نظريات
أناس إمنا حيكموف على األشياء ،وعلى األمور حاضرىا ،وماضيهأ ،تجرد عقو٢تم.
يقولوف األرض منفصلة عن الشمس ،ويقدروف ٢تذه األمور من السنُت أعدادا خيالية تقدر با١تبليُت،
وبآالؼ مبليُت السنُت .نعم .
س :أحسن اهلل إليكم  .وىذا يقوؿ :ما معٌت قو٢تم "كن واحدا يف واحد لواحد" ؟
ج" :كن واحدا" يعٍت :مقببل متجردا لواحد وىو ربك ،أقبل على ربك الواحد ،غَت ملتفت لسواه،
"يف واحد" طريقو ،طريق السَت إىل اهلل  ،كما يف ىذا البيت البن القيم يف الشعر يف القافية النونية:
كا ا ا ا اان واحا ا ا ا اادا ولواحا ا ا ا ااد فا ا ا ا ااي واحا ا ا ا ااد ........... 




 .يعٍت يف طريق اٟتق ،وىو "واحد" ،أعٍت :طريق اٟتق واإلدياف .نعم .
س :أحسن اهلل إليكم ،وىذا يقوؿ :أنا إماـ أحضر دروس ىذه الدورة ،ولكن يفوتٍت بعضها ،أو بعض
بدايتها؛ ألنٍت أحضر من مكاف بعيد .يقوؿ :السؤاؿ :ىل تنصحٍت يا شيخ االستمرار يف ذلك؟ وىل
أحضر ٚتيع الدروس؟ وما الفائدة إذا حضرت درسا يفوت أولو أو آخره؟ وىل تؤيد حضورنا وجزاؾ اهلل
خَتا ؟
ج :خذ من كل خَت ما تستطيع وما تيسر ،ىذا يف كل شيء ،يف طلب العلم ،ويف العبادة ،ويف
الصبلة ،ويف تبلوة القرآف.
أحواؿ الناس ٗتتلف ،يعٍت من الناس من ال حيضر ىذه الدروس ،أو غَتىا مع رغبتو يف ذلك؛
لظروفو،ظروفو ال يتمكن مع ،..عنده من ا١تشاغل ،عنده من األسباب والعوائق اليت تعوقو.
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وىكذا ومن الناس ديكن أف حيضر أسبوع ىذه الدورة ،ومنهم من حيضر أكثر من ذلك ،ومنهم من
حيضر مثبل دروس الصباح ،ومنهم من حيضر دروس ا١تساء ،والكل على اختبلؼ .نعم .
س :أحسن اهلل إليكم ،وىذا يقوؿ :شيخنا ،نريد منكم نصيحة يف هناية ىذا الدرس؟
ج :ال إلو إال اهلل .الذي أوصيكم بو ونفسي أف نتقي اهلل يف السر والعبلنية ،وأف نضرع إىل اهلل بسؤالو
التوفيق يف ذلك ،فنسألو تعاىل أف يلهمنا رشدنا  ،وأف يقينا شر أنفسنا ،نسألو سبحانو وتعاىل أف يؤيت
نفوسنا تقواىا ،اللهم آيت نفوسنا تقوىا ،وزكها أنت خَت من زكاىا.
وأوصيكم با١تواصلة يف التزود من العلم ،من خبلؿ ىذه الدورات احملدودة يف أوقات معلومة ،ومن
خبلؿ الفرص األخرى ،وأوصيكم بالعناية بكتب السلف األوؿ ،وأىل العلم ا١تعروفُت بالسلفية ،ا١تعروفُت
بالسنة ،واتقاء ما يوجد يف كتب الناس من سائر الطوائف من ا١تخالفات واإلشكاالت.
فالكتب اآلف -يعٍت يف ا١تكتبات -ركاـ ىائل من أنواع الكتب ،منها ومنها ومنها ،..أنواع ،فعلى
طالب العلم ،وال سيما ا١تبتدئ ،أف يعٌت با١تتوف ا١تختصرة ،اليت ىي من تأليف أئمة السنة ،مث يتدرج ،وعليو
أف يسًتشد ٔتن ىو أعلم منو ،ويسًتشد برأي من سبقو ٦تن يثق ٔتعرفتو ويف نصحو كذلك.
وأذكر بأف على ا١تسلم أنو يواصل السَت يف العلم والعمل

     

  )1(  يا عبد اهلل ال تكن مثل فبلف ،كاف يقوـ من الليل ،فًتؾ قياـ الليل . 
ىذا ال يليق ،على ا١تسلم أنو يستمر ويكوف ٣تتهدا يف العلم والعمل ،يف كل أعماؿ ا٠تَت اليت يعٍت
يعملها ،ال يًتاجع عن شيء منو ،بل يدًن.
وعليو أف يقتصرْ ،تيث ال يشق على نفسو وحيرجهاْ ،تيث يعرضها للقعود والكسل ،كما أوصى النيب
-عليو الصبلة والسبلـ -أصحابو بذلك



القصد القصد تبلغوا ،يسروا وال تعسروا ،بشروا وال تنفروا،

سددوا قاربوا  … اٟتديث .فعمل قليل يدوـ ،خَت من عمل كثَت وينقطع .نعم.

 - 1سورة الحجر آية .99 :
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س :أحسن اهلل إليكم .ويقوؿ :ذكر شيخ اإلسبلـ -رٛتو اهلل تعاىل -أف األعماؿ ال تتفاضل بصورىا،
بل ْتقائقها يف القلوب ،وليس كل من قاؿ" :ال إلو إال اهلل " حالو كصاحب البطاقة ،فما معٌت كبلـ شيخ
اإلسبلـ ،وجزاكم اهلل خَتا ؟
ج :ىذا أنا قلتو ،أنا قلت ىذا ا١تعٌت ،يعٍت نبهت على ىذا التفاوت ،سبحاف اهلل ،ىذا يف كل
األعماؿ ،يف "ال إلو إال اهلل" ويف غَتىا.
ماذا يف قلبك؟ كم ٦تن يذكر اهلل بلسانو ،وقلبو غافل؟! آه يذكر اهلل بقلبو ولسانو ،لكن ال يكوف بقلبو
من الشعور بعظمة معٌت ىذه الكلمة ،وما تدؿ عليو ،وما يكوف بقلب اآلخر من أىل اإلدياف.
و٢تذا يظهر ذلك على اٞتوارح ،ىذا يصلي ،وىذا يصلي ،ىذا مقبل على ربو من أوؿ وىلة ،من حُت
يكرب إىل آخره ،وال يكاد يغيب ،إال أنو يعٍت ديكن عوارض خاطفة ،مقبل على ربو ،شاعر ٔتقامو بُت يديو.
كبلـ يعٍت نقولو ونعلمو ،ولكن التحقق بو حاال  ،ىذا شيء آخر ،أين من يقوـ بُت يدي اهلل مقببل
عليو ،خائفا وجبل راجيا ،راجيا لربو ،راجيا رٛتتو ،خائفا من عذاب؟!
ومن يصلي وقلبو شارد ىنا وىناؾ ،كما حاؿ األكثر؟!
يقوؿ ابن القيم ،يعٍت ىذا ٦تا يشَت إىل تفاضل األعماؿ يف فضلو ويف رجائو:
ف ا ا ا ا ا ااي رتب ا ا ا ا ا ااة فا ا ا ا ا ااي اا ا ا ا ا ااا ر ا اسا ا ا ا ا ااان

حا ا ا ا ا ا اات ي ا ا ا ا ا ااون ال ا ا ا ا ا ااام ن ك ى ا ا ا ا ا ااا

ى ا ا ا ا ااذا وبين ا ا ا ا ااا ك ا ا ا ا ااا ب ا ا ا ا ااين السا ا ا ا ا ا ا  واألرض ف ا ا ا ا ااي ف ا ا ا ا ا ا وفا ا ا ا ااي رجحا ا ا ا ااان




حىت يكوف العامبلف كبلمها يف رتبة ،يف الصبلة فهذا ّتنب ىذا ،مقامهم واحد ،وكلهم يركعوف
ويسجدوف ،ولكن بينهم من التفاوت.
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واقرءوا ما قاؿ ابن القيم يف تفاوت الناس يف تفاضلهم يف صبلهتم ،يف "الوابل الصيب" تأخذوف يعٍت
عربة يف التصوؼ ،..أين صبلة الرسوؿ ،أو غَته ٦تن دونو٦ ،تن كمل من ا١تؤمنُت ،من صبلة من ال يكتب
لو من صبلتو إال عشرىا ،عشر! ال إلو إال اهلل .نعم.
س :أحسن اهلل إليكم ،وىذه سائلة تسأؿ عن الوسوسة يف الصبلة ،حيث ال تدري ىل أتت بالركوع
والسجود ،كأف تسجد ثبلث سجدات ،وأحيانا تعيد صبلهتا مرة ومرتُت ،فما حكم ذلك ،وجزاكم اهلل
خَتا.
ج :الشك يف الصبلة إف كاف يعرض أحيانا ،فحكمو معروؼ :أف اإلنساف إذا شك يبٍت على ما
استيقن ،وإذا غلب على ظنو ،يبٍت على غالب الظن ،كأف يشك :ىل سجد سجدتُت ،والّ سجدة واحدة
؟
لو حالتاف ،إما أنو يكوف مًتددا ،أو يغلب على ظنو أنو سجد السجدتُت ،يبٍت على اليقُت.
عنده شك :ىل صلى أربع والّ ثبلث ،فتارة يكوف عنده تردد ،ما يدري ،تارة يكوف عنده غلبة الظن،
فإف كانت عنده غلبة الظن ،يبٍت على غالب ظنو ،وإف كاف عنده شك يبٍت على اليقُت .ىذا حكم الشك
يف الصبلة ،ويسجد السجدتُت بعد ذلك.
ىذا إذا كاف الشك طارئا وعارضا ،أو يعرض أحيانا.
أما إذا كاف الشك كثَتا ،ويتكرر يف كل صبلة ،فهذا ال تلتفت إليو؛ ألف ىذا يؤدي إىل الوسواس ،وىو
فعبل يعٍت أوقع.
من بُلي بالوسواس إىل حالة تشبو حالة اٞتنوف ،حىت أف من الذين أصيبوا بالواسواس ،من انتهى بو
األمر إىل أف يًتكوا الصبلة.
واهلل ىكذا ،يسأؿ أحدىم يقوؿ :أنا يل كذا من األياـ ما صليت ،يقوؿ :ما صليت ،عجزت أصلي،
يقوؿ :أليش السبب؟ مرض ؟ عجزت أف أصلي ،كلما يكرب يقوؿ :ما صحت التكبَتة١ ،تاذا؟ فهو يعٍت
لسبب ٗتوؼ من أف التكبَتة ما صحت ،أو أنو يثقل هبا لسانو .ببلء الوسواس.
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فأقوؿ لؤلخت السائلة :حذار حذارمن الوسواس ،ال تعيدي الصبلة ،إذا كاف الشك عندؾ كثَتا،
ويتكرر احذرى ،فبل تعيدي الصبلة.
ولكن امضي واطرحي الشك ،اطرحيو كأنو مل يكن .ففي باب التكبَت كربي ،ولو قاؿ الشيطاف لك:
ما كربيت .ال تعيدي التكبَت ،وىكذا يف السجدات ،وىكذا يف الركعات ،ال تأيت بشيء زيادة استجابة لتلك
الوساوس ،وال تعيدي الصبلة ،حذار استجابة لتلك الوساوس ،واهلل ا١تستعاف .
س :أحسن اهلل إليكم .وىذا يقوؿ :ما حكم التكٍت بأيب القاسم ؟
ج :ما فيو مانع ،ىذا إمنا كاف حيذر يف حياتو -عليو الصبلة والسبلـ . -نعم .
س :أحسن اهلل إليكم .وىذا يقوؿ :يوجد يف حاشية الكتاب يف صفحة ٜتسة وتسعُت كبلـ لػ "صديق
حسن خاف" ،يقوؿ :وأساس ىذا الدين ورأسو ونرباسو شهادة أف ال إلو إال اهلل أي :ال معبود إال اهلل  ،فهل
ىذا الكبلـ صحيح.
ج :صحيح ،ال إلو إال اهلل :ال معبود إال اهلل  ،يعٍت معناه :ال معبود ْتق ،بس ،وىذا مراده طبعا ،لكن
ينبغي يعٍت اعتبا رىا ْتق ،ال معبود ْتق  ،فالشيخ "صديق حسن خاف" معروؼ بسبلمة ا١تعتقد -فيما
أعلم ، -وال يريد إذا قاؿ :ال معبود ْتق  ، ..أي :ال معبود إال اهلل  ،فهذا قطعا ال يريد أنو ليس يف األرض
ما يعبد بالباطل ،ال ،إمنا يريد :ال معبود ْتق ،ىذا مراده .فينبغي أف يعرؼ ىذا .نعم.
س :يقوؿ :أحسن اهلل إليكم ،اٟتديث الذي قاؿ فيو رسوؿ اهلل
وقولوا" :ال إلو إال اهلل " فرفعنا أيدينا ساعة





ألصحابو :



ارفعوا أيديكم

إىل آخر اٟتديث .يقوؿ :فهل يكفي الذكر هبذه الكلمة

عن الدعاء ،وىو الذي يعلم ما يف األنفس ؟
ج :الذكر وكل العبادات ىي دعاء كم ا تعلموف ،دعاء مسألة ،ودعاء عبادة ،وكما يقوؿ شيخ اإلسبلـ
رٛتو اهلل  : -إف جنس الذكر أفضل من جنس الدعاء ،لكن يف مواضع  ،ال يف مواضع اليت يقيد هباالدعاء ،اليت جاء فيها الدعاء مقيدا ينبغي اإلتياف بالدعاء بشروط ،فجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء.
ولكن ىذا ال يع ٍت أنو على اإلطبلؽ يف كل ا١تواضع ،فهناؾ من األدعية ما ىو واجب ،ومن األدعية ما
ىو مستحب  ،وما ىو أفضل من الذكر ،بل من الذكر ما ىو أفضل من تبلوة القرآف.
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أرأيتم إجابة ا١تؤذف أفضل من تبلوة القرآف ،لو أف الشيخ قاؿ :أنا أريد أمضي أتلو القرآف ،أنا إىل حد
اآلف يف خَت ،تقوؿ :ال ىذا غلط ،بل إجابة ا١تؤذف أفضل من تبلوة القرآف .نعم .
س :أحسن اهلل إليك .سائل يقوؿ :ما حكم أف يقوؿ الشاب على الشبكة إلحدى األخوات :إنو
أخوىا يف اهلل ،ويتخذاف الدين وتعلمو ذريعة للحديث ؟
ج :ىذا ال جيوز أف يكوف اٟتديث بُت النسا والرجاؿ من خبلؿ الشبكة؛ ألف اآلف ٨تن يف عصرا٠تداع
وا١تكر واالحتياؿ ،وىذه الوسائل كلها قد اٗتذت ا١ترأة أحبولة للوقوع يف ا١تآمث ،فليس للشاب أف يتخذ
إحدى الفتيات يعٍت طرفا للمحادثة معها؛ ألف ىذا السبيل للمحادثة معها.
فإف اٟتديث معها جير ،وليس ٢تا كذلك أف تفعل ،عليها أف تتقي اهلل ،وعلى كل منهما أف يتقيا اهلل ،
أف يتقي ربو.
فهذه وسائل يعٍت ال خيفى خطرىا ،وا١تكر واالحتياؿ موجود للناس ،قد يتضرع اإلنساف بالسؤاؿ،
ويبدو أنو ..قد يكوف يف أوؿ األمر بريئا ،مث يستدركو الشيطاف شيئا فشيئا ،ويتأوؿ يف ذلك.
فعلى اإلنساف أف يسد باب الشر عن نفسو ،ويأخذ بأسباب السبلمة ،على كل مسلم ومسلمة أف
حيذر من مداخل الشيطاف.
ومداخل الشيطاف أنواع كثَتة ،ومن مداخلو اٟتسية ىذه الوسائل الشبكة ،وىي شبكة ،على اٝتها،
وكم اصطاد هبا الشيطاف من خلق اهلل  ،ىي شبكة للشيطاف يف أكثر األحياف ،ىي شبكة للشيطاف يف
أكثر أحوا٢تا ،وىي ببلء من الببلء.
كل ىذه الوسائل ببلء ،واهلل تعاىل يضل من يشاء ،ويهدي من يشاء ،نسألو تعاىل أف يهدينا وإياكم
صراطا مستقيما ،وأف يعصمنا من الضبللة ،وأسباب الضبلؿ ،إنو تعاىل ويل ذلك والقادر عليو.
اللهم اىدنا وال تذلنا ،اللهم ارٛتنا وال تعذبنا ،اللهم اغفر لنا ،وارٛتنا ،وتب علينا ،إنك أنت التواب
الرحيم.
أحسن اهلل إليكم شيخنا… .
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