تيسير اإلله
بشرح أدلة شروط ال إله إال هللا

لفضيلة الشيخ
عبيد بن عبدهللا بن سليمان الجابري
 حفظه هللا -اعتنى به :
أبو جويرية عفا هللا عنه وغفر له ذنبه وستر له
عيبه
تيسير اإلله بشرح أدلة شروط ال إله إال الـله
لفضيلة الشيخ عبيد بن عبدهللا الجابري
المقـدمـة
الحمد هلل رب العالمين والعاقبةة للمققةين وأشةأد أ ال إلةه إال هللا والةدر ال شةر ،لةه ا قيةوا السةماوان وا را ةين
وأشأد أ محمداً عبدر ورسوله وصفيه ا مين صلى هللا عليه وسلم وعـلى آله وصحبه الطـيـبـيـن الـطـاهــر،ن .
أما بعــد :
ً
فأذا مخقصر منقه شرالا لما اسقدل به إماا الدعوة المباركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رالمه هللا على شروط
ال إله إال هللا ا وسميقه " تيسير اإلله بشرح أدلة شروط ال إله إال هللا " .
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منأج القأليف
أوالا :قمت بكقابة شروط ال إله إال هللا ا وأتبعت كل شرط بدليله ا مع المحافظة على لفظ المصنف .
ثانياا :عزون اآل،ان القرآنية القي اسقدل بأا المصنف إلى موا عأا من السور كما قمت بقخر،ج أالاد،ثه.
ثالثاا :تقصدن في شرالي لألدلة النقول عن أهل العلم فجعلقأا جل الشرح ألسباب كثيرة منأا :
أوالا  :إعقرافي الصر،ح هل السابقة مةن علمةاا اإلسةوا وا مةة بالفضةل الجز،ةل علة حي ،حفزنةي علةى ولة قولةه
صلى هللا عليه وسلم  (:ال ،شكر هللا من ال ،شكر الناس ).
ثاني ااا  :اإلسةةأاا فةةي دعةةوة شةةباب اإلسةةوا المقطلعةةين إلةةى سةةبل الرشةةاد واإلسةةققامة والمقحمسةةين لسةةبل اإلصةةوح
والصوح إلى أ ،نألوا من كقب علماا اإلسوا الذ،ن بنو فقأأةم علةى الكقةاب والسنـَّةـة وتربةوا عليأمةا وال ،وقةروا
ببر،ق الكقب الفكر،ة المعاصرة ا فإ غالبأا مبني على الجأل بحقا ق الد،ن أصوالً وفروعاً .
ثالثا ا  :لعلي أعطيت دليوً قاطعا ً على أ أ مة اإلسوا كشيخ اإلسةوا ابةن تيميةة ومةن قبلةه اإلمةاا أالمةد ومةن جةاا
بعدهما مثل شيخ اإلسوا محمد بن عبد الوهاب و العلماا المعاصر،ن مثل ابن سعدي هم خير من ،شرح ال إلةه إال
هللا ا و،عرح فةو النةةاس القيققأةا والعمةةل بمققضةاها وأ مةةن ا حدعةى ولة فةي أربةةاب الكقةب الفكر،ةةة قةد أبعةةد النةةـجعة
وأعظم الفر،ة ا ووجه سأما من السم بمقالقه تل بالقأو،ن من شأ أ مة الدعوة السلفية ودعا ا مة عامةة والشةباب
خاصة إلى اإلنحراف عن منأج السلف وركوب البدع ومةا أالسةن مةا قالةه أبةو عثمةا النيسةابوري – رالمةه هللا –
من أ حمر السنـَّـة على نفسه قوالً وفعوً نطق بالحكمة ومن أ حمر الأوى على نفسه قوالً وفعوً نطق بالبدعة .
وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

كــقبـــــــــــــــــــــــه :

الفقير إلى هللا عبيد بن عبةد هللا بةن سةليما الجةابري المةدرس بالجامعةة اإلسةومية بالمد،نةة النبو،ةة [سةابقا
الرسأا هللا وبارك فيأا وفي مشا خأا وعلما أا دعاة الحق على نور من هللا وبصيرة .

شروط ال إله إال هللا  :الشرط ا ول
قال رالمه هللا تعالى  [[:شروط ال إله إال اهلل ]]
قوله  (( :شروط ))
جمع شرط والشرط في اللوة العومة و،جمع على شةروط وأشةراط والمةراد هاهنةا مةا ،قحةقم علةى
المكلف معرفقه والعمل به القى ،كو موالداً ظاهراً وباطناً.

[[ الـشــرط األول :العلم بمعناها نفياً واثباتاً .

 ودليــل العلــم ولــه تعــالع  :أ هــاإلم إنــه ال إلــه إال اهلل ( .)1و ولــه أ إال مـ
شهد بالحق وهم يعلمو

( .)2إي بال إله إال اهلل .

 )1سورة محمد آيـ11ــة .

2

أ وهم يعلمو

بقلوبهم ما نطقوا به بألسنتهم.

 وم السنـَّـة  :الحديث الثابت هي الصحيح إـ إثمـا ر ـي اهلل إنـه ـال:
ال رسـول اهلل صـلع اهلل إليـه وسـلم  ( :مـ مـات وهـو يعلـم إنـه ال إلـه إال
اهلل دخل الجنة ) (]] .)3
قوله  (( :العلم بمعناها نفيا ا وإثباتا ))
،قضمن شطرها ا ول نفي العبادة عما سوى هللا عز وجةل كمةا ،قضةمن شةطرها الثةاني إاباتأةا لةه
سبحانه وتعالى ا فكما أ الحق جل عور ال شر ،له في ملكه وخلقه وتدبيرر فإنه ال شر ،له في
عبادته .
وهذا ما بعث هللا به النبيين والمرسلين واتفقت عليه دعوتأم قال تعةالى  :ومةا أرسةلنا مةن قبلة
رسول إال نوالي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدو }(.)4
من
ٍ
( )5
وقال نوح وهود وصالح ، :ا قوا اعبدوا هللا مالكم من إله غيرر } .
وقال تعالى مخبراً عن اتفاق دعوة ا نبياا والمرسلين ولقد بعثنا في كل أمة رسةوال ً أ اعبةدوا
هللا واجقنبوا الطاغون }(. )6
وقال عن الخليل عليه الصوة وسةوا وإو قةال إبةراهيم بيةه وقومةه إننةي بةراا ممةا تعبةدو إال
الذي فطرني فإنه سيأد،ن وجعلأا كلمة باقية في عقبه لعلأم ،رجعو } (.)7
وقال تعالى في ما أمر به نبيه محمد صلى هللا عليةه وسةلم أ ،بلوةه هةذر ا مةة وقضةى ربة أال
تعبدوا إال إ،ار } وقال في مو ع آخر واعبدوا هللا وال تشركوا به شيئا }.
فأذر اآل،ان وما في معناها من الكقاب الكر،م صر،حة الداللةة علةى أ ا نبيةاا والمرسةلين جميعةا ً
دعوا قومأم إلى تحقيق معنى ال إله إال هللا أنه ال معبود بحق إال هللا .
قــولــه  :فةاعلم أنةه ال إلةه إال هللا } تمامأةا واسةقوفر لةذنب وللمةامنين والمامنةان وهللا ،علةم
مققلبكم ومثواكم } (.)1
قال ابن سعدي رالمه هللا  " :العلم البد فيه من إقرار القلب ا بمعنى ما طلب منه علمه ا وتمامةه ا
أ ،عمل بمققضار  .وهذا العلم ا الذي أمر هللا به – وهو العلم بقواليد هللا – فرض عةين علةى كةل
مسلم ا ال ،سقط عن أالد ا كا نا من كا ا بل كل مضطر إلى ول  .والطر،ق إلى العلم بأنةه ال إلةه
إال هللا ا أمور :
أحــدهــما  :بل أعظمأما  -:تدبير أسما ه وصفاته ا وأفعاله الدالة على كماله ا وعظمقه ا وجوله
ا فإنأا توجب بذل الجأد في القأله له ا والقعبةد للةرب الكامةل ا الةذي لةه كةل المةد ومجةد ا وجةول
وجمال .
الـثـانـي  :العلم بأنه تعالى هو المنفرد بالخلق والقدبير ا فيعلم بذل أنه المنفرد با لوهية .

 )2سورة الزخرف آيـ  66ــة .
 )3مسلم كتاب اإليمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا ً
 )4سورة األنبياء آيــ 25ـــة .
 )5سورة األعـراف ( )51هــود ( .) 61 – 55
 )6سورة الـنـحـل آيــ  36ــة .
 )7سورة الزخرف آيــ  26ــة .
 )1سورة محمد اآليــ  11ــة .
 )2تفسير ابن سعدي 35 /5
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الـثـالث  :العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة ا الد،نيةة والدنيو،ةة  .فةإ ولة ا ،وجةب تعلةق
القلب به ا ومحبقه ا والقأله له والدر ال شر ،له.
الـرابــع  :ما نرار ونسمعه ا من الثواب ولو،ة القا مين بقواليدر ا من النصةر ا والةنعم العاجلةة ا
ومن عقوبقه عدا ه المشركين به ا فإ هذا ا داع إلى العلم ا بأنه تعالى والدر ا المسقحق للعبةادة
كلأا .
الخامس :معرفة أوصاف ا واا وا نداد ا القي عبدن مع هللا ا واتخذن آلأة ا وأنأا ناقصة مةن
جميع الوجور ا فقيرة بالذان ا ال تمل لنفسأا وال لعابدها ا نفعا ً وال راً ا وال موتا ً ا وال الياةً ا
وال نشوراً ا وال ،نصرو من عبدهم ا وال ،نفعونأم بمثـقال ورة ا من جلب خيةر ا أو دفةع شةر ا
فإ العلم بذل ا ،وجب العلم ا بأنه ال إله إال هللا اوبطو إلأية ما سوار.
الـسـادس  :اتفاق كقب هللا على ول وتواطاها عليه .
ً
ً
ً
الـسـابــع  :أ خواص الخلق ا الذ،ن هم أكمل الخليقة أخوقا وعقةوال ا ورأ،ةا ا وصةوابا ا وعلمةا
– وهم الرسل وا نبياا والعلماا الربانيو – قــد شأدوا هلل بذل .
الـثـامـن  :ما أقامه هللا من ا دلةة ا فقيةة والنفسةية ا القةي تةدل علةى القواليةد أعظةم داللةة ا تنةادي
عل يه بلسا الالأا ا بما أودعأا من لطف صنعقه ا وبد،ع الكمقه ا وغرا ب خلقه ا فأذر الطةرق ا
القي أكثر هللا من دعوة الخلق بأا ا إلى أنه ال إله إال هللا ا وأبداها في كقاب ا وأعادها ا عند تأمةل
العبد في بعضأا ا البد أ ،كو عندر ،قين ا وعلم بذل ا فكيف ا إوا اجقمعت وتواطأن ا واتفقت
ا وفامت أدلة للقواليد من كل جانب .
فأناك ،رسخ اإل،ما والعلم بذل ا في قلب العبد ا بحيث ،كو كالجبال الرواسي ال تزلزله الشةبه
والخياالن ا وال ،زداد – على تكرار الباطل والشبه – إال نموا وكماالً.
هــذا ا وا نظرن إلى الدليل العظيم ا وا مر الكبير – وهو تدبر هذا القةرآ العظةيم والقأمةل فةي
آ،اته فإنه الباب ا عظم إلى العلم بالقواليد و،حصل به من تفاصيله وجمله ما ال ،حصــــــــةـل فةي
غيرر "  .أهـ()2
مــا تفيده اآليــة :
أوالا  :وجوب العلم بمعنى ال إله إال هللا نفيا ً وإاباتةا ً وقـةـد وكةـر الشةيخ رالمةه هللا الطةرق الموصةلة
إلى هـذا العلم .
ثانيااـا ا  :فةةي أمةةرر صةةلى هللا عليةةه وسةةلم باالسةةقوفار للمةةامنين والمامنةةان شةةمول للعصةةاة مةةن
المسلمين.
قةةال اإلمةةاا أالمةةد  :ومةةن مةةان مةةن أهةةل القبلةةة موالةةداً ،صةةلي عليةةه و،سةةقوفر لةةه وال ،حجةةب عنةةه
1
االسقوفار وال تقرك الصوة عليه لذنب أونبه – صويراً كا أو كبيراً – أمرر إلى هللا تعالى
قـلـت  - :هـذا هو ما أجمع عليه أهل السنـَّـة فيمن مان على كبيرة من أهل القواليد.
ثـالـثـا ا  :إالاطة علم هللا بأعمال العباد ومجازاتأم عليأا .
قـولــه  (( :إال من شهد بالحق وهم يعلمون ))
قال ابن كثير رالمه هللا  " :هــذا اسقثناا منقطع أي لكن من شأد بالحق على بصةيرة وعلةم فإنةه
2
تنفع شفاعقه عندر بإونه لـه " ا.هـ
قــولــه  (( :أي بال إله إال هللا ))

 )1أصول السنة ص65
 )2تفسير ابن كثير 147 / 4
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قال الشيخ عبد الرالمن بن سعدي  " :أي نطق بلسانه مقرا بقلبه عالما بما ،شةأد بةه و،شةقرط أ
،كو شأادته بالحق وهي الشأادة هلل تعالى بالوالدانية ولرسله بالنبوة والرسالة وصةحة مةا جةااوا
3
به من أصول الد،ن وفروعه والقا قه وشرا عه "
قــولــه  :في (( الصحيح )) :أي في صحيح مسلم .
ً
قــولــه  (( :من مات وهو يعلم  ...الخ ))  :قةال النةووي مبوبةا عليةه فةي كقةاب اإل،مةا  " :بةاب
الدليل على أ من مان على القواليد دخل الجنة قطعا ً " .
قـلـت  - :اتفق صحة اسقشأاد المصنف واسقنباط النووي مةن لفةظ الحةد،ث ا وفةي معنةار أالاد،ةث
كثيرة منأا:
أوال ا  :ما روار الشيخا عن عبةادة بةن الصةامت ر ةي هللا عنةه قةال  :قةال رسةول هللا صةلى هللا
عليه وسلم  ( :من شأد أ ال إله إال هللا والدر ال شر ،له ا وأ محمداً عبدر ورسوله وأ عيسةى
عبد هللا ورسوله وكلمقه ألقاها إلى مر،م وروح منه والجنة الق والنار الق أدخله هللا الجنة على ما
4
كا من العمل "
ثـانـيـا ا  :ما روار مسلم عن جابر أ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  ":من لقي هللا ال ،شةرك
به شيئا دخل الجنة ا ومن لقيه ،شرك به شيئا دخل النار" .5
فهذه األحاديث كما ترى وما في معناها تفيد أمرين - :
األول  :الوعد بدخول الجنة لمن مان على القواليد .
والثاااني  :أ مرتكةةب الكبيةةرة ال ،خةةرس عةةن مسةةمى اإل،مةةا ففيأةةا شةةاهد لمعققةةد أهةةل السنـَّةةـة
والجماعة أ الفاسق الملي مامن بإ،مانه فاسق بكبيرته و،ز،د هذا تو يحا ً ما روار البخةاري عةن
أنس ر ةي هللا عنةه قةال  :قةال رسةول هللا صةلى هللا عليةه وسةلم  ( :مةن صةلى صةوتنا واسةققبل
6
قبلقنا وأكل وبيحقنا فذل المسلم الذي له ومة هللا وومة رسول هللا فو تخفروا هللا في ومقه )

الشرط الثاني

[[ الشرط الثاني  :اليقي

وهو كمال العلم بها المناهي للشك والريب .

ودليل اليقي  :وله تعالع أ إنما المؤمنو الذي آمنوا باهلل ورسوله ثم لم يرتـابوا
وجاهــدوا بــأموالهم وإنفســهم هــي ســبيل اهلل إولدــك هــم الصــاد و

( .)1هاشــترط هــي

صدق إيمانهم باهلل ورسوله كونهم لم يرتابوا  ،إي لم يشكوا هأمـا المرتـاب ههـو مـ

المناهقي .

 )3تفسير ابن سعدي 461 /4
 )4البخاري كتاب األنبياء باب قوله تعالى ( :إذ قالت المالئكة يا مريم إن هللا يبشرك بكلمة منه إسمه المسيح بن مريم) .مسلم كتاب
اإليمان باب  :الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا
 )5مسلم كتاب اإليمان باب  :من مات ال يشرك باهلل شيئا دخل الجنة ومن مات مشركا دخل النار
 )6البخاري  :أبواب القبلة  :فضل استقبال القبلة .
 )1سورة الحجرات آيــ  15ــة .
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وم السنـَّـة  :الحـديث الثابـت هـي الصـحيح إـ إبـي هريـرهلل ر ـي اهلل إنـه ـال :
ال رسول اهلل صلع اهلل إليـه وسـلم ( إشـهد إ ال إلـه إال اهلل وإنـي رسـول اهلل ال

يلقي اهلل بهما إبد غير شاك هيهما إال دخل الجنة )(.)2

وهي رواية( ال يلقي اهلل بهما إبد غير شاك هيهما هيحجب إ الجنة )(.)3
وإ إبي هريرهلل إي اً م حديث طويل( م لقيت م وراء هذا الحـادط يشـهد إ ال
إله إال اهلل مستيقناً بها لبه هبشره بالجنة)

()4

]] .

قــولــه  (( :إنما المؤمنون الذين أمنوا باهلل ورسوله ))  ..اآل،ة .
إنمةةا } أداة الصةةر وهةةو إابةةان الحكةةم فةةي المةةذكور ونفيةةه عمةةا سةةوار ا والمعنةةى  :أ مةةن أهةةل
اإل،ما الحق ظاهراً وباطنةا ً مةن آمةن بةاهلل ورسةوله قةوالً وفعةوً واعققةاداً غيةر شةاك فةي ولة وال
مرتاب وجاهد بماله ونفسه في سبيل هللا ولأذا قال  :أولــئـ هم الصادقو } .
والشاهد من اآل،ة  :ام لم ،رتابوا } وفي اآل،ة غير مةا اسةقدل لةه المصةنف دليةل علةى أ العمةل
من مسمى اإل،ما .
ووجه داللقأا على ول وكر الجأاد في سبيل هللا وهو عمل من خصال اإل،ما الواردة في اآل،ة
.
و،دل لذل من السنـَّـة ما روار الشيخا عن أبى المزة قال  :كنت أترجم بين ،دي ابن عباس وبين
الناس فأتقه امرأة تسأله عن نبيذ الجر  :فقال :إ وفةد عبةد الةـقيس أتةوا رسةول هللا صةلى هللا عليةه
وسلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم [ من الوفد ؟ أو من القوا ؟ قالوا  :ربيعة قال [ مرالبا ً
بالقوا ا أو بالوفد ا غير خزا،ا وال ندامى قال  :فقالوا ،ا رسول هللا إنا نأتي مةن شةقة بعيةدة وإ
بيننا وبين هذا الحةي مةن كفةار مضةر وإنةا ال نسةقطيع أ نأتية إال فةي شةأر الحةراا فمرنةا بةأمر
فصل نخبر به من وراانا ندخل به الجنة ا قال  :فةأمرهم بةأربع  :ونأةاهم عةن أربةع  .قةال أمةرهم
باإل،ما باهلل والدر وقال [ هل تدرو ما اإل،ما باهلل قالوا هللا ورسوله أعلم قال  [ :شأادة أ ال
إله إال هللا وأ محمدأً رسول هللا ا ٌوقاا الصوة وإ،قاا الزكاة ا وصوا رمضا ا وأ تادوا خمسا ً
من المونم  ....الحد،ث (.)1
الشاهد منه تفسير النبي صلى هللا عليه وسلم اإل،ما بأعمال اإلسوا الظاهرة .
قــولــه  (( :من السنـَّـة الحديث الثابت في الصحيح )).
قلت  :هو في صحيح مسلم وله قصة عن أبي هر،رة ر ي هللا عنه قال  :كنا مع النبةي صةلى هللا
عليه وسلم في مسير قال فنفدن أزواد القوا قال القى هم بنحر بعض الما لأم قال  :فقال عمةر ،ةا
رسول هللا لو جمعت ما بقي من أزواد القةوا فةدعون هللا عليأةا قةال ففعةل قةال فجةاا وو البةر ببةرر
ووو القمةةر بقمةةرر ا قةةال مجاهةةد ووو النةةواة بنةةوار قلةةت  :ومةةا كةةانوا ،صةةنعو بةةالنوى قةةال كةةانوا
،مصونه و،شربو عليه الماا ا قال فدعا عليأا القى مأل القوا أزودتأم فذكرر (.)2
قــولــه  (( :أشأد أ ال إله إال هللا وأني رسول هللا )) .
 )2مسلم كتاب اإليمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا.
 )3المصدر نفسه .
 )4المصدر نفسه .
 )1البخاري مواقيت الصالة بااب ( منيباين إلياه واتقاوأ و أقيماوا الصاالة وال تكوناوا مان المشاركين) .مسالم كتااب اإليماان  :بااب األمار
باإليمان باهلل تعالى ورسوله صلى هللا عليه وسلم وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه
 )2مسلم كتاب اإليمان باب الدليل عل أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا ً .
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الشةأادة فةةي اللوةةة اإلعةوا واإلقةةرار ا والمةةراد بةه هاهنةةا اعقةةراف المكلةف هلل بالعبةةادة والوالدانيةةة
وللنبي صلى هللا عليه وسلم بالرسالة .
قــولـه  (( :ال يلقى هللا بهما عبد )) .
أي ،وا القيامة بالشأادة هلل بالوالدانية ولنبيه بالرسالة .
شاك فيهما )) .
قـولـه  (( :غير
ٍ
أي مرتاب وال مقردد .
وهذا هو وجه الشاهد من الحد،ث .
قـولـه  (( :وفي رواية )) .
قلت  :هو كالذي قبلةه عنةد مسةلم وبةنفس السةياق مةع اخةقوف ،سةير وفيةه تحد،ةد بةأ تلة الحاداةة
وقعت في غزوة تبوك.
قــولــه  (( :فيحجب عن الجنة )) :أي ال ،منع عن الجنة ا والبد اليال ول من بيا أمر،ن :
األمراألول  :أ الحجب عن الجنة نوعا :
ا ول  :الجب دا م وهذا في الق الكفار وهو المنفي عن من لقي هللا على القواليد.
والثةةاني  :الجةةب ماقةةت ا وهةةذا قةةد ،صةةيب بعةةض الموالةةد،ن الققةةرافأم الكبةةا ر كمةةا دلةةت عليةةه
ا الاد،ث المقواترة في الشفاعة .
واألمر الثاني  :أ الحجب المنفي في هذا الحد،ث ليس على إطوقةه بةل مقيةد بةالقيود الثقةال ا مةن
العلم بمعنى ال إله إال هللا والعمةل بمققضةاها وسةقعرف مز،ةداً مةن البسةط عنةد كومنةا علةى الةد،ث
عقبا في شرط اإلخوص .
قــولـه  (( :وعن أبي هريرة أيضا ا من حديث طويل ))
قلت  :هو عند مسلم ولفظه  :كنا قعوداً الول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم معنا أبو بكةر وعمةر
في نفر فقاا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من بين أظأرنا فأبطةأ علينةا وخشةينا أ ،ققطةع دوننةا
وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبقوي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم القى أتيت الا طا ً
لألنصار لبني النجار فدرن به هل أجد له بابا فلم أجد ا فإوا ربيع ،دخل فةي جةوف الةا ط مةن بئةر
خارجه ( والربيع الجدول ) فاالقفزن كمةا ،حقفةز الثعلةب فةدخلت علةى رسةول هللا صةلى هللا عليةه
وسلم فقال  ( :أبو هر،ةرة ؟ ) فقلةت نعةم ،ةا رسةول  .قةال  ( :مةا شةأن ؟ ) قلةت كنةت بةين أظأرنةا
فقمت فأبطأن علينا فخشينا أ تققطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحا ط فاالقفزن
كما ،حقفز الثعلب ا وهاالا الناس ورا ي فقال ( ،ا أبا هر،رة ) وأعطاني نعليه ا قال إوهب بنعلي
هاتين فمن لقيت من وراا هذا الحا ط ،شأد أ ال إله إال هللا مسققيما ً بأا قلبه فبشرر بالجنة ) فةذكر
الحد،ث وفيه أ عمر قال ، :ا رسول هللا بأبي أنت وأمي ا ابعثت أبا هر،رة بنعلي من لقةي ،شةأد
أ ال إله إال هللا مسقيقنا ً بأا قلبه بشرر بالجنةة ؟ قةال نعةم ؟ قةال  :فةو تفعةل  .فةإني أخشةى أ ،قكةل
الناس عليأا فخلأم ،عملو  .قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم [ فخلأم (.)1
قــوله  (( :فبشره )).
،قةةال  :أبشةةرن الرجةةل وبشـَّةةـرته وبشةةرته أخبرتةةه بسةةار بسةةط بشةةرة وجأةةه ا وولة أ الةةنفس إوا
سرحن انقشر الدا فيأا انقشار الماا في الشجر ا والمعنى أ رسول هللا صةلى هللا عليةه وسةلم أمةر
أبا هر،رة أ ،علم كل مسلم لقيه بأنه من أهل الجنة .
قــولــه  (( :مستيقنا ا بها قلبه )) .
اشقراط اليقين ،سقلزا نفي الش والر،ب وهذا هو محل الشاهد من الحد،ث.
مـا تـفـيــده األحــاديث :
أوالا  :وجوب اإل،ما باليوا اآلخر وما فيه من الساب وجزاا .
ثانيا  :فضل القواليد وأنه سبب في دخول الجنة لمن مان عليه موقنا ً به.
 )1مسلم كتاب اإليمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا ً .
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ثالثا ا  :أ العبرة في قبول الشورى باإلصابة و إ كانت من واالد وأنه ال عبرة بجمع ا صوان .
رابعاا ا  :إ درا المفاسةةد مقةةدا علةةى جلةةب المصةةالح ومةةرد ولة إلةةى الشةةرع ال إلةةى مجةةرد العقةةل ا
وشواهد ول من النصوص تفوق الحصر وال ،قسع المجال لذكرها في هذا المو ع .
الشرط الثالث

[[ الــشــرط الــثــالــث :اإلخالص المناهي للشرك.
ودليل اإلخالص  :وله تعالع أ إال هلل الدي الخالص (.)2

و وله سبحانه وتعالع أ وما إمروا إال ليعبدوا اهلل مخلصي له الدي حنفاء (.)3

وم ـ السنـَّـــة  :الحــديث الثابــت هــي الصــحيح إ ـ إبــي هريــرهلل إـ النبــي صــلع اهلل
إليــه وســلم [ إســعد النــاف بشــفاإتي م ـ ــال ال إلــه إال اهلل خالص ـاً م ـ لبــه إو
نفسه ] (.)4

وهي الصحيح إ إتبا ب مالك ر ي اهلل إنه إـ النبـي صـلع اهلل إليـه وسـلم
ال  [ :إ اهلل حرم إلع النار م

ال ال إله إال اهلل يبتغي بذلك وجه اهلل إز وجـل

] (.)5

وللنسادي هي " اليوم والليلة " م حديث رجلـي مـ الصـحابة إـ النبـي صـلع اهلل

إليه وسلم ال [ م

ال ال إله إال اهلل وحـده ال شـريك لـه  ،لـه الملـك ولـه الحمـد

وهــو إلــع كــل شــيء ــدير مخلص ـاً بهــا لبــه يصــدق بهــا لســانه إال هتــق اهلل لهــا

السماء هتقاً حتـع ينرـر إلـع ادلهـا مـ إهـل األرق  ،وحـق لعبـد نرـر اهلل إليـه إ
يعطيه سؤله ](]] .)1

قــولـــه  (( :اإلخـالص ))  :هو في اللوة  :القصفية .وفي الشرع  :تخليص العبادة وتصفيقأا من
شا بة الشرك والر،اا .
قــولــه  (( :أال هلل الدين الخالص ))
قال ابن كثير رالمه هللا  " :أي فاعبد هللا والدر ال شر ،له وادع الخلةق إلةى ولة وأعلمأةم أنةه ال
تصلح العبادة إال له والدر وأنه ليس له شر ،وال عةد،ل وال ند،ةد ولأةذا قةال تعةالى أال هلل الةد،ن
الخالص } أي ال تقبل من العمل إال ما أخلص فيه العامل هلل والدر ال شر ،له  ".أ.هــ(.)2
 )2سورة الزمر آيــ  3ــة .
 )3ســورة الـبــيــنـة آيـــ  5ــة .
 )4البخاري كتاب العلم باب الحرص على الحديث .
 )5البخاري كتاب المساجـد باب المساجد في البيوت .
 )1عمل اليوم والليلة ص .155
 )2تفسير ابن كثير .41 /4
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وقال ابن سعدي رالمه هللا  " :هذا تقر،ر لألمر باإلخوص وبيا أنه تعالى كما أنه له الكمةال كلةه
وله القفضل على عبادر من جميع الوجور فكذل له الد،ن الخالص الصافي من جميع الشوا ب فأو
الد،ن الذي ارتضار لنفسه وارتضار لصفوة خلقه وأمرهم به نه مقضمن للقأله هلل في البه وخوفةه
ورجا ه واإلنابة إليه في تحصيل مطالب عبادر وول الذي ،صلح القلوب و،زكيأةا و،طأرهةا دو
الشرك به في شيا من العبادة فإ هللا بريا منه وليس هلل فيه شيا" انقأى محل الشاهد(.)3
و،ز،د ما وكرر هذا اإلماما في معنى اآل،ة تو يحا ً وتأكيةداً مةا روار اإلمةاا مسةلم فةي صةحيحه
عن أبي هر،ةرة ر ةي هللا عنةه قةال :قةال رسةول هللا صةلى هللا عليةه وسةلم قةال هللا تعةالى  ( :أنةا
أغـنـى الشركاا عن الشرك من عمل عموً أشرك فيه معي غيري تركقه وشركه)(.)4
قــولـااـه  (( :ومااـا أمااروا إال ليعباادوا هللا مخلصااين لااه الاادين حنفااا )) تمامأةةا و،قيمةةوا الصةةوة
و،اتوا الزكاة وول د،ن القيمة }.
قال الشيخ عبد الرالمن بن سعدي  " :وما أمروا } في سا ر الشرا ع إال ليعبدوا هللا مخلصين
لةةه الةةد،ن } أي قاصةةةد،ن بجميةةع عبةةاداتأم ا الظةةةاهرة والباطنةةة وجةةه هللا وطلةةةب الزلفةةى لد،ةةةه .
النفـةةـاا } أي معر ةةين مةةا لين عةةن سةةا ر ا د،ةةا ا المخالفةةة لةةد،ن القواليةةد ا وخةةص الصةةوة
والزكاة بالذكر مع أنأما داخو فةي قولةه ليعبةدوا هللا مخلصةين لةه الةد،ن } لفضةلأما وشةرفأما
وكونأما العبادتين اللقين من قاا بأما قةاا بجميةع شةرا ع الةد،ن وولة } أ القواليةد واإلخةوص
في الد،ن همةا د،ةن القيمةة } أي الةد،ن المسةققيم ا الموصةل إلةى جنةان النعةيم ومةا سةوار فطةرق
موصلة إلى الجحيم"(.)5أهـ
قلت  :وفيمةا أسةلفنا مةن ا دلةة علةى وجةوب اإلخةوص ومةا ،ةأتي فةي البةاب تأكيةد لمةا قالةه الشةيخ
رالمه هللا .
قــولــه  (( :ومن السنـَّـة  :الحد،ث الثابت في الصحيح عن أبي هر،رة ر ي هللا عنه عةن النبةي
صلى هللا عليه وسلم قال  " :أسعد الناس بشفاعقي من قال ال إلةه إال هللا خالصةا ً مةن قلبــــــــــــةـه
أو نـفـسـه" )).
7
( )6
قـلـت  :الحد،ث في صحيح البخاري  .وغــيـرر  .ولفظه عند البخاري عن أبي هر،رة أنه قال
 :قيل ،ا رسول هللا  :من أسعد الناس بشفاعق ،وا القيامة ؟ قةال رسةول هللا صةلى هللا عليةه وسةلم
( لقد ظننت – ،ا أبا هر،ةرة – أ ال سةألني عةن هةذا الحةد،ث أول منة ا لمةا رأ،ةت مةن الرصة
على الحد،ث ا أسعد الناس بشفاعقي ،وا القيامة من قال ال إله إال هللا خالصا ً من قلبه أو نفسه ).
وأعلم بأ الشفاعة المذكورة في هةذا الحةد ،ث هةي الشةفاعة فةي أهةل الكبةا ر مةن الموالةد،ن ا تلة
الشفاعة القي أنكرها طوا ف من المبقدعة كالخوارس والمعقزلة.
قال الحافظ في الفقح على هذا الحد،ث  " :لعل أبةا هر،ةرة سةأل عةن ولة عنةد تحد،ثةه صةلى هللا
عليه وسلم بقوله  ( :وأر،د أ أخقبئ دعوتي شفاعة مقةي فةي اآلخةرة ) وقةـد تقةدا سةياقة وبيةا
الفاظه في أول كقاب الدعوان ومن طرقه ( شفاعقي هل الكبا ر من أمقي ) " (.)1
قـلـت  :وبأذا ،قضةح لة صةحة االقجةاس أهةل السنـَّةـة والجماعةة علةى ابةون هةذر الشةفاعة وفسةاد
مذهب المخالف .
قــولــه  :وفي الصحيح عن عقبا بن مال  ...الخ.
قـلاـت  :الحةةد،ث عنةد الشةةيخين ولةةه قصةة ولفةةظ البخةةاري أ عقبةا ابةةن مالة وهةو مةةن أصةةحاب
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ممن شأد بدراً من ا نصةار  :أنةه أتةى رسةول هللا صةلى هللا عليةه
 )3تفسير ابن سعدي .356 /4
 )4صحيح مسلم كتاب الزهد والرقائق باب من أشرك في عمله غير هللا .
 )5تفسير ابن سعـدي .442 /5
 )6البخاري كتاب العلم باب الحرص على الحديث  )7 .أنظر ظالل الجنة 314 /2
 )1فتح الباري كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار .443 /11
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وسلم فقال ، :ا رسول هللا قد أنكرن بصري وأنا أصلي لقومي فةإوا كانةت ا مطةار سةال الةوادي
الذي بيني وبينأم لةم أسةقطع أ آتةـي مسةجدهم فأصةلى بأةم ا لةوددن ، -ارسةول هللا  -أنة تةأتيني
فقصلي في بيقي فأتخذر مصلى ا قال  :فقال له رسول هللا صةلى هللا عليةه وسةلم ( سةأفعل إ شةاا
هللا ) ا قال عقبا  :فودا رسول هللا صةلى هللا عليةه وسةلم وأبةو بكةر الةين ارتفةاع النأةار فاسةقأو
رسول هللا صةلى هللا عليةه وسةلم فأونةت لةه فلةم ،جلةس القةى دخةل البيةت اةم قةال  ( :أ،ةن تحةب أ
أصلي من بيق ) قال  :فأشرن إلى نااليةة مةن البيةت فقةاا رسةول هللا صةلى هللا عليةه وسةلم فكبةر
فقمنا فصففنا فصةلى ركعقةين اةم سةلم قةال  :والبسةنار علةى خز،ةرة صةنعناها لةه ا قةال  :فثةاب فةي
البيت رجال من أهل الدار وو عدد فاجقمعوا فقال قا ل منأم أ،ن مال بن ال ُّدخيشن أو ابن الـ ُّدخشن
؟ فقال بعضأم ول منافق ال ،جب هللا ورسوله فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( ال تـقـل ول
ا أال تةةرار قةةـد قةةال ال إلةةه إال هللا ا ،ر،ةةد بةةذل وجةةه هللا ) قةةال  :هللا ورسةةوله أعلةةم قةةال  :فةةإ نةةرى
وجأه ونصيحقه إلى المنافقين قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ..فذكرر .
قــولــه  (( :فإن هللا قــد حرم على النار )) .
قلت  :القحر،م نوعا :
تحر،م دخول وهذا في الق من مان على القواليد غير مرتكب للكبا ر وال مصر على الصوا ر.
وتحر،م خلود وهذا في الق عصاة الموالةد،ن كمةا دلةت عليةه أالاد،ةث الشةفاعة المقةواترة فةي أهةل
الكبا ر .
قــولــه  (( :من قال ال إله إال هللا )) أي تلفظ بالشأادة والبد من العلم بأ هذا القول مقيد كما سبق
في الد،ث أبي هر،رة في الشرط الثاني وكما سيأتي .
قــولــه  [(( :يبتغي بذلك )) أي ،طلب و،رجو واإلشارة بذل إلى النطق بالشأادة .
قــولـاـه  (( :وجاه هللا )) فيةه إابةان صةفه الوجةه هلل والشةاهد مةن الحةد،ث اشةقراط اإلخةوص فةي
النطق الشأادة.
كما ،فيد أالكاما ً أخرى منأا  :تحر،م أهل القواليةد الخةالص علةى النةار وأعلةم أ القحةر،م فةي هةذا
الحد،ث وما في معنار ليس على إطوقـه بل مقيد .
قال الشيخ سليما بن عبد هللا في شراله على هذا الحد،ث بعد نقله كـوما ً مطوالً لشيخ اإلسوا ابن
تيميةةة  " :والاصةةله أ ال إلةةه إال هللا سةةبب لةةدخول الجنةةة والنجةةاة مةةن النةةار ومققضةةيا ً لةةذل ولكةةن
المققضةةى ال ،عمةةل عملةةه إال باسةةقجماع شةةروطه وانقفةةاا موانعةةه فقةةد ،قخلةةف عنةةه مققضةةار لفةةوان
شرط من شروطه أو لوجود مانع ا ولأذا قيل للحسةن إ ناسةا ً ،قولةو  (( :مةن قةال ال إلةه إال هللا
دخل الجنة )) ا فقال من قال  " :ال إله إال هللا فأدى القأا وفر أا دخل الجنة ".
وقال وهب بن منبة  :لمن سأله  :أليس ال إله إال هللا مفقاح الجنة ؟ قال  " :بلى ولكن ما من مفقةاح
إال وله أسنا ا فإ جئت بمفقاح له أسنا فقح ل وإال لم ،فقح".
و،دل على ول أ هللا رتب دخول الجنة على اإل،ما وا عمةال الصةالحة وكةذل النبةي صةلى هللا
عليه وسلم كما في (( الصحيحين )) عن أبي أ،وب ا أ رجوً قال ، :ا رسةول هللا أخبرنةي بعمةل
،ةةدخلني الجنةةة فقةةال  ( :تعبةةد هللا وال تشةةرك بةةه شةةيئا ا وتقةةيم الصةةوة ا وتةةاتي الزكةةاة ا وتصةةل
الرالم)  .وفي المسند ا عن بشر بن الخصاصية قال  :أتيت النبي صةلى هللا عليةه وسةلم با،عةه ا
فاشةةقرط عل ة حي شةةأادة ال إلةةه إال هللا و أ محمةةدا ً عبةةد هللا ورسةةوله ا وأ أقةةيم الصةةوة ا وأ آتةةي
الزكةةاة ا وأ أالةةج الجةةة اإلسةةوا ا وأ أصةةوا رمضةةا ا وأ أجاهةةد فةةي سةةبيل هللا ا فقلةةت ، :ةةا
رسول هللا أما اانقين ا فو هللا ما أطيقأما الجأاد والصدقة ا فقبض رسول هللا صلى هللا عليه وسةلم
،ةدر اةم الركأةا وقةال  :فةةو جأةاد وال صةدقة ا فةبم تةدخل الجنةةة إواً ؟ قلةت ، :ةا رسةول هللا أبةا ،عة
علةةيأن كلأةةن ا ففةةي الحةةد،ث أ الجأةةاد والصةةدقة شةةرط فةةي دخةةول الجنةةة مةةع الصةةول القواليةةد ا
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والصةةوة ا والحةةج ا والصةةياا ا وا الاد،ةةث فةةي هةةذا البةةاب كثيةةرة ا وفيةةه تحةةر،م النةةار علةةى أهةةل
( )1
القواليد الكامل ا وفيه أ العمل ال ،نفع إال إوا كا خالصا ً هلل تعالى".
قلت  :وهذا الذي وكرر الشيخ ،قحقم المصير إليه جمعا ً بين النصوص.
قــولــه  (( :وللنسائي  :في اليوم والليلة من حديث رجلين  )) ..الخ.
قـلـت  :وفةـي إسـنةـادر مـحـمةـد بةن عـبةـد هللا بةن مـيـمةـو و،ـعـقةـوب بةن عـاصةـم ابةن عةروة بةن
مسعود .
قةةال الحةةافظ فةةي كةةل منأمةةا " :مقبةةول " ا والمعةةروف فةةيمن هةةذا الالةةه فةةي اصةةطواله انةةه لةةين
الحد،ث إوا لم ،قابع فالحد،ث على هذا عيف ولم أجةد لةه مةن الشةواهد والمقابعةان مةا ،قو،ةه وهللا
أعلم .
الشرط الرابع

[[ الــشــــرط الـرابــــ -:الصــدق المنــاهي للكــذب المــان مـ النفــاق ودليــل الصــدق :
وله تعالع  :أ إلم إحسب الناف إ يتركوا إ يقولوا آمنا وهم ال يفتنو ولقـد هتنـا

الذي م

بلهم هليعلم اهلل الذي صد وا وليعلم الكاذبي

(.)2

و ولــه تعــالع  :أ ومـ النــاف مـ يقــول إمنــا بــاهلل واليــوم ا خــر ومــا هــم بمــؤمني
يخــادإو اهلل والــذي إمن ـوا ومــا يخــدإو إال إنفســهم ومــا يشــعرو هــي لوبهــــم
مرق هزادهم اهلل مر ا ولهم إذاب إليم بما كانوا يكذبو

(.)3

وم السنـَّـة  :ما ثبت هي الصحيحي إ معاذ ب جبل ر ي اهلل إنه إـ النبـي
صــلع اهلل إليــه وســلم  ( :مــا م ـ إحــد يشــهد إ ال إلــه إال اهلل وإ محمــداً إبــده

ورسوله صد اً م

لبه إال حرمه اهلل إلع النار ) (]] .)1

قــولــه  (( :ألم  .....اآليات )) .
قال البووي رالمه هللا  " :ألم أالسب الناس } أظن الناس أ ،قركوا } بوير اخقبار وال ابقوا
أ ،قولوا } أي بأ ،قولوا آمنا وهم ال ،فقنو } ال ،بقلو في أموالأم وأنفسأم كو لنخقبرنأم
ليبين المخلص من المنافق ا والصادق من الكاوب إلى أ قال وقيةل وهةم ال ،فقنةو } بةا وامر
والنواهي وول أ هللا تعالى أمرهم في االبقداا بمجرد اإل،ما ام فرض علةيأم الصةوة والزكةاة ا
وسا ر الشرا ع فشق على بعضأم فأنزل هللا هذر اآل،ة ام عزاهم فقال ولقد فقنا الذ،ن من قبلأم }
،عنةةي ا نبيةةاا والمةةامنين فمةةنأم مةةن نشةةر بالمنشةةار ا ومةةنأم مةةن ققةةل ا وابـقـةةـل حي بنةةوا إسةةرا يل
بفرعةةو فكةةا ،سةةومأم سةةوا العةةذاب فلةةيعلمن هللا الةةذ،ن صةةدقوا } فةةي قةةولأم آمنةةا ولةةيعلمن
 )1تيسير العزيز الحميد (. )11
 )2العـنـكـبـوت آيـ  35ــة.
 )3الـبـقـرة آيــ  6ـ  1ـ  15ــة .
 )1البخاري كتاب العلم باب من خص بالعلم قوما ً دون قوم كراهية أال يفهموا .
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الكاوبين } وهللا أعلم بأم قبل اإلخقبار ا ومعنى اآل،ة وليظأر الصادقين من الكاوبين القى ،وجةد
معلومة " انقأى محل الورض(.)2
قــولــه  (( :ومن الناس من يقول آمنا باهلل وباليوم اآلخر  ...اآلياات )) هةـذا إخبةار مةن هللا جةل
وعو عما درس عليه المنافقو من إظأار اإل،ما بألسنقأم وإ مار الكفةر فةي قلةوبأم مخادعةة هلل
زعموا والمامنين كي ،وقة روا بأةم و،ركنةوا إلةيأم والنقيجةة العكسةية لأةذر المراوغةة هةي خةداعأم
أنفسأم ولكنأم ال ،شعرو بذل لفرط جألأم وخبث طو،قأم ا والباعةث ولةـئ علةى هةذا القلةو
في قلوبأم مرض فزادهم هللا مر ا } فالجزاا من جنس العمل .
والكذب هوالش
هةذر عقةوبقأم فةةي الةدنيا وولة نظيةر قولةةه تعةالى فةي كفةةار بنةي إسةةرا يل فلمةا أزاغةةـوا أزا هللا
قلوبأم وهللا ال ،أدي القوا الفاسقين }.
وأما عقوبقأم في اآلخرة ففي قوله تعالى ولأم عذاب أليم بما كانوا ،كذبو }.
ونظير ما قصه هللا عن المنافقين في آ،ان البقرة هذر قوله تعالى مةن سةورة النسةاا إ المنةافقين
،خادعو هللا وهو خادعأم وإوا قاموا إلى الصوة قاموا كسالى ،رااو الناس وال ،ةذكرو هللا إال
قليو مذبذبين بين ول ال إلى هاالا وال إلى هاالا ومن ،ضلل هللا فلن تجد له سبيوً }(. )3
قال ابن سعدي ، :خبر هللا تعالى عن المنافقين بما كانوا عليه من قبيح الصةفان وشةنا ع السةمان ا
وأ طةةر،ققأم مخادعةةة هللا تعةةالى ا أي بمةةا أظأةةرور مةةن اإل،مةةا وأبطنةةور مةةن الكفةةرا ظنةةوا أنةةه
،روس على هللا وال ،علمه وال ،بد،ةه لعبةادر والحةال أ هللا خةادعأم بمجةرد وجةود هةذر الحةال مةنأم
ومشةةيأم عليأةةا ا خةةداع نفسةةأم وأي خةةداع أعظةةم ممةةن ،سةةعى سةةعيا ً ،عةةود عليةةه ب ةالأوا والةةذل
والحرما ؟
و،دل – بمجردر – على نقص عقل صةاالبه ا اليةث جمةع بةين المعصةية ورآهةا السةنة وظنأةا مةن
العقل والمكر ا فاهلل ما ،صنع الجأل والخذال بصاالبه ومن خداعةه لأةم ،ةوا القيامةة مةا وكةرر هللا
في قوله ، :وا ،قول المنافقو والمنافقان للةذ،ن آمنةوا إنظرونةا نققةبس مةن نةوركم قيةل ارجعةوا
ورااكم فالقمسوا نورا فضرب بينأم بسةور لةه بةاب باطنةه فيةه الرالمةة وظةاهرر مةن قبلةه العةذاب
،نادونأم ألم نكن معكم } إلى آخر اآل،ان .
ومن صفاتأم أنأم  :إوا قاموا إلى الصوة } القةي هةي أكبةر الطاعةان العمليةة إ قةاموا قةاموا
كسالى } مقثاقلين لأا مقبرمين من فعلأا .
والكسل ال ،كو إال من فقد الرغبة من قلوبأم ا فلوال أ قلوبأم فارغة من الرغبة إلى هللا وإلى ما
عندر ا عادمة لإل،ما لم ،صدر منأم الكسل .
،رااو الناس } أي هذا الذي انطون عليه سرا رهم وهةذا مصةدر أعمةالأم ا مةراااة النةاس ا
،قصدو رؤ،ة الناس وتعظيمأم واالقرامأم وال ،خلصو هلل.
فلأةةذا  :ال ،ةةذكرو هللا إال قلةةيو } إلمةةقوا قلةةوبأم مةةن الر،ةةاا فةةإ وكةةر هللا تعةةالى وموزمقةةه ال
،كو إال من مامن ممقلةئ قلبةه بمحبةة هللا وعظمقةه  .مذبةذبين بةين ولة ال إلةى هةاالا وال إلةى
هاالا } أي مقردد،ن بين فر،ق المامنين وفر،ق الكافر،ن ا فو مةن المةامنين ظةاهرا وباطنةا وال
من الكافر،ن ظاهرا وباطنا ا أعطوا باطنأم للكفر،ن وظاهرهم للمامنين وهذا أعظم ول ،قدر.
ولأذا قال  :ومن ،ضةلل هللا فلةن تجةد لةه سةبيو } أي  :لةن تجةد طر،قةا لأدا،قةه وال وسةيله لقةرك
غوا،قةةه نةةه انولةةق عنةةه بةةاب الرالمةةة وصةةار بدلةةه كةةل نقمةةة ا فأةةذر ا وصةةاف المذمومةةة تةةدل
بـقـنـبـيـأأا على أ المةامنين مقصةفو بضةدها مةن الصةدق واإلخةوص ظةاهرا وباطنةا وأنأةم ال
،جأل مةا عنةدهم مةن النشةاط فةي صةوتأم وعبةادتأم وكثةرة وكةرهم هلل تعةالى وأنأةم قةد هةداهم هللا

 )2تـفـسـيـر الـبـغـوي .465/3
 )3سورة النـسـاء آيــ  143ــة .
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ووفقأم للصراط المسةققيم فليعةرض العاقةل نفسةه علةى هةذ،ن ا مةر،ن وليخقةر أ،أةا أولةى بةه وهللا
المسقعا أهـ (.)1
قــولــه  (( :ومن السنـَّـة ما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه  )) ...الخ
قلت  :وهو كما قال ؛ فقد أخرس الشيخا بروا،ة أنس عن معةاو ولفةظ البخةاري  :أ النبةي صةلى
هللا عليه وسلم ومعاو رد،فه على الرالل قال ، :ا معاو بن جبل قال لبي ،ا رسول هللا
وسعد ،قال ، :ا معاو قال  :لبي ،ا رسول هللا وسعد ( ،اواا ً ) قال  :ما من أالةد ،شةأد أ ال إلةه
إال هللا وأ محمداً رسو هللا صدقا من قلبه إال الرمه هللا على النار ا قال ، :ا رسةول هللا أفةو أخبةر
به الناس فيسقبشروا ؟ قال  :إواً ،قكلوا ا وأخبر بأا معاو عند موته تأاما ً أهـ(.)2
والشاهد من الحد،ث قوله  " :صدقا من قلبه " .
( )3
قال الحافظ  [ :صدقا فيه االقراز عن شأادة المنافق .
قلت  :وبأذا ،ظأر ل تطابق الحد،ث مع ما أوردر المصنف مةن اآل،ةان قبلةه علةى رد الشةأادة إوا
لم ،جقمع مع لفظأا اعققاد القلب ا وقد أكذب هللا المنافقين ورد قولأم مع تصر،حأم بالشأادة للنبي
صلى هللا عليه وسلم بالرسالة إو كا ول مقصوراً منأم على النطق با لسن فقال جل وكرر إوا
جةةةااك المنةةةافقو قةةةالوا نشةةةأد إنةةة لرسةةةول هللا وهللا ،علةةةم إنةةة لرسةةةوله وهللا ،شةةةأد إ المنةةةافقين
لكـــاوبو }.
وفي الحديث فوائد غير ما تقدم منها :
جواز تخصيص المعلم بعض توميذر بمسا ل من العلةم دو اآلخةر،ن إوا خشةي عةدا فأمأةم لأةا ا
وعليةةه بةةوب البخةةاري رالمةةه هللا فقةةال  ( :بةةاب مةةن خـــةةـص بةةالعلم قومةا ً دو قةةوا كراهيةةة أ ال
،فأموا ) .
ومنأا  :أ درا المفاسد مقدا على جلةب المصةالح ومةرد ولة إلةى الشةرع ال إلةى العقةل ومةع قيةاا
الدليل القطعي من الكقةاب والسنـَّةـة علةى هةذا الجانةب العظةيم فقةد غفةل عنةه كثيةر مةن النةاس وهللا
المسقعا .
الشرط الخامس

[[ الـشـرط الـخـامــف:المحبة لهذه الكلمة ولما دلت إليه والسرور بذلك.
ودليل المحبة  :وله تعالع  :أ وم الناف م يتخذ م دو اهلل إنـدادا يحبـونهم
كحب اهلل والذي آمنوا إشد حباً هلل (.)1

و وله أ يــا إيها الذي آمنوا م يرتد منكم إـ دينـه هسـوأ يـأتي اهلل بقـوم يحـبهم

ويحبونـــه إذلـــة إلـــع المـــؤمني إإـــزهلل إلـــع الكـــاهري يجاهـــدو هـــي ســـبيل اهلل وال
يخاهو لومة الدم (.)2
 )1ابن سـعـدي .421 /1
 )2البخاري كتاب العلم باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن ال يفهـموا .
 )3الفتح 226. /1
 )1سورة الــبـقــرة آيــ  165ــة .
 )2سورة المائدة آيــ  54ــة .
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وم السـنـَّـة  :ما ثبت هي الصحيح إ إنف ر ي اهلل إنه ال  :ـال رسـول اهلل
صــلع اهلل إليــه وســلم  [ :ثــالث مـ كـ هيــه وجــد حــال وهلل اإليمــا  :إ يكــو اهلل
ورسوله إحب إليه مما سواهما وإ يحب المرء ال يحبه إال هلل وإ يكره إ يعود هي

الكفر بعد إذ إنقذه اهلل منه كما يكره إ يقذأ هي النار ](]].)3
قــولــه  :المحبة لأذر الكلمة ولما دلت عليه والسرور بذل أقول وهذا ،قحقق بأمر،ن :
أولهما  :إخوص العبادة هلل والدر ال شر ،له .
ثانيهما  :نبذ الشرك .
قال المصنف  :أصل الد،ن وقاعدته أمرا :
ا ول  :ا مر بعبادة هللا والدر ال شر ،له والقحر،ض على ول والموالة فيه وتكفير من تركه.
الثاني  :اإلنذار عن الشرك في عبادة هللا والقوليظ في ول والمعاداة فيه وتكفير من فعله(.)4
فقأمةةل رالمنةةا هللا وإ،ةةاك هةةذا الكةةوا النفةةيس ا الةةذي ،جةةب أ ،عيةةه المسةةلمو عامةةة ا والعلمةةاا
والدعاة إلى هللا خاصة .
قــولــه  (( :ومن الناس من يتخذ من دون هللا أندادا )) اآل،ة .
جاان هذر اآل،ة عقب آ،ة منأا الحق جل اناؤر عةددا مةن ا دلةة علةى والدانيقةه وتفةردر بالعبةادة
وعلى الرغم من تل ا دلة إال أنه كا من الناس من عمد إلى اتخاو ا نداد وهم الشةركاا وجعلةوا
لأم من المحبة مثل ما هلل عز وجل وفي معنى قوله تعالى والذ،ن آمنوا أشد البا ً هلل} قوال هل
العلم :
ً
محبةقأم للةرب خالصةة ومحبةة
أحدهما  :والذ،ن آمنوا أشد البا هلل } من محبة المشةركين هلل
المشركين مشقركة.
وثانيهما  :والذ،ن آمنوا أشد البا هلل } من محبة المشركين ندادهـم.
وا ول أرجح وأظأر – والعلم عند هللا تعالى .
وفي اآل،ة دليل على تحر،م نوع من أنواع الشرك ا كبر وهو شرك المحبة كصنيع المشركين في
تسو،قأم أندادهم في المحبة باهلل .
قــولــه ، :ـا أ،أا الذ،ن آمنوا من ،رتد منكم عن د،نه } اآل،ة .
هذا إخبار بأنه سبحانه وتعالى من كمال قدرته وغنار والفظه د،نةه إوا ارتةد عنةه أهلةه المخةاطبو
به أوالً ا بأنه سوف ،أتي بمن ،حمي هذا الد،ن و،قحمله وهم مقصفو بخمس صفان :
األولى  :أ هللا ،حبأم لقمسكأم بد،نه وشرعه وأنأم ،حبونه فيمقثلو أوامرر ونواهيه .
الثانية  :لينوا الجانب هل اإل،ما .
الثالثة  :أعزة على الكافر،ن } أي أقو،اا على أهةل الكفةر ا ونظيرهةاتين الصةفقين قولةه تعةالى
محمد رسول هللا والذ،ن معه أشداا على الكفار رالماا بينأم }(. )1
الصفة الرابعة ، :جاهدو في سبيل هللا من كفر باهلل إعو ًا لكلمقه وإعزازاً لد،نه.
الخامسة  ( :ال ،خافو لومة آل ــم ) فيقولو بالحق أ،نما كانواا وفق ماتوجيه الشر،عة .
وقــد تحقق ما وعد هللا به في هذر اآل،ة على ،دي أبي بكةر الصةد،ق وجيشةه الةين قةاتلوا المرتةد،ن
من أهل الجز،رة عقيب وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم القى أعادوهم إلى الظيرة اإلسوا .
مـا تفيده اآليات :
 ) 3مسلم كتاب اإليمان باب بيان خصال من اتصف بهـن وجد حالوة اإليمان .
 )4الرسالة األولى في التوحيد اإليمان ضمن الخمس رسائل للشيخ عبد الرحمن بن حسن بالجامع الفريد .
 )1سورة الفتح آيــ  21ــة .
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أوالا  :وجوب إخوص العبادة هلل .
ثانيا ا  :إابان المحبة من جانب الرب وجانب العبد.
ثالثا ا  :اناا هللا على أهل اإل،ما بكمال محبقأم له.
رابعا ا  :أ العاقبة الحميدة هل اإل،ما .
قــولــه  (( :في الصحيح ))
قلت  :أخرجه الشيخا وهذا لفظ البخاري .
قــولــه  (( :ثالث من كن فيه  )).......الخ.
قال النووي في معنى الحد،ث " :هذا الد،ث عظيم أصل من أصول اإلسوا "
قال العلماا رالمأم هللا معنى الووة اإل،ما اسقلذاو الطاعان وتحمل المشقان فةي ر ةى هللا عةز
وجل ورسوله صلى هللا عليه وسلم .
وإ،ثا ر ول على عرض الدنيا ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالى بفعل طاعقه وترك مخالفقه وكذل
محبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .
قال القا ي رالمه هللا هذا الحد،ث بمعنى الحةد،ث المققةدا واق طعةم اإل،مةا مةن ر ةي بةاهلل ربةا
وباإلسوا د،نا وبمحمد صلى هللا عليه وسلم رسوال وول أنةه ال ،صةح المحبةة هلل ورسةوله صةلى
هللا عليه وسلم القيقة والب اآلدامي في هللا ورسوله صةلى هللا عليةه وسةلم وكراهةة الرجةوع إلةى
الكفر إال لمن قوي باإل،ما ،قينه و اطمأنت به نفسه وانشرح له صةدرر وخةالط لحمةه ودمةه وهةذا
هو الذي وجد الووته.
قال والحب في هللا من امران الب هللا .
قال بعضأم  :المحبة مواطأة القلب على ما ،ر ى الةرب سةبحانه فيحةب مةا أالةب و،كةرر مةا كةرر
(.)2
وقال الشيخ سليما  :قال شيخ اإلسوا  :أخبر النبي صلى هللا عليه وسلم أ هةذر الةثوم مةن كةن
وجود الحووة للشيا ،قبع المحبةة لةه فمةن أالةب شةيئا واشةقأار إوا الصةل لةه
فيه وجد اإل،ما
مرادر فإنه ،جد الحووة واللةذة والسةرور بةذل واللةذة أمةر ،حصةل عقيةب إدراك المو ةم الةذي هةو
المحبةوب أو المشةةقأى قةال  :فحةةووة اإل،مةةا المقضةمنة للةةذة والفةرح ،قبةةع كمةةال محبةة العبةةد لةةه ا
وول بثواة أمور :
تكميل هذر المحبة وتفر،وأا ودفع دها فقكميلأةا أ ،كةو هللا ورسةوله أالةب إليةه ممةا سةواهما ا
فإ محبة هللا ورسوله ا ال ،كقفى فيأا بأصل الحةب بةل البةد أ ،كةو هللا ورسةوله أالةب إليةه ممةا
سواهما .
قلت  :وال ،كو كذل إال إوا وافق ربه ا فيما ،حبه وما ،كرهه.
قال  :وتفر،وأا  :أ ،حب المرا ال ،حبه إال هلل .
قلت  :فإ من أالب مخلوقا ً هلل ا ال لورض آخر ا كا هةذا مةن تمةاا البةه هلل ا فةإ محبةة محبةوب
المحبوب من تماا محبة المحبوب ا فإوا أالب أنبيةاا هللا وأوليةاار ا جةل قيةامأم بمحبوبةان هللا ال
لشيا آخر فقد أالبأم هلل ال لويرر .
قال  :ودفع دها أ ،كرر د اإل،ما ا كما ،كرر أ ،قذف في النار .
قلت  :إنما كةرر الضةد لمةا دخةل قلبةه مةن محبةة هللا ا فانكشةف لةه بنةور المحبةة محاسةن اإلسةوا ا
وروا ل الجأل والكفرا وهةذا هةو المحةب الةذي ،كةو مةع مةن أالةب كمةا فةي الصةحيح عةن أنةس
ر ي هللا عنه أ رجوً سأل النبي صلى هللا عليه وسلم مقى الساعة ؟ فقال ما أعدن لأةا ؟ قةال :
ما أعددن لأا مةن كثيةر صةوة وال صةياا وال صةدقة ولكنةي أالةب هللا ورسةوله ا فقةال رسةول هللا
صلى هللا عليه وسلم ( :أنت مع من أالببت) .
ً
ً
وفي روا،ة للبخاري :فقلنا ونحن كذل قال نعم قال أنس  " :ففرالنا ،ومئذ فرالا شد،دا " .
 )2مسلم بشرح النووي .13/2
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وقوله  (( :مما سواهما )) فيه جمع مير الرب سبحانه و مير الرسةول صةلى هللا عليةه وسةلم
وقد أنكرر على الخطيب لما قال ومن ،عصأما فقد غوى ا وأالسن ما قيل فيه قوال :
أحدهما  :ما قاله البيضاوي وغيرر أنه انى الضمير هنا إ،ماا إلى أ المعقبر هو مجموع المركب
من المحبقين ال كل واالدة فإنأا والدها ال غية وأمر باإلفراد فةي الةد،ث الخطيةب أشةعاراً بةأ كةل
واالد من العصيانين مسققل باسقلزاا الووا،ة إو العطف فةي تقةد،ر القكر،ةر وا صةل اسةققول كةل
من المعطوفين في الحكم.
قلت  :وهذا جواب بليغ جدا ً.
الثاني  :المل الد،ث الخطيب على ا دب وا ولى ا وهذا على الجواز.
وجواب ثالث  :وهو أ هذا ورد على ا صل ا والد،ث الخطيب ناقل فيكو أرجح.
قــولــه  (( :كما يكره أن يقذف في النار)) أي ، :سقوي عندر ا مرا اإللقاا في النار والعود فةي
الكفر .
قلت  :وفي الحد،ث من الفوا د أ هللا تعالى ،حبةه المامنةو وهةو تعةالى ،حةبأم كمةا قةال } ،حةبأم
و،حبونه {.
 وفيه رد ما ،ظنه الناس من أنه مةن ولةد علةى اإلسةوا أفضةل ممةن كةا كةافراً فأسةلم فمةن
أتصف بأذر ا مور فأو أفضل ممةن لةم ،قصةف بأةا مطلقةا ً ولأةذا كةا السةابقو ا ولةو
أفضل ممن ولد على اإلسوا .
 وفيةةه رد علةةى الوةةوة الةةذ،ن ،قوهمةةو أ صةةدور الةةذنب مةةن العبةةد نقةةص فةةي القةةه مطلقةا ً
والصواب أنه أ لم ،قةب كةا نقصةا ً ا وإ تةاب فةو ا ولأةذا كةا المأةاجرو وا نصةار
أفضل هذر ا مة وإ كانوا في أول ا مر كفارا ،عبدو ا صناا بةل المنققةل مةن الضةول
إلى الأدى ومن السيئان إلى الحسنان ،ضاعف له الثواب قاله شيخ اإلسوا .
من أبوةض شةيئا ً أبوةض مةن أتصةف بةه
 وفيه دليل على عداوة المشركين وبوضأم ا
( )1
فإوا كا ،كرر الكفر كما ،كرر أ ،لقى في النار فكذل ،كرر من أتصف به  .انقأى .
الشرط السادس

[[ الشـرط السـادف  :االنقيـاد بحقو هـا  :وهـي األإمـال والواجبـة إخالصـاً هلل وطلبـاً

لمر اته .

ودليل االنقياد  :لما دلت إليه وله تعالع أ وإنيبوا إلع ربكم وإسلموا له (.)2
و وله  :أ وم إحس

والً مم اسلم وجهه هلل وهو محس

(.)3

و وله  :أ وم يسلم وجهه إلع اهلل وهو محس هقد استمسك بالعروهلل الـوثقع (.)4

إي بال إله إال اهلل.
 )1تـيـسـيــر الـعــزيـــز الـحـمــيــد ( . )477
 )2سورة الزمر آيــ  45ــة .
 )3سورة النساء آيــ  125ــة .
 )4سورة لقمان آيــ  22ــة .
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و ولــه  :أ هــال وربــك ال يؤمنــو حتــع يحكمــوك هــيم شــجر بيــنهم ثــم ال يجــدوا هــي
إنفسهم حرجاً مما

يت ويسلموا تسليما (.)5

وم السنـَّـة  :وله صلع اهلل إليه وسـلم [ ال يـؤم إحـدكم حتـع يكـو هـواه تبعـاً
لما جدت به ] ( .)6وهذا تمام االنقياد وغـايـتــه]] .
قــولــه  (( :وأنيبوا إلى ربكم )) تمامأا من قبل أ ،أتيكم العذاب ام ال تنصرو }.
قةال البوةةوي رالمةةه هللا  " :وأنيبةةوا إلةةى ربكةةم } أقبلةوا وارجعةةوا إليةةه بالطاعةةة وأسةةلموا لةةه }
وأخلصوا له القواليد من قبل أ ،أتيكم العذاب ام ال تنصرو }"(. )7
وقال ابن سعدي  " :ولأةذا أمةر تعةالى باإلنابةة إليةه والمبةادرة إليأةا فقةال  :وأنيبةوا إلةى ربكةم }
بقلوبكم وأسلموا له } بجوارالكم إوا أفردن اإلنابة دخلت فيأا أعمال الخوارس وإوا جمةع بينأمةا
كما في هذا المو ع كا المعنى ما وكرنار .
وفةةي قولـةةـه  :إلةةى ربكةةم وأسةةلموا لةةه } دليةةل علةةى اإلخةةوص ا وأنةةه مةةن دو إخةةوص ال تفيةةد
ا عمال الظاهرة والباطنة شيئا ً .
مةةن قبةةل أ ،ةةأتيكم العةةذاب } مجيئ ةا ً ال ،ةةدفع اةةم ال تنصةةرو } فكأنةةه قيةةل  :مةةا هةةي اإلنابةةة
واإلسوا ؟ وما جز ياتأا وأعمالأا ؟
( )6
فأجاب تعالى بقوله  :واتبعوا أالسن ما أنزل إليكم من ربكم } " .انقأى محل الورض.
قلت  :وتفسير هذ،ن اإلمامين مسقنبط من ارتباط اآل،ة بالقي قبلأا  :قل ،ا عبةادي الةذ،ن أسةرفوا
على أنفسأم ال تنقطعوا من رالمة هللا إ هللا ،وفر الذنوب جميعا ً إنه هو الوفور الةراليم } .فةأعظم
بقفسةةير ،سةةندر الةةدليل فإنةةه ،شةةفي العليةةل و،ةةروي الوليةةل ا و،ز،ةةد المعنةةى و ةةوالا ً وتأكيةةداً مةةا فةةي
صحيح مسلم عن أبي هر،رة أ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قةال  ( :بةادروا با عمةال سةقا :
طلةةوع الشةةةمس مةةن موربأةةةا ا أو الةةدخا ا أو الةةةدجال ا أو الدابةةة ا أو خاصةةةة أالةةدكم ا أو أمةةةر
العامـــة )(. )1
ووجه مطابقة الحد،ث لآل،ة في الحث على المبادرة ا وهذا من اإلنابة هلل عز وجل .
قــولــه  (( :ومن أحسن دينا ا ممن أسلم وجهاه هلل وهاو محسان)) تمامأةا واتبةع ملةة إبةراهيم
النيفا ً } أي ال أالد أالسن تد،نا ً وتعبةداً هلل ممةن جمةع فةي أقوالةه وأعمالةه بةين اإلسةوا واإلالسةا .
وهذا معنار أنه اجقمع له اإلخوص هلل والمقابعة لرسوله صلى هللا عليه وسلم .
قال الحافظ ابن كثير  " :لما وكر الجزاا على السيئان وأنه البد أ ،أخذ مسقحقأا من العبد إما في
الةةدنيا وهةةو ا جةةود لةةه وأمةةا فةةي اآلخةةرة والعيةةاو بةةاهلل مةةن ولة ونسةةأله العافيةةة فةةي الةةدنيا واآلخةةرة
والصفح والعفو والمسامحةا شرع في بيا إالسانه وكرمه ورالمقةه فةي قبةول ا عمةال الصةالحة
من عبادة وكرانأم وإنااأم بشرط اإل،ما وأنه سيدخلأم الجنة وال ،ظلمأم مةن السةناتأم وال مقةدار
النقير وهو النقرة القي في ظأر نواة القمر والقطمير وقد تقدا الكوا على الفقيل وهو الخيط الةذي
في شق النواة ا وهذا النقير وهما في نةواة القمةرة والقطميةر وهةو اللفافةة القةي علةى نةواة القمةرة ا
والثواة في القرآ .
ام قال تعالى  :ومن أالسن د،نا ممةن أسةلم وجأةه هلل } أي أخلةص العمةل لربةه عةز وجةل فعمةل
إ،مانا ً واالقسابا ً وهو محسن } أي اتبع في عمله ما شرعه هللا له وما أرسل به رسوله من الأدى
 )5سورة النساء آيــ  65ــة .
 )6البغوي شرح السنـَّـة .213 /1
 )7تـفـسـيـر الـبـغــوي .65 /4
 )6تـفـسـيــر ابـن سـعــدي .332 /4
 )1مسلم كتاب الفتن باب في بقية من أحاديث الدجال.
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ود،ن الحق ا وهذا الشرطا ال ،صح عمل عامل بدونأما أي ،كو خالصا ً صوابا ً والخالص أ
،كو هلل ا والصواب أ ،كو مقابعا ً للشر،عة فيصةح ظةاهرر بالمقابعةة وباطنةه بةاإلخوص فمقةى
فقد العمل أالد هذ،ن الشةرطين فسةد ا فمقةى فقةد اإلخةوص كةا منافقةا ً وهةم الةذ،ن ،ةراؤو النةاس
االً جاهوً ومقى جمعأا كا عمل المامنين الذ،ن ،ققبل عنأم أالسن مةا
ومن فقد المقابعة كا
عملوا و،قجاوز عن سيئاتأم } اآل،ة .
ً
ولأذا قال تعالى  :واتبع ملة إبراهيم النيفا } وهم محمد وأتباعه إلى ،وا القيامةة كمةا قةال تعةالى
إ أولى الناس بإبراهيم للذ،ن اتبعور وهذا النبي } اآل،ة  .وقال تعالى  :ام أوالينا إلي أ أتبع
ملة إبراهيم النيفا ً وما كا من المشركين } والحنيف  :هو الما ل عةن الشةرك قصةداً أي تاركةا ً لةه
عن بصيرة ومقبل على الحق بكليقةه ال ،صةدر عنةه صةاد وال ،ةردر عنةه راد  ".انقأةى محــــــــةـل
الورض(. )2
وحاصل ما تضمنته اآلية أمران :
أولهما  :أنةه ال ،نةال عمةل عنةد هللا القبةول القةى ،جقمةع فيةه اإل،مةا بةاهلل واإلخةوص لةه ومقابعةة
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهذا هو تماا اإلنقياد وغا،قه .
وثاني األمرين  :أ الحنيفية القي بعث هللا بأا محمداً صلى هللا عليه وسةلم ومةن قبلةه مةن ا نبيةاا
والمرسلين  :هي ملة إبراهيم الخليل صلى هللا عليه وسلم .
قــولــه  (( :ومن يسلم وجهه إلى هللا وهو محسن فقد أستمسك بالعروة الوثقى ))
،خبر جل شأنه أ طر،ق ا سقمساك بالعروة الواقى هو اإلسقسوا هلل مع اإلالسا .
قــولــه  (( :أي بال إله إال هللا ))
قلت  :قد جاا هذا القفسير عن بعض السلف وإتماما ً للفا دة وتقو،ة للمعنى ننقةل مةا قالةه ابةن كثيةر
في نظير هذر اآل،ة من سورة البقرة وهي قوله فمةن ،كفةر بالطةاغون و،ةامن بةاهلل فقةد أسقمسة
بةةالعروة الةةواقى ال إنفصةةاا لأةةا وهللا سةةميع علةةيم } أي مةةن خلةةع ا نةةداد وا واةةا ومةةا ،ةةدعوا إليةةه
الشيطا من عبادة كل مةا ،عبةد مةن دو هللا ووالةد هللا فعبةدر والةدر وشةأد أ ال إلةه إال هةو فقةد
اسقمس بالعروة الواقى } أي فقد ابت في أمرر واسققاا على الطر،قة المثلى والصراط المسققيم .
إلى أ قال ومعنى قوله في الطاغون أنه الشةيطا قةوي جةداً فإنةه ،شةمل كةل شةر كةا عليةه أهةل
الجاهلية من عبادة ا واا والقحاكم إليأا واإلسقنصار بأا .
وقــولــه  :فقد اسقمس بالعروة الواقى ال إنفصاا لأا } أي فقد أسقمس من الد،ن بةأقوى سةبب
وشبه ول بالعروة الواقى القي ال تنفصم هي فةي نفسةأا محكمةة مبرمةة قو،ةة وربطأةا قةوي شةد،د
ولأذا قال :
فقد أسقمس بالعروة الواقى ال إنفصاا لأا }اآل،ــة .
قال مجاهد  :العروة الواقى } ،عني اإل،ما .
وقال الس حدي  :هو اإلسوا .
وقال سعيد بن جبير والضحاك ، :عني ال إله إال هللا .
وعن أنس ابن مال  :العروة الواقى } القرآ .
وعن سالم بن أب حي الجعد قال  :هو الحةب فةي هللا والةبوض فةي هللا وكةل هةذر ا قةوال صةحيحة وال
تنافي بينأا ( . )1انقأى محل الورض.
قــولــه  (( :فال وربك ال يؤمنون  )) ....اآل،ة
 )2ابن كثير .573 /1
 )1تفسير ابن كثير .311 /1
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،خبر جل وعو أ اإل،ما الظاهر والباطن ،حصل بثواة أمور :
أولها  :تحكيم النبي صلى هللا عليه وسلم وهو تحكيم شخصه في الياته وتحكيم شرعه بعد مماته.
ثانيهااا  :أنقفةةاا الحةةرس مةةن النفةةوس الةةال القحكةةيم وهةةذا ،سةةقلزا قبةةول الحكةةم مةةع أتسةةاع الصةةدور
وانشراالأا له .
ثالثها  :القسليم القاا لحكمه صلى هللا عليه وسلم .
و،و ح معنى هذر اآل،ة ما روار البخاري في كقاب القفسير عن عروة ابن الزبير قةال  [ :خاصةم
الزبير رجو من ا نصار في شر،ج من الحرة فقال النبي صلى هللا عليةه وسةلم  [ :أسةق ،ةا زبيةر
ام أرسل الماا إلى جارك فقال ا نصاري ،ا رسول هللا  :أ كا ابن عمق ؟ فقلو وجأه ام قال
أسق ،ا زبير ام أالبس المةاا القةى ،رجةع إلةى الجةدر اةم أرسةل المةاا إلةى جةارك واسةقوعى النبةي
صلى هللا عليه وسلم للزبير القه في صر،ح الحكم الين أالفظه ا نصاري كا أشار عليأما بةأمر
فةو وربة ال ،امنةو القةى
لأما فيه سعة قال الزبير  :فما أالسب هذر اآل،ان إال نزلت في ولة
،حكموك في ما شجر بينأم }(.)2
ونظير هذر اآل،ة في وجوب القسليم لحكم هللا ورسوله قوله تعالى  :فإ تنازعقم في شيا فردور
إلى هللا والرسول إ كنقم تامنو باهلل واليوا اآلخر ول خير وأالسن تأو،و } .
قال الشيخ عبد الرالمن بن سعدي – رالمه هللا – في شرح هذر اآل،ة وما قبلأا ام أمةر بةرد كةل مةا
تنازع الناس فيه من أصول الةد،ن وفروعةه إلةى هللا والرسةول ا أي إلةى كقةاب هللا وسنـَّةـة رسةوله
فإ فيأما الفصل في جميع المسا ل الخوفية ا إما بصر،حأما ا أو عمومأما ا أو إ،مةاا ا أو تنبيةه
ا أو مفأوا ا أو عموا معنى ،قاس عليه ما أشبأه .
كقاب هللا وسنـَّـة رسوله عليأما بناا الد،ن وال ،سققيم اإل،مةا إال بأمةا فةالرد إليأمةا شةرط فةي
اإل،ما فلأذا قال  :إ كنةقم تامنةو بةاهلل واليةوا اآلخةر } فةدل ولة علةى أ مةن لةم ،ةرد إليأمةا
مسا ل النزاع فليس بمامن القيقةً بل مامن بالطاغون كما وكر في اآل،ة بعدها .
ول ة } أي  :الةةرد إلةةى هللا ورسةةوله خيةةر وأالسةةن تةةأو،و }  .فةةإ الكةةم هللا ورسةةوله أالسةةن
ا الكاا وأعدلأا وأصلحأا للناس في أمر د،نأم ودنياهم وعاقبقأم ا أهــ (.)1
ما تفيد اآليات :
أوالا  :وجةةوب اإلخةةوص هلل والةةدر ووجةةوب المقابعةةة للرسةةول صةةلى هللا عليةةه وسةةلم وهةةذا همةةا
سبيل القمس بالعروة الواقى .
ثانيا ا  :وجوب اإلنقياد لحكم هللا ورسوله ظاهراً وباطنا ً وهذا هو وجه أسقشأاد المصنف بأا .
قــولــه  (( :ال يؤمن أحدكم حتى يكون هوه تبعا ا لما جئت به ))
قلت  :أخرس الحد،ث عةن عبةد هللا بةن عمةرو عةن النبةي صةلى هللا عليةه وسةلم البوةوي فةي شةرح
مةدارر
السنة ( .)2والخطيب في القار،خ( )3وابن أبي عاصم في السنة( .)4وغيرهم لكنه ةعيف
على نعيم بن الماد قال فيه الحافظ ابن رجب بعد تخر،جه  " :قلت  :تصحيح هذا الحد،ث بعيد جداً
من وجور منأا :
أنه الد،ث ،نفرد به نعيم بن الماد المروزي ونعيم هذا وإ كا واقه جماعة من ا مةة وخةرس لةه
البخاري فإ أ مة الحد،ث كانوا ،حسنو به الظن لصوبقه في السنـَّـة وتشددر فةي الةرد علةى أهةل
ا هواا وكةانوا ،نسةبونه إلةى أنةه ،ةقأم و،شةبه عليةه فةي بعةض ا الاد،ةث فلمةا كثةر عثةورهم علةى
مناكيرر الكموا عليه بالضعف  .إلى أ قال  :وأما معنةى الحةد،ث مةن ا وامةر والنةواهي وغيرهةا
 )2الـبـخـاري كـتـاب الـتـفـسـيـر بـاب { فـال وربـك ال يـؤمـنـون } .
 )1تـفـسـيــر ابـن سـعــدي .362 /1
 )2شــرح الـسـنـَّـــة للـبـغـــوي .213 /1
 )3تـاريـخ بـغـــداد للـخـطـيـب .361 /4
 )4الـسـنـَّــة ألبـن أبـي عـاصـــم .12 /1
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فيحب ما أمر به و،كرر ما نأى عنه وقد ورد القرآ بمثل هذا فةي غيةر مو ةع قةال تعةالى  :فةو
ورب ة ال ،امنةةو القةةى ،حكمةةوك فيمةةا شةةجر بيةةنأم اةةم ال ،جةةدوا فةةي أنفسةةأم الرج ةا ً ممةةا قضةةيت
و،سلموا تسليما } .
ً
وقال تعالى  :ومةا كةا لمةامن وال مامنةه إوا قضةى هللا ورسةوله أمةرا أ ،كةو لةه الخيةرة مةن
أمرهم } .ووا سبحانه وتعالى من كرر ما أالبه هللا وأالب ما كرهه هللا قال هللا تعالى  :ول بةأنأم
كرهوا ما أنزل هللا فأالبط أعمالأم }.
وقال تعالى  :ول بأنأم اتبعوا ما أسخط هللا وكرهوا ر وانه فأالبط أعمالأم }.
فالواجب على كةل مةامن أ ،حةب مةا أالبةه هللا محبةة توجةب لةه اإلتيةا بمةا وجةب عليةه منةه فةإ
زادن المحبة القى أتى بما ندب إليه منه كا ول فضوً وأ ،كرر ما كرر هللا تعالى كراهة توجةب
له الكف عما الرا هللا عليه منه فإ زادن الكراهه القى أوجبت الكف عما كرهةه تنزهةا ً كةا ولة
فضوً وقد ابت في الصحيحين عنه صلى هللا عليه وسةلم أنةه قةال  ( :ال ،ةامن أالةدكم القةى أكةو
أالةةب إليةةه مةةن نفسةةه وولةةدر وأهلةةه والنةةاس أجمعةةين ) فةةو ،كةةو المةةامن مامنةا ً القةةى ،قةةدا محبةةة
الرسول على محبة جميع الخلق ا ومحبة الرسول تابعة لمحبة مرسله ا المحبة الصحيحة تققضةي
( )5
المقابعة والموافقة في الب المحبوبان وبوض المكروهان " أهـ
قلت  :و،بدو لةي والعلةم عنةد هللا أ المصةنف رالمةه هللا أسقشةأد بالحةد،ث لصةحة معنةار كمةا وكةر
الحافظ ابن رجب مدعما ً با دلة.

الشرط السابع

[[ الشرط السابع :القبول المنافي للرد .
ودليل القبول  :قوله عاهال : :و وله لا مها نرسهلنا مه قبلها فهي قريه مه نه ير

قهال

معرفوها نا وجدنا آباءنا عل :نم وانها عله :آرهارهق مقعهدو * قهال نولهو جكهعلق بىههد
ممها وجهدعق عليه آبهاءلق قههالوا نها بمها نرسهلعق به لههافرو * فانعقمنها مهن ق فهانظر ليه
لا عاقب المل بي } (.)1
وقوله عاههال : :و ن ههق لههانوا ا قيههل ل ههق

له

او يسههعلبرو ويقولههو نكنهها لعههارلوا

آل عنا لشاعر مجنو }(.)2
ومه السنهـه مها ربههأ عه نبهي موسهه :ر هي او عنه عه النبههي صهل :او عليه وسههلق
قههال  ( :مرههل مهها بارنههي او ب ه م ه ال ههد والالههق لمرههل الأيههً اللريههر نصهها
فلا من ا نقي قبلأ الماء فىنهبهعهأ اللأل والاش

اللريهر ولانهأ من ها نجهاد

الماء فنفع ب ا او الناس فشهربوا وسهقوا وعرعهوا  ،ونصها

نر هها

نمسهلأ

من ها طاكفه ن هر نمها ههي

 )5جامع العلوم والحكم ( . ) 364
 )1سورة الزخرف آيــ  23ــة .
 )2سورة الصافات آيــ  35ــة .
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قياها

عمسها مهاء و عنبههأ لهأل ؛ فه لا مر هل مه فقه فهي ديه او ونفاه مها بارنههي

او ب فالق وعلق  ،ومرهل م لق يرفع ب لا رنسا ولق يقبل هد او اله

نرسهلأ به

()3

]].
قــولــه  (( :وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إال قال مترفوها  ))....اآل،ان
،خبةةر جةةل انةةاار أ صةةنيع قةةر،ش ومةةن خةةولأم فةةي ردهةةم دعةةوة النبةةي صةةلى هللا عليةةه وسةةلم
وإعرا أم عن ما جاا به من الحق هو شةبيه بصةنيع ا مةم السةالفة مةع أنبيةا أم والباعةث لأةاالا
وأولئ هو الققليد لألشخاص والنحل .
قال الشيخ عبد الةرالمن بةن ناصةر السةعدي – رالمةه هللا – " :وكةذل مةا أرسةلنا مةن قبلة فةي
ق ر،ةةة مةةن نةةذ،ر إال قةةال مقرفوهةةا } أي منعموهةةا وملاهةةا الةةذ،ن أطوةةقأم الةةدنيا وغةةرتأم ا مةةوال
واسقكبروا على الحق إنا وجدنا آباانا علةى أمةة وإنةا علةى آاةارهم مققةدو } أي فأةاالا ليسةوا
ببةةدع مةةنأم ولةةيس بةةأول مةةن قةةال بأةةذر المقالةةة ا وهةةذا االالقجةةاس مةةن هةةاالا المشةةركين الضةةالين
بققل يدهم آلبا أم الضالين ليس المقصود به إتباع الحق والأدى وإنما هو تعصب محةض ا ،ةراد بةه
الشبأة الباطلة أولو جئقكم بأهدى مما وجدتم عليه آبةااكم } أي أفققبعةوني جةل الأةدى قةالوا
إنةةا بمةةا أرسةةلقم بةةه كةةافرو } ،علةةم بأةةذا أنأةةم مةةا أرادوا اتبةةاع الحةةق والأةةدى وإنمةةا قصةةدهم إتبةةاع
الباطةل والأةوى فةانظر كيةف كةا عاقبةة المكةذبين } فليحةذر هةاالا أ ،سةقمروا علةى تكةذ،بأم
فيصيبأم ما أصابأم " .أهـ(.)1
مـا تفيده اآليات :
أوال  :تثبيت قلب النبي صلى هللا عليه وسلم وتسليقه وأنه ليس بةدعا مةن المةردود أقةوالأم كمةا أ
قومه ليسوا بدعا من المكذبين .
ثانيا ا  :القحذ،ر ممن مخالفة النبي صلى هللا عليه وسلم .
ثالثا ا  :خطر الققليد وأنه من أعظم الصوارف عن قبول الحق والأدى ومما ،ةدل علةى ولة مةا فةي
الصحيحين عن سعيد بن المسيحب عن أبيه لما الضرن أبا طالب الوفاة جةاار رسةول هللا صةلى هللا
عليه وسلم فوجد عندر أبا جأل وعبد هللا ابن أبي أميةة أبةن المويةرة فقةال  ( :أي عةم قةل ال إلةه إال
هللا كلمة الاس لة بأةا عنةد هللا ) ا فقةال أبةو جأةل وعبةد هللا ابةن أبةي أميةة  :أترغةب عةن ملةة عبةد
المطلب فلن ،زل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،عر أا عليةه و،عيدانةه بقلة المقالةة قةال  :قةال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ( :وهللا سقوفر ل ما لم أنه عن ) فأنزل هللا ما كا للنبةي
والذ،ن أمنوا أ ،سقوفروا للمشركين } فأنزل هللا في أبي طالب أن ال تأةدي مةن أالببةت ولكةن
هللا ،أدي من ،شاا } (.)2
قال المصنف في مسا له  :المسألة الثامنة ( :)3مضرة أصحاب السوا على اإلنسا .
المسألة القاسعة  :مضرة تعظيم ا سوف وا كابر.

 )3البخاري كتاب العلم باب فضل من عَـلِـ َم وعَـلـَـ َم .
 )1تفسير ابن سـعــدي .442 /4
 )2البخاري كتاب التفسير باب { أنك ال تهدي من أحببت  ...اآلية } .
 )3مسلم كتاب التوحيد .
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فانظر هدانا هللا وأ،اك كيف أار أبو طالب د،ن آبا ه وأجةدادر وأبةا أ ،شةأد شةأادة الحةق إ فةي
ول لةذكرى لمةن كةا لةه قلةب أو ألقةى السةمع وهةو شةأيد } إ،ةاك أ،أةا المسةلم والقعصةب ا المةق
والققليد ا عمى .
قــولــه (( :إنهم كانوا إذا قيل لهم ال إله إال هللا  ))....اآل،ة
قال الشيخ عبد الرالمن السعدي  " :أنأم كانوا إوا قيل لأةم ال إلةه إال هللا } فةدعوا إليأةا وأمةروا
بقرك إالهية ما سوار ،سقكبرو } عنأا وعلى من جاا بأةا و،قولةو } معار ةة ً لأةا أإنةا
لقاركوا آلأقنا } القي لم نزل نعبدها نحن وآباؤنا لقول شاعر مجنو } ،عنةو محمةداً صةلى هللا
عليه وسلم فلم ،كفأم قبححأم هللا اإلعراض عنه وال مجرد تكذ،به القى الكموا عليه بةأظلم ا الكةاا
وجعلور شاعراً مجنونا ً وهم ،علمو أنه ال ،عرف الشعر والشعراا وال وصفة وصفأم وأنةه أعقةل
خلق هللا وأعظمأم رأ،ا "(.)4أهـ
قلت  :وهذا الصنيع من المشركين اإلعراض والقرك كما أنه أقبح ا سةاليب فةي الصةد عةن سةبيل
هللا ولأذا كذبأم الحق جل عةور ونقةض قةولأم ودالةض فةر،قأم فةي اآل،ةة بعةدها بةل جةاا بةالحق
وصدق المرسلين } .
ً
ً
قال الحافظ ابن كثير – رالمه هللا  " : -قال هللا تعةالى تكةذ،با لأةم وردا علةيأم بةل جةاا بةالحق }
،عنةةي رسةةول هللا صةةلى هللا عليةةه وسةةلم جةةاا بةةالحق فةةي جميةةع شةةرعة هللا تعةةالى لةةه مةةن ا خبةةار
والطلب وصدق المرسلين } أي صدقأم فيما أخبروا عنه من الصفان الحميدة والمناهج السد،دة
وأخبر عن هللا تعالى في شرعه وأمرر كما أخبروا ما ،قال ل إال ما قةد قيةل للرسةل مةن قبلة }
اآل،ة" ( . )5أهـ
قــولــه  (( :ومن السنـَّـة ما ثبت عن ابي موسى  )) ....الخ
قلت  :أخرجه الشيخا وهذا لفظ البخاري (.)1
قــولــه  (( :مثل ما بعثني هللا به من الهدى والعلم  )).....الخ
قلت  :ووجه اسقدالل المصنف به ،ظأر من قوله صلى هللا عليه وسةلم  ( :فةذل مثةل مةن فقةه فةي
د،ن هللا ونفعه ما بعثني هللا به فعـلم وعـلحم ومثل من لةم ،رفةع بةذل رأسةا ً ولةم ،قبةل هةدى هللا الةذي
أرسلت به ).
قال النووي رالمه هللا  " :أما معاني الحد،ث ومقصودر فأو تمثيةل الأةدى الةذي جةاا بةه صةلى هللا
عليه وسلم بالويث ومعنار  :أ ا رض اواة أنوع وكذل الناس :
فالنوع األول :من ا رض ،نقفع بةالمطر فيحيةى بعةد أ كةا ميقةا ً و،نبةت الكةأل فينقفةع بأةا النةاس
والدواب والزرع وغيرر.
وكذا النوع ا ول من الناس ،بلوه الأدى والعلم فيحفظه فيحيا قلبه و،عمةل بةه و،علمةه غيةرر فينقفةع
و،نفع.
والنوع الثاني  :من ا رض ما ال تقبل اإلنقفاع في نفسأا لكن فيأا فا دة وهي إمساك الماا لويرها
فينقفع بأا الناس والدواب .
وكذا النوع الثاني من الناس لأم قلوب الافظة لكن ليست لأم أفأاا ااقبة وال رسةو لأةم فةي العقةل
،سقنبطو به المعاني وا ال كاا ولةيس عنةدهم إجقأةاد فةي الطاعةة والعمةل بةه فأةم ،حفظونةه القةى
،أتي طالب محقاس مقعطش لما عندهم من العلم أه ٌل للنفع واالنقفاع فيأخذر منأم فينقفع به فأةاالا
نفعوا بما بلوأم .
والنوع الثالث  :من ا رض السبا القي ال تنبت ونحوها فأةي ال تنقفةع بالمةاا وال تمسةكه لينقفةع
بأا غيرها .
 )4تفسير ابن سعدي .256 /4
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 )4سبق تخريجه .
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وكذا النوع الثالث من الناس ليست لأم قلوب الافظة وال أفأةاا واعيةة فةإوا سةمعوا العلةم ال ،نقفعةوا
به وال ،حفظونه لنفع غيرهم  .وهللا أعلم .
وفي هذا الحديث أنواع من العلم منها :
 -1رب ا مثال .
 -2ومنأا فضل العلم والقعليم .
 -3وشدة الحث عليأا .
( )2
 -4ووا ا عراض عن العلم " .انقأى  .وهللا أعلم .
هذا ما ،سر هللا جمعه وتحر،رر من الشرح المخقصر على أدلة شروط
ال إله إال هللا وقد تم الفرا منةه ليلةة الخمةيس المصةادف للحةادي والعشةر،ن مةن ربيةع الثةاني لعةاا
أربعةةة عشةةر وأربعما ةةة وألةةف ا وكةةا بالمد،نةةة النبو،ةةة والحمةةد هلل الةةذي بنعمقةةه تةةقم الصةةالحان ا
وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .

تم بحمد اهلل

 )1مسلم بشرح النووي .47 / 15
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