تيسري اإلله

بشرح أدلة شروط ال إله إال اهلل

لفضيلة الشيخ
عبيد بن عبداهلل بن سليمان اجلابري
 -حفظه اهلل -

اعتىن به :
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أبو جويرية عفا اهلل عنه وغفر له ذنبه وسرت له عيبه
تيسري اإلله بشرح أدلة شروط ال إله إال الـله
لفضيلة الشيخ عبيد بن عبداهلل اجلابري
المقـدمـة
الحمد هلل رب العالمين والعاقبة لممقيةين وهدةأد ه ل لة ل د والةدر ل دة  ،لة ا قيةوا الاةماوان وا را ةين
وهدأد ه محمداً عبدر ورسول وصفي ا مين صمى د عمي وسمم وعـمى آل وصحب الطـيـبـيـن الـطـاهــ ،ن .
هما بعــد :
منق د الا ً لما اسقدل ب ماا الدعوة المبارك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رالم د عمى د وط
فأذا مخقص
ل ل ل د ا وسميق " تيسير اإلله بشرح أدلة شروط ال إله إال هللا " .

منهج التأليف
أوالا :قمت بكقاب د وط ل ل ل د ا وهتبعت كل د ط بدليم ا مع المحافظ عمى لفظ المصنف .
ثانيا ا :عزون اآل،ان الي آني القي اسقدل بأا المصنف لى موا عأا من الاور كما قمت بقخ ،ج هالاد،ث .
ثالثا ا :تيصدن في د الي لألدل النيول عن ههل العمم فجعمقأا جل الش ح ألسباب كثيرة منأا :
أوالا  :عق افي الص ،ح هل الاابي مةن عممةاا االسةوا وا مة بالفضةل الجز،ةل عمة حي ،حفزنةي عمةى ولة قولة
صمى د عمي وسمم  (:ل ،شك د من ل ،شك الناس ).
ثاني اا ا  :االسةةأاا فةةي دعةةوة دةةباب االسةةوا المقطمعةةين لةةى سةةبل ال دةةاد واالسةةقيام والمقحماةةين لاةةبل االصةةوح
والصوح لى ه ،نأموا من كقب عمماا االسوا الذ،ن بنو فيأأةم عمةى الكقةاب والانـَّةـ وت بةوا عميأمةا ول ،وقة وا
بب ،ق الكقب الفك  ،المعاص ة ا فإ غالبأا مبني عمى الجأل بحيا ق الد،ن هصولً وف وعا ً .
ثالثا ا  :لعمي هعطيت دليوً قاطعا ً عمى ه ه م االسوا كشيخ االسةوا ابةن تيمية ومةن قبمة االمةاا هالمةد ومةن جةاا
بعدهما مثل ديخ االسوا محمد بن عبد الوهاب و العمماا المعاص ،ن مثل ابن سعدي هم خي من ،ش ح ل لة ل
د ا و،ع ح فةو النةةاس اليييقأةا والعمةةل بميقضةاها وه مةةن ا حدعةى ولة فةي هربةةاب الكقةب الفك ،ة قةد هبعةةد النةةـجع
وهعظم الف  ،ا ووج سأما من الام بميالق تم بالقأو،ن من دأ ه م الدعوة الامفي ودعا ا م عامة والشةباب
خاص لى االنح اف عن منأج الامف وركوب البدع ومةا هالاةن مةا قالة هبةو عثمةا النياةابوري – رالمة د –
من ه حم الانـَّـ عمى نفا قولً وفعوً نطق بالحكم ومن ه حم الأوى عمى نفا قولً وفعوً نطق بالبدع .
وصمى د وسمم عمى نبينا محمد وعمى آل وصحب هجمعين

كــقبـــــــــــــــــــــــ :

الفيي لى د عبيد بن عبةد د بةن سةميما الجةاب ي المةدرس بالجامعة االسةومي بالمد،نة النبو،ة [سةابيا ]
ال سأا د وبارك فيأا وفي مشا خأا وعمما أا دعاة الحق عمى نور من د وبصي ة .
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شروط ال إله إال هللا  :الشرط األول
قال رالم د تعالى  [[:شروط ال إله إال اهلل ]]
قوله  (( :د وط ))
جمع د ط والش ط في المو العوم و،جمع عمى دة وط وهدة اط والمة اد هاهنةا مةا ،قحةقم عمةى
المكمف مع فق والعمل ب القى ،كو موالداً ظاه اً وباطنا ً.

[[ الـشــرط األول :العلم بمعناها نفياً واثباتاً .

 ودليــل العلــم ولــه تعــال  { :فــاملم هنــه ال إلــه إال اهلل }( .)1و ولــه { إال مـ
شهد بالحق وهم يعلمو }( .)2هي بال إله إال اهلل .

{ وهم يعلمو } بقلوبهم ما نطقوا به بألسنتهم.
 وم السنـَّـة  :الحديث الثابت في الصحيح مـ مثمـا ر ـي اهلل منـه ـال:
ال رسـول اهلل صـل اهلل مليـه وسـلم  ( :مـ مـات وهـو يعلـم هنـه ال إلـه إال
اهلل دخل الجنة ) (]] .)3

قوله  (( :العلم بمعناها نفيا ا وإثباتا ))
،قضمن دط ها ا ول نفي العبادة عما سوى د عز وجةل كمةا ،قضةمن دةط ها الثةاني اباتأةا لة
سبحان وتعالى ا فكما ه الحق جل عور ل د  ،ل في ممك وخمي وتدبي ر فإن ل د  ،ل في
عبادت .
وهذا ما بعث د ب النبيين والم سمين واتفيت عمي دعوتأم قال تعةالى  { :ومةا هرسةمنا مةن قبمة
رسول ل نوالي لي هن ل ل ل هنا فاعبدو }(.)4
من
ٍ
( )5
وقال نوح وهود وصالح ، { :ا قوا اعبدوا د مالكم من ل غي ر } .
وقال تعالى مخب اً عن اتفاق دعوة ا نبياا والم سمين { وليد بعثنا في كل هم رسةول ً ه اعبةدوا
د واجقنبوا الطاغون }(. )6
وقال عن الخميل عمي الصوة وسةوا { و و قةال بة اهيم بية وقومة ننةي بة اا ممةا تعبةدو ل
الذي فط ني فإن سيأد،ن وجعمأا كمم باقي في عيب لعمأم  ،جعو } (.)7
وقال تعالى في ما هم ب نبي محمد صمى د عمية وسةمم ه ،بموة هةذر ا مة { وقضةى ربة هل
تعبدوا ل ،ار } وقال في مو ع آخ { واعبدوا د ول تش كوا ب ديئا }.
 )1سورة محمد آيـ11ــة .
 )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 .
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فأذر اآل،ان وما في معناها من الكقاب الك ،م ص ،ح الدللة عمةى ه ا نبيةاا والم سةمين جميعةا ً
دعوا قومأم لى تحييق معنى ل ل ل د هن ل معبود بحق ل د .
قــولــه  { :فةاعمم هنة ل لة ل د } تمامأةا { واسةقوف لةذنب ولممةيمنين والميمنةان ود ،عمةم
مقيمبكم ومثواكم } (.)1
قال ابن سعدي رالم د  " :العمم لبد في من ق ار اليمب ا بمعنى ما طمب من عمم ا وتمامة ا
ه ،عمل بميقضار  .وهذا العمم ا الذي هم د ب – وهو العمم بقواليد د – ف ض عةين عمةى كةل
مامم ا ل ،ايط عن هالد ا كا نا من كا ا بل كل مضط لى ول  .والط ،ق لى العمم بأنة ل لة
ل د ا همور :
أحــدهــما  :بل هعظمأما  -:تدبي هسما وصفات ا وهفعال الدال عمى كمال ا وعظمق ا وجول
ا فإنأا توجب بذل الجأد في القأل ل ا والقعبةد لمة ب الكامةل ا الةذي لة كةل المةد ومجةد ا وجةول
وجمال .
الـثـانـي  :العمم بأن تعالى هو المنف د بالخمق والقدبي ا فيعمم بذل هن المنف د با لوهي .
الـثـالث  :العمم بأن المنف د بالنعم الظاه ة والباطن ا الد،نية والدنيو،ة  .فةإ ولة ا ،وجةب تعمةق
اليمب ب ا ومحبق ا والقأل ل والدر ل د  ،ل .
الـرابــع  :ما ن ار ونامع ا من الثواب ولو ،اليا مين بقواليدر ا من النصة ا والةنعم العاجمة ا
ومن عيوبق عدا المش كين ب ا فإ هذا ا داع لى العمم ا بأن تعالى والدر ا الماقحق لمعبةادة
كمأا .
الخامس :مع ف هوصاف ا واا وا نداد ا القي عبدن مع د ا واتخذن آلأ ا وهنأا ناقص مةن
اً ا ول موتا ً ا ول الياةً ا
جميع الوجور ا فيي ة بالذان ا ل تمم لنفاأا ول لعابدها ا نفعا ً ول
ول نشوراً ا ول ،نص و من عبدهم ا ول ،نفعونأم بمثـيال ورة ا من جمب خية ا هو دفةع دة ا
فإ العمم بذل ا ،وجب العمم ا بأن ل ل ل د اوبطو لأي ما سوار.
الـسـادس  :اتفاق كقب د عمى ول وتواطيها عمي .
الـسـابــع  :ه خواص الخمق ا الذ،ن هم هكمل الخميي هخوقا ً وعيةولً ا وره،ةا ا وصةوابا ً ا وعممةا
– وهم ال سل وا نبياا والعمماا ال بانيو – قــد دأدوا هلل بذل .
الـثـامـن  :ما هقام د من ا دلة ا فيية والنفاةي ا القةي تةدل عمةى القواليةد هعظةم دللة ا تنةادي
عم ي بماا الالأا ا بما هودعأا من لطف صنعق ا وبد،ع الكمق ا وغ ا ب خمي ا فأذر الطة ق ا
القي هكث د من دعوة الخمق بأا ا لى هن ل ل ل د ا وهبداها في كقاب ا وهعادها ا عند تأمةل
العبد في بعضأا ا لبد ه ،كو عندر ،يين ا وعمم بذل ا فكيف ا وا اجقمعت وتواطأن ا واتفيت
ا وفامت هدل لمقواليد من كل جانب .
فأناك  ،سخ اال،ما والعمم بذل ا في قمب العبد ا بحيث ،كو كالجبال ال واسي ل تزلزل الشةب
والخيالن ا ول ،زداد – عمى تك ار الباطل والشب – ل نموا وكمالً.
هــذا ا وا نظ ن لى الدليل العظيم ا وا م الكبي – وهو تدب هذا الية آ العظةيم والقأمةل فةي
آ،ات فإن الباب ا عظم لى العمم بالقواليد و،حصل ب من تفاصيم وجمم ما ل ،حصــــــــةـل فةي
غي ر "  .ههـ()2
مــا تفيده اآليــة :

 )1سورة محمد اآليــ  11ــة .
 )2تفسير ابن سعدي 35 /5
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أوالا  :وجوب العمم بمعنى ل ل ل د نفيا ً و اباتةا ً وقـةـد وكةـ الشةيخ رالمة د الطة ق الموصةم
لى هـذا العمم .
ثانيااـا ا  :فةةي هم ة ر صةةمى د عمي ة وسةةمم بالسةةقوفار لممةةيمنين والميمنةةان دةةمول لمعصةةاة مةةن
الماممين.
ً
قةةال االمةةاا هالمةةد  :ومةةن مةةان مةةن ههةةل اليبمة موالةةدا ،صةةمي عمية و،اةةقوف لة ول ،حجةةب عن ة
1
السقوفار ول تق ك الصوة عمي لذنب هونب – صوي اً كا هو كبي اً – هم ر لى د تعالى
قـلـت  - :هـذا هو ما هجمع عمي ههل الانـَّـ فيمن مان عمى كبي ة من ههل القواليد.
ثـالـثـا ا  :الاط عمم د بأعمال العباد ومجازاتأم عميأا .
قـولــه  (( :إال من شهد بالحق وهم يعلمون ))
قال ابن كثي رالم د  " :هــذا اسقثناا منيطع هي لكن من دأد بالحق عمى بصةي ة وعمةم فإنة
2
تنفع دفاعق عندر بإون لـ " ا.هـ
قــولــه  (( :أي بال إله إال هللا ))
قال الشيخ عبد ال المن بن سعدي  " :هي نطق بماان مي ا بيمب عالما بما ،شةأد بة و،شةق ط ه
،كو دأادت بالحق وهي الشأادة هلل تعالى بالوالداني ول سم بالنبوة وال سال وصةح مةا جةااوا
3
ب من هصول الد،ن وف وع واليا ي ود ا ع "
قــولــه  :في (( الصحيح )) :هي في صحيح مامم .
ً
قــولــه  (( :من مات وهو يعلم  ...الخ ))  :قةال النةووي مبوبةا عمية فةي كقةاب اال،مةا  " :بةاب
الدليل عمى ه من مان عمى القواليد دخل الجن قطعا ً " .
قـلـت  - :اتفق صح اسقشأاد المصنف واسقنباط النووي مةن لفةظ الحةد،ث ا وفةي معنةار هالاد،ةث
كثي ة منأا:
أوال ا  :ما روار الشيخا عن عبةادة بةن الصةامت ر ةي د عنة قةال  :قةال رسةول د صةمى د
عمي وسمم  ( :من دأد ه ل ل ل د والدر ل د  ،ل ا وه محمداً عبدر ورسول وه عياةى
عبد د ورسول وكممق هلياها لى م ،م وروح من والجن الق والنار الق هدخم د الجن عمى ما
4
كا من العمل "
ثـانـيـا ا  :ما روار مامم عن جاب ه رسول د صمى د عمي وسمم قال  ":من ليي د ل ،شة ك
ب ديئا دخل الجن ا ومن ليي ،ش ك ب ديئا دخل النار" .5
فهذه األحاديث كما ترى وما في معناها تفيد أمرين - :
األول  :الوعد بدخول الجن لمن مان عمى القواليد .
والثاااني  :ه م تكةةب الكبيةة ة ل ،خةة س عةةن ماةةمى اال،مةةا ففيأةةا دةةاهد لمعقيةةد ههةةل الانـَّةةـ
والجماع ه الفاسق الممي ميمن بإ،مان فاسق بكبي ت و،ز،د هذا تو يحا ً ما روار البخةاري عةن
هنس ر ةي د عنة قةال  :قةال رسةول د صةمى د عمية وسةمم  ( :مةن صةمى صةوتنا واسةقيبل
6
قبمقنا وهكل وبيحقنا فذل المامم الذي ل وم د ووم رسول د فو تخف وا د في ومق )

 )1أصول السنة ص65
2
) تفسير ابن كثير 147 / 4
3
) تفسير 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
5
) مسلم كتاب اإليمان باب  :من مات ال يشرك باهلل شيئا دخل الجنة ومن مات مشركا دخل النار
 )6البخاري  :أبواب القبلة  :فضل استقبال القبلة .
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الشرط الثاني

[[ الشرط الثاني  :اليقي

وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب .

ودليل اليقي  :وله تعال { إنما المؤمنو الذي آمنوا باهلل ورسوله ثم لم يرتـابوا

وجاهــدوا بــأموالهم وهنفســهم فــي ســبيل اهلل هولدــك هــم الصــاد و } ( .)1فاشــترط فــي
صدق إيمانهم باهلل ورسوله كونهم لم يرتابوا  ،هي لم يشكوا فأمـا المرتـاب فهـو مـ

المنافقي .

وم السنـَّـة  :الحـديث الثابـت فـي الصـحيح مـ هبـي هريـرهلل ر ـي اهلل منـه ـال :
ال رسول اهلل صل اهلل مليـه وسـلم ( هشـهد ه ال إلـه إال اهلل وهنـي رسـول اهلل ال

يلقي اهلل بهما مبد غير شاك فيهما إال دخل الجنة )(.)2

وفي رواية( ال يلقي اهلل بهما مبد غير شاك فيهما فيحجب م الجنة )(.)3
وم هبي هريرهلل هي اً م حديث طويل( م لقيت م وراء هذا الحـادط يشـهد ه ال
إله إال اهلل مستيقناً بها لبه فبشره بالجنة)

()4

]] .

قــولــه  (( :إنما المؤمنون الذين أمنوا باهلل ورسوله ))  ..اآل. ،
{ نمةةا } هداة الص ة وهةةو ابةةان الحكةةم فةةي المةةذكور ونفي ة عمةةا سةةوار ا والمعنةةى  :ه مةةن ههةةل
اال،ما الحق ظاه اً وباطنةا ً مةن آمةن بةاهلل ورسةول قةولً وفعةوً واعقيةاداً غية دةاك فةي ولة ول
م تاب وجاهد بمال ونفا في سبيل د ولأذا قال  { :هولــئـ هم الصادقو } .
والشاهد من اآل { : ،ام لم  ،تابوا } وفي اآل ،غي مةا اسةقدل لة المصةنف دليةل عمةى ه العمةل
من مامى اال،ما .
ووج دللقأا عمى ول وك الجأاد في سبيل د وهو عمل من خصال اال،ما الواردة في اآل،
.
و،دل لذل من الانـَّـ ما روار الشيخا عن هبى المزة قال  :كنت هت جم بين ،دي ابن عباس وبين
الناس فأتق ام هة تاأل عن نبيذ الج  :فيال :وفةد عبةد الةـييس هتةوا رسةول د صةمى د عمية
وسمم فيال رسول د صمى د عمي وسمم [ من الوفد ؟ هو من اليوا ؟ قالوا  :ربيع قال [ م البا ً
باليوا ا هو بالوفد ا غي خزا،ا ول ندامى ] قال  :فيالوا ،ا رسول د نا نأتي مةن دةي بعيةدة و
بيننا وبين هذا الحةي مةن كفةار مضة و نةا ل ناةقطيع ه نأتية ل فةي دةأ الحة اا فم نةا بةأم
فصل نخب ب من وراانا ندخل ب الجن ا قال  :فةأم هم بةأربع  :ونأةاهم عةن هربةع  .قةال همة هم
باال،ما باهلل والدر وقال [ هل تدرو ما اال،ما باهلل ] قالوا د ورسول هعمم قال  [ :دأادة ه ل
 )1سورة الحجرات آيــ  15ــة .
 )2مسلم كتاب اإليمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا.
 )3المصدر نفسه .
 )4المصدر نفسه .
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ل ل د وه محمدهً رسول د ا ٌوقاا الصوة و ،قاا الزكاة ا وصوا رمضا ا وه تيدوا خماا ً
من المونم  ....الحد،ث (.)1
الشاهد من تفاي النبي صمى د عمي وسمم اال،ما بأعمال االسوا الظاه ة .
قــولــه  (( :من السنـَّـة الحديث الثابت في الصحيح )).
قلت  :هو في صحيح مامم ول قص عن هبي ه  ،ة ر ي د عن قال  :كنا مع النبةي صةمى د
عمي وسمم في ماي قال فنفدن هزواد اليوا قال القى هم بنح بعض الما مأم قال  :فيال عمة ،ةا
رسول د لو جمعت ما بيي من هزواد اليةوا فةدعون د عميأةا قةال ففعةل قةال فجةاا وو البة ببة ر
ووو القم ة بقم ة ر ا قةةال مجاهةةد ووو النةةواة بنةةوار قمةةت  :ومةةا كةةانوا ،صةةنعو بةةالنوى قةةال كةةانوا
،مصون و،ش بو عمي الماا ا قال فدعا عميأا القى مأل اليوا هزودتأم فذك ر (.)2
قــولــه  (( :هدأد ه ل ل ل د وهني رسول د )) .
الشةأادة فةةي الموة االعةوا واالقة ار ا والمة اد بة هاهنةةا اعقة اف المكمةف هلل بالعبةةادة والوالدانية
ولمنبي صمى د عمي وسمم بال سال .
قــولـه  (( :ال يلقى هللا بهما عبد )) .
هي ،وا الييام بالشأادة هلل بالوالداني ولنبي بال سال .
شاك فيهما )) .
قـولـه  (( :غير
ٍ
هي م تاب ول مق دد .
وهذا هو وج الشاهد من الحد،ث .
قـولـه  (( :وفي رواية )) .
قلت  :هو كالذي قبمة عنةد ماةمم وبةنفس الاةياق مةع اخةقوف ،اةي وفية تحد،ةد بةأ تمة الحاداة
وقعت في غزوة تبوك.
قــولــه  (( :فيحجب عن الجنة )) :هي ل ،منع عن الجن ا ولبد اليال ول من بيا هم ،ن :
األمراألول  :ه الحجب عن الجن نوعا :
ا ول  :الجب دا م وهذا في الق الكفار وهو المنفي عن من ليي د عمى القواليد.
والثةةاني  :الجةةب ميقةةت ا وهةةذا قةةد ،صةةيب بعةةض الموالةةد،ن لقق ة افأم الكبةةا كمةةا دلةةت عمي ة
ا الاد،ث المقوات ة في الشفاع .
واألمر الثاني  :ه الحجب المنفي في هذا الحد،ث ليس عمى طوقة بةل مييةد بةالييود الثيةال ا مةن
العمم بمعنى ل ل ل د والعمةل بميقضةاها وسةقع ف مز،ةداً مةن الباةط عنةد كومنةا عمةى الةد،ث
عقبا في د ط االخوص .
قــولـه  (( :وعن أبي هريرة أيضا ا من حديث طويل ))
قلت  :هو عند مامم ولفظ  :كنا قعوداً الول رسول د صمى د عمي وسمم معنا هبو بكة وعمة
في نف فياا رسول د صمى د عمي وسمم من بين هظأ نا فأبطةأ عمينةا وخشةينا ه ،يقطةع دوننةا
وفزعنا فيمنا فكنت هول من فزع فخ جت هبقوي رسول د صمى د عمي وسمم القى هتيت الا طا ً
لألنصار لبني النجار فدرن ب هل هجد ل بابا فمم هجد ا فإوا ربيع ،دخل فةي جةوف الةا ط مةن بئة
خارج ( وال بيع الجدول ) فاالقفزن كمةا ،حقفةز الثعمةب فةدخمت عمةى رسةول د صةمى د عمية
وسمم فيال  ( :هبو ه ،ة ة ؟ ) فيمةت نعةم ،ةا رسةول  .قةال  ( :مةا دةأن ؟ ) قمةت كنةت بةين هظأ نةا
فيمت فأبطأن عمينا فخشينا ه تيقطع دوننا ففزعنا فكنت هول من فزع فأتيت هذا الحا ط فاالقفزن
كما ،حقفز الثعمب ا وهيلا الناس ورا ي فيال ( ،ا هبا ه  ،ة ) وهعطاني نعمي ا قال وهب بنعمي
هاتين فمن لييت من وراا هذا الحا ط ،شأد ه ل ل ل د ماقييما ً بأا قمب فبش ر بالجن ) فةذك
الحد،ث وفي ه عم قال ، :ا رسول د بأبي هنت وهمي ا ابعثت هبا ه  ،ة بنعمي من ليةي ،شةأد
 )1البخاري مواقيت الصالة بااب ( منيباين إلياه واتقاو 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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ه ل ل ل د ماقيينا ً بأا قمب بش ر بالجنة ؟ قةال نعةم ؟ قةال  :فةو تفعةل  .فةإني هخشةى ه ،قكةل
الناس عميأا فخمأم ،عممو  .قال رسول د صمى د عمي وسمم [ فخمأم ] (.)1
قــوله  (( :فبشره )).
،يةةال  :هبشة ن ال جةةل وبشـَّةةـ ت وبشة ت هخب تة باةةار باةةط بشة ة وجأة ا وولة ه الةةنفس وا
س حن انقش الدا فيأا انقشار الماا في الشج ا والمعنى ه رسول د صةمى د عمية وسةمم همة
هبا ه  ،ة ه ،عمم كل مامم ليي بأن من ههل الجن .
قــولــه  (( :مستيقنا ا بها قلبه )) .
ادق اط الييين ،اقمزا نفي الش وال ،ب وهذا هو محل الشاهد من الحد،ث.
مـا تـفـيــده األحــاديث :
أوالا  :وجوب اال،ما باليوا اآلخ وما في من الااب وجزاا .
ً
ثانيا  :فضل القواليد وهن سبب في دخول الجن لمن مان عمي موقنا ب .
ثالثا ا  :ه العب ة في قبول الشورى باالصاب و كانت من واالد وهن ل عب ة بجمع ا صوان .
رابعاا ا  :درا المفاسةةد ميةةدا عمةةى جمةةب المصةةالح ومة د ولة لةةى الشة ع ل لةةى مجة د العيةةل ا
ودواهد ول من النصوص تفوق الحص ول ،قاع المجال لذك ها في هذا المو ع .
الشرط الثالث

[[ الــشــرط الــثــالــث :اإلخالص المنافي للشرك.

ودليل اإلخالص  :وله تعال { هال هلل الدي الخالص }(.)2

و وله سبحانه وتعال { وما همروا إال ليعبدوا اهلل مخلصي له الدي حنفاء }(.)3

وم ـ السنـَّـــة  :الحــديث الثابــت فــي الصــحيح م ـ هبــي هريــرهلل مـ النبــي صــل اهلل
مليــه وســلم [ هســعد النــاف بشــفامتي م ـ ــال ال إلــه إال اهلل خالص ـاً م ـ لبــه هو

نفسه ] (.)4

وفي الصحيح م متبا ب مالك ر ي اهلل منه مـ النبـي صـل اهلل مليـه وسـلم
ال  [ :إ اهلل حرم مل النار م

] (.)5

ال ال إله إال اهلل يبتغي بذلك وجه اهلل مز وجـل

وللنسادي في " اليوم والليلة " م حديث رجلـي مـ الصـحابة مـ النبـي صـل اهلل
مليه وسلم ال [ م

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

وهــو مل ـ كــل شــيء ــدير مخلص ـاً بهــا لبــه يصــدق بهــا لســانه إال فتــق اهلل لهــا

 )1مسلم كتاب اإليمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا ً .
 )2سورة الزمر آيــ  3ــة .
 )3ســورة الـبــيــنـة آيـــ  5ــة .
 )4البخاري كتاب العلم باب الحرص على الحديث .
 )5البخاري كتاب المساجـد باب المساجد في البيوت .
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السماء فتقاً حتـ ينرـر إلـ
يعطيه سؤله ](]] .)1

ادلهـا مـ ههـل األرق  ،وحـق لعبـد نرـر اهلل إليـه ه

قــولـــه  (( :اإلخـالص ))  :هو في المو  :القصفي  .وفي الش ع  :تخميص العبادة وتصفيقأا من
دا ب الش ك وال ،اا .
قــولــه  (( :أال هلل الدين الخالص ))
قال ابن كثي رالم د  " :هي فاعبد د والدر ل د  ،ل وادع الخمةق لةى ولة وهعممأةم هنة ل
تصمح العبادة ل ل والدر وهن ليس ل د  ،ول عةد،ل ول ند،ةد ولأةذا قةال تعةالى { هل هلل الةد،ن
الخالص } هي ل تيبل من العمل ل ما هخمص في العامل هلل والدر ل د  ،ل  ".ه.هــ(.)2
وقال ابن سعدي رالم د  " :هذا تي  ،لألم باالخوص وبيا هن تعالى كما هن ل الكمةال كمة
ول القفضل عمى عبادر من جميع الوجور فكذل ل الد،ن الخالص الصافي من جميع الشوا ب فأو
الد،ن الذي ارتضار لنفا وارتضار لصفوة خمي وهم هم ب ن مقضمن لمقأل هلل في الب وخوفة
ورجا واالناب لي في تحصيل مطالب عبادر وول الذي ،صمح اليموب و،زكيأةا و،طأ هةا دو
الش ك ب في ديا من العبادة فإ د ب يا من وليس هلل في ديا" انقأى محل الشاهد(.)3
و،ز،د ما وك ر هذا االماما في معنى اآل ،تو يحا ً وتأكيةداً مةا روار االمةاا ماةمم فةي صةحيح
عن هبي ه ،ة ة ر ةي د عنة قةال :قةال رسةول د صةمى د عمية وسةمم قةال د تعةالى  ( :هنةا
هغـنـى الش كاا عن الش ك من عمل عموً هد ك في معي غي ي ت كق ود ك )(.)4
قــولـااـه  (( :ومااـا أمااروا إال ليعباادوا هللا مخلصااين لااه الاادين حنفااا )) تمامأةةا { و،ييمةةوا الصةةوة
و،يتوا الزكاة وول د،ن الييم }.
قال الشيخ عبد ال المن بن سعدي  { " :وما هم وا } في سا الش ا ع { ل ليعبدوا د مخمصين
لةة الةةد،ن } هي قاصةةةد،ن بجميةةع عبةةاداتأم ا الظةةةاه ة والباطنةة وجةة د وطمةةةب الزلفةةى لد،ةةة .
{ النفـةةـاا } هي مع ةةين مةةا مين عةةن سةةا ا د،ةةا ا المخالف ة لةةد،ن القواليةةد ا وخةةص الصةةوة
والزكاة بالذك مع هنأما داخو فةي قولة { ليعبةدوا د مخمصةين لة الةد،ن } لفضةمأما ودة فأما
وكونأما العبادتين المقين من قاا بأما قةاا بجميةع دة ا ع الةد،ن { وولة } ه القواليةد واالخةوص
في الد،ن همةا { د،ةن الييمة } هي الةد،ن الماةقييم ا الموصةل لةى جنةان النعةيم ومةا سةوار فطة ق
موصم لى الجحيم"(.)5ههـ
قلت  :وفيمةا هسةمفنا مةن ا دلة عمةى وجةوب االخةوص ومةا ،ةأتي فةي البةاب تأكيةد لمةا قالة الشةيخ
رالم د .
قــولــه  (( :ومن الانـَّـ  :الحد،ث الثابت في الصحيح عن هبي ه  ،ة ر ي د عن عةن النبةي
صمى د عمي وسمم قال  " :هسعد الناس بشفاعقي من قال ل لة ل د خالصةا ً مةن قمبــــــــــــةـ
هو نـفـاـ " )).
7
( )6
قـلـت  :الحد،ث في صحيح البخاري  .وغــيـ ر  .ولفظ عند البخاري عن هبي ه  ،ة هن قال
 :قيل ،ا رسول د  :من هسعد الناس بشفاعق ،وا الييام ؟ قةال رسةول د صةمى د عمية وسةمم
 )1عمل اليوم والليلة ص .155
 )2تفسير ابن كثير .41 /4
 )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
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( ليد ظننت – ،ا هبا ه ،ة ة – ه ل سةألني عةن هةذا الحةد،ث هول منة ا لمةا ره،ةت مةن ال صة
عمى الحد،ث ا هسعد الناس بشفاعقي ،وا الييام من قال ل ل ل د خالصا ً من قمب هو نفا ).
وهعمم بأ الشفاع المذكورة في هةذا الحةد ،ث هةي الشةفاع فةي ههةل الكبةا مةن الموالةد،ن ا تمة
الشفاع القي هنك ها طوا ف من المبقدع كالخوارس والمعقزل .
قال الحافظ في الفقح عمى هذا الحد،ث  " :لعل هبةا ه ،ة ة سةأل عةن ولة عنةد تحد،ثة صةمى د
عمي وسمم بيول  ( :وهر،د ه هخقبئ دعوتي دفاع مقةي فةي اآلخة ة ) وقةـد تيةدا سةياق وبيةا
من همقي ) " (.)1
الفاظ في هول كقاب الدعوان ومن ط ق ( دفاعقي هل الكبا
قـلـت  :وبأذا ،قضةح لة صةح االقجةاس ههةل الانـَّةـ والجماعة عمةى ابةون هةذر الشةفاع وفاةاد
مذهب المخالف .
قــولــه  :وفي الصحيح عن عقبا بن مال  ...الخ.
قـلاـت  :الحةةد،ث عنةد الشةةيخين ولة قصة ولفةةظ البخةةاري ه عقبةا ابةةن مالة وهةو مةةن هصةةحاب
رسول د صمى د عمي وسمم ممن دأد بدراً من ا نصةار  :هنة هتةى رسةول د صةمى د عمية
وسمم فيال ، :ا رسول د قد هنك ن بص ي وهنا هصمي ليومي فةإوا كانةت ا مطةار سةال الةوادي
الذي بيني وبينأم لةم هسةقطع ه آتةـي ماةجدهم فأصةمى بأةم ا لةوددن ، -ارسةول د  -هنة تةأتيني
فقصمي في بيقي فأتخذر مصمى ا قال  :فيال ل رسول د صةمى د عمية وسةمم ( سةأفعل دةاا
د ) ا قال عقبا  :فودا رسول د صةمى د عمية وسةمم وهبةو بكة الةين ارتفةاع النأةار فاسةقأو
رسول د صةمى د عمية وسةمم فأونةت لة فمةم ،جمةس القةى دخةل البيةت اةم قةال  ( :ه،ةن تحةب ه
هصمي من بيق ) قال  :فأد ن لى ناالية مةن البيةت فيةاا رسةول د صةمى د عمية وسةمم فكبة
فيمنا فصففنا فصةمى ركعقةين اةم سةمم قةال  :والباةنار عمةى خز،ة ة صةنعناها لة ا قةال  :فثةاب فةي
البيت رجال من ههل الدار وو عدد فاجقمعوا فيال قا ل منأم ه،ن مال بن ال ُّدخيشن هو ابن الـ ُّدخشن
؟ فيال بعضأم ول منافق ل ،جب د ورسول فيال رسول د صمى د عمي وسمم ( ل تـيـل ول
ا هل تة ار قةةـد قةةال ل لة ل د ا ، ،ةةد بةةذل وجة د ) قةةال  :د ورسةةول هعمةةم قةةال  :فةةإ نة ى
وجأ ونصيحق لى المنافيين قال رسول د صمى د عمي وسمم  ..فذك ر .
قــولــه  (( :فإن هللا قــد حرم على النار )) .
قلت  :القح ،م نوعا :
تح ،م دخول وهذا في الق من مان عمى القواليد غي م تكب لمكبا ول مص عمى الصوا .
وتح ،م خمود وهذا في الق عصاة الموالةد،ن كمةا دلةت عمية هالاد،ةث الشةفاع المقةوات ة فةي ههةل
الكبا .
قــولــه  (( :من قال ال إله إال هللا )) هي تمفظ بالشأادة ولبد من العمم بأ هذا اليول مييد كما سبق
في الد،ث هبي ه  ،ة في الش ط الثاني وكما سيأتي .
قــولــه  [(( :يبتغي بذلك )) هي ،طمب و ،جو واالدارة بذل لى النطق بالشأادة .
قــولـاـه  (( :وجاه هللا )) فية ابةان صةف الوجة هلل والشةاهد مةن الحةد،ث ادةق اط االخةوص فةي
النطق الشأادة.
ً
كما ،فيد هالكاما هخ ى منأا  :تح ،م ههل القواليةد الخةالص عمةى النةار وهعمةم ه القحة ،م فةي هةذا
الحد،ث وما في معنار ليس عمى طوقـ بل مييد .
ً
ً
قال الشيخ سميما بن عبد د في د ال عمى هذا الحد،ث بعد نيم كـوما مطول لشيخ االسوا ابن
تيمية  " :والاصةةم ه ل لة ل د سةةبب لةةدخول الجنة والنجةةاة مةةن النةةار وميقضةةيا ً لةةذل ولكةةن
الميقضةةى ل ،عمةةل عممة ل باسةةقجماع دة وط وانقفةةاا موانعة فيةةد ،قخمةةف عنة ميقضةةار لفةةوان
د ط من د وط هو لوجود مانع ا ولأذا قيل لمحاةن ناسةا ً ،يولةو  (( :مةن قةال ل لة ل د
دخل الجن )) ا فيال من قال  " :ل ل ل د فأدى اليأا وف أا دخل الجن ".
 )1فتح الباري كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار .443 /11
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وقال وهب بن منب  :لمن سأل  :هليس ل ل ل د مفقاح الجن ؟ قال  " :بمى ولكن ما من مفقةاح
ل ول هسنا ا فإ جئت بمفقاح ل هسنا فقح ل و ل لم ،فقح".
و،دل عمى ول ه د رتب دخول الجن عمى اال،ما وا عمةال الصةالح وكةذل النبةي صةمى د
عمي وسمم كما في (( الصحيحين )) عن هبي ه،وب ا ه رجوً قال ، :ا رسةول د هخب نةي بعمةل
،ةةدخمني الجن ة فيةةال  ( :تعبةةد د ول تش ة ك ب ة دةةيئا ا وتيةةيم الصةةوة ا وتةةيتي الزكةةاة ا وتصةةل
ال الم)  .وفي الماند ا عن بش بن الخصاصي قال  :هتيت النبي صةمى د عمية وسةمم با،عة ا
فادةةق ط عم ة حي دةةأادة ل ل ة ل د و ه محمةةدا ً عبةةد د ورسةةول ا وه هقةةيم الصةةوة ا وه آتةةي
الزكةةاة ا وه هالةةج الج ة االسةةوا ا وه هصةةوا رمضةةا ا وه هجاهةةد فةةي سةةبيل د ا فيمةةت ، :ةةا
رسول د هما اانقين ا فو د ما هطييأما الجأاد والصدق ا فيبض رسول د صمى د عمي وسةمم
،ةدر اةم ال كأةا وقةال  :فةةو جأةاد ول صةدق ا فةبم تةدخل الجنة واً ؟ قمةت ، :ةا رسةول د هبةا ،عة
عمةةيأن كمأةةن ا ففةةي الحةةد،ث ه الجأةةاد والصةةدق دة ط فةةي دخةةول الجنة مةةع الصةةول القواليةةد ا
والصةةوة ا والحةةج ا والصةةياا ا وا الاد،ةةث فةةي هةةذا البةةاب كثية ة ا وفية تحة ،م النةةار عمةةى ههةةل
( )1
القواليد الكامل ا وفي ه العمل ل ،نفع ل وا كا خالصا ً هلل تعالى".
قلت  :وهذا الذي وك ر الشيخ ،قحقم المصي لي جمعا ً بين النصوص.
قــولــه  (( :وللنسائي  :في اليوم والليلة من حديث رجلين  )) ..الخ.
قـلـت  :وفةـي سـنةـادر مـحـمةـد بةن عـبةـد د بةن مـيـمةـو و،ـعـيةـوب بةن عـاصةـم ابةن عة وة بةن
ماعود .
قةةال الحةةافظ فةةي كةةل منأمةةا " :ميبةةول " ا والمع ة وف فةةيمن هةةذا الال ة فةةي اصةةطوال ان ة لةةين
الحد،ث وا لم ،قابع فالحد،ث عمى هذا عيف ولم هجةد لة مةن الشةواهد والمقابعةان مةا ،يو،ة ود
هعمم .
الشرط الرابع

[[ الــشــــرط الـرابــــ -:الصــدق المنــافي للكــذب المــان مـ النفــاق ودليــل الصــدق :
وله تعال  { :هلم هحسب الناف ه يتركوا ه يقولوا آمنا وهم ال يفتنو ولقـد فتنـا

الذي م

بلهم فليعلم اهلل الذي صد وا وليعلم الكاذبي }(.)2

و ولــه تعــال  { :ومـ النــاف مـ يقــول همنــا بــاهلل واليــوم امخــر ومــا هــم بمــؤمني

يخــادمو اهلل والــذي همن ـوا ومــا يخــدمو إال هنفســهم ومــا يشــعرو فــي لوبهــــم
مرق فزادهم اهلل مر ا ولهم مذاب هليم بما كانوا يكذبو }(.)3

وم السنـَّـة  :ما ثبت في الصحيحي م معاذ ب جبل ر ي اهلل منه مـ النبـي
صــل اهلل مليــه وســلم  ( :مــا م ـ هحــد يشــهد ه ال إلــه إال اهلل وه محمــداً مبــده

ورسوله صد اً م

لبه إال حرمه اهلل مل النار ) (]] .)1

 )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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قــولــه  (( :ألم  .....اآليات )) .
قال البووي رالم د  { " :هلم هالاب الناس } هظن الناس { ه ،ق كوا } بوي اخقبار ول ابقوا
{ ه ،يولوا } هي بأ ،يولوا { آمنا وهم ل ،فقنو } ل ،بقمو في هموالأم وهنفاأم كو لنخقب نأم
ليبين المخمص من المنافق ا والصادق من الكاوب لى ه قال وقيةل { وهةم ل ،فقنةو } بةا وام
والنواهي وول ه د تعالى هم هم في البقداا بمج د اال،ما ام ف ض عمةيأم الصةوة والزكةاة ا
وسا الش ا ع فشق عمى بعضأم فأنزل د هذر اآل ،ام عزاهم فيال { وليد فقنا الذ،ن من قبمأم }
،عنةةي ا نبيةةاا والمةةيمنين فمةةنأم مةةن نش ة بالمنشةةار ا ومةةنأم مةةن ققةةل ا وابـقـةةـم حي بنةةوا س ة ا يل
بف عةةو فكةةا ،اةةومأم سةةوا العةةذاب { فمةةيعممن د الةةذ،ن صةةدقوا } فةةي قةةولأم آمنةةا { ولةةيعممن
الكاوبين } ود هعمم بأم قبل االخقبار ا ومعنى اآل ،وليظأ الصادقين من الكاوبين القى ،وجةد
معموم " انقأى محل الو ض(.)2
قــولــه  (( :ومن الناس من يقول آمنا باهلل وباليوم اآلخر  ...اآلياات )) هةـذا خبةار مةن د جةل
وعو عما درس عمي المنافيو من ظأار اال،ما بألانقأم و مار الكفة فةي قمةوبأم مخادعة هلل
زعموا والميمنين كي ،وقة وا بأةم و ،كنةوا لةيأم والنقيجة العكاةي لأةذر الم اوغة هةي خةداعأم
هنفاأم ولكنأم ل ،شع و بذل لف ط جأمأم وخبث طو،قأم ا والباعةث ولةـئ عمةى هةذا القمةو
والكذب هوالش { في قموبأم م ض فزادهم د م ا } فالجزاا من جنس العمل .
هةذر عيةوبقأم فةةي الةدنيا وولة نظية قولة تعةالى فةي كفةةار بنةي سة ا يل { فممةا هزاغةةـوا هزا د
قموبأم ود ل ،أدي اليوا الفاسيين }.
وهما عيوبقأم في اآلخ ة ففي قول تعالى { ولأم عذاب هليم بما كانوا ،كذبو }.
ونظي ما قص د عن المنافيين في آ،ان البي ة هذر قول تعالى مةن سةورة الناةاا { المنةافيين
،خادعو د وهو خادعأم و وا قاموا لى الصوة قاموا كاالى  ،ااو الناس ول ،ةذك و د ل
قميو مذبذبين بين ول ل لى هيلا ول لى هيلا ومن ،ضمل د فمن تجد ل سبيوً }(. )3
قال ابن سعدي ، :خب د تعالى عن المنافيين بما كانوا عمي من قبيح الصةفان ودةنا ع الاةمان ا
وه طة ،يقأم مخادعة د تعةةالى ا هي بمةةا هظأة ور مةةن اال،مةةا وهبطنةةور مةةن الكفة ا ظنةةوا هنة
 ،وس عمى د ول ،عمم ول ،بد،ة لعبةادر والحةال ه د خةادعأم بمجة د وجةود هةذر الحةال مةنأم
ومشةةيأم عميأةةا ا خةةداع نفاةةأم وهي خةةداع هعظةةم ممةةن ،اةةعى سةةعيا ً ،عةةود عمي ة ب ةالأوا والةةذل
والح ما ؟
و،دل – بمج در – عمى نيص عيل صةاالب ا اليةث جمةع بةين المعصةي ورآهةا الاةن وظنأةا مةن
العيل والمك ا فاهلل ما ،صنع الجأل والخذل بصاالب ومن خداعة لأةم ،ةوا الييامة مةا وكة ر د
في قول ، { :وا ،يول المنافيو والمنافيان لمةذ،ن آمنةوا نظ ونةا نيقةبس مةن نةوركم قيةل ارجعةوا
ورااكم فالقماوا نورا فض ب بينأم باةور لة بةاب باطنة فية ال المة وظةاه ر مةن قبمة العةذاب
،نادونأم هلم نكن معكم } لى آخ اآل،ان .
قةاموا { قةاموا
ومن صفاتأم هنأم  { :وا قاموا لى الصوة } القةي هةي هكبة الطاعةان العممية
كاالى } مقثاقمين لأا مقب مين من فعمأا .
والكال ل ،كو ل من فيد ال غب من قموبأم ا فمول ه قموبأم فارغ من ال غب لى د و لى ما
عندر ا عادم لإل،ما لم ،صدر منأم الكال .
{  ،ااو الناس } هي هذا الذي انطون عمي س ا هم وهةذا مصةدر هعمةالأم ا مة اااة النةاس ا
،يصدو رؤ ،الناس وتعظيمأم واالق امأم ول ،خمصو هلل.
 )2تـفـسـيـر الـبـغـوي .465/3
 )3سورة النـسـاء آيــ  143ــة .
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فمأةةذا  { :ل ،ةةذك و د ل قمةةيو } المةةقوا قمةةوبأم مةةن ال ،ةةاا فةةإ وكة د تعةةالى وموزمقة ل
،كو ل من ميمن ممقمةئ قمبة بمحبة د وعظمقة  { .مذبةذبين بةين ولة ل لةى هةيلا ول لةى
هيلا } هي مق دد،ن بين ف ،ق الميمنين وف ،ق الكاف ،ن ا فو مةن المةيمنين ظةاه ا وباطنةا ول
من الكاف ،ن ظاه ا وباطنا ا هعطوا باطنأم لمكف ،ن وظاه هم لمميمنين وهذا هعظم ول ،يدر.
ولأذا قال  { :ومن ،ضةمل د فمةن تجةد لة سةبيو } هي  :لةن تجةد ط ،يةا لأدا،قة ول وسةيم لقة ك
غوا،ق ة ن ة انومةةق عن ة بةةاب ال الم ة وصةةار بدل ة كةةل نيم ة ا فأةةذر ا وصةةاف المذموم ة تةةدل
بـقـنـبـيـأأا عمى ه المةيمنين مقصةفو بضةدها مةن الصةدق واالخةوص ظةاه ا وباطنةا وهنأةم ل
،جأل مةا عنةدهم مةن النشةاط فةي صةوتأم وعبةادتأم وكثة ة وكة هم هلل تعةالى وهنأةم قةد هةداهم د
ووفيأم لمص اط الماةقييم فميعة ض العاقةل نفاة عمةى هةذ،ن ا مة ،ن وليخقة ه،أةا هولةى بة ود
الماقعا ههـ (.)1
قــولــه  (( :ومن السنـَّـة ما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه  )) ...الخ
قلت  :وهو كما قال ؛ فيد هخ س الشيخا ب وا ،هنس عن معةاو ولفةظ البخةاري  :ه النبةي صةمى
د عمي وسمم ومعاو رد،ف عمى ال الل قال ، :ا معاو بن جبل قال لبي ،ا رسول د
وسعد ،قال ، :ا معاو قال  :لبي ،ا رسول د وسعد ( ،اواا ً ) قال  :ما من هالةد ،شةأد ه ل لة
ل د وه محمداً رسو د صدقا من قمب ل ال م د عمى النار ا قال ، :ا رسةول د هفةو هخبة
ب الناس فياقبش وا ؟ قال  :واً ،قكموا ا وهخب بأا معاو عند موت تأاما ً ههـ(.)2
والشاهد من الحد،ث قول  " :صدقا من قمب " .
( )3
قال الحافظ  [ :صدقا ] في االق از عن دأادة المنافق .
قلت  :وبأذا ،ظأ ل تطابق الحد،ث مع ما هوردر المصنف مةن اآل،ةان قبمة عمةى رد الشةأادة وا
لم ،جقمع مع لفظأا اعقياد اليمب ا وقد هكذب د المنافيين ورد قولأم مع تص ،حأم بالشأادة لمنبي
صمى د عمي وسمم بال سال و كا ول ميصوراً منأم عمى النطق با لان فيال جل وك ر { وا
جةةةااك المنةةةافيو قةةةالوا نشةةةأد نةةة ل سةةةول د ود ،عمةةةم نةةة ل سةةةول ود ،شةةةأد المنةةةافيين
لكـــاوبو }.
وفي الحديث فوائد غير ما تقدم منها :
جواز تخصيص المعمم بعض توميذر بماا ل من العمةم دو اآلخة ،ن وا خشةي عةدا فأمأةم لأةا ا
وعمية بةةوب البخةةاري رالمة د فيةةال  ( :بةةاب مةةن خـــةةـص بةةالعمم قومةا ً دو قةةوا ك اهي ة ه ل
،فأموا ) .
ومنأا  :ه درا المفاسد ميدا عمى جمةب المصةالح ومة د ولة لةى الشة ع ل لةى العيةل ومةع قيةاا
الدليل اليطعي من الكقةاب والانـَّةـ عمةى هةذا الجانةب العظةيم فيةد غفةل عنة كثية مةن النةاس ود
الماقعا .
الشرط الخامس

[[ الـشـرط الـخـامــف:المحبة لهذه الكلمة ولما دلت مليه والسرور بذلك.
 )1ابن سـعـدي .421 /1
 )2البخاري كتاب العلم باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن ال يفهـموا .
 )3الفتح 226. /1
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ودليل المحبة  :وله تعال  { :وم الناف م يتخذ م دو اهلل هنـدادا يحبـونهم

كحب اهلل والذي آمنوا هشد حباً هلل } (.)1

و وله { يــا هيها الذي آمنوا م يرتد منكم مـ دينـه فسـوأ يـأتي اهلل بقـوم يحـبهم
ويحبونـــه هذلـــة ملـــ المـــؤمني همـــزهلل ملـــ الكـــافري يجاهـــدو فـــي ســـبيل اهلل وال

يخافو لومة الدم }(.)2

وم السـنـَّـة  :ما ثبت في الصحيح م هنف ر ي اهلل منه ال  :ـال رسـول اهلل
صــل اهلل مليــه وســلم  [ :ثــالث مـ كـ فيــه وجــد حــال وهلل اإليمــا  :ه يكــو اهلل
ورسوله هحب إليه مما سواهما وه يحب المرء ال يحبه إال هلل وه يكره ه يعود في

الكفر بعد إذ هنقذه اهلل منه كما يكره ه يقذأ في النار ](]].)3

قــولــه  :المحب لأذر الكمم ولما دلت عمي والا ور بذل هقول وهذا ،قحيق بأم ،ن :
أولهما  :خوص العبادة هلل والدر ل د  ،ل .
ثانيهما  :نبذ الش ك .
قال المصنف  :هصل الد،ن وقاعدت هم ا :
ا ول  :ا م بعبادة د والدر ل د  ،ل والقح ،ض عمى ول والمولة في وتكفي من ت ك .
الثاني  :االنذار عن الش ك في عبادة د والقوميظ في ول والمعاداة في وتكفي من فعم (.)4
فقأمةةل رالمنةةا د و ،ةةاك هةةذا الكةةوا النفةةيس ا الةةذي ،جةةب ه ،عي ة الماةةممو عام ة ا والعممةةاا
والدعاة لى د خاص .
قــولــه  (( :ومن الناس من يتخذ من دون هللا أندادا )) اآل. ،
جاان هذر اآل ،عيب آ ،منأا الحق جل اناؤر عةددا مةن ا دلة عمةى والدانيقة وتفة در بالعبةادة
وعمى ال غم من تم ا دل ل هن كا من الناس من عمد لى اتخاو ا نداد وهم الشة كاا وجعمةوا
لأم من المحب مثل ما هلل عز وجل وفي معنى قول تعالى { والذ،ن آمنوا هدد البا ً هلل} قول هل
العمم :
ً
محبةقأم لمة ب خالصة ومحبة
أحدهما  { :والذ،ن آمنوا هدد البا هلل } من محب المشة كين هلل
المش كين مشق ك .
وثانيهما  { :والذ،ن آمنوا هدد البا هلل } من محب المش كين ندادهـم.
وا ول هرجح وهظأ – والعمم عند د تعالى .
وفي اآل ،دليل عمى تح ،م نوع من هنواع الش ك ا كب وهو د ك المحب كصنيع المش كين في
تاو،قأم هندادهم في المحب باهلل .
قــولــه ، { :ـا ه،أا الذ،ن آمنوا من  ،تد منكم عن د،ن } اآل. ،
هذا خبار بأن سبحان وتعالى من كمال قدرت وغنار والفظ د،نة وا ارتةد عنة ههمة المخةاطبو
ب هولً ا بأن سوف ،أتي بمن ،حمي هذا الد،ن و،قحمم وهم مقصفو بخمس صفان :
األولى  :ه د ،حبأم لقماكأم بد،ن ود ع وهنأم ،حبون فيمقثمو هوام ر ونواهي .
 )1سورة الــبـقــرة آيــ  165ــة .
 )2سورة المائدة آيــ  54ــة .
 )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 .
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الثانية  :لينوا الجانب هل اال،ما .
الثالثة  { :هعزة عمى الكاف ،ن } هي هقو،اا عمى ههةل الكفة ا ونظي هةاتين الصةفقين قولة تعةالى
{ محمد رسول د والذ،ن مع هدداا عمى الكفار رالماا بينأم }(. )1
الصفة الرابعة ، :جاهدو في سبيل د من كف باهلل عو ًا لكممق و عزازاً لد،ن .
الخامسة  ( :ل ،خافو لوم آل ــم ) فييولو بالحق ه،نما كانواا وفق ماتوجي الش ،ع .
وقــد تحيق ما وعد د ب في هذر اآل ،عمى ،دي هبي بكة الصةد،ق وجيشة الةين قةاتموا الم تةد،ن
من ههل الجز ،ة عييب وفاة رسول د صمى د عمي وسمم القى هعادوهم لى الظي ة االسوا .
مـا تفيده اآليات :
أوالا  :وجوب خوص العبادة هلل .
ثانيا ا  :ابان المحب من جانب ال ب وجانب العبد.
ثالثا ا  :اناا د عمى ههل اال،ما بكمال محبقأم ل .
رابعا ا  :ه العاقب الحميدة هل اال،ما .
قــولــه  (( :في الصحيح ))
قلت  :هخ ج الشيخا وهذا لفظ البخاري .
قــولــه  (( :ثالث من كن فيه  )).......الخ.
قال النووي في معنى الحد،ث " :هذا الد،ث عظيم هصل من هصول االسوا "
قال العمماا رالمأم د معنى الووة اال،ما اسقمذاو الطاعان وتحمل المشيان فةي ر ةى د عةز
وجل ورسول صمى د عمي وسمم .
و ،ثا ر ول عمى ع ض الدنيا ومحب العبد رب سبحان وتعالى بفعل طاعق وت ك مخالفق وكذل
محب رسول د صمى د عمي وسمم .
قال اليا ي رالم د هذا الحد،ث بمعنى الحةد،ث المقيةدا واق طعةم اال،مةا مةن ر ةي بةاهلل ربةا
وباالسوا د،نا وبمحمد صمى د عمي وسمم رسول وول هنة ل ،صةح المحبة هلل ورسةول صةمى
د عمي وسمم الييي والب اآلدامي في د ورسول صةمى د عمية وسةمم وك اهة ال جةوع لةى
الكف ل لمن قوي باال،ما ،يين و اطمأنت ب نفا وانش ح ل صةدرر وخةالط لحمة ودمة وهةذا
هو الذي وجد الووت .
قال والحب في د من ام ان الب د .
قال بعضأم  :المحب مواطأة اليمب عمى ما  ،ى الة ب سةبحان فيحةب مةا هالةب و،كة ر مةا كة ر
(.)2
وقال الشيخ سميما  :قال ديخ االسوا  :هخب النبي صمى د عمي وسمم ه هةذر الةثوم مةن كةن
وجود الحووة لمشيا ،قبع المحبة لة فمةن هالةب دةيئا وادةقأار وا الصةل لة
في وجد اال،ما
م ادر فإن ،جد الحووة والمةذة والاة ور بةذل والمةذة همة ،حصةل عييةب دراك المو ةم الةذي هةو
المحبةوب هو المشةةقأى قةال  :فحةةووة اال،مةةا المقضةمن لمةةذة والفة ح ،قبةةع كمةةال محبة العبةةد لة ا
وول بثوا همور :
تكميل هذر المحب وتف ،وأا ودفع دها فقكميمأةا ه ،كةو د ورسةول هالةب لية ممةا سةواهما ا
فإ محب د ورسول ا ل ،كقفى فيأا بأصل الحةب بةل لبةد ه ،كةو د ورسةول هالةب لية ممةا
سواهما .
قلت  :ول ،كو كذل ل وا وافق رب ا فيما ،حب وما ،ك ه .
قال  :وتف ،وأا  :ه ،حب الم ا ل ،حب ل هلل .
 )1سورة الفتح آيــ  21ــة .
 )2مسلم بشرح النووي .13/2
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قلت  :فإ من هالب مخموقا ً هلل ا ل لو ض آخ ا كا هةذا مةن تمةاا البة هلل ا فةإ محبة محبةوب
المحبوب من تماا محب المحبوب ا فإوا هالب هنبيةاا د وهوليةاار ا جةل قيةامأم بمحبوبةان د ل
لشيا آخ فيد هالبأم هلل ل لوي ر .
قال  :ودفع دها ه ،ك ر د اال،ما ا كما ،ك ر ه ،يذف في النار .
قلت  :نما كة ر الضةد لمةا دخةل قمبة مةن محبة د ا فانكشةف لة بنةور المحبة محاسةن االسةوا ا
وروا ل الجأل والكف ا وهةذا هةو المحةب الةذي ،كةو مةع مةن هالةب كمةا فةي الصةحيح عةن هنةس
ر ي د عن ه رجوً سأل النبي صمى د عمي وسمم مقى الااع ؟ فيال ما هعدن لأةا ؟ قةال :
ما هعددن لأا مةن كثية صةوة ول صةياا ول صةدق ولكنةي هالةب د ورسةول ا فيةال رسةول د
صمى د عمي وسمم ( :هنت مع من هالببت) .
ً
ً
وفي روا ،لمبخاري :فيمنا ونحن كذل قال نعم قال هنس  " :فف النا ،ومئذ ف الا دد،دا " .
وقوله  (( :مما سواهما )) في جمع مي ال ب سبحان و مي ال سةول صةمى د عمية وسةمم
وقد هنك ر عمى الخطيب لما قال ومن ،عصأما فيد غوى ا وهالان ما قيل في قول :
أحدهما  :ما قال البيضاوي وغي ر هن انى الضمي هنا ،ماا لى ه المعقب هو مجموع الم كب
من المحبقين ل كل واالدة فإنأا والدها ل غي وهم باالف اد فةي الةد،ث الخطيةب هدةعاراً بةأ كةل
واالد من العصيانين ماقيل باسقمزاا الووا ،و العطف فةي تيةد ،القك ،ة وا صةل اسةقيول كةل
من المعطوفين في الحكم.
قلت  :وهذا جواب بميغ جدا ً.
الثاني  :المل الد،ث الخطيب عمى ا دب وا ولى ا وهذا عمى الجواز.
وجواب ثالث  :وهو ه هذا ورد عمى ا صل ا والد،ث الخطيب ناقل فيكو هرجح.
قــولــه  (( :كما يكره أن يقذف في النار)) هي ، :اقوي عندر ا م ا االلياا في النار والعود فةي
الكف .
قلت  :وفي الحد،ث من الفوا د ه د تعالى ،حبة الميمنةو وهةو تعةالى ،حةبأم كمةا قةال } ،حةبأم
و،حبون {.
 وفي رد ما ،ظن الناس من هن مةن ولةد عمةى االسةوا هفضةل ممةن كةا كةاف اً فأسةمم فمةن
هتصف بأذر ا مور فأو هفضل ممةن لةم ،قصةف بأةا مطميةا ً ولأةذا كةا الاةابيو ا ولةو
هفضل ممن ولد عمى االسوا .
 وفية رد عمةةى الوةةوة الةةذ،ن ،قوهمةةو ه صةةدور الةةذنب مةةن العبةةد نيةةص فةةي الية مطميةا ً
والصواب هن ه لم ،قةب كةا نيصةا ً ا و تةاب فةو ا ولأةذا كةا المأةاج و وا نصةار
هفضل هذر ا م و كانوا في هول ا م كفارا ،عبدو ا صناا بةل المنقيةل مةن الضةول
لى الأدى ومن الايئان لى الحانان ،ضاعف ل الثواب قال ديخ االسوا .
من هبوةض دةيئا ً هبوةض مةن هتصةف بة
 وفي دليل عمى عداوة المش كين وبوضأم ا
( )1
فإوا كا ،ك ر الكف كما ،ك ر ه ،ميى في النار فكذل ،ك ر من هتصف ب  .انقأى .
الشرط السادس

 )1تـيـسـيــر الـعــزيـــز الـحـمــيــد ( . )477
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[[ الشـرط السـادف  :االنقيـاد بحقو هـا  :وهـي األممـال والواجبـة إخالصـاً هلل وطلبـاً

لمر اته .

ودليل االنقياد  :لما دلت مليه وله تعال { وهنيبوا إل ربكم وهسلموا له}(.)2

و وله  { :وم هحس

والً مم اسلم وجهه هلل وهو محس } (.)3

و وله  { :وم يسلم وجهه إل اهلل وهو محس فقد استمسك بالعروهلل الـوثق }(.)4
هي بال إله إال اهلل.

و ولــه  { :فــال وربــك ال يؤمنــو حت ـ يحكمــوك فــيم شــجر بيــنهم ثــم ال يجــدوا فــي
هنفسهم حرجاً مما

يت ويسلموا تسليما } (.)5

وم السنـَّـة  :وله صل اهلل مليه وسـلم [ ال يـؤم هحـدكم حتـ يكـو هـواه تبعـاً
لما جدت به ] ( .)6وهذا تمام االنقياد وغـايـتــه]] .
قــولــه  (( :وأنيبوا إلى ربكم )) تمامأا { من قبل ه ،أتيكم العذاب ام ل تنص و }.
قةال البوةةوي رالمة د  { " :وهنيبةةوا لةةى ربكةةم } هقبمةوا وارجعةةوا لية بالطاعة { وهسةةمموا لة }
وهخمصوا ل القواليد { من قبل ه ،أتيكم العذاب ام ل تنص و }"(. )7
وقال ابن سعدي  " :ولأةذا همة تعةالى باالنابة لية والمبةادرة ليأةا فيةال  { :وهنيبةوا لةى ربكةم }
بيموبكم { وهسمموا ل } بجوارالكم وا هف دن االناب دخمت فيأا هعمال الخوارس و وا جمةع بينأمةا
كما في هذا المو ع كا المعنى ما وك نار .
وفةةي قولـةةـ  { :لةةى ربكةةم وهسةةمموا لة } دليةةل عمةةى االخةةوص ا وهنة مةةن دو خةةوص ل تفيةةد
ا عمال الظاه ة والباطن ديئا ً .
{ مةةن قبةةل ه ،ةةأتيكم العةةذاب } مجيئ ةا ً ل ،ةةدفع { اةةم ل تنص ة و } فكأن ة قيةةل  :مةةا هةةي االناب ة
واالسوا ؟ وما جز ياتأا وهعمالأا ؟
( )6
فأجاب تعالى بيول  { :واتبعوا هالان ما هنزل ليكم من ربكم } " .انقأى محل الو ض.
قلت  :وتفاي هذ،ن االمامين ماقنبط من ارتباط اآل ،بالقي قبمأا  { :قل ،ا عبةادي الةذ،ن هسة فوا
عمى هنفاأم ل تنيطعوا من رالم د د ،وف الذنوب جميعا ً ن هو الوفور الة اليم } .فةأعظم
بقفاةةي ،اةةندر الةةدليل فإنة ،شةةفي العميةةل و،ة وي الوميةةل ا و،ز،ةةد المعنةةى و ةةوالا ً وتأكيةةداً مةةا فةةي
صحيح مامم عن هبي ه  ،ة ه رسول د صمى د عمي وسمم قةال  ( :بةادروا با عمةال سةقا :
طمةةوع الشةةةمس مةةن مو بأةةةا ا هو الةةدخا ا هو الةةةدجال ا هو الدابةة ا هو خاصةةة هالةةدكم ا هو همةةة
العامـــ )(. )1
ووج مطابي الحد،ث لآل ،في الحث عمى المبادرة ا وهذا من االناب هلل عز وجل .
 )2سورة الزمر آيــ  45ــة .
 )3سورة النساء آيــ  125ــة .
 )4سورة لقمان آيــ  22ــة .
 )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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قــولــه  (( :ومن أحسن دينا ا ممن أسلم وجهاه هلل وهاو محسان)) تمامأةا { واتبةع ممة بة اهيم
النيفا ً } هي ل هالد هالان تد،نا ً وتعبةداً هلل ممةن جمةع فةي هقوالة وهعمالة بةين االسةوا واالالاةا .
وهذا معنار هن اجقمع ل االخوص هلل والمقابع ل سول صمى د عمي وسمم .
قال الحافظ ابن كثي  " :لما وك الجزاا عمى الايئان وهن لبد ه ،أخذ ماقحيأا من العبد ما في
الةةدنيا وهةةو ا جةةود لة وهمةةا فةةي اآلخة ة والعيةةاو بةةاهلل مةةن ولة وناةةأل العافية فةةي الةةدنيا واآلخة ة
والصفح والعفو والماامح ا د ع في بيا الاان وك م ورالمقة فةي قبةول ا عمةال الصةالح
من عبادة وك انأم و نااأم بش ط اال،ما وهن سيدخمأم الجن ول ،ظممأم مةن الاةناتأم ول ميةدار
النيي وهو الني ة القي في ظأ نواة القم واليطمي وقد تيدا الكوا عمى الفقيل وهو الخيط الةذي
في دق النواة ا وهذا النيي وهما في نةواة القمة ة واليطمية وهةو المفافة القةي عمةى نةواة القمة ة ا
والثوا في الي آ .
ام قال تعالى  { :ومن هالان د،نا ممةن هسةمم وجأة هلل } هي هخمةص العمةل ل بة عةز وجةل فعمةل
،مانا ً واالقاابا ً { وهو محان } هي اتبع في عمم ما د ع د ل وما هرسل ب رسول من الأدى
ود،ن الحق ا وهذا الش طا ل ،صح عمل عامل بدونأما هي ،كو خالصا ً صوابا ً والخالص ه
،كو هلل ا والصواب ه ،كو مقابعا ً لمش ،ع فيصةح ظةاه ر بالمقابعة وباطنة بةاالخوص فمقةى
فيد العمل هالد هذ،ن الشة طين فاةد ا فمقةى فيةد االخةوص كةا منافيةا ً وهةم الةذ،ن ،ة اؤو النةاس
الً جاهوً ومقى جمعأا كا عمل الميمنين { الذ،ن ،قيبل عنأم هالان مةا
ومن فيد المقابع كا
عمموا و،قجاوز عن سيئاتأم } اآل. ،
ولأذا قال تعالى  { :واتبع مم ب اهيم النيفا ً } وهم محمد وهتباع لى ،وا الييامة كمةا قةال تعةالى
{ هولى الناس بإب اهيم لمذ،ن اتبعور وهذا النبي } اآل . ،وقال تعالى  { :ام هوالينا لي ه هتبع
مم ب اهيم النيفا ً وما كا من المش كين } والحنيف  :هو الما ل عةن الشة ك قصةداً هي تاركةا ً لة
عن بصي ة وميبل عمى الحق بكميقة ل ،صةدر عنة صةاد ول ،ة در عنة راد  ".انقأةى محــــــــةـل
الو ض(. )2
وحاصل ما تضمنته اآلية أمران :
أولهما  :هنة ل ،نةال عمةل عنةد د اليبةول القةى ،جقمةع فية اال،مةا بةاهلل واالخةوص لة ومقابعة
رسول د صمى د عمي وسمم وهذا هو تماا االنيياد وغا،ق .
وثاني األمرين  :ه الحنيفي القي بعث د بأا محمداً صمى د عمي وسةمم ومةن قبمة مةن ا نبيةاا
والم سمين  :هي مم ب اهيم الخميل صمى د عمي وسمم .
قــولــه  (( :ومن يسلم وجهه إلى هللا وهو محسن فقد أستمسك بالعروة الوثقى ))
،خب جل دأن ه ط ،ق ا سقمااك بالع وة الوايى هو االسقاوا هلل مع االالاا .
قــولــه  (( :أي بال إله إال هللا ))
ً
قلت  :قد جاا هذا القفاي عن بعض الامف و تماما لمفا دة وتيو ،لممعنى ننيةل مةا قالة ابةن كثية
في نظي هذر اآل ،من سورة البي ة وهي قول { فمةن ،كفة بالطةاغون و،ةيمن بةاهلل فيةد هسقماة
بةةالع وة الةةوايى ل نفصةةاا لأةةا ود سةةميع عمةةيم } هي مةةن خمةةع ا نةةداد وا واةةا ومةةا ،ةةدعوا لية
الشيطا من عبادة كل مةا ،عبةد مةن دو د ووالةد د فعبةدر والةدر ودةأد ه ل لة ل هةو { فيةد
اسقما بالع وة الوايى } هي فيد ابت في هم ر واسقياا عمى الط ،ي المثمى والص اط الماقييم .
لى ه قال ومعنى قول في الطاغون هن الشةيطا قةوي جةداً فإنة ،شةمل كةل دة كةا عمية ههةل
الجاهمي من عبادة ا واا والقحاكم ليأا واالسقنصار بأا .
 )2ابن كثير .573 /1
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وقــولــه  { :فيد اسقما بالع وة الوايى ل نفصاا لأا } هي فيد هسقما من الد،ن بةأقوى سةبب
ودب ول بالع وة الوايى القي ل تنفصم هي فةي نفاةأا محكمة مب مة قو،ة وربطأةا قةوي دةد،د
ولأذا قال :
{ فيد هسقما بالع وة الوايى ل نفصاا لأا }اآل،ــ .
قال مجاهد  { :الع وة الوايى } ،عني اال،ما .
وقال الا حدي  :هو االسوا .
وقال سعيد بن جبي والضحاك ، :عني ل ل ل د .
وعن هنس ابن مال  { :الع وة الوايى } الي آ .
وعن سالم بن هب حي الجعد قال  :هو الحةب فةي د والةبوض فةي د وكةل هةذر ا قةوال صةحيح ول
تنافي بينأا ( . )1انقأى محل الو ض.
قــولــه  (( :فال وربك ال يؤمنون  )) ....اآل،
،خب جل وعو ه اال،ما الظاه والباطن ،حصل بثوا همور :
أولها  :تحكيم النبي صمى د عمي وسمم وهو تحكيم دخص في اليات وتحكيم د ع بعد ممات .
ثانيهااا  :هنقفةةاا الحة س مةةن النفةةوس الةةال القحكةةيم وهةةذا ،اةةقمزا قبةةول الحكةةم مةةع هتاةةاع الصةةدور
وانش االأا ل .
ثالثها  :القاميم القاا لحكم صمى د عمي وسمم .
و،و ح معنى هذر اآل ،ما روار البخاري في كقاب القفاي عن ع وة ابن الزبي قةال  [ :خاصةم
الزبي رجو من ا نصار في د ،ج من الح ة فيال النبي صمى د عمية وسةمم  [ :هسةق ،ةا زبية
ام هرسل الماا لى جارك فيال ا نصاري ،ا رسول د  :ه كا ابن عمق ؟ فقمو وجأ ام قال
هسق ،ا زبي ام هالبس المةاا القةى  ،جةع لةى الجةدر اةم هرسةل المةاا لةى جةارك واسةقوعى النبةي
صمى د عمي وسمم لمزبي الي في ص ،ح الحكم الين هالفظ ا نصاري كا هدار عميأما بةأم
لأما في سع قال الزبي  :فما هالاب هذر اآل،ان ل نزلت في ولة { فةو وربة ل ،يمنةو القةى
،حكموك في ما دج بينأم }(.)2
ونظي هذر اآل ،في وجوب القاميم لحكم د ورسول قول تعالى  { :فإ تنازعقم في ديا ف دور
لى د وال سول كنقم تيمنو باهلل واليوا اآلخ ول خي وهالان تأو،و } .
قال الشيخ عبد ال المن بن سعدي – رالم د – في د ح هذر اآل ،وما قبمأا ام همة بة د كةل مةا
تنازع الناس في من هصول الةد،ن وف وعة لةى د وال سةول ا هي لةى كقةاب د وسنـَّةـ رسةول
فإ فيأما الفصل في جميع الماا ل الخوفي ا ما بص ،حأما ا هو عمومأما ا هو ،مةاا ا هو تنبية
ا هو مفأوا ا هو عموا معنى ،ياس عمي ما هدبأ .
كقاب د وسنـَّـ رسول عميأما بناا الد،ن ول ،اقييم اال،مةا ل بأمةا فةال د ليأمةا دة ط فةي
اال،ما فمأذا قال  { :كنةقم تيمنةو بةاهلل واليةوا اآلخة } فةدل ولة عمةى ه مةن لةم ،ة د ليأمةا
ماا ل النزاع فميس بميمن الييي ً بل ميمن بالطاغون كما وك في اآل ،بعدها .
{ ول ة } هي  :ال ة د لةةى د ورسةةول { خي ة وهالاةةن تةةأو،و }  .فةةإ الكةةم د ورسةةول هالاةةن
ا الكاا وهعدلأا وهصمحأا لمناس في هم د،نأم ودنياهم وعاقبقأم ا ههــ (.)1
ما تفيد اآليات :
أوالا  :وجةةوب االخةةوص هلل والةةدر ووجةةوب المقابعة لم سةةول صةةمى د عمية وسةةمم وهةةذا همةةا
سبيل القما بالع وة الوايى .
ً
ً
ثانيا ا  :وجوب االنيياد لحكم د ورسول ظاه ا وباطنا وهذا هو وج هسقشأاد المصنف بأا .
 )1تفسير ابن كثير .311 /1
 )2الـبـخـاري كـتـاب الـتـفـسـيـر بـاب { فـال وربـك ال يـؤمـنـون } .
 )1تـفـسـيــر ابـن سـعــدي .362 /1
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قــولــه  (( :ال يؤمن أحدكم حتى يكون هوه تبعا ا لما جئت به ))
قلت  :هخ س الحد،ث عةن عبةد د بةن عمة و عةن النبةي صةمى د عمية وسةمم البوةوي فةي دة ح
مةدارر
الان ( .)2والخطيب في القار،خ( )3وابن هبي عاصم في الان ( .)4وغي هم لكن ةعيف
عمى نعيم بن الماد قال في الحافظ ابن رجب بعد تخ ،ج  " :قمت  :تصحيح هذا الحد،ث بعيد جداً
من وجور منأا :
هن الد،ث ،نف د ب نعيم بن الماد الم وزي ونعيم هذا و كا واي جماع من ا مة وخة س لة
البخاري فإ ه م الحد،ث كانوا ،حانو ب الظن لصوبق في الانـَّـ وتشددر فةي الة د عمةى ههةل
ا هواا وكةانوا ،ناةبون لةى هنة ،ةقأم و،شةب عمية فةي بعةض ا الاد،ةث فممةا كثة عثةورهم عمةى
مناكي ر الكموا عمي بالضعف  .لى ه قال  :وهما معنةى الحةد،ث مةن ا وامة والنةواهي وغي هةا
فيحب ما هم ب و،ك ر ما نأى عن وقد ورد الي آ بمثل هذا فةي غية مو ةع قةال تعةالى  {:فةو
ورب ة ل ،يمنةةو القةةى ،حكمةةوك فيمةةا دةةج بيةةنأم اةةم ل ،جةةدوا فةةي هنفاةةأم ال ج ةا ً ممةةا قضةةيت
و،امموا تاميما } .
ً
وقال تعالى  { :ومةا كةا لمةيمن ول ميمنة وا قضةى د ورسةول همة ا ه ،كةو لة الخية ة مةن
هم هم } .ووا سبحان وتعالى من ك ر ما هالب د وهالب ما ك ه د قال د تعالى  {:ول بةأنأم
ك هوا ما هنزل د فأالبط هعمالأم }.
وقال تعالى  {:ول بأنأم اتبعوا ما هسخط د وك هوا ر وان فأالبط هعمالأم }.
فالواجب عمى كةل مةيمن ه ،حةب مةا هالبة د محبة توجةب لة االتيةا بمةا وجةب عمية منة فةإ
زادن المحب القى هتى بما ندب لي من كا ول فضوً وه ،ك ر ما ك ر د تعالى ك اه توجةب
ل الكف عما ال ا د عمي من فإ زادن الك اه القى هوجبت الكف عما ك هة تنزهةا ً كةا ولة
فضوً وقد ابت في الصحيحين عن صمى د عمي وسةمم هنة قةال  ( :ل ،ةيمن هالةدكم القةى هكةو
هالةةب لية مةةن نفاة وولةةدر وههمة والنةةاس هجمعةةين ) فةةو ،كةةو المةةيمن ميمنةا ً القةةى ،يةةدا محبة
ال سول عمى محب جميع الخمق ا ومحب ال سول تابع لمحب م سم ا المحب الصحيح تيقضةي
( )5
المقابع والموافي في الب المحبوبان وبوض المك وهان " ههـ
قمت  :و،بدو لةي والعمةم عنةد د ه المصةنف رالمة د هسقشةأد بالحةد،ث لصةح معنةار كمةا وكة
الحافظ ابن رجب مدعما ً با دل .

الشرط السابع

[[ الشرط السابع :القبول المنافي للرد .
ودليل القبول  :قوله عاهال  { :وكهلل مها سرسهلنا مهل قبله فهي قريهي مهل نهلير

قهال

معرفوها نا وجدنا آباءنا عل سمي وانها عله آرهارهق مقعهدول * قهال سولهو جكهعكق بىههد

 )2شــرح الـسـنـَّـــة للـبـغـــوي .213 /1
 )3تـاريـخ بـغـــداد للـخـطـيـب .361 /4
 )4الـسـنـَّــة ألبـن أبـي عـاصـــم .12 /1
 )5جامع العلوم والحكم ( . ) 364
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ممها وجهدعق عليه آبهاءكق قههالوا نها بمها سرسهلعق به كههافرول * فانعقمنها مهن ق فهانظر كيه
كال عاقبي المكلبيل } (.)1

وقوله عاههال  { :ن ههق كههانوا لا قيههل ل ههق
آل عنا لشاعر مجنول}(.)2

له

ا يسههعكبرول ويقولههول سكنهها لعههاركوا

ومهل السن هـهي مها ربههأ عهل سبهي موسه ر هي ا عنه عهل النبههي صهل ا عليه وسههلق
قههال  ( :مرههل مهها بارنههي ا ب ه مههل ال ههد والالههق كمرههل الأيههً الكريههر سصهها
فكال من ا نقيي قبلأ الماء فىنهبهعهأ الكأل والاش

الكريهر وكانهأ من ها سجهاد

الماء فنفع ب ا ا الناس فشهربوا وسهقوا وعرعهوا  ،وسصها
قياهال

سر هها

سمسهكأ

من ها طاكفهي س هر نمها ههي

عمسه مهاء و عنبههأ كهأل ؛ فهلل مر هل مهل فقه فهي ديههل ا ونفاه مها بارنههي

ا ب فالق وعلق  ،ومرهل مل لق يرفع بلل رسسا ولق يقبل هد ا الهل سرسهلأ به

()3

]].
قــولــه  (( :وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إال قال مترفوها  ))....اآل،ان
،خبةة جةةل انةةاار ه صةةنيع قةة ،ش ومةةن خةةولأم فةةي ردهةةم دعةةوة النبةةي صةةمى د عميةة وسةةمم
و ع ا أم عن ما جاا ب من الحق هو دةبي بصةنيع ا مةم الاةالف مةع هنبيةا أم والباعةث لأةيلا
وهولئ هو القيميد لألدخاص والنحل .
قال الشيخ عبد الة المن بةن ناصة الاةعدي – رالمة د – { " :وكةذل مةا هرسةمنا مةن قبمة فةي
ق  ،ة مةةن نةةذ ،ل قةةال مق فوهةةا } هي منعموهةةا ومميهةةا الةةذ،ن هطوةةقأم الةةدنيا وغ ة تأم ا مةةوال
واسقكب وا عمى الحق { نا وجدنا آباانا عمةى همة و نةا عمةى آاةارهم ميقةدو } هي فأةيلا لياةوا
ببةةدع مةةنأم ولةةيس بةةأول مةةن قةةال بأةةذر الميال ة ا وهةةذا الالقجةةاس مةةن هةةيلا المش ة كين الضةةالين
بقيم يدهم آلبا أم الضالين ليس الميصود ب تباع الحق والأدى و نما هو تعصب محةض ا ،ة اد بة
الشبأ الباطم { هولو جئقكم بأهدى مما وجدتم عمي آبةااكم } هي هفققبعةوني جةل الأةدى { قةالوا
نةةا بمةةا هرسةةمقم بة كةةاف و } ،عمةةم بأةةذا هنأةةم مةةا هرادوا اتبةةاع الحةةق والأةةدى و نمةةا قصةةدهم تبةةاع
الباطةل والأةوى { فةانظ كيةف كةا عاقبة المكةذبين } فميحةذر هةيلا ه ،اةقم وا عمةى تكةذ،بأم
فيصيبأم ما هصابأم " .ههـ(.)1
مـا تفيده اآليات :
أوال  :تثبيت قمب النبي صمى د عمي وسمم وتاميق وهن ليس بةدعا مةن المة دود هقةوالأم كمةا ه
قوم لياوا بدعا من المكذبين .
ثانيا ا  :القحذ ،ممن مخالف النبي صمى د عمي وسمم .

 )1سورة الزخرف آيــ  23ــة .
 )2سورة الصافات آيــ  35ــة .
 )3البخاري كتاب العلم باب فضل من عَـلِـ َم وعَـلـَـ َم .
 )1تفسير ابن سـعــدي .442 /4
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ثالثا ا  :خط القيميد وهن من هعظم الصوارف عن قبول الحق والأدى ومما ،ةدل عمةى ولة مةا فةي
الصحيحين عن سعيد بن المايحب عن هبي لما الض ن هبا طالب الوفاة جةاار رسةول د صةمى د
عمي وسمم فوجد عندر هبا جأل وعبد د ابن هبي همية هبةن الموية ة فيةال  ( :هي عةم قةل ل لة ل
د كمم الاس لة بأةا عنةد د ) ا فيةال هبةو جأةل وعبةد د ابةن هبةي همية  :هت غةب عةن ممة عبةد
المطمب فمن ،زل رسول د صمى د عمي وسمم ،ع أا عمية و،عيدانة بقمة الميالة قةال  :قةال
رسول د صمى د عمي وسمم  ( :ود سقوف ل ما لم هن عن ) فأنزل د { ما كا لمنبةي
والذ،ن همنوا ه ،اقوف وا لممش كين } فأنزل د في هبي طالب { هن ل تأةدي مةن هالببةت ولكةن
د ،أدي من ،شاا } (.)2
قال المصنف في ماا م  :الماأل الثامن ( :)3مض ة هصحاب الاوا عمى االناا .
الماأل القاسع  :مض ة تعظيم ا سوف وا كاب .
فانظ هدانا د وه،اك كيف ها هبو طالب د،ن آبا وهجةدادر وهبةا ه ،شةأد دةأادة الحةق { فةي
ول لةذك ى لمةن كةا لة قمةب هو هليةى الاةمع وهةو دةأيد } ،ةاك ه،أةا الماةمم والقعصةب ا المةق
والقيميد ا عمى .
قــولــه (( :إنهم كانوا إذا قيل لهم ال إله إال هللا  ))....اآل،
قال الشيخ عبد ال المن الاعدي  { " :هنأم كانوا وا قيل لأةم ل لة ل د } فةدعوا ليأةا وهمة وا
بق ك لهي ما سوار { ،اقكب و } عنأا وعمى من جاا بأةا { و،يولةو } معار ة ً لأةا { ه نةا
لقاركوا آلأقنا } القي لم نزل نعبدها نحن وآباؤنا { ليول داع مجنو } ،عنةو محمةداً صةمى د
عمي وسمم فمم ،كفأم قبححأم د االع اض عن ول مج د تكذ،ب القى الكموا عمي بةأظمم ا الكةاا
وجعمور داع اً مجنونا ً وهم ،عممو هن ل ،ع ف الشع والشع اا ول وصف وصفأم وهنة هعيةل
خمق د وهعظمأم ره،ا "(.)4ههـ
قلت  :وهذا الصنيع من المش كين االع اض والق ك كما هن هقبح ا سةاليب فةي الصةد عةن سةبيل
د ولأذا كذبأم الحق جل عةور ونيةض قةولأم ودالةض فة ،قأم فةي اآل،ة بعةدها { بةل جةاا بةالحق
وصدق الم سمين } .
قال الحافظ ابن كثي – رالم د  " : -قال د تعةالى تكةذ،با ً لأةم ورداً عمةيأم { بةل جةاا بةالحق }
،عنةةي رسةةول د صةةمى د عمي ة وسةةمم جةةاا بةةالحق فةةي جميةةع دة ع د تعةةالى ل ة مةةن ا خبةةار
والطمب { وصدق الم سمين } هي صدقأم فيما هخب وا عن من الصفان الحميدة والمناهج الاد،دة
وهخب عن د تعالى في د ع وهم ر كما هخب وا { ما ،يال ل ل ما قةد قيةل لم سةل مةن قبمة }
اآل . )5( " ،ههـ
قــولــه  (( :ومن السنـَّـة ما ثبت عن ابي موسى  )) ....الخ
قلت  :هخ ج الشيخا وهذا لفظ البخاري (.)1
قــولــه  (( :مثل ما بعثني هللا به من الهدى والعلم  )).....الخ
قلت  :ووج اسقدلل المصنف ب ،ظأ من قول صمى د عمي وسةمم  ( :فةذل مثةل مةن فية فةي
د،ن د ونفع ما بعثني د ب فعـمم وعـمحم ومثل من لةم  ،فةع بةذل رهسةا ً ولةم ،يبةل هةدى د الةذي
هرسمت ب ).
 )2البخاري كتاب التفسير باب { أنك ال تهدي من أحببت  ...اآلية } .
 )3مسلم كتاب التوحيد .
 )4تفسير ابن سعدي .256 /4
 )5تفسير ابن كثير .7 /4
 )4سبق تخريجه .
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قال النووي رالم د  " :هما معاني الحد،ث وميصودر فأو تمثيةل الأةدى الةذي جةاا بة صةمى د
عمي وسمم بالويث ومعنار  :ه ا رض اوا هنوع وكذل الناس :
ً
فالنوع األول :من ا رض ،نقفع بةالمط فيحيةى بعةد ه كةا ميقةا و،نبةت الكةأل فينقفةع بأةا النةاس
والدواب والزرع وغي ر.
وكذا النوع ا ول من الناس ،بمو الأدى والعمم فيحفظ فيحيا قمب و،عمةل بة و،عممة غية ر فينقفةع
و،نفع.
والنوع الثاني  :من ا رض ما ل تيبل االنقفاع في نفاأا لكن فيأا فا دة وهي مااك الماا لوي ها
فينقفع بأا الناس والدواب .
وكذا النوع الثاني من الناس لأم قموب الافظ لكن ليات لأم هفأاا ااقب ول رسةو لأةم فةي العيةل
،اقنبطو ب المعاني وا ال كاا ولةيس عنةدهم جقأةاد فةي الطاعة والعمةل بة فأةم ،حفظونة القةى
،أتي طالب محقاس مقعطش لما عندهم من العمم هه ٌل لمنفع والنقفاع فيأخذر منأم فينقفع ب فأةيلا
نفعوا بما بموأم .
والنوع الثالث  :من ا رض الابا القي ل تنبت ونحوها فأةي ل تنقفةع بالمةاا ول تماةك لينقفةع
بأا غي ها .
وكذا النوع الثالث من الناس ليات لأم قموب الافظ ول هفأةاا واعية فةإوا سةمعوا العمةم ل ،نقفعةوا
ب ول ،حفظون لنفع غي هم  .ود هعمم .
وفي هذا الحديث أنواع من العلم منها :
ب ا مثال .
-1
 -2ومنأا فضل العمم والقعميم .
 -3وددة الحث عميأا .
( )2
 -4ووا ا ع اض عن العمم " .انقأى  .ود هعمم .
هذا ما ،ا د جمع وتح  ،ر من الش ح المخقص عمى هدل د وط
ل ل ل د وقد تم الف ا منة ليمة الخمةيس المصةادف لمحةادي والعشة ،ن مةن ربيةع الثةاني لعةاا
هربعة عشة وهربعما ة وهلةةف ا وكةةا بالمد،نة النبو،ة والحمةةد هلل الةةذي بنعمقة تةةقم الصةةالحان ا
وصمى د وسمم عمى نبينا محمد وآل وصحب هجمعين .

تم بحمد اهلل

 )1مسلم بشرح النووي .47 / 15
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