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 رشح تعريف اإلسالم
احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا، 
من هيده اهللا فال مُضلَّ له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إالَّ اهللا وحده ال رشيك له، 

ا عبده ورسوله، صىل اهللا وسلم وبارك عليه وعىل آله وصحبه.  وأشهد أن حممدً

نتذاكر  أما بعد: فنحمد اهللا تعاىل عىل ما منَّ به علينا من اجتامع يف بيت من بيوت اهللا تعاىل، 
تعريف اإلسالم وأركانه، وسنتكلم إن شاء اهللا تعاىل عىل ما يتيرس، وإن مل يتسع الوقت فعىل األول 
منها ألمهيته، وحلاجة القلب إىل معرفته؛ ألنه هو غذاؤه وروحه، نسأل اهللا تعاىل اإلعانة والتسديد 

واإلخالص لوجهه الكريم يف القول والعمل. 

يَّنَها النبيُّ   فيام صح عنه يف حديث ابن عمر عن رسول اهللا أنه صىل اهللا عليه وسلمفأركانه بَ
ا رسول اهللا، وقال:  قام الصالة، وإيتاء إ«بني اإلسالم عىل مخس: شهادة أن ال إله إالَّ اهللا، وأن حممدً

 أنه قال يف صىل اهللا عليه وسلم وصح عنه الزكاة، وحج بيت اهللا احلرام ملن استطاع إليه سبيال»
«اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا، حديث عمر بن اخلطَّاب حينام سأله جربيل عن اإلسالم فقال: 

ا رسول اهللا، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج البيت»  احلديث. وأن حممدً

فهذه هي أركان اإلسالم ودعائم اإلسالم، وقواعد اإلسالم، فأوهلا وأساسها ورأس أمرها 
ا عبده ورسوله   ، واإلسالم هو كام عرفه صىل اهللا عليه وسلمهو شهادة أن ال إله إالَّ اهللا وأن حممدً

«اإلسالم هو االستسالم هللا بالتوحيد رمحه اهللا- بقوله: –شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 
 . واالنقياد له بالطاعة، والرباءة من الرشك وأهله»

فمعنى (االستسالم هللا بالتوحيد): أي تستسلم بالعبادة هللا وحده؛ ألنه يوجد من يستسلم هللا ولكنه 
يستسلمون هللا ولكنهم  يستسلم لغريه، فاليهود يستسلمون هللا ولكنهم يستسلمون لغريه، والنصار

أي يف العبادة-، واملرشكون يستسلمون هللا يف بعض األمور يف العبادة لكنهم يف بعض –يستسلمون لغريه 
العبادات يستسلمون لغري اهللا. 



ولذلك قيد الشيخ -رمحه اهللا- اإلسالم هبذا القيد وهو االستسالم هللا بالتوحيد، ليخرج هبذا 
القيد وهو (التوحيد) استسالم اليهود والنصار واملرشكني، فتدبر ذلك وانتبه له؛ ألنه ليس 

القصد من أن يعبد اهللا فقط؛ ولكن القصد أن يعبد اهللا وال يعبد معه أحد، ال ملك مقرب، وال نبي 
مرسل، وهلذا قال: االستسالم هللا بالتوحيد. 

ا قيَّد (االنقياد) أن يكون بالطاعة ال باهلو، وال بام تشتهيه  وقوله: االنقياد له بالطاعة. وأيضً
النفس، وال بام يريده اإلنسان، إنام االستسالم جيب أن يكون بالطاعة؛ بطاعة اهللا وطاعة رسوله، 

 ، فمن الناس من ينقاد ولكنه صىل اهللا عليه وسلمواالنقياد يكون فيام أمر اهللا به وأمر به رسوله 
«من عمل عمالً ليس : عليه الصالة والسالم ، ولذا قال صىل اهللا عليه وسلمتباع للنبي اعىل غري 

ا ليس عليه أمرنا فهو رد» ويف رواية: عليه أمرنا فهو رد» «من أحدث يف  ويف رواية: «من صنع أمرً
 . أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»

 ظنًا منهم أن صىل اهللا عليه وسلموملَّا عزم أناس عىل أن يفعلوا عبادات ما أمر هبا رسول اهللا 
 ؛ ألنه ملَّا سئلوا عن عبادة النبي صىل اهللا عليه وسلمهذه العبادات مما حيبها اهللا جل وعال ورسوله 

الُّوها فقال أحدهم: أما أنا فال آكل اللحم، وقال اآلخر: أما أنا فال صىل اهللا عليه وسلم  كأهنم تقَ
 أنا فأقوم وال أنام. فقال اأتزوج النساء، وقال الثالث: أما أنا فأصوم وال أفطر، وقال الرابع: أم

«من رغب عن سنتي فليس مني، أما أنا فأصوم وأفطر، وأقوم وأنام، :  صىل اهللا عليه وسلمالنبي
 . وأتزوج النساء، وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني»

 صىل اهللا عليه وسلملذا فاالنقياد البد أن يكون بالطاعة، فإذا مل يكن بطاعة اهللا وطاعة رسوله 
فليس من اإلسالم؛ حتى ولو تعب املتعبد واجتهد حتى ولو حصل عليه ما حصل يف هذا السبيل 

ا  الذي ليس بطاعة لرسول اهللا فليس من اإلسالم، فإن الذي من اإلسالم هو ما كان انقيادً
بالطاعة، فإذا كان بغري طاعة فإنه مردود عىل صاحبه، سواء شقَّ عليه أو مل يشق عليه، سواء بذل 
ماالً أو وقتًا أو مل يبذل؛ ألنه مردود عىل فاعله كام جاء يف احلديث، فهذا هو معنى هذا التعريف. 

 فإنه إذا استسلم «الرباءة من الرشك وأهله»والثالث من هذه اجلملة يف تعريف اإلسالم: 
العبد هللا وحده، وأخلص العبادة هللا وحده ال رشيك له، وانقاد هللا عز وجل بام رشعه تعاىل وسنه 

 بقي عليه أن يتربأ من الرشك وأهل الرشك. صىل اهللا عليه وسلمرسوله 



 فالبد للمسلم من أن يعرف الرشك ليكفر به وجيتنبه، «والرباءة من الرشك وأهله»ولذا قال: 
ويبغضه ويعادي أهله، ويتربأ منهم ومما يعبدون. هذا هو اإلسالم الصحيح. 

أما كون اإلنسان يتعبّد ويعبد مع اهللا غريه، كام يفعله طوائف ممن ينتسب إىل اإلسالم، يعبدون 
اهللا ولكنهم يذبحون للجن وللشياطني، ويدعون األموات، ويفعلون بعض الرشكيات، فهؤالء ما 
استسلموا هللا وحده، استسلموا هللا يف أمر واستسلموا لغريه يف أمور. وهذا يشء مشاهد، هذا يشء 
حمسوس عند كثري ممن ينتسب إىل اإلسالم، وكذلك االنقياد يوجد يف بعض البلدان من يكون فيه 

 ، يتعبد بطرق صىل اهللا عليه وسلمتصوف فهو يتعبد لكن بغري طاعة؛ أي عىل غري متابعة للرسول 
غري مرشوعة، يتعبد وجيتهد ويظن أن تعبده من اإلسالم وليس من اإلسالم. 

وكذلك الرباءة من الرشك وأهله: يوجد من ال يتربأ من الرشك، يزعم أنه ما عليه منهم، 
وليس بمسئول عنهم، وهلم دينهم وله دينه. ال هذا خطأ بل باطل، هلم دينهم ولك دينك، ولكن 

جيب عليك أن تتربأ منهم، وأن تكفرهم، وأن تبغضهم، وأن تعتقد بطالن ما هم عليه، هذا هو 
اإلسالم الصحيح. 

وقد حيتج بعضهم عىل ما ذهب إليه يف هذا املذهب الباطل من ترك اعتقاد الكفر بالكفار 

˜�>Íˇ«÷]<ˇ‡�⁄<�Ç�ç�Ü÷]<ˇ‡�Èˇf�i<Ç�Œ<�‡Ë�Ç÷]<Í� <ˇÂ]ˇÜ�“�c�> �€ˇ‡>﴿واملرشكني، ووجوب الكفر هبم بقوله جل وعال: 

�lÁ�∆^��÷^�e<�Ü�À�”ˇË ^ˇ„�÷<ˇ›^ˇí�Àfi]<�˜<Ó�œ�m �Á÷]<�ÏˇÊ�Ü�√�÷^�e<�‘ˇä�€ˇj�â]<�Ç�œ� <�‰�◊÷^�e<�‡�⁄�ˆ�Ë ˇÊ �‹È�◊ˇ¬<�ƒÈ�€ˇâ<�‰�◊÷]ˇÊ﴾  سورة]

. ]256البقرة: 

 قال أهل العلم: ال إكراه يف الدين هذه منسوخة ﴾>˜�>Ë�Ç÷]<Í� <ˇÂ]ˇÜ�“�c‡�>﴿فيقال: معنى هذه اآلية: 

o�Èˇu<ˇ∞�“�Ü�é�π]<]Á�◊�j�Œ^� < �‹�‚ˇÁ�€�iÇˇqˇÊ �‹�‚ˇÊ�Ñ�}ˇÊ �‹�‚ˇÊ�Ü�í�u]ˇÊ <�ÿ�“<�‹�„�÷<]Ê�Ç�√�Œ]ˇÊ�﴿بآية السيف: 

�Çˇë�Üˇ⁄ ﴾ وهذه تسمى آية السيف، وليس كل كافر يكون كذلك أي يقتل، بل هناك من يكون 
ا أو يكون مستأمنًا، أو من أهل الذمة فهؤالء هلم أحكام دلت عليها أحاديث كقوله  صىل اهللا معاهدً

ا مل يرح رائحة اجلنة»: عليه وسلم «جيري عىل :  صىل اهللا عليه وسلم وكقوله«من قتل معاهدً
«قد أجرنا من أجرت يا أم : صىل اهللا عليه وسلم . قوله املسلمني أدناهم ويسعى بذمتهم أدناهم»

 . ومع هذا فإنه جيب بغضهم وعداوهتم والكفر هبم، وحيرم ظلمهم والتعدي عليهم بقول هانئ»
ين: تكون يف يأو فعل؛ ألن هذه اآلية يف احلرب ين أي: آية السيف، وقال بعضهم: إنه ال إكراه يف الدِّ

وقت دون وقت، يعني معنى ذلك إذا ضعف املسلمون ومل يستطيعوا مقاومة املرشكني، أي: فال 



جيب عليهم إكراه املرشكني عىل اإلسالم لضعفهم وعدم استطاعتهم، والقول األول هو األشهر 
عند كثري من أهل العلم أهنا منسوخة بآية السيف، واهللا تعاىل أعلم. 

÷�flË�Å<�‹�”�÷< �‡Ë�Å<ˇÍ�”�›�﴿وأما قوله عز وجل:  ˇÊ ﴾  فمن تدبر السورة وجد أن معناها هو الترصيح 

E<ˇ·Ê�Ü� ^�”÷]<^ˇ„�Ë﴿بالرباءة من الرشك وأهل الرشك، يوضح ذلك قوله عز وجل:  �_<^ˇË<�ÿ�Œ�D<<�˜

E<ˇ·Ê�Ç�f�√ˇi<^ˇ⁄<�Ç�f�¬�_�D<E<�Ç�f�¬�_<^ˇ⁄<ˇ·Ê�Ç�e^ˇ¬<�‹�jfi�_<�˜ˇÊ�D<E<�‹�iÇˇfˇ¬<^�⁄<�Ç�e^ˇ¬<^ˇfi�_<�˜ˇÊ�<�‹�jfi�_<�˜ˇÊD

E<�Ç�f�¬�_<^ˇ⁄<ˇ·Ê�Ç�e^ˇ¬��‹�”�flË�Å<�‹�”�÷D �‡Ë�Å<ˇÍ�÷ ˇÊ﴾ يعني: أتربأ مما تعبدون، وأعتقد بطالن ما تعبدون 

﴿ <�Ç�f�¬�_<^ˇ⁄<ˇ·Ê�Ç�e^ˇ¬<�‹�jfi�_<�˜ˇÊ﴾ فهم يعبدون اهللا، ولكن حيث إهنم يرشكون بالالت والعز 

 فصارت عبادهتم ال يشء، ملاذا؟ ألهنم كانوا يرشكون يف ﴾Ç�f�¬�_<^ˇ⁄<ˇ·Ê�Ç�e^ˇ¬<�‹�jfi�_<�˜ˇÊ�> ﴿قال: 
 العبادة.

÷�flË�Å<�‹�”�÷< �‡Ë�Å<ˇÍ�”�›�﴿وقوله:  ˇÊ﴾  أي: لكم دينكم الذي أنتم عليه وأنا يل ديني، الذي هو 
التوحيد وملة إبراهيم عليه الصالة والسالم، فبهذا تعلم أنه جهر بالرباءة من الرشك وأهله وجهر 
بالرباءة من الكفر وأهله، فال يدور يف خلد اإلنسان أنه ليس بمسؤول عن الكفر بالرشك، وليس 

مطالبًا بذلك؛ بل اعتقاد الكفر بالرشك وأهله، واجلهر بذلك من ملة إبراهيم عليه السالم التي 

÷�È�‚]ˇÜ�e�c<�Ì�◊�⁄<�ƒ�f�i]<�·�_<�‘�È›ˇ﴿تباعها كام يف قوله تعاىل: اأمرنا ب �c<^ˇfl�Èˇu�Ê�_<�‹�m<﴾  .اآلية 

فالواجب عليك أن تتربأ من الرشك وأهل الرشك، وأن تتربأ من الكفر وأهل الكفر، كام قال 

È�e‰�﴿عزّ وجلّ عن إبراهيم:  �˘<�‹È�‚]ˇÜ�e�c<ˇŸ^�Œ<�É�cˇÊ E<ˇ·Ê�Ç�f�√ˇi<^�€�⁄<�]ˇÜˇe<Í�fl�fi�c<�‰�⁄�Á�ŒˇÊ� �<Í�fiˇÜ��� <Î�Ñ�÷]<�˜�cD

�‡Ë�Ç�„ˇÈˇâ<�‰�fi�d� ﴾ :كام قال عز وجل عن إبراهيم .﴿<Í�fi�c<�Ìˇ„�÷a<�^⁄^ˇfl�ë�_<�Ñ�~�jˇi�_<ˇÖˇáa<�‰È�e�˘<�‹È�‚]ˇÜ�e�c<ˇŸ^�Œ<�É�cˇÊ<

�’]ˇÖ�_ <�∞�f�⁄<�Ÿ¯ˇï<Í� <�‘ˇ⁄�Á�ŒˇÊ﴾ .

 È�‚]ˇÜ�e�c<Í� <�Ìˇflˇäˇu<�ÏˇÁ�â�_<�‹�”�÷<�kˇfi^�“<�Ç�Œ›ˇ﴿وكام أخرب اهللا عز وجل يف سورة املمتحنة بقوله: 

�‹�”fl�⁄<�aˇÜ�e<^�fi�c<�‹�„�⁄�Á�œ�÷<]Á�÷^�Œ<�É�c<�‰ˇ√ˇ⁄<ˇ‡Ë�Ñ�÷]ˇÊ �‹�”�e<^ˇfi�Ü�À�“<�‰�◊÷]<�·Ê�Å<‡�⁄<ˇ·Ê�Ç�f�√ˇi<^�€�⁄ˇÊ ^ˇflˇfl�Èˇe<]ˇÇˇeˇÊ 

�ÏˇÊ]ˇÇˇ√÷]<�‹�”ˇfl�Èˇe ˇÊ �‰�◊÷^�e<]Á�fl�⁄�ˆ�i<Ó�jˇu<�]Çˇe�_<�^ˇñ�«ˇf�÷]ˇÊ �ÂˇÇ�uˇÊ﴾ .

 : يعني ابتداء، ال إنام معناها ظهر، أي ظهرت العداوة وأُعلنت، فبهذا يتفطن «بدء»ما معنى: 
املسلم ملعنى اإلسالم، وأنه االستسالم هللا بالتوحيد، واالنقياد له بالطاعة، والرباءة من الرشك 

.  صىل اهللا عليه وسلموأهله، ونحمد اهللا أن من علينا بمعرفة ملة إبراهيم ودين نبينا حممد



نسأل اهللا عز وجل أن يمنَّ علينا بالثبات عىل التوحيد، والعقيدة الصحيحة السليمة، فإهنا 
ل هبا ومنَّ هبا عىل من يشاء من عباده، فنحمده جلّ وعال ال نحيص ثناء  نعمة من اهللا عز وجل تفضَّ

عليه. 

ا فيها  ا خملدً وال يعرف قدر التوحيد إالَّ من عرف الرشك ومآل املرشك، وأن مآله إىل النار خالدً

◊�Á�iÁ�€ˇÈ� <�‹�„�È[﴿أبد اآلبدين ودهر الداهرين، قال تعاىل:  ˇ¬<Óˇñ�œ�Ë<�˜< �˜ˇÊ ^ˇ„�e]ˇÑˇ¬<�‡�⁄<‹�„�flˇ¬<�Ã�Àˇ~�Ë﴾ 
فالذي يعرف مآل املرشك وما سيؤول إليه إذا مات عىل الرشك يعرف فضل التوحيد. 

لكن قد ختفى الثالثة عىل بعض من الناس، وهي الرباءة من الرشك وأهله، فإنه إذا قيل: الذي 
يذبح للجن مرشك، جيب عليك أن تتربأ منه ومن رشكه، قال: من خيفى عليه حكم الرباءة من 

الرشك!!!. 

هذا يصيل ويصوم فيقال له: ثم ماذا! حتى ولو كان يصيل ويصوم، إذا كان يذبح للجن فهو 
مرشك جيب أن نتربأ منه، ونعتقد بطالن عبادته وما هو عليه، ونبغضه ونعاديه، وكذا من يفعل السحر 

من توضأ وأحدث ثم صىل هل تصح صالته؟!.  فهو مثل

 وكذا هذا يصيل ويصوم ويدعي اإلسالم، ثم حيدث حدثًا أكرب، كأن يذبح «ما تصح»اجلواب: 

>÷�f�vˇÈˇ��‡�>¬ˇ€ˇ◊�‘�﴿للجن أو غريهم من املخلوقات، فهو أحدث فبطلت عبادته لقوله تعاىل:  ˇk�“ˇÜ�ç�_<�‡�Ú�÷< 

÷�Á�◊ˇ€�√ˇË<]Á�fi^�“<^�⁄<‹�„�flˇ¬<�º�fˇv�÷<]Á�“ˇÜ�ç�_<�Á·ˇ﴿ ولقوله تعاىل: ﴾ ˇÊ<﴾  .

فالساحر مرشك، ملاذا؟ ألن الشياطني ال ختدم وتعني إالَّ من ذلَّ هلا وخضع، اقرأ قوله عز 

ãfi�˝]<ˇ‡�⁄<‹�i�Üˇn�”ˇj�â]<�Ç�Œ<�‡�¢]<ˇÜˇé�√ˇ⁄<^ˇË<�^√È�€ˇq<�‹�‚�Ü�é�vˇË<ˇ›�ÁˇË�﴿وجل يف سورة األنعام:  ˇÊ <ˇŸ^�ŒˇÊ

�ò�√ˇf�e<^ˇfl�ñ�√ˇe<ˇƒˇj�€ˇj�â]<^ˇfl�eˇÖ<�ãfi�˝]<ˇ‡�⁄<‹�‚�ı^ˇÈ�÷ �Ê�_ <�‹�“]ˇÁ�nˇ⁄<�Ö^�fl÷]<ˇŸ^�Œ<^ˇfl�÷<ˇk�◊�q�_<Î�Ñ�÷]<^ˇfl�◊ˇq�_<^ˇfl�«�◊ˇe ˇÊ

�‹È�◊ˇ¬<�‹È�”ˇu<�‘�eˇÖ<�·�c<�‰�◊÷]<ˇ^ˇç<^ˇ⁄<�˜�c<^ˇ„È� <ˇ‡Ë�Ç�÷^ˇ}  ﴾ .

 ماذا قال أهل العلم عن استمتاع اجلن باإلنس واإلنس باجلن؟

 استمتاع اإلنس باجلن أن اجلني خيدمه، أي: خيربه عن بعض املغيبات، وخيربه قال أهل العلم:
عن بعض األمور، وينقل له بعض األخبار، ويفعل له ما يستطيع. واستمتاع اجلني باإلنيس أن 

ا أو غري  خيضع اإلنيس للجني، وأن يذل له؛ سواء بقول أو بفعل؛ كالسجود والذبح هلم ولو ًّ
ا، وقد يكون خفيًا، كأن يسجد هلم، أو يذبح هلم، أو يتلطخ  ذلك، وقد يفعله اإلنس ظاهرً



بالنجاسات، فإذا فعل هذه األشياء حينئذٍ رضيت الشياطني، وخدموا هذا اإلنيس، فإذا ذل اإلنيس 
للجني بالرشك ونحوه خدمه. 

فبهذا تعلم أن السحر رشك، وأنه كفر، وأن من يتعاطى السحر مرشك، وأن من يفعل السحر 
كافر، وأنه ما عرف االستسالم هللا بالتوحيد، فإنه قد استسلم لغري اهللا عزّ وجلّ . 

نه ال أ«وقد أمجع العلامء عىل رمحه اهللا تعاىل- يف فتح املجيد: –وقال الشيخ عبد الرمحن بن حسن 
جيوز االستعاذة بغري اهللا، وقال مالَّ عيل قاري احلنفي: ال جتوز االستعاذة باجلن، فقد ذم اهللا الكافرين 

ãfi�˝]<ˇ‡�⁄<‹�i�Üˇn�”ˇj�â]<�Ç�Œ<�‡�¢]<ˇÜˇé�√ˇ⁄<^ˇË<�^√È�€ˇq<�‹�‚�Ü�é�vˇË<ˇ›�ÁˇË�عىل ذلك، وذكر اآلية وقال تعاىل: ﴿ ˇÊ 

�ò�√ˇf�e<^ˇfl�ñ�√ˇe<ˇƒˇj�€ˇj�â]<^ˇfl�eˇÖ<�ãfi�˝]<ˇ‡�⁄<‹�‚�ı^ˇÈ�÷ �Ê�_<ˇŸ^�ŒˇÊ <�‹�“]ˇÁ�nˇ⁄<�Ö^�fl÷]<ˇŸ^�Œ<^ˇfl�÷<ˇk�◊�q�_<Î�Ñ�÷]<^ˇfl�◊ˇq�_<^ˇfl�«�◊ˇe ˇÊ

�‹È�◊ˇ¬<�‹È�”ˇu<�‘�eˇÖ<�·�c<�‰�◊÷]<ˇ^ˇç<^ˇ⁄<�˜�c<^ˇ„È� <ˇ‡Ë�Ç�÷^ˇ}   فاستمتاع اإلنيس باجلني يف قضاء حوائجه ﴾
وامتثال أوامره، وإخباره بيشء من املغيبات. واستمتاع اجلني باإلنيس تعظيمه إياه، واستعاذته به 

ا. وخضوعه له»  انتهى ملخصً

والسحر رضره كبري، وخطره عظيم عىل الفرد واملجتمع، وال يرض الساحر من اعتصم باهللا 

>É�d�e<�˜�c<�Çˇu�_<�‡�⁄<�‰�e<ˇ‡Ë�Ö^ˇñ�e<‹�‚<^ˇ⁄ˇÊ�·�>﴿عزّ وجلّ والذ وعاذ باهللا عز وجل لقوله سبحانه وتعاىل: 

 اإلذن هو الكوين اإلرادي، ال اإلذن الرشعي؛ ألن اإلذن ينقسم إىل قسمني كام هو يف األمر ﴾[÷◊�‰�
والقضاء والقدر واإلذن واإلرادة. كل هذه األشياء تنقسم إىل قسمني: إذن رشعي ديني، وإذن 

كوين قدري. 

ا، بل هنى عنه وأخرب أنه:  ⁄ˇ^>﴿فهذا اإلذن ليس إذنًا رشعيّا، فإن اهللا تعاىل ما أذن بالسحر رشعً

�—¯ˇ}<�‡�⁄<�ÏˇÜ�}˚]<Í� <�‰�÷﴾  ا، وال يأذن بذلك، إنام إذا أرد شيئًا إرادة كونية  ما أذن اهللا بالسحر رشعً
قدرية. ونحن وهللا احلمد واملنة يف هذه اململكة عافانا اهللا من كثري من هذه الشعوذات؛ بسبب دعوة 

الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا تعاىل، وأسكنه فسيح جناته، وإالَّ كانوا قبل يفعلون مثل 
هذه األشياء. 

وكذا العطف الذي يعطف املرأة عىل حمبة زوجها أو غريها، وهو من استخدام الشياطني، 
والرصف: يرصفه عن حمبة زوجته أو غريها، وهذا كله من الرشك باهللا عز وجل؛ ألنه استخدام 

للجن واستخدام للشياطني، بالذل هلم واخلضوع، وهذا رشك باهللا عز وجل، فإهنم ما يرضون إالَّ 
باإلرشاك باهللا عز وجل كام ذكره أهل العلم رمحهم اهللا. 



قد يقول بعض الناس: جتوز االستعاذة باجلن يف ما يقدرون عليه. يقال: هذا خطأ بل باطل، 
«من نزل منزالً فقال: أعوذ بكلامت اهللا التامات من رش ما خلق مل يرضه والدليل أن النبي قال: 

 . يشء»

_�œˇ‚ˇÖ<�‹�‚ˇÊ�Å]ˇà� <�‡�¢]<ˇ‡�⁄<�Ÿ^ˇq�Ü�e<ˇ·Ê�ÉÁ�√ˇË<�ãfi�˝]<ˇ‡�⁄<�Ÿ^ˇq�Ö<ˇ·^�“<�‰�fi^�﴿وقال تعاىل:  ˇÊ<  ﴾ .

ا  قال ابن كثري: أي كنا نر أن لنا فضالً عىل اإلنس؛ ألهنم كانوا يعوذون بنا، أي إذا نزلوا واديً
ا كام كانت عادة العرب يف جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك املكان من اجلان أن  أو مكانًا موحشً

يصيبهم يشء بسوء. 

وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بوادٍ قفر، وخاف عىل نفسه قال: أعوذ بسيد هذا 
ا يقولون: نعود بعظيم هذا الوادي من سفهاء قومه. يريد كبري اجلن!! قال جماهد:  «كانوا إذا هبطوا واديً

ا»> �œˇ‚ˇÖ<�‹�‚ˇÊ�Å]ˇà^�الوادي ﴿  رواه عبدُ بن محيد وابن املنذر. وقال ابن كثري: ﴾. قال: زادوا الكفار طغيانً
ا؛ حتى أ«ملا رأت اجلن  ا وإرهابًا وذعرً ا، أي: خوفً ن اإلنس يعوذون هبم من خوفهم منهم زادوهم رهقً

ا هبم. كام قال السديّ : كان الرجل خيرج بأهله فيأيت األرض فينزهلا،  يبقوا أشد منهم خمافة وأكثر تعوذً
فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من اجلن، أن أُرضَّ فيه أو مايل أو ولدي أو ماشيتي. قال: فإذا عاذ هبم من 

  انتهى.دون اهللا رهقتهم اجلنُّ األذ عن ذلك، وقد ذكر عن ابن أيب حاتم بسند إىل عكرمة نحو ذلك»

فبهذا تتفطن أن من يتعاطى الشعوذة والدجل والسحر من الرصف والعطف والكهانة 
والعرافة ونحو ذلك، ويستخدم اجلن والشياطني فإذا فعل الرشك األكرب فإنه مرشك كافر، ولو 

صىل وصام وهتجد وقام. 

ا، انظر واسرب من يذهب ملثل هؤالء هل  ا دائامً وخائفً جتد من يذهب إىل هؤالء قلبه مضطربً
شفي، ما جتده شفي، لكنه خيف يف وقت دون وقت، جتده يذهب إليهم يف كل سنة، ويف كل شهر، 

فَ  >cˇÊ�·>﴿ ألن من تعلق شيئًا وكلَ إليه. لكن من تعلق قلبه باهللا جال وعال شفاه اهللا: ؛فهو مل يُشْ

ˇÁ�‚<�˜�c<�‰�÷<ˇÃ�ç^�“<�¯� <��Ü�ñ�e<�‰�◊÷]<�‘�äˇä�€ˇË �ÜË�Ç�Œ<��Íˇç<�ÿ�“<Ó�◊ˇ¬<ˇÁ�„� <�Ü�Èˇ~�e<�‘�äˇä�€ˇË<·�cˇÊ  ﴾ .

ولو -فكلام قوي التوحيد يف القلب ازداد املوحد قوة وعزة، وكلام ضعف التوحيد يف القلب 
 فهو ذليل خياف من هذا، وخيضع هلذا، ويذل هلذا، قد قال له -كان ذا مال وولد وذا جاه ورشف

حد  ا جعلت قلبه خياف من كل يشء، يوسوس له يف كل يشء، بينام املوّ اف أو املشعوذ أمورً العرّ
«بسم اهللا الذي ال يرض مع اسمه يشء يف األرض وال يف السامء وهو السميع الذي يعوذ باهللا 

 ال جيد شيئًا من هذه الوساوس والتومهات والتخويفات الشيطانية. العليم»



 قومه، وكانت آية –ومثل قوة القلب بالتوحيد ما حصل لنبي من األنبياء   عليه السالم- حتدّ
ي، وهو هود عليه الصالة تله، وكل نبي أرسل أتى قومه بآية إال هذا النبي كان  آيته التحدِّ

�⁄�‡>E<�·Ê�Ü�øfl�i<�˜<�‹�m<�^√È�€ˇq<Í�fiÊ�ÇÈ�”� <�‰�fiÊ�Å﴿والسالم كام قال تعاىل عنه أنه قال لقومه:  �<�k�◊�“ˇÁˇi<Í�fi�cD

Í�eˇÖ<�‰�◊÷]<Ó�◊ˇ¬ �‹È�œˇj�ä�⁄<�Ω]ˇÜ�ë<Ó�◊ˇ¬<Í�eˇÖ<�·�c<^ˇ„�jˇÈ �ë^ˇfl�e<�Ñ�}a<ˇÁ�‚<�˜�c<�Ì�e]ˇÅ<‡�⁄<^�⁄<‹�”�eˇÖˇÊ﴾ فكلام قوي .
ننت وأنست. املوحد ال يكون يف قلبه خوف من هذه األشياء، وقد يأيت أالتوحيد يف قلبك اطم

 ؟ أو دجاال ويقول له: أنا أفعل فيك وأفعل فيقول: ماذا تريد من املال أعطيكابعضهم مشعوذ
 ما تفعل شيئًا إال بإذن اهللا عز وجل، وإذا كان ؟لكن املوحد يقول: افعل ما بدا لك، ماذا تفعل

E<�–�◊�À÷]<�hˇÜ�e<�ÉÁ�¬�_<�ÿ�Œ�E<ˇ–�◊ˇ}<^ˇ⁄<�Üˇç<‡�⁄D�<�Üˇç<‡�⁄ˇÊD﴿جلأ إىل اهللا، واقرأ قوله عز وجل: ابإذن اهللا 

]ˇÉ�c<�–�â^�∆ E<ˇg�ŒˇÊ�<D

E<�Ç�œ�√÷]<Í� <�l^ˇm^�À�fl÷]<�Üˇç<‡�⁄ˇÊ�ˇÇˇäˇu<]ˇÉ�c<�Ç�â^ˇu<�Üˇç<‡�⁄ˇÊD﴾ .

﴿ E<�å^�fl÷]<�hˇÜ�e<�ÉÁ�¬�_<�ÿ�Œ�E<�å^�fl÷]<�‘�◊ˇ⁄D�E<�å^�fl÷]<�‰�÷ �cD�E<�å^�fl�§]<�å]ˇÁ�âˇÁ÷]<�Üˇç<‡�⁄D�<Î�Ñ�÷]D

E<�å^�fl÷]<�ÖÊ�Ç�ë<Í� <�å�Á�âˇÁ�Ë�D �Ì�fl�¢]<ˇ‡�⁄ <�å^�fl÷]ˇÊ﴾ وهكذا كلام قوي التوحيد ازداد اإلنسان عزة 
ورفعة وثباتًا يف األمر، يف أمر الدين والدنيا، فنحمد اهللا عز وجل. 

نرجع إىل صلب موضوعنا. فاإلسالم له مراتب اإلسالم واإليامن واإلحسان، فاإلسالم إن 
ا، وإن كان يف الظاهر دون الباطن فهذا هو املنافق، مسلم يف  ا وباطنًا فهذا هو املسلم حقً كان ظاهرً

الظاهر كافر يف الباطن؛ ألن من تسمى باسم اإلسالم ينقسم إىل قسمني: 

ا.  األول: مسلم يف الظاهر والباطن فهذا هو املسلم حقً

>c�·�>﴿ مسلم يف الظاهر دون الباطن فهذا هو املنافق الذي توعده اهللا عز وجل بالدرك األسفل من النار: الثاين:

�Ö �̂fl÷]<ˇ‡�⁄<�ÿ�À�â�˘]<�’�Ö�Ç÷]<Í� <ˇ∞�œ� ^̌fl�π] �]4�í̌fi<�‹�„�÷<ˇÇ�ři<‡�÷ˇÊ﴾ .

تباع السنة، يزيد بالطاعة اأما اإليامن: فإنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل باجلوارح و
وينقص باملعصية، فاملؤمن مسلم، واملسلم قد يكون مؤمنًا وقد ال يكون مؤمنًا، واملحسن أعىل 

مرتبة من املؤمن، ولذلك ليس كل مؤمنٍ حمسنًا، لكن املحسن مؤمن مسلم، واملؤمن ليس 
بمحسن، وقد يكون حمسنًا. فهذه مراتب اإلسالم، ثم أركانه. 

ا رسول اهللا. ولذ  جاء يف حديث االركن األول: هو شهادة أن ال إله إالَّ اهللا وشهادة أن حممدً



ا إىل اليمن قال: عليه الصالة والسالمريض اهللا عنهام- أن النبي –ابن عباس  «إنك  ملا بعث معاذً
ا أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال اهللا» «إىل أن  ويف رواية: تأيت قومً

 فمن شهد أن ال إله إال «إىل أن يشهدوا أن ال إله إالَّ اهللا، وأين رسول اهللا» . ويف رواية: يوحدوا اهللا»
اهللا وأن حممد رسول اهللا فقد دخل يف اإلسالم. 

ا. ولذلك قال بعض  ا، وإن مل يعمل هبا يكون مرتدً لكن إن عمل بال إله إال اهللا فهو املسلم حقً
النصار ألحد العلامء املتقدمني: قال: إين أريد أن أسلم ولكن أريد أن اشرتط، قال له: أسلم 

ا من العبادة. فلام أسلم قال له العامل: البد أن تعمل بأركان طولك رشطك، فرش  أن ال يعمل بعضً
ا أعود إىل ديني األول.  اإلسالم، قال له: إين قد اشرتطت. قال: ولو كنت قد اشرتطت. قال: إذً

نت من أهل الكتاب، ك قال: ألنك دخلت يف اإلسالم، فأوالً ؟قال: ال يمكن ذلك. قال: ملاذا
ا واملرتد إذا مل يعمل بأركان اإلسالم  واآلن دخلت يف اإلسالم؛ فإذا مل تعمل باإلسالم كنت مرتدً

يقتل، أو يعزر إذا كان ال يستحق القتل. 

ا رسول اهللا   فقد صىل اهللا عليه وسلمفبهذا تتفطن أن العبد إذا شهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممدً
ا، وإن مل يعمل هبا فإن جحدها فهو  دخل يف اإلسالم، لكن إن عمل بأركان اإلسالم فهو مسلم حقً

كافر، إن جحد وجوب الصالة، أو جحد وجوب الزكاة، أو جحد وجوب احلج، أو جحد وجوب 
 فالذي عليه مجهور الصحابة أما إن كان مل جيحد ولكنه ترك الصالة هتاونًا وكسالً  الصيام فهو كافر.

ا فهو يكفر بذلك، وأما الزكاة والصيام والتابعني أن من ترك الصالة هتاونا وكسال ا كليّا مستمرً  تركً
واحلج فإنه ال خيرج من اإلسالم، ولكنه عىل خطر، يعني ال خيرج من اإلسالم إال إذا جحد وجوب 
ذلك، أما إذا ترك الصالة فعىل الصحيح من قويل العلامء أنه يكفر، سواء جحد أو مل جيحد؛ لقوله عز 

>﴿ وقال تعاىل: ﴾Á�e^ˇi<·�d� < �Ï¯�í÷]<]Á�⁄^�Œ�_ˇÊ <�‹È�u�Ö<�ÖÁ�À�∆<ˇ‰�◊÷]<�·�c<�‹�„�◊È�fˇâ<]Á�◊ˇ~� <�Ï^�“�à÷]<]�ÁˇiaˇÊ[﴿وجل: 

]Á�e^ˇi<·�d�  �Ï¯�í÷]<]Á�⁄^�Œ�_ˇÊ �‡Ë�Ç÷]<Í� <�‹�”�fi]ˇÁ�}�d� <�Ï^�“�à÷]<]�ÁˇiaˇÊ﴾ العهد :  عليه الصالة والسالم ولقوله»
 وهبذا قال كثري من العلامء املحققني، أما الركن األول الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر»

شهادة أن ال إله إالَّ اهللا، وشهادة أن ال إله إال اهللا فيها نفي وفيها إثبات، فالنفي: ال إله، واإلثبات: إالَّ 
اهللا. فلام نَفيتَ عليك أن تعرف ذلك، إذا نفيت فأنت ال تنفي مجيع اآلهلة، تنفي اآلهلة الباطلة؛ ألن 

بعض الناس يظن أنه إذا قال ال إله فإنه ينفي مجيع اآلهلة، وهذا خطأ. وقد نحا إىل هذا القول بعض ممن 
يقول: ال إله موجود إال اهللا، وقد دخل من هذا التعبري أهل وحدة الوجود، وأهل االحتاد بقوهلم: ال 

ا  ا أو عبدت شخصً إله موجود إالّ ّ َ اهللا، معنى ال إله عندهم يف الوجود إالَّ اهللا. فسواء عبدت حجرً



فأنت تعبد اهللا عىل قوهلم الباطل. ال إله يف الوجود إالَّ اهللا، كل ما يف الوجود هو اهللا؛ من حجر ومدر 
وشخص غري ذلك، وأي كفر أعظم من هذا الكفر. 

وهذه قد يأيت هبا بعض الرشاح يقول: ال إله موجود إال اهللا قد يكون عن غري معرفة للمعنى 
لكنه قد يقلد غريه، ومن تدبر مقصدهم يف ذلك علم أنه كفر رصيح، والصحيح الذي قدره 

 املحذوف أنه حق. «ال»العلامء املحققون يف خرب 

أن تأيت بحق. فبهذا تتفطن حينام  وإن قلت: ال إله يف الوجود حق إال اهللا فهذا صحيح، لكن ال بد
تقول: ال إله أنك ما نفيت ألوهية اهللا إنام قلت: ال إله تنفي اآلهلة الباطلة. 

lÁ�∆^��÷^�e<�Ü�À�”ˇË<‡ˇ€� < Ó�œ�m�﴿ولذا قال عز وجل:  �Á÷]<�ÏˇÊ�Ü�√�÷^�e<�‘ˇä�€ˇj�â]<�Ç�œ� <�‰�◊÷^�e<�‡�⁄�ˆ�Ë ˇÊ﴾  وقال 

È�e‰�﴿عز وجل عن إبراهيم أنه قال:  �˘<�‹È�‚]ˇÜ�e�c<ˇŸ^�Œ<�É�cˇÊ< ˇ·Ê�Ç�f�√ˇi<^�€�⁄<�]ˇÜˇe<Í�fl�fi�c<�‰�⁄�Á�ŒˇÊ<<ژ<<<Î�Ñ�÷]<�˜�c

�‡Ë�Ç�„ˇÈˇâ<�‰�fi�d� <Í�fiˇÜ��� ﴾  ،هل تربأ من اإلله احلق أم  فلام قال إبراهيم إنني براء تربأ من مجيع اآلهلة
تربأ من اآلهلة الباطلة؟. 

نك إذا أ تربأ من اآلهلة الباطلة، وحاشا أن يتربأ إبراهيم من اإلله احلق. معنى ذلك تعرف اجلواب:
 أنك تنفي «ال إله»قلت: ال إله فإنك تتربأ من اآلهلة الباطلة ما يدور يف ذهنك حينام تقول: 

مجيع اآلهلة بل تنفي اآلهلة الباطلة. 

÷�”�›�﴿وكام قال عز وجل:  �àˇj�¬�_ˇÊ< <�‰�◊÷]<�·Ê�Å<‡�⁄<ˇ·Á�¬�Çˇi<^ˇ⁄ˇÊ﴾ .«نافيًا مجيع ما يعبد من «ال إله 
 مثبتًا العبادة هللا وحده ال رشيك له يف عبادته، كام أنه ليس له رشيك يف ملكه، نعم «إالَّ اهللا»دون اهللا 

ما أحسن هذه الكلمة وما أمجعها، ملك اهللا عز وجل ليس له فيه رشيك، وكذلك فتكون العبادة 
 معرفة قلب لزداد توحيدك وإيامنك بمعرفتك ملا «ال إله»ليس له فيها رشيك، ولو عرفت معنى 

، وخوفًا وحمبةً «اإلله»نفيت وما أثبت. فمعنى   هو الذي يطاع فال يُعىص؛ هيبةً وإجالالً وتعظيامً
ورجاءً وتوكالً وإنابة. 

 ومن كان بخالف «ال إله إال اهللا»اهللا تعاىل ووحده يف هذه األشياء فقد صدق يف قوله:  فمن أفرد
 أو ملحبته «اإلله» ؛ إما جلهله بمعنى «ال إله إال اهللا»ذلك فقد أرشك مع اهللا غريه ومل يصدق يف قوله: 

ا وال يسمونه   وال فرق وإن «إله»للرشك؛ ألهنم يف زماننا يسمون من يرشكون به يف هذه األشياء سيدً
ا»اختلف اللفظ فقد اتفق املعنى سواء سامه  ا» وأرشكه مع اهللا يف العبادة أو سامه «سيدً  . وهذه «إهلً

> �€ˇ‡>﴿الكلمة مقيدة بالتزام معناها والعمل بمقتضاها، فهي العروة الوثقى التي قال اهللا عز وجل: 



�lÁ�∆^��÷^�e<�Ü�À�”ˇË Ó�œ�m �Á÷]<�ÏˇÊ�Ü�√�÷^�e<�‘ˇä�€ˇj�â]<�Ç�œ� <�‰�◊÷^�e<�‡�⁄�ˆ�Ë ˇÊ^ˇ„�÷<ˇŸ^ˇí�À�fi]<�˜< ﴾ قاله سعيد بن جبري 

>˜�>Çfl�¬<ˇÑˇ~�i]<�‡ˇ⁄<�˜�c<�Ìˇ¬^�À�é÷]<ˇ·Á�”�◊�€ˇËˇ>﴿والضحاك، وهي العهد الذي ذكر اهللا عز وجل إذ يقول: 

�]Ç�„ˇ¬<�‡ˇ€�u�Ü÷]﴾  ريض اهللا عنهام- قال: هو شهادة أن ال إله إال اهللا. – قال ذلك عبد اهللا بن عباس
والرباءة من احلول والقوة إال باهللا، وأن ال يرجو إال اهللا عز وجل، وهي احلسنى التي قال اهللا عز 

>÷�◊�Ó���¬�_<�‡ˇ⁄<^�⁄�`�  E<Ó�œ�i]ˇÊ�E<Óˇfl�ä�v�÷^�e<ˇ—�ÇˇëˇÊD�ÔˇÜ�ä�È﴿وجل:  �Â�Ü�äˇÈ�flˇä� D ﴾ وهي كلمة احلق التي 

 قال ذلك البغوي، وهي كلمة ﴾v�÷^�e<ˇÇ�„ˇç<‡ˇ⁄<�˜�c ˇ·Á�€�◊�√ˇË<�‹�‚ˇÊˇ–�﴿ذكر اهللا عز وجل إذ يقول تعاىل: 

÷�ÔˇÁ�œ�j÷]<�Ìˇ€�◊�“<�‹�„ˇ⁄ˇà﴿التقو التي ذكر اهللا عز وجل إذ يقول:  �_ˇÊ ^ˇ„�e<�–ˇu�_<]Á�fi^�“ˇÊ ^ˇ„�◊�‚�_ˇÊ﴾ وهي القول 

>Ï^ˇÈ�£]<Í� <�k�e^�n÷]<�Ÿ�Á�œ�÷^�e<]Á�flˇ⁄a<ˇ‡Ë�Ñ�÷]<�‰�◊÷]<�k�fˇn�Ë�>﴿الثابت الذي ذكره اهللا عز وجل إذ يقول تعاىل: 

^ˇÈ�fi �Ç÷] �ÏˇÜ�}˚]<Í� ˇÊ ﴾ :وهي الكلمة الطيبة املرضوبة مثالً قبل ذلك إذ يقول تعاىل ﴿<�¯ˇnˇ⁄<�‰�◊÷]<ˇhˇÜˇï<

�k�e^ˇm<^ˇ„�◊�ë�_<�Ìˇf�È�õ<�ÏˇÜˇrˇé�“<�Ìˇf�È�õ<�Ìˇ€�◊�“ �^ˇ€�ä÷]<Í� <^ˇ„�¬�Ü� ˇÊ﴾ أصلها ثابت يف قلب املؤمن، وفرعها 

ا إىل اهللا عز وجل، وهي احلسنة التي ذكر اهللا عز وجل إذ يقول:  >⁄ˇ‡>﴿العمل الصالح يف السامء صاعدً

^ˇ„�÷^ˇn�⁄�_<�Ü�éˇ¬<�‰�◊� <�Ìˇflˇäˇv�÷^�e<ˇ^ˇq﴾ :وقال تعاىل ﴿^ˇ„�fl�⁄<�Ü�Èˇ}<�‰�◊� <�Ìˇflˇäˇv�÷^�e<ˇ^ˇq<‡ˇ⁄< <�≈ˇà� <‡�⁄<‹�‚ˇÊ

ˇ·Á�fl�⁄a<�Ñ�Úˇ⁄�ÁˇË﴾  .

 أن حيرص عىل تعلم معناها والعمل به، وأن «ال إله إال اهللا»عباد اهللا: حقيق بمن عرف فضل 
هيتم بذلك غاية االهتامم، ويعتني به غاية االعناء. 

وإنه مليرس عىل من يرسه اهللا عليه، موجود يف كتب العلامء املحققني، كاإلمام املجدد ملعامل 
اإلسالم يف القرن الثاين عرش اهلجري شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا وأسكنه فسيح 

«كشف  و «األصول الثالثة» و «كتاب التوحيد الذي هو حق اهللا عىل العبيد»جناته. وذلك يف كتبه 
«فتح املجيد رشح كتاب  جزاه اهللا عنَّا وعن اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء، وكذلك يف الشبهات»
 للشيخ العالمة املحقق عبد الرمحن بن حسن بن الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحهم اهللا التوحيد»

 للشيخ حافظ بن «معارج القبول برشح سلم الوصول إىل علم األصول»تعاىل أمجعني، وكذلك 
ا وعمالً متقبالً ورزقًا طيبًا إنه –أمحد حكمي  رمحه اهللا تعاىل- أسأل اهللا تعاىل أن يرزقنا علامً نافعً

سميع الدعاء. 

 هلا رشوط سبعة جيب أن يعمل هبا املسلم يف الباطن «ال إله إال اهللا»إن كلمة التوحيد  عباد اهللا:
، وهذه الرشوط هي:  ا مستقيامً والظاهر؛ حتى يكون مؤمنًا حقً



÷�‰ˇ>c�˜�>[÷◊�‰�﴿ العلم بمعناها نفيًا وإثباتًا: لقوله تعاىل: األول: �c<�˜<�‰�fi�_<�‹�◊�¬^� <﴾  :ولقوله ﴿<ˇÇ�„ˇç<‡ˇ⁄<�˜�c<

�–ˇv�÷^�e﴾ :أي بال إله إالَّ اهللا ﴿ˇ·Á�€�◊�√ˇË<�‹�‚ˇÊ﴾ .بقلوهبم ما نطقوا به بألسنتهم 

>Á�flˇ⁄a<ˇ‡Ë�Ñ�÷]<ˇ·Á�fl�⁄�ˆ�π]<^ˇ€�fi�c[>﴿ اليقني وهو كامل العلم هبا، املنايف للشك والريب لقوله تعاىل: الثاين:

�‰�◊÷^�e ]Á�e^ˇi�ÜˇË<�‹�÷<�‹�m<�‰�÷Á�âˇÖˇÊ �‹�„�÷]ˇÁ�⁄�`�e<]Ê�Çˇ‚^ˇqˇÊ ˇ·Á�Œ�Å^�í÷]<�‹�‚<�‘�Ú�÷ �Ê�_<�‰�◊÷]<�ÿÈ�fˇâ<Í� <�‹�„�ä�Àfi�_ˇÊ 
 فاشرتط يف صدق إيامهنم باهللا ورسوله كوهنم مل يرتابوا، أي: مل يشكوا فأما املرتاب فهو ﴾

من املنافقني. 

>÷�Ë�Ç÷]<�‰�÷<ˇ∞�í�◊�~�⁄<ˇ‰�◊÷]<]Ê�Ç�f�√ˇÈ‡ˇ>﴿ اإلخالص املنايف للرشك لقوله تعاىل: الثالث: �˜�c<]Ê�Ü�⁄�_<^ˇ⁄ˇÊ<

ˇ^�Àˇfl�u ﴾ .

E<‹{÷]�<·�_<]Á�“ˇÜ�j�Ë<·�_<�å^�fl÷]<ˇg�äˇu�_D﴿ الصدق املنايف للكذب، املانع من النفاق لقوله تعاىل: الرابع:

^�flˇ⁄a<]Á�÷Á�œˇË E<ˇ·Á�flˇj�À�Ë< �˜<�‹�‚ˇÊ�]Á�ŒˇÇˇë<ˇ‡Ë�Ñ�÷]<�‰�◊÷]<�‡ˇ€�◊�√ˇÈ�◊ � <�‹�„�◊�f�Œ<‡�⁄<ˇ‡Ë�Ñ�÷]<^�flˇj� <�Ç�œ�÷ ˇÊD <�‡ˇ€�◊�√ˇÈ�÷ ˇÊ

<ˇ∞�e�É^�”÷] ﴾ .

Á�flˇ⁄a<ˇ‡Ë�Ñ�÷]<^ˇ„�Ë[>⁄ˇ‡>﴿ املحبة هلذه الكلمة وملا دلت عليه، والرسور بذلك لقوله تعاىل: اخلامس: �_<^ˇË

�‹�„�f�v�Ë<�›�Á�œ�e<�‰�◊÷]<Í�i�`ˇË<ˇÕ�Áˇä� <�‰�flË�Å<‡ˇ¬<�‹�”fl�⁄<�Çˇi�ÜˇË <ˇ‡Ë�Ü� ^�”÷]<Ó�◊ˇ¬<�Ï�à�¬�_<ˇ∞�fl�⁄�ˆ�π]<Ó�◊ˇ¬<�Ì�÷ �É�_<�‰ˇfiÁ�f�v�ËˇÊ

�‰�◊÷]<�ÿÈ�fˇâ<Í� <ˇ·Ê�Ç�‚^ˇr�Ë �˜ˇÊ �‹�Ò˜<�Ìˇ⁄�Á�÷<ˇ·Á� ^ˇ~ˇË﴾ .

ا هللا وطلبًا ملرضاته لقوله تعاىل: السادس:  > �¯�﴿ االنقياد بحقوقها وهي األعامل الواجبة؛ إخالصً

ˇk�Èˇñ�Œ<^�€�⁄<�^qˇÜˇu<�‹�„�ä�Àfi�_<Í� <]Ê�Ç�rˇË<�˜<�‹�m<�‹�„ˇfl�Èˇe<ˇÜˇrˇç<^ˇ€È� <�’Á�€�”ˇv�Ë<Ó�jˇu<ˇ·Á�fl�⁄�ˆ�Ë<�˜<�‘�eˇÖˇÊ 

�^€È�◊�äˇi<]Á�€�◊ˇä�ËˇÊ﴾ .

÷�‰ˇ>E<ˇ·Ê�Ü�f�”ˇj�äˇË<�‰�◊÷]<�˜�c﴿ القبول املنايف للرد لقوله تعاىل: السابع: �c<�˜<�‹�„�÷<ˇÿÈ�Œ<]ˇÉ�c<]Á�fi^�“<�‹�„�fi�c� �<ˇ·Á�÷Á�œˇË ˇÊD

<�·Á�fl�r�⁄<�Ü�¬^ˇé�÷<^ˇfl�jˇ„�÷a<]Á�“�Ö^ˇj�÷<^�fl�Ò�_﴾ .
 اثنيإذا أردت أهيا املسلم أن تأيت بال إله إال اهللا عىل أكمل الوجوه ينبغي لك أن تالحظ فيها 

ا.  عرش أمرً
  حقها. الثالث:   معناها. الثاين:   لفظها. األول:

 الزمها.  السادس:  حكمها. اخلامس:  حقيقتها. الرابع:

 متمامهتا.  التاسع: نواقضها.  الثامن:  مقتضاها. السابع:



 إعراهبا. الثاين عرش:  فضلها. احلادي عرش:   فائدهتا. العارش:
ا، وأن يقطع اهلمزة من «ال»وينبغي للذاكر هبا يف لفظها أن ال يمد ألف  ا ما «إله» جدً  إذ كثريً

 لكرس ما قبلها، «إال اهللا» وخيفف الم «إال» وكذلك يفصح اهلمزة من «يا»يلحن القائل فريددها 
 فال يزيد فيها عىل مقدار املد الطبيعي؛ إذ كثري من املؤذنني يفرطون يف مد «اهللا»وأما لفظة اجلاللة 

لفظ اجلاللة ويزيدون يف املد وهذا خطأ، وال ينبغي أن يفعل هذا من يرجو ثواب ذلك من ربه 
تبارك وتعاىل. 

l^£^í÷]<‹ji<‰j€√fle<ÎÑ÷]<!<Ç€£]Ê<H‹◊¬_<±^√i<!]ÊJ 
 

المؤلف الشيخ/ عبداهللا بن إبراهيم بن عثمان القرعاوي 
 إمام وخطيب جامع خادم الحرمين الشريفين ببريدة "الجامع الكبير"


