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  لرحيمبسم هللا الرمحن ا

 

 

اَلمِّني ُعوث َرمْحَ  احلمُد هلل رب ِّ الَع د وعلى آوأَصل ِّي وأسل ِّم على املَبْ  ني نبِّي ِّنا حُُمم  اَلمِّ له ًة  للَع
 . وأصحابه أمجعني

 : أم ا بعدُ 

 : وهو الباب السادسفقد وصلنا إىل 

 " ابب تفسري التوحيد وشهادة أن ال إله إال هللا "

ُه وقول هللا تعاىل :  ْرُجوَن َرمْحََت َرُب َويَ  قْ  ْم َأ ي ُُّه ًَة َأ يَل َوسِّ ُغوَن إِّىَلٰ َرِبِّ ُِّم اْل تَ  بْ  ْدُعوَن يَ  يَن َي ئَِّك ال ذِّ  ٰ وَل ﴿ ُأ
ُه ۚ إِّن   اَب َذ  1َعَذاَب َربِّ َك َكاَن حَُمُْذور ا ﴾َوََيَاُفوَن َع

ُدوَن ﴿وقوله تعاىل :   ُب ْع َراٌء ِمِّ  ا تَ  هِّ إِّن ِنِّ بَ  ْومِّ َبِّيهِّ َوقَ  يُم ِلِّ َراهِّ اَل إِّبْ  َرِنِّ ﴾ إِّال  ال ذِّي َفطَ ٢٦﴿َوإِّْذ َق
﴾ ينِّ ْهدِّ ن ُه َسيَ  إِّ   2َف

مِّ وقوله تعاىل :  ا ُأ ْرََيَ َوَم َن َم يَح اْب َمسِّ ْراَباب  مِّ ن ُدونِّ الل  هِّ َواْل ُْم َأ اََن َب ْم َوُرْه اَرُه َب ْح ُروا إِّال  ﴿ اَّت َُذوا َأ
ْشرُِّكوَن ﴾ ا ُي ُه َعم  َحاَن ْب َو ۚ ُس َه إِّال  ُه  ٰ ا ۖ ال  إَِّل د  ا َواحِّ ه   ٰ ُدوا إَِّل ُب ْع   3لِّيَ 

وا  : وقوله تعاىل  ُن يَن آَم ُْم َكُحبِّ  الل  هِّ ۖ َوال ذِّ بُّوََن نَداد ا ُيِّ ن ُدونِّ الل  هِّ َأ ُذ مِّ ت خِّ َن الن اسِّ َمن يَ  ﴿َومِّ
َشدُّ ُحبًّا لِّ   يَأ يع ا َوَأن  الل  َه َشدِّ َة لِّل  هِّ مجِّ ُقو  َذاَب َأن  اْل َع َرْوَن اْل ُموا إِّْذ يَ  َل يَن َظ َرى ال ذِّ ْو يَ  ُد ل  هِّ ۗ َوَل
َذابِّ ﴾ َع  4اْل

َا أنه قال :  -صلى هللا عليه وسلم  -ح عن النيب ويف الصحي َر ِبِّ َف َه إِّال  هللَا ، وََك اَل اَل إَِّل ْن َق ) َم
ْن ُدونِّ هللاِّ ، َحُرَم مَ  ُد مِّ َب ْع ُه َعَلى هللاِّ يُ  َساُب ُه ، َوحِّ ُم ُه ، وَد  5( -َعز  َوَجل   -اُل
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على تفسري  -رمحه هللا  -يف هذا الباب من اآلايت ما استدل به اإلمام حُممد بن عبد الوهاب 
ُغوَن إِّىَلٰ د وشهادة أن ال إله إال هللا ، فبدأها بقوله تعاىل : التوحي تَ  بْ  ْدُعوَن يَ  يَن َي ئَِّك ال ذِّ ولَٰ ﴿ ُأ

ي ُُّهمْ  ًَة َأ يَل َوسِّ ُه ۚ إِّن  َعَذاَب َرب َِّك َكاَن حَُمُْذور ا  ﴾َرِب ُِِّّم اْل اَب َذ ُه َوََيَاُفوَن َع ْرُجوَن َرمْحََت َرُب َويَ  قْ    6 َأ

ْدُعوَن ﴾ومعىن قوله :  بادة ال جيوز صرفها إال  ع: أي يعبدون ، وهذا دليل على أن الدعاء  ﴿ َي
 . هلل

ا  ُغوَن ﴾ومعىن أيض  تَ  بْ  ُغوَن ﴾: أي يطلبون ،  ﴿ يَ  تَ  بْ   . بون إىل رِبم: أي يطل ﴿ يَ 

ًَة ﴾ومعىن  يَل َوسِّ  اَّتاذ وسيلًة -عز وجل  -ادة هللا : القرىب ابلطاعًة والعبادة ، وال جيوز يف عب ﴿ اْل
والدعاء وغري ذلك ِمِّ ا ثبت  من العبادات -يه وآله وسلم صلى هللا عل -اليت شرعها النيب  غري

ْن َغري  العبادة وَغري   ؛ وهذا دليل -يه وآله وسلم صلى هللا عل -عنه   على أن الوسيلًة عبادة ، وَم
 . هذه الوسيلًة واَّتذ وسائل غري مشروعًة فإن ذلك ال يفيده

َرُب ﴾ومعىن قوله :  قْ  ْم َأ ي ُُّه َرُب ﴾: معىن  ﴿ َأ قْ  دعوين إىل رِبم وأفضلهم ، أولئك : أقرب امل ﴿ َأ
  . رَتََعاتالذين يعبدون هللا ويتقربون إليه ابلطاعات وابلدعاء وال َيرتعون مْ 

نه : ُيذره  وُيرتس م ﴿ حَُمُْذور ا ﴾، معىن  ﴿ حَُمُْذور ا ﴾ ، ﴿ إِّن  َعَذاَب َرب َِّك َكاَن حَُمُْذور ا ﴾ومعىن 
ِلمور ابل أييت من  ،املؤمن ، فال أييت من اِلمور ما يكون سبب ا يف عذابه وغضب ربه عليه 
 -شروعًة اليت تقربه إىل هللا املشروعًة ؛ من اِلدعيًة املشروعًة ، والعبادات املشروعًة ، والوسائل امل

ذين يعبدهم املشركون مع أن هؤالء ال -ىل سبحانه وتعا -آليًة َيربان هللا ، ففي هذه ا -ل عز وج
والعبادة  والصاحلني ؛ هم أنفسهم يطلبون التقرب إىل هللا ابلطاعًة من املالئكًة -عز وجل  -هللا 

ه كل ذابه َيشاه وُيذر عوميتثلون أوامره رجاء رمحته ، وجيتنبون نواهيه خوفا من عذابه ؛ ِلن 
 . مؤمن

 !! ؟ -عز وجل  - ويرجون هللا -عز وجل  -م وهم يعبدون هللا فكيف تعبده -

وهذا دليل على أَنم ال ينفعون أحد وال جيلبون نفعا وال يدفعون ضرا ، فأنت تصرف ما هو هلل 
دليل  -يعِن  -ؤالء الصاحلني من املالئكًة واِلنبياء وغريهم من الصديقني والشهداء ؛ هذا هو هل
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ر يف آايت هللا  نَهى عن عبادة غري  –عز وجل  –على عدم العقل ، على عدم العقل والتفكُّ اليت َت
 . - سبحانه وتعاىل -هللا 

  : ويف اآليًة فوائد -

يطلبون القرىب من هللا ويرجون  بطالن عبادة املشركني لغري هللا ؛ بكون معبوديهم أنفسهم أوهلا : -
 . رمحته وَيافون عذابه

عبودين ال جيوز لك أن تعبدهم مهما َعُظَم صالح امل،  ُيربُر الشرك ِبم صالح املعبودين ال ومنها :
عز  -ض وهو شرٌك ابهلل من دون هللا ! فصالحهم ِلنفسهم ، وأم ا أن تشرك ِبم فهذا أمٌر مرفو 

قِّني و ، ال اِلنبي -وجل  د ِّ ال أحد مهما بلغ اء وال املالئكًة وال الصاحلني وال الشهداء وال الص ِّ
أو تسأله  ، ن دون هللامأو ترجوه  ، ن تدعوه من دون هللاِل ا الح مربر  صالحه أن يكون هذا الص

 . أو تطلب منه ما ال يقدر عليه إال  هللا ، من دون هللا

م -عز وجل  -إثبات صفًة الرمحًة هلل ومنها أيض ا من الفوائد :  - معنا يف دروٍس  ، وقد تقد 
 . مضت عقيدة أهل السن ًة واجلماعًة يف اِلمساء والصفات

ا  - قو ِّي جانب يسري املؤمن إىل هللا بني اخلوف والرجاء إال  يف :ومنها  أيض   حالًة االحتضار فُي
 . الرجاء

؛ هو ترك ما عليه املشركون  ولذلك تدل هذه اآليًة على أن معىن التوحيد وشهادة أن ال إله إال هللا
النطق ابلشهادة ما مل َيكُفر  من دعاء اِلنبياء والصاحلني واالستشفاع ِبم إىل هللا ، وأنه ال يكفي

 . دل على ذلكت أيضا   سوى هللا ، واآلايت غري هذه اآليًةبكل معبودٍ 

ُدوَن ﴿وقول هللا تعاىل :  - ُب ْع َراٌء ِمِّ  ا تَ  هِّ إِّن ِنِّ بَ  ْومِّ َبِّيهِّ َوقَ  يُم ِلِّ َراهِّ اَل إِّبْ  ﴾ إِّال  ال ذِّي ٢٦﴿َوإِّْذ َق
َطَرِنِّ  ينِّ ﴾َف ْهدِّ ن ُه َسيَ  إِّ دات اليت يعبدها كان يترب أ من تلك املعبو   –عليه السالم  –: إبراهيم  7 َف

﴿إِّن ِنِّ ول : دات وهو يترب أ إىل هللا منها ، فيقو ه وعشريته ، كانوا يعبدون تلك املعبو أقاربه ، بل وأب
ُدوَن ﴿ ُب ْع َراٌء ِمِّ  ا تَ  ينِّ ﴾٢٦بَ  ْهدِّ ن ُه َسيَ  إِّ َطَرِنِّ َف من مجيع  -عليه السالم  -؛ فترب أ  ﴾ إِّال  ال ذِّي َف
 . - سبحانه وتعاىل -؛ وهو هللا  اواحد   ااملعبودات إال  معبود  
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عَبد من دون هللا  أ أخي املسلم من مجيع املعبودات اليت ُت  . فال بد أن تترب 

َراٌء ﴾ومعىن قوله :    . ي متربٌئ من معبوداهتم: أ ﴿ بَ 

َطَرِنِّ ﴾ومعىن قوله :   َطَرِنِّ ﴾: أي خلقِن ، معىن ﴿ َف  .  أي خلقِن اآليًة :يف هذه  ﴿ َف

ينِّ ﴾ومعىن قوله :   ْهدِّ يَ   -: أي يوفقِن ؛ وهذا هدايًة التوفيق ، فليست ِلحد إال هلل  ﴿ َس
 . - سبحانه وتعاىل

 : ولذلك أهل العلم يقولون أبن اهلدايًة تنقسم إىل قسمني

وف ِّ  –سبحانه وتعاىل  –وهذه هلل   هدايًة توفيق : -  و شر فإن أ خلري ق إنساان  ،و من أراد أن ُي
وف ِّق  -عاىل سبحانه وت -، فهدايًة التوفيق بيد هللا  -عز وجل  -شرك ابهلل ذلك  ال يستطيع أن ُي
ا أحدٌ  ا . أحد   سواء خلري أو لشر أبد 

فهو هدايًة البيان واإلرشاد والداللًة والدعوة : فكل هذه من تعلم دين هللا  الثاِن :وأمًّا القسم  -
وأن يبني  ، وأن يبني للناسوعرفه عن طريق العلم الصحيح فعليه أن يدعو الناس  –عز وجل  –

وفقه ، ومن  -عز وجل  -به ، فمن شاء هللا  -عز وجل  -هلم الطريق الصحيح الذي يعبدون هللا 
 . شاء حال بينه وبني التوفيق

قد  -عليه السالم  -أن رسوله وخليله إبراهيم  -سبحانه وتعاىل  -ا َيربان ففي هذه اآليًة أيض  
وهو هللا الذي خلقه ، والذي  اواحد   اأخرب أابه وقومه أنه بريء من مجيع معبوداهتم ، إال  معبود  

ر على توفيقه وبيده نفعه وضره  . َيقدِّ

  : ويف هذه اآلايت من الفوائد -

 . أن أصل دين اِلنبياء واحد وهو التوحيد  -

ا : - اجلهر ابحلق من صفات املرسلني ، وهنا نقول للدعاة أن جتهروا ابحلق يف كل مكان  ومنها أيض 
، بعض الناس جيهر ابحلق حيث ال يكون قرابًة وال يكون يف قومه ؛ ففي قومه يلتمس هلم املربرات 

ا مهما كان القريب من  على أفعاهلم املخالفًة حىت ولو كانت شرك ، ويف الناس يصدع ، هذا ال أبد 
فال بد أن تصدع ابحلق ، وأن تبني للناس احلق  –عز وجل  –أشرك ابهلل أو ظهر عليه مالفًة هلل 

 . يف طريقته ويف دعوته للناس وبيان احلق للناس  -صلى هللا عليه وسلم  -على ما أمر به النيب 
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اإلنكار  وجوب إنكار املنكر ولو كان على اِلقربني ، بل قد يكون واجب ا عليك  ا :ومنها أيض   -
َك اِْلَق ْ على اِلقربني ؛  ريََت ْر َعشِّ نذِّ فلذلك بعض الناس يسافرون ويذهبون  -نعم  - 8َربِّنَي ﴾﴿ َوَأ

ما عند الناس من املخالفات من أكثر على إىل أماكن كثرية ويدعون الناس وجتد يف أقارِبم 
 . ويرتكوَنم

وجوب الرباءة من الشرك ؛ ال بد أن تتربأ من الشرك ، واآلايت تدل على ذلك ، ا : ومنها أيض   -
ُدوَن ﴾منها هذه اآليًة قول إبراهيم :  ُب ْع َراٌء ِمِّ  ا تَ  تبارك وتعاىل  -، ومنها : قول احلق   9﴿ إِّن ِنِّ بَ 

لط اُغوتِّ َوي ُ :  - ْر ابِّ ْكُف َمن َي لل  هِّ ﴾﴿ َف ن ابِّ   10ْؤمِّ

مًٌة على إثبات التوحيد ، واآلايت تدل  على ذلك ، ولذلك من تربأ  فلذلك الرباءة من الشرك ُمقد 
 . - ز وجلع -من الشرك فال بد أن يوحد هللا 

علهم بعيدين وهذا أمٌر ج ؛يشركون معه  بيان أن قوم إبراهيم يعبدون هللا ولكنهم ا :ومنها أيض   -
قرب وال نيب ملك م ال–عز وجل  –هلل  امتام ا عن التوحيد ؛ فالتوحيد ال بد أن يكون العمل خالص  

 . - ز وجلع – العبادة ؛ بل َّتلص العبادة هلل يف –عز وجل  –ه مع هللا مرسل وال أحد تشرك

 . يس ِلحد فيها شيءل –عز وجل  –أن هدايًة التوفيق خاصًة ابهلل ا : ومنها أيض   -

ْرََيَ وقوله تعاىل :  َن َم يَح اْب َمسِّ ْراَباب  مِّ ن ُدونِّ الل  هِّ َواْل ُْم َأ اََن َب ْم َوُرْه اَرُه َب ْح ُروا إِّال  ﴿ اَّت َُذوا َأ مِّ ا ُأ َوَم
ْشرُِّكوَن ﴾ ا ُي ُه َعم  َحاَن ْب َو ۚ ُس َه إِّال  ُه  ٰ ا ۖ ال  إَِّل د  ا َواحِّ ه   ٰ ُدوا إَِّل ُب ْع   11لِّيَ 

 . : أي جعلوا ؛ جعلوا من دون هللا أراباب﴿ اَّت َُذوا ﴾ ومعىن قوله : 

اَرُهْم ﴾ و َب ْح  . : علماؤهم﴿ َأ

بَ و ُْم ﴾ ﴿ َوُرْه  . : العباد ، عبادهماََن

ْراَباب  ﴾   . : معبودين من دون هللا﴿ َأ
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ْرََيَ ﴾  َن َم يَح اْب َمسِّ  . - عليه السالم -: هو عبد هللا ورسوله عيسى ﴿ َواْل

ُروا ﴾ قال :  مِّ ا ُأ  . : أمرهم هللا على ألسنًة رسله﴿ َوَم

 أمرهم ِباذا ؟ -

 . ويرتكوا عبادة ما سواه –عز وجل  –أبن يعبدوا هللا 

ْشرُِّكوَن ﴾ومعىن قوله تعاىل :  ا ُي ُه َعم  َحاَن ْب عى معه من النظراء  ﴿ ُس ا ُيد  : تنزيٌه وتقديٌس عم 
واِلنداد واِلضداد ، فال بد أن َُّتل ِّص عبادتك ها من النظراء واِلنداد واِلضداد ، فتكون العبادة 

أن اليهود والنصارى قد  –سبحانه وتعاىل  –، فيخربان  -عز وجل  –خالصًة ، وهذا تنزيه هلل 
احنرفوا عن الصراط السو ِّي ، وأتوا ما مل أيمروا به فاَّتذوا علمائهم وعب ادهم آهلًة هلم يعبدوَنم من 

دون هللا ؛ وذلك أَنم  يطيعوَنم يف حتليل ما حرم هللا  وحترَي ما أحل  هللا  فيشركون معه يف التشريع  
واعتربوه اِّبن ا هلل ، ومل أُيمُروا يف  -عليه السالم  -ذلك بل عبدوا عيسى ومل يكتفِّ النصارى  ب

ا ينسبه إليه املشركون -التوراة واإلجنيل إال بعبادة هللا وحده    . - فتعاىل هللا وتنز ه عم 

  : ويف هذه اآليًة فوائد -

أن طاعًة غري هللا يف مالفًة أحكام هللا من الشرك ، وهذا قد يقُع فيه كثري من الناس إال رحم هللا  -
هذا الباب ، وذلك أنه يستسلم للعلماء ، فبعض الناس عندهم مالفًة شديدة يف  -عز وجل  -

  . كل االستسالم ، وينفذ كل ما يقولونه حىت ولو خالفوا شريعًة هللا

  مل                    اذا ؟ -

اعك خلطئه وتعصبك خلطئه شبٌه أبولئك الذين اَّتذوا ِلن العامل ليس معصوم ، قد َيطئ  ، فاتب
 . أحبارهم ورهباَنم أراباب  من دون هللا

أقوال العلماء على الكتاب فلذلك ال بد لإلنسان أن يكون حذر ا ، وأن يعرض ما يسمعُه من 
 -والُسن ًة ، وأن يبحث وجيتهد يف التعلُّم ، وال يستسلم لكل قول ؛ االستسالم املطلق لقول هللا 

، أم ا العلماء فُيؤخذ منهم ما وافق  الكتاب  -صلى هللا عليه وسلم  -ولقول الرسول  -عز وجل 
رَد عليهم ما خالفوه  . والُسن ًة وُي

 . ال طاعًة ملخلوق يف معصيًة اخلالق ا :ومنها أيض   -
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ا :  -  عترب العمل صاحل ا إال بشرطني ؛ اإلخالص هلل واملُتابعًة لرسول هللا ومن الفوائد أيض   -ال ُي
ُروا إِّال  ، حيُث قال :  -صلى هللا عليه وآله وسلم  مِّ ا ُأ َو  ) َوَم َه إِّال  ُه ا اَل إَِّل د  ُدوا إِّهَل ا َواحِّ ُب ْع لِّيَ 

ْشرُِّكوَن ( ا ُي ُه َعم  َحاَن ْب  12ُس

رحم هللا ، وإن كانوا  نإال  م فيه كثري من طلبًة العلم عدم العصمًة  للعلماء ؛ وهذا يقع ومنها : -
ُلَي ِبا   ال ُيصر ِّحون  ابلعصمًة ، ولكنهم جيمدون على أقوال العلماء ، وهذه من املصائب اليت ب

  . كثرٌي من طلبًة العلم إال  من رحم هللا

ُ ُمعرٌض للخطأ ، هفالتعصب للعلماء دليل على أن أولئك مل يعرفوا ومل يؤمنوا متام ا أن  املِّ ذا الَع
 . صرحوا بعصمتهم، ولو مل ي وقوله معرٌض للخطأ ، فهنا اجلمود على أقوال العلماء مصيبًة

  أأنت أعرف من الشيخ ؟وبعضهم يقول : 

 . تقول : قال هللا قال الرسول

  !!قال : أنت أعلم منه ؟

 !! أال يعلم قال هللا وقال الرسول ؟

 . و هذه من البالاي ومن عدم الفقه 

 بيان احنراف اليهود والنصارى عن دينهم الصحيح ، ا :ومنها أيض   -

زلت ، أيض ا هناك من الحنراف يف اليهود و النصارى عن أدايَنم السماويًة اليت نفكما دب ا  
 . - يه وآله سلمصلى هللا عل -املسلمني من احنرف عن دين اإلسالم الذي جاء به النيب 

 : وأسباب االحنراف كثرية 

 . اء بغري دليلاِّتباع العلم منها : -

 . التعصب املذهيبومنها :  -

 . التسليم ِلقوال الرجالومنها :  - 

                                                            
م(  12 ي سن   التر

 
ي ف

 
 يذحسنه األلبان
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ا : - عل ُِّموا الناس أن هذا هلاِلمًة ، العلماء ال بد  لى خطر العلماء الضالني ع ومنها أيض  م أن ُي
عل ُِّموا الناس سنًة النيب  وا إىل ربوأن ال يتق ، -يه و سلم صلى هللا عل -الدين أساسه التوحيد ، وُي

عل ِّمُ  -يه و سلم صلى هللا عل -هللا إال بسنًة النيب  أَنم وا الناس أَنم وإن كانوا علماء إال   ، وُي
 . ن ذلكلناس مهلم ، بل ُيذرون ا نالناس  يتعصبو  امعرضون لألخطاء ، وال جيعلو 

يَن و يف قوله تعاىل  :  ُْم َكُحبِّ  الل  هِّ ۖ َوال ذِّ بُّوََن نَداد ا ُيِّ ن ُدونِّ الل  هِّ َأ ُذ مِّ ت خِّ َن الن اسِّ َمن يَ  ﴿ َومِّ
يع   َة لِّل  هِّ مجِّ ُقو  َذاَب َأن  اْل َع َرْوَن اْل ُموا إِّْذ يَ  َل يَن َظ َرى ال ذِّ ْو يَ  َشدُّ ُحبًّا لِّ ل  هِّ ۗ َوَل وا َأ ُن  َه ا َوَأن  الل  آَم

َعَذابِّ ﴿ يُد اْل  13﴾١٦٥َشدِّ

  . : أي النظراء﴾ اِلنداد  ﴿ ومعىن 

 . ه يف احملبًة مع هللا: يساوونه يف احملبًة مع هللا ، يساوون ﴿ َكُحبِّ  الل  هِّ ﴾وقوله : 

َشدُّ ﴾ َشدُّ ُحبًّا لِّ  : أعظم وأقوى ،  ﴿ َأ وا َأ ُن يَن آَم  ل  هِّ ﴾﴿ َوال ذِّ

ُموا ﴾ ومعىن قوله َل ن الشرك ظلم ، فيجب لى أ: أي ظلموا يف الدنيا بشركهم ؛ وهذا دليل ع ﴿ َظ
تظلم نفسك حني وأنت سك فهو ظلم لنف ،  -ز وجل ع -أن تتجنب هذا الظلم ، وأن تعبد هللا 

ن َتشَرع عبادة ما أأن تعبد غري هللا ، تظلم نفسك حني أن تشرك مع هللا ، تظلم نفسك حني 
السالم ليه الصالة و ع -يب شرعها هللا ، تظلم نفسك حني أن َّترتع يف العبادات ما مل أيتِّ به الن

 . ؛ كل ذلك ظلٌم للنفس -

َذاَب ﴾ :وقوله  َع َرْوَن اْل هنا ال ينفع نفس إمياَنا مل تكن ف: يبصرون عذاب هللا يوم القيامًة ؛  ﴿ يَ 
   ! آمنت من قبل ! هناك انتهى العمل

رَت منه يف الدنيا ، تبص نذِّ ر حقيقًة ما جاء يف كتاب هللا فإذا نظرت يف ذلك اليوم تبصر حقيقًة ما ُأ
ذلك من املأمورات واملنهيات ، ن النذارة والبشارة وغري م –لى هللا عليه وسلم ص –وسنًة النيب 

 . تبصرها عياان  وترى ذلك بعينك

أن  بعض الناس ينصبون هلم أصناما ُيبوَنم كحب ِّ هللا ، مث   -سبحانه وتعاىل  -ويف هذا َيربان هللا  
بني  سبحانه أن املؤمن أقوى حبًّا هلل من املشركني يف احملبًة ؛ وذلك أن املؤمنني خالص حبهم هلل ، 

                                                            
 [165البقرة ] اآلية : (  13
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هللا وأصنامهم ، ومن كان حبه خالص ا هلل كان حبه هلل أقوى ِمِّ ن كان وأن املشركني متفرٌق حبهم بني 
ا بني حُمبًة هللا وحُمبًة أصنامهم   . حبه مشرتك 

شركني ويبني هلم أَنم حينما يرون ويبصرون العذاب يوم ء املهؤال -بحانه وتعاىل س -مث يتوعد هللا 
وال يف غريها ، وسيعلمون علم  القيامًة حاالًّ ِبم سيتمنون أَنم مل يشركوا مع هللا غريه ال يف حُمبًة

  . اليقني أن القوة كلها هلل وأن هللا  شديد العذاب

  : ويف هذه اآليًة من الفوائد -

 أربعًة أمور :بادات تدور حتت أن احملبًة نوع من أنواع العبادة ؛ ولذلك ابن القيم يذكر أن الع  -
 ر ؛ فلذلك قال يف نونيتهف ، مجيع العبادات تدور حول هذه اِلمو احملبًة والدعاء والرجاء واخلو  

:  

   والشرك فاحذره فشرك ظاهر   ذا القسم ليس بقابل الغفران "

   وهو اَّتاذ الند أاي كان           من حجر ومن إنسان        

   "  تدعوه أو ترجوه مث َّتافه        و حتبه كمحبًة الداين      

بًة واخلوف والرجاء والدعاء هذه من ، وهذه احمل -عز وجل  -هذه اِلمور ضروري أن َُّتَلص هلل 
 . ن اإلخالص هنابد م أعظم أنواع العبادات ؛ ِلن مجيع العبادات تدور حوهلا ، فلذلك ال

ا :ومن ا - ينفعهم لوجود الشرك فيه ،  إثبات أن املشركني ُيبون هللا ؛ لكن هذا مل لفوائد أيض 
ا ، ال بد أ  . خالص –ز وجل ع –هلل  ن يكون احلبُيبون هللا ويشركون معه ، فهذا ما يستقيم أبد 

ا : - ن أشرك مع هللا يف احملبًةنفي اإل ومنها أيض   . ميان عم 

ا : -  . وكماهلا –ز وجل ع –إثبات صفًة القوة هلل  ومنها أيض 

هللا أبصل احلب الذي يستلزم  ويف هذا دليل أن معىن التوحيد وشهادة أن ال إله إال هللا هو : إفراد
 . إخالص العبادة مجيعها هلل
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عَبد قال :   –صلى هللا عليه وسلم  –لنيب ويف الصحيح أن ا َا ُي َر ِبِّ َف اَل ال إلَه إال  اَّلل ُ ، وَك ْن َق ) َم
ْن ُدونِّ اَّلل ِّ ، َحُرَم مَ  َى اَّلل ِّ مِّ َل ُه َع َساُب ُه ، َوحِّ ُم ُه َوَد   14( -َعز  َوَجل   -اُل

اَل اَل إلَه إال  اَّلل ُ (قوله :  ْن َق ناها وعمل ِبقتضاها ، فكم من الناس : أي نطق ِبا وعرف مع ) َم
يقعوا يف نواقضها ؛ فلذلك  وهم ال يعرفون معناها فضال  عن أن " ال إله إال هللا "الذين يقولون 

 -ز وجل إبذن هللا ع - لك، فإذا عرفت املعىن فإن ذ " ال إله إال هللا "البد أن تعرف ما معىن 
 . يقودك على أال  تقع فيما يناقضها

ْن ُدونِّ اَّلل ِّ () وكَ قال :  د مِّ عَب َا ُي َر ِبِّ  سوى هللا بقلبه ولسانه ؛ ِلن املنافق : أنكر كل معبودٍ  َف
د بقلبه اإلميان الصحيح وينطق تفق لسانه وقلبه ؛ فيعتقيعرتف بلسانه وينكر بقلبه ، أم ا املؤمن في

 . بلسانه ويعمل جبوارحه ، هذا هو املؤمن وهذا هو اإلميان الصحيح

ُه (قال :  ُم ُه َوَد اُل َه إِّال  هللاقَ ماله وحُرم قتله ، من : حُرم أخذ  )َحُرَم َم  . اَل : اَل إَِّل

ُه َعَلى هللا (قال :  َساُب ا   : أي يتوىل حسابه يوم القيامًة فإن ) َوحِّ كان صادق ا أاثبه ، وإن كان منافق 
  . عذبه

َه إِّال  هللافليس لك أن تشق عن قلب من قال :    " " اَل إَِّل

 هل أنت صادق أو لست صادق ؟ 

منه ظاهره ، ما ظهر على   ، إمنا يؤخذ -عز وجل  -وَكل أمره إىل هللا هذا ليس أمرك ؛ فهذا يُ  
 . -ز وجل ع -لسانه ، وُتوَكل سريرته إىل هللا 

معبوٍد سواه فإنه ُُيَرم على  ه إال هللا وأنكر بقلبه ولسانه كلففي هذا احلديث أن من شهد أن ال إل
ه إال ما أوجبه الشرع ؛ من املسلمني أخذ ماله إال ما أوجبه الشرع ؛  كالزكاة  ، وُُيَرم سفك دم

ريرته مرتوكًٌة إىل هللا يوم سزًن  بعد إحصان ، أو كفٍر بعد إميان ، أو القصاص ، وإن حُماسبته على 
ا عاقبهالقيامًة ، ف  . إن كان صادق ا أاثبه وإن كان كاذاب  منافق 

 : ويف هذا احلديث من الفوائد -
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فضيلًة اإلسالم حيث يعصم دم معتنقه وماله ، يعصم ماله ودمه ، فهذه من فضائل  أوال  : -
 . اإلسالم

عَلم منه خالف  وجوب الكف عن الكافر إذا دخل اإلسالم ، ولو يف أثناء القتال حىت ومنها : - ُي
  . ذلك ؛ وما قصًة ذلك الرجل الذي قتله زيد بن حارثًة منا ببعيد

وال يكفر ِبا يعبد من دون هللا ؛ فهنا ال تنفعه  "  ال إله إال هللا ": أن الشخص قد يقول ومنها  -
 . هادةتلك الش

عَبد من دون هللا -  . ومنها : أن شروط اإلميان النطق بال إله إال هللا والكفر بكل ما ُي

 . أن احلكم يف الدنيا على الظاهر فليس لنا أن ندخل يف السرائر ومنها : -

ا : - تَلف    حترَي أخذ مال املسلم إال  ما وجب يف أصل الشرع ؛  ومنها أيض  كالزكاة أو تغرميه ما ُأ
  . ، أم ا ما عدا ذلك فال يؤخذ ، بل أخذه ظلم

ثبتنا على التوحيد إنه أن يوفقنا وإايكم للطاعًة وأن ي -عز وجل  -نكتفي ِبذا القدر ، ونسأل هللا 
 . ويل ذلك والقادر عليه

 

 . وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حُممد وعلى آله وأصحابه أمجعني

 


