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شرح كتاب التوحيد – الشريط الول
فضيلة الشيخ: زيببد المدخبلي

كتاب التوحيد
ُدوِن} ُببب ْع َي ِل ّل  ِإ ْنببَس  ِل َوا ْلِجّن  َلْقُت ا ََوَما َخ  وقول الله تعالى: {

].56[الذاريات: 
ّلببَه ُدوا ال ُببب ْع َأِن ا ًل  ٍة َرُسببو ُأّمبب ُكببّل  ِفببي  َنببا  ْث َع َب ْد  َلَقبب َو  وقوله: {

ُغوَت} [النحل:  ّطا ُبوا ال ِن َت ].56َواْج
ًا ِإْحَسببان ْيِن  َد ِلبب َوا ْل ِبا َو ُه  ّيببا ِإ ّل  ِإ ُدوا  ُب ْع َت ّل  َأ ّبَك  َقَضى َر َو  وقوله: {
َول ُأّف  ُهَمببا  َل َتُقببْل  َفل  ُهَمببا  ِكل ْو  َأ ُهَما  ُد َأَح َبَر  ِك ْل َدَك ا ْن َغّن ِع ُل ْب َي  ِإّما 
ّذّل ِمببَن َنبباَح البب ُهَمببا َج َل َواْخِفببْض  ًا  ِريمبب َك ًل  ْو َق ُهَما  َل ُقْل  َو ُهَما  َهْر ْن  َت

ًا} [السراء:  ِغير ِني َص َيا ّب َكَما َر ُهَما  ُقْل َرّب اْرَحْم َو ِة  ]24الّرْحَم
ُقببْل ًا}، وقببوله: { ْيئ ِه َشبب ِب ُكوا  ِر ُتْش َول  ّلَه  ُدوا ال ُب ْع َوا  وقوله: {
ًا} [النعببام: ْيئ ِه َشبب ِب ُكوا  ِر ُتْش ّل  َأ ُكْم  ْي َل َع ُكْم  ّب ْتُل َما َحّرَم َر َأ ْوا  َل َعا  َت

153[
 قال ابن مسعود –رضي الله عنه-: "من أراد أن ينظببر إلببى
 وصية محمد صلى الله عليه وسلم الببتي عليهببا خبباتمه فليقببرأ
ُكوا ِر ُتْشبب َأّل  ُكببْم  ْي َل َع ُكببْم  ّب ْتُل َما َحّرَم َر َأ ْوا  َل َعا َت ُقْل   قوله تعالى: {
ًا َتِقيم ِطي ُمْسبب َذا ِصببَرا َهبب َأّن  َو ًا} - إلببى قببوله تعببالى: { ْيئ ِه َشبب  ِب

ُبَل} الية. ُعوا الّس ِب ّت َت َول  ُه  ُعو ِب ّت َفا
 وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: "كنت رديف النبببي
 صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معبباذ أتببدري مببا
 حق الله على العباد؟ ومببا حببق العببباد علببى اللببه؟ قلببت: اللببه
 ورسببوله أعلببم؛ قببال: حببق اللببه علببى العببباد أن يعبببدوه ول
ًئا، وحببق العببباد علببى اللببه أن ل يعببذب مببن ل  يشركوا بببه شببي
ًئا؛ قلت: يا رسول الله، أفل أبشر الناس؟ قال: ل  يشرك به شي

تبّشرهم فيتكلوا" أخرجاه في الصحيحين.
 ما شاء الله، طيب تعيد جملة جملة.الشيخ:
  قال الشيخ محمد بببن عبببد الوهبباب -رحمببه اللببهالطالب:

ْلِجببّن َلْقببُت ا َوَمببا َخ  تعالى-: كتاب التوحيببد وقببول اللببه تعببالى: (
ُدوِن). ُب ْع َي ِل ِإّل  ْنَس  ِْل َوا

 الشيخ:
 الحمد الله رب العببالمين، اللهببم صببّل وسببلم علببى عبببدك

ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

2



شرح كتاب التوحيد – الشريط الول
فضيلة الشيخ: زيببد المدخبلي

  قوله: "كتاب التوحيد": الكتاب في اللغببة: الضببم والجمببع،
ًبببا علببى  وفي الصببطلح: اسببم لجملببة مببن العلببم يشببتمل غال
 أبببواب وفصببول ومسببائل، والتوحيببد فببي اللغببة: مصببدر وحببد
ًدا؛ أي: أفرد ربه بالعبادة، والتوحيبد فبي الصبطلح  ويوحد توحي
 أو لسان الشرع: هو إفراد الله تعالى بالعبادة بكل عبادة مالية
 أو بببدنيه أو همببا مًعببا، وهببو القببرار بربببوبيته واليمببان بحببق
 بأسمائه وصفاته، وأنواعه ثلثة: وهذا الحصر بالتتبع والستقراء

من نصوص الكتاب والسنة أن أنواع التوحيد ثلثة:
الربوبييية     وتعريفه: هو القببرار بببأن اللببه -تببباركتوحيييد

 وتعببالى- خببالق كببل شببيء ومببدبر جميببع المببور والمتصببرف
 بالكون بما يشاء ويريد؛ بالنفع والضر والحياء والماتة والخلببق
 والرزق؛ لنه رب العببالمين ورب كببل شببيء، وهببذا النببوع مببن
 أنواع التوحيد توحيد الربوبية أقر بببه كفببار قريببش؛ أي أن اللببه
 -تبببارك وتعببالى- هببو الخببالق الببرازق وأنببه المحيببي المميببت،
 ولكنهم لببم يقببروا بتوحيببد اللوهيببة والسببماء والصببفات؛ فلببم
 ينفعهم القرار بتوحيد الربوبية، الله -عز وجل- أخبر عنهم أنهم
ُهببْم َلَق ُهْم َمببْن َخ َت ْل أ

َ ِئْن َسبب َل َو  أقببروا بروبيتببه؛ قببال اللبه تعببالى: {
ّلببُه} [الزخببرف:  ُلّن ال َيُقببو َق87َل َلبب ُهْم َمببْن َخ َت ْل أ

َ ِئْن َسبب َل َو } ،[ 
ّلببُه} ُلّن ال َيُقببو َل ْلَقَمببَر  َوا َوَسببّخَر الّشببْمَس  َْلْرَض  َوا َواِت   الّسببَما

 ] غير أنبه لبم يبدخلهم فبي السبلم؛ لنهبم لبم61[العنكبوت: 
يوحدوا الله في عبادته.

  : اللوهية  توحيد الثاني ُيقال اللهية: وهو إفرادوالنوع   و
 الله -تبارك وتعالى- بجميع العبادة الببتي يجببب أن تصببرف للببه
 ول يجوز أن تصرف لحببد سببواه ومنهببا السببتعانة والسببتعاذة
 والستغاثة والذبح والنبذر والخبوف والخشبية والناببة والرجباء
 والتوكل وغيرها  من أنواع العبادات؛ التي ل يجوز صرفها لغيببر

الله -تبارك وتعالى-.
   : والصييفات  السييماء توحيييد الثييالث   الواردة؛ أيوالنوع

 أسببماء اللببه وصببفاته الببواردة فببي الكتبباب والسببنة، وتحقيببق
ًنببا بببأن للببه السببماء  التوحيد فيهببا اليمببان الحببق ظبباهًرا وباط
 الحسنى والصفات العلببى علببى الببوجه اللئق بعظمتببه وجللببه

َبِصيُر} [الشورى:  ْل ُع ا َو الّسِمي ُه َو ٌء  ِه َشْي ِل ْث َكِم ْيَس  َل }11.[
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شرح كتاب التوحيد – الشريط الول
فضيلة الشيخ: زيببد المدخبلي

 وهذه النواع الثلثة نوع منها يسمى توحيد القصد والطلب،
 ونوع يسمى توحيد المعرفة والثبات؛ فتوحيد القصد والطلببب:
 هو توحيد اللوهية؛ أي أنه مطلوب من العباد أن يتوجهببوا إلببى
 اللببه بعببباداتهم وأن يقصببدوا بهببا وجببه اللببه -تبببارك وتعببالى-

مخلصين له الدين.
 والمعرفة والثبات يتناول توحيبد الربوبيبة وتوحيبد السبماء
 والصفات، توحيد الربوبية؛ أي إثبات ربوبية الله -تبارك وتعالى-
 ومعرفته حق المعرفة؛ أن تعرف ربك بآيبباته ومخلوقبباته ومببن
 آياته الليل والنهار والشمس والقمببر والنجببوم وغيببر ذلببك مببن
 المسخرات بإذن الله -تبارك وتعالى- ومن مخلوقاته السموات
 والرض وما بينهما والعوالم عالم الملئكة وعالم النس والجن
 وعالم الشياطين وعالم الطير وعالم الوحش؛ كببل ذلببك دليببل
 علببى قببدرة اللببه -تبببارك وتعببالى- وأننببا نعببرف ربنببا بهببذه
 المخلوقات وبغيرها مما أنبأنا الله -تبارك وتعالى- به عن نفسه

في نصوص الكتاب والسنة.
ْين توحيد القصد والطلب وتوحيد المعرفة والثبات بينهما َب  و
 تلزم، ومعنى التلزم بينهما: أن توحيد القصد والطلب يتضببمن
 توحيد المعرفببة والثبببات، وتوحيببد المعرفببة والثبببات يسببتلزم
 توحيببد الطلببب؛ أي أن توحيببد الربوبيببة والسببماء والصببفات
 يسببتلزم توحيببد اللوهيببة وأن توحيببد اللوهيببة يتضببمن توحيببد

الربوبية والسماء والصفات؛ أظن هذا واضح.
ّين المؤلف -رحمه الله- التوحيببد بببأدلته؛ فبببدأ باليببات   ثم ب
 ثم بالحاديث، وهذا مببن حسببن الدب فببي السببتدلل أن يبببدأ
 باليات القرآنية ثم بالحبباديث النبويببة ثببم بالثببار الببواردة عببن
 الصحابة الكرام أو التابعين مما له علقة بالنصوص غير أنببه إن
 لم يحصبل مببن المسبتدل هببذا الببترتيب؛ فل حبرج عليببه؛ كبأن
 يكون قدم الحاديث وذكر وجاء باليات ل يضر ذلببك، ول يعتبببر
 قدًحا في حقه ول إثم عليببه؛ لكببن الببترتيب أفضببل سببواء فببي
التأليف أو في الخطابة أو في الستدلل للحكام أو نحو ذلك.

المتن:
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شرح كتاب التوحيد – الشريط الول
فضيلة الشيخ: زيببد المدخبلي

ُدوا ُببب ْع َأِن ا ًل  ٍة َرُسببو ُأّمبب ُكببّل  ِفي  َنا  ْث َع َب ْد  َلَق َو   وقوله تعالى: {
ُغوَت} [النحل:  ّطا ُبوا ال ِن َت َواْج ّلَه  ]36ال

 هذه أول آيه الشيخ :
ْلِجببّنالطييالب: َلْقببُت ا َوَمببا َخ   قببال: وقببول اللببه تعببالى: {

ُدوِن} [الذريات: ُب ْع َي ِل ِإّل  ْنَس  ِْل ]56َوا
 الشيخ:

 نعم هذه أول آيبة اسبتدل بهبا المؤلبف -رحمبه اللبه- علبى
َلْقببُت َوَمببا َخ  وجوب توحيد الله -تبارك وتعببالى- فجبباء بقببوله: {
َلْقببُت َوَمببا َخ ْلِجّن}؛ يقول الله -عببز وجببل- الخببالق الببرازق: {  ا
ُدوِن} حصر وقصببر بيببان للحكمببة البالغببة ُب ْع َي ِل ِإّل  ْنَس  ِْل َوا ْلِجّن   ا
 من خلق النس والجن أل وهي: عبادته وحده دون سواه؛ ومببا

هي العبادة؟
 عرفها المام ابببن تيميببة -رحمببه اللببه- بتعريببف جببامع فببي
 رسالة العبودية وهي قوله: "العبادة اسم جببامع لكببل مببا يحبببه
 الله ويرضباه مبن القبوال والفعبال الظباهرة والباطنبة" وهبو
 تعريف ل يخرج عنه شيء من أنواع العبادات؛ اسم جامع لكببل
 ما يحبه الله ويرضاه من المفروضات الواجبببات والمسببتحبات
 وكل ما يتقرب به إلى الله -تبارك وتعالى- من القوال الطيبة؛
 وعلى رأسها قراءة القرآن عبادة فاضلة، والذكر علببى اختلف
 أنواعه من تسبيح لله وتحميد وتهليل وتكبببير وتوبببة واسببتغفار؛
 ذكر بالقلب واللسان وأفعال على اختلف أنواعها؛ من صلوات
 وصوم وطلب للعلم وحج وعمرة وجهبباد وغيببر ذلببك؛ حببتى مببا
 يعمله النسان لقضاء حاجته الدنيوية بحسن النية يكبون عببادة
 لله -تبارك وتعببالى-؛ إذا نببوى بببه السببتعانة علببى طاعببة اللببه؛
ًثا أو صاحب بيع وشراء أو في عمببل وظيفببي أو  سواء كان حّرا
ّناع على اختلف أنواع الصناعات؛ يحتسب بقلبه لنه يريد أن  َص
 يكف وجهه وأن ينفق على نفسه وينفق علببى مببن يعببول، وإن
 جمعت له الموال أدى حق الله منها له أجببر عظيببم فببي هببذه

العمال.
ًذا فالعبادة؛ كما قال ابن تيمية: "اسم جامع لكل مببا يحبببه  إ
 الله ويرضاه من القوال والفعال الظاهرة والباطنة" الظاهرة
 التي يراها النبباس كالصببلة والزكبباة والصببوم والحببج ونحوهببا،
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شرح كتاب التوحيد – الشريط الول
فضيلة الشيخ: زيببد المدخبلي

 والباطنببة مببن العمببال الباطنببة كالتوكببل علببى اللببه والرغبببة
 والرهبة والخشوع والخشية والنابة هببذه أعمببال مببن العمببال
 الباطنة، وكلها عند اللببه -عببز وجببل- مببن العمببال الببتي يببثيب
َأْن ُد  ِريبب ُأ َوَمببا  ِرْزٍق  ُهببْم ِمببْن  ْن ُد ِم ِريبب ُأ  أصحابها؛ قال تعببالى: {َمببا 

ِعُموِن} [الذاريات:  ْط  ]؛ أي: ما خلقهم ليرزقوا أنفسببهم أو57ُي
 يرزقوا غيرهم ول يطعمببوا أنفسببهم أو يطعمببوا غيرهببم ولكنببه
 خلقهم لغاية مجيده وعمل جليل أل وهي عبادته وحده دون مببا

سواه نعم . 

 المتن:
َأِن ًل  ٍة َرُسببو ُأّمب ُكبّل  ِفببي  َنبا  ْث َع َب ْد  َلَقب َو  قال: وقببوله تعببالى: {

ُغوَت} [النحل:  ّطا ُبوا ال ِن َت َواْج ّلَه  ُدوا ال ُب ْع ]36ا
 الشرح:

 هذه اليببة الكريمببة فيهببا بيببان أن اللببه -عببز وجببل- أرسببل
 لجميببع أمببم الرض، وأمببم أهببل الرض كمببا ثبببت فببي السببنن
 سبعون أمة؛ كما في السنن أن النبي صببلى اللببه عليببه وسببلم
 قال: ((أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمهببا علببى اللببه
 -تبارك وتعالى-)) وهذه المم ما من أمة إل وأتى لها نببذير إمببا
 رسول مرسل أو نبي من النبياء وإما وارث من ورثببة الرسببل
 والنبياء وهببم العلمبباء؛ لببذا رفببع اللببه -عببز وجببل- قببدر العلببم
 والعلماء؛ لنهم ورثة الرسل والنبياء، والرسببل والنبيبباء تلقببوا
ُظببَم قببدر العلمبباء العبباملين َع  العلم من الله -جل جللببه-؛ لببذا 
 بعلمهم، المتميزين عن ُجّهال الناس وسفهائهم والقببائمين بمببا
 قام به رسل الله الكبرام وأنبيبباءه العظبام بقببدر اسببتطاعتهم،
 وفي الحديث: ((إن العلماء ورثة النبياء وإن النبياء لببم يورثببوا
ًا وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به فقد  أخببذ بحببظ  ديناًرا ول درهم
ّيبن فيهبا النببي صبلى اللبه عليبه  وافر)) وفي أحبباديث كبثيرة ب
 وسلم قدر العلم وشرف العلماء اللذين بذلوا جهودهم وأخببذوا
 نصيبهم من العلم الذي يرفع الله به العبد درجات عاليات؛ كما
ُتببوا ُأو ِذيَن  ّل َوا ُكْم  ْن ُنوا ِم ِذيَن آَم ّل ّلُه ا َفِع ال َيْر  قال -وقوله الحق-: {

َدَرَجبباٍت} [المجادلببة:  ْلببَم  ِع ْل َهببْل11ا ُقببْل   ] وقببال سبببحانه: {
َلُمبببوَن} [الزمبببر:  ْع َي ِذيَن َل  ّلببب َوا َلُمبببوَن  ْع َي ِذيَن  ّلببب ِوي ا َت  ]9َيْسببب
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 والجواب: ل يستوي العالم بالله وبأمره والجاهل ل فببي الببدنيا
َفَمببْن َأ  ول في البرزخ ول في الخرة، وقال اللببه -عببز وجببل-: {
ْعَمببى} [الرعببد: َأ َو  ُهبب َكَمْن  ّق  ْلَح ّبَك ا ْيَك ِمْن َر َل ِإ ِزَل  ْن ُأ ّنَما  َأ َلُم  ْع  َي

ًدا صببلى اللببه19  ] والجواب: ل الذي يعلم إنما أنزل إلببى محمبب
 عليه وسلم هو الحق مبصر يبصر الطريق وهو سائر إلببى داره
 دار الخرة، وأما الجاهل فهو بمنزلة العمى الببذي يعيببش فببي
 أخطار، ول يذهب هذا العمى إل بالتفقه بببالعلم وأخببذ النصببيب
 الببوافر مببن العلببم؛ فيصبببح مبصببًرا، وأعظببم شببيء يبصببر بببه
 التوحيد؛ لن التوحيد هو أصل الدين وهو الذي ل تقبل العمببال
ًبا وفضببة وأنفقتهببا بببدون  إل بوجوده لو كان لك ملُئ الرض ذه
 توحيد؛ ما قبل الله ذلك منك؛ لكن مع التوحيببد يقبببل اللببه عببز
 وجل سائر العمال إذا لم يمنع من ذلك مانع يأتي به النسببان؛
ًذا هو أساس الدين وأصله به تقبل العمببال وبببدونه ل تقبببل  فإ
ًدا، والمببراد بببه أنببواع التوحيببد الثلث الببتي سبببق  العمببال أببب
 ذكرهببا، وبقيببة العمببال كلهببا مببن حقببوق التوحيببد ومكملت
 التوحيد كبقية أركان السلم وأركببان اليمببان وركببن الحسببان
 ومعرفة بقية الحكام كلها حقببوق للتوحيببد ومكملت للتوحيببد.

نعم. 

المتن: 

ْيِن َد ِلبب َوا ْل ِبا َو ُه  ّيببا ِإ ّل  ِإ ُدوا  ُببب ْع َت ّل  َأ ّبببَك  َقَضببى َر َو  وقوله تعالى: {
ُهَمببا َل َتُقببْل  َفل  ُهَمببا  ِكل ْو  َأ ُهَما  ُد َأَح َبَر  ِك ْل َدَك ا ْن َغّن ِع ُل ْب َي ِإّما  ًا   ِإْحَسان
ّذّل َنبباَح البب ُهَما َج َل َواْخِفْض  ًا  ِريم َك ًل  ْو َق ُهَما  َل ُقْل  َو ُهَما  َهْر ْن َت َول   ُأّف 
ًا} [السببراء: ِغير ِني َصبب َيببا ّب َكَما َر ُهَما  ُقْل َرّب اْرَحْم َو ِة   ِمَن الّرْحَم

24.[
الشرح:

ُه}؛ ّيببا ِإ ِإّل  ُدوا  ُببب ْع َت َأّل  ّبببَك  َقَضببى َر َو  وقوله -تبارك وتعالى-: {
 القضاء نوعان: قضاء كوني وقضاء شببرعي؛ فالقضبباء الكببوني
 هو ما كتب في الزل فببي اللببوح المحفببوظ هببذا قضبباء كببوني
 الكلم في كالرادة الكونيببة والمشببيئة المتعلقببة بببالرادة؛ فمببا
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 قضاه الله -عز وجل- في الكون لبببد أن يقببع كمببا قضبباه اللببه
ّبببَك}؛ َقَضببى َر َو  وقدره، والقضاء الشرعي وهو المقصود هنا: {
ًعا هو التكاليف هو ما كلف الله -عز وجل-  أي: أمر ووصى شر
 به العباد أمر العباد بببأوامر ونهبباهم عبن منباهي، وهببذا يسببمى
 القضاء الشرعي؛ فببوجب علببى العببباد أن يمتثلبوا الوامبر وأن
 يجتنبببوا المحببارم وأن يببؤدوا الفببرائض وأن يقيمببوا الواجبببات
 ويتقربوا بما استطاعوا مببن المسببتحبات، فهببو قضبباء شببرعي
 مقتضى هذا القضاء أو مقتضيات هذا القضبباء؛ أن ل تعبببدوا إل
 إياه وجوب العبادة لله وحده دون سواه؛ فمن صرفها لغير الله
 فقد كفر أو أشرك، ولما كان حق الوالببدين عظيببم قرنببه اللببه
 -تبارك وتعالى- بحقه؛ لن الحق العظببم للببه -تبببارك وتعببالى-
 الخبببالق البببرازق المحيبببي المميبببت المتفضبببل علبببى جميبببع
 مخلوقبباته؛ لببه الحببق العظببم، ومببن الخلببق للوالببدين الحببق
 العظم لما لهما من الفضل والحسان على ابنهمببا ذكببًرا كببان
 أو أنثى؛ فكم تقاسي الم حببال الحمببل وحببال الرضبباع وحببال
ًدا الم معلببق قلبهببا بابنهببا تريببد لببه الخيببر  الحضانة ودائًمببا وأببب
 وتكره له الشر، والب الكادح الذي يقوم بشؤون أبنببائه ذكببوًرا
ًثا، ول يرضى التقصير في حقهم؛ لعظم شأنهم وصببى اللببه  وإنا
ًنا  -تبببارك وتعببالى- بهمببا، وأن يحسببن المولببود إليهمببا إحسببا
ًل في حال الحياة وبعد الممببات، وذلببك ببرهمببا والحببذر  متواص
 من عقوقهما، ومن أصببناف البببر: ليببن الجببانب لهمببا، وحسببن
 الدب معهما، والقيام بالخدمة التي يحتاجان إليهما مببن ابنهمببا
 بنفس طيبة؛ فهي من أسباب النجاة من عقوبات الله العاجلببة
 والجلة، وكل ذلك مع التوحيد وبدون التوحيد ل يقبل لببه عمببل
 [النسان]. وفي قصة الثلثببة الببذين أواو إلببى الغببار فببانطبقت
 عليهم صخرة فلم يستطيعوا الخروج؛ فتشاوروا أن يببدعوا كببل
 واحد منهببم ربببه ليفببرج  عنهببم ويتوسببل بصببالح عملببه؛ فببدعا
 أحدهم؛ فقال: "اللهم إنه كان لي أبوان وكنت ل أغبق قبلهما"؛
ٍم نبباء بببي الشببجر فرجعببت وقببد نامببا  أي: من اللبن "فذات يو
ُأقظهمببا والقببدح علببى يببدي  فحلبت لهما غبوقهما وكرهببت أن 
 حببتى طلببع الفجببر والصبببية (...) عنببد قببدمي؛ اللهببم إن كنببت
 عملت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيببه"  فببانفرجت
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ًعببا مببا؛ فببدعا الثبباني والثببالث فببانفرجت الصببخرة  الصببخرة نو
 بفضل الله ثم بصالح العمال التي يقدمها النسان مخلص فيها
 لله -تبارك وتعالى- ومن ذلك بر الوالببدين؛ ومببن بببر الوالببدين:
 التعليم فقد يكببون الوالببد أو الوالببدة فببي جهببل؛ فيبببذل الولببد
 الجهل فببي تعليمهمببا أمببر الببدين الببذي أوجبببه اللببه علببى كببل

مكلف؛ وهذا من أفضل البر وخير الحسان.
 وأمبا البذي يبغضبه اللبه فهبو العقبوق فبي القبول والفعبل
 والتمرد علبى الوالبدين ونسبيان مبا لهمبا مبن الحقبوق، وهبذا
 -والعياذ بالله- ظلم للنفس وإسبباءة إليهببا؛ لن عقوبببة العقببوق
 تعجل في الدنيا قبل الخرة مع ما ادخر الله للعاق لوالديه من

العقوبة في الخرة .

 المتن:
بسم الله والحمد الله و الصلة والسلم على رسول الله
 قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى-:   

ًا} [النسبباء: ْيئ ِه َش ِب ُكوا  ِر ُتْش َول  ّلَه  ُدوا ال ُب ْع َوا  وقوله تعالى: {
36.[

الشرح: 
ًا} [النساء: ْيئ ِه َش ِب ُكوا  ِر ُتْش َول  ّلَه  ُدوا ال ُب ْع َوا  الية الكريمة: {

36.[
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ّلَه}؛ بمعنى: إل اللببه، ُدوا ال ُب ْع  في معنى: "ل إله إل الله"؛{ا
ًا}؛ بمعنى: ل إله. ْيئ ِه َش ِب ُكوا  ِر ُتْش {ل 

ًئا} [النسبباء: ْي ِه َشبب ِببب ُكوا  ِر ُتْش َوَل  ّلَه  ُدوا ال ُب ْع َوا ًا فالجملة {  إذ
 ] في معنى: "ل إله إل الله"، والعبادة كما عرفها ابن تيميببة36

 -رحمه الله- بقوله: "هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضبباه
 من القوال والفعال الظاهرة والباطنة"؛ قال: "لكل مببا يحبببه
 الله ويرضاه"، والفعال كثيرة منها ما يحبه الله ويرضاه، ومنها
 ما ل يحبه الله ول يرضاه؛ فالعبادة اسببم جببامع لكببل مببا يحبببه
ِه ْيبب َل ِإ  الله ويرضاه من القوال؛ الذي قال الله -عز وجل- فيه: {

ّيُب} [فبباطر:  ّط ِلُم ال َك ْل ُد ا َع  ]؛ فكببل قببول حسببن عبببادة،10َيْص
 وعلى رأسها قراءة القرآن، وكل فعل حسن فهببو عبببادة وفببي
 مقدمة ذلك إقامببة الصببلوات وسببائر أركببان السببلم واليمببان
ّلببَه}؛ أي: ُدوا ال ُببب ْع َوا  والحسان؛ لذا قال الله -تبارك وتعببالى- {
 وحببدوه؛ فالتوحيببد شببرط فببي قبببول سببائر العمببال، وبببدون
 التوحيد ل يقبل عمل من عامل ل صلة ول صدقة ول صوم ول
ًدا سببليًما مببن  حج إلى غير ذلك؛ ل تقبل إل إذا كان العبببد موحبب
 الشببرك الكبببر والكفببر الكبببر والنفبباق العتقببادي واللحبباد
ًذا إذا سلم من هذه الفعال والعمببال  المخرج من الملة؛ عند إ
َلْت العمال لوجببود التوحيببد للببه -تبببارك ِب ُق ِبَل عمله،  ُق  السيئة؛ 
 وتعالى- وهو أساس الدين وأساس العبادة، وأكببد اللببه -تبببارك
َوَل  وتعالى- المر بعبببادته وحببده أكببده بببالنهي عببن الشببرك: {
ًئا} من الشياء كالصنام والوثان التي تعبد مببن ْي ِه َش ِب ُكوا  ِر  ُتْش
ًء وسمعة؛ بببل يجببب ًئا}؛ أي: ريا ْي ِه َش ِب ُكوا  ِر ُتْش َوَل   دون الله، {
 أن يكون العمل خالًصببا للببه تعببالى؛ لببذا عببرف بالسببتقراء أن
 لقبببول العمببل شببرطين: الشببرط الول: الصببواب، والشببرط
ِبببَل العمببل؛ الصببواب ُق  الثاني: الخلص؛ فإذا تببوفر الشببرطان 

والخلص.
 والصواب أن يكون العمل على وفق ما جاء به النبي صببلى
 الله عليه وسلم، والخلص أن يكون القصد من العمل القصببد

به وجه الله و الدار الخرة.
 والشرك ضد التوحيببد، وهببو نوعببان: أكبببر وأصببغر والفببرق
 بينهمببا أن الشببرك الكبببر مخببرج مببن ملببة السببلم  إن كببان
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 صاحبه قبله مسلًما كالردة، والصغر ل يخرج مببن الملببة وإنمببا
 هو أكبر من الكبائر، والخلف فيه هل يغفر لصبباحب الكبببار أم
 أنه لبد أن يعذب بقدر ما وقع من الشرك؟ فالببذي دلببت عليببه
 الدلة أن الشرك الصببغر مثببل الكبببائر مببن حيببث كببونه تحببت
 المشيئة اللهية؛ فهو تحت المشيئة اللهيببة إن شبباء اللببه غفببر
 لصاحبه -مع أنه مستحق للعذاب- وإن شاء الله عذبه بقببدر مببا
 جنببى مببن الشببرك الصببغر ومببآله الجنببة، ولمببا رتببب العلمبباء
 الذنوب والمعاصي؛ قالوا: أعلها الشرك الكببر والكفببر الكببر
 والنفاق العتقادي واللحاد المخرج من الملببة وهببو داخببل فببي
 الشرك أو الكفر؛ ثم الشرك الصببغر يليببه فببي القببدر الشببرك

الصغر وهو دون الشرك الكبر.
ًعببا: ًثا: البدع القولية والعتقادية والفعلية قبل الكبائر، راب  ثال

الكبائر كبائر الذنوب، خامًسا: الصغائر.
 وهو ترتيب مبني على الدلببة مببن الكتبباب والسببنة؛ أعظببم
 الببذنوب علببى الطلق الشببرك الكبببر والكفببر الكبببر والنفبباق
ِم والخطبر: الشبرك الصبغر، يلببي َظبب ِع  العتقببادي، يليبه فببي ال
 الشرك الصغر: البدع المضلة، يلي البدع: كبائر الببذنوب، يلببي

الكبائر: الصغائر.
 والسعيد من نجببا مببن هببذه المعاصببي كبائرهببا وصببغائرها،
 ومن وقع في الصغائر أهون من الذي يقع في الكبببائر، وهكببذا

بقية المعاصي والذنوب.
ًكا أكبر مخرج من الملة وشرك أصببغر  والشرك نوعان: شر
 ل يخرج من الملة، ولكن صاحبه على خطر؛ لنه أشرك بببالله،
ِه ِببب ُيْشببَرَك  َأْن  ْغِفببُر  َي ّلَه َل  ِإّن ال  وقد قال الله -تبارك وتعالى-: {

ُء} [النساء:  َيَشا ِلَمْن  ِلَك  َذ ُدوَن  ْغِفُر َما  َي ].48َو
 ومببن العلمبباء مببن عببد الشببرك ثلثببة أنببواع: أكبببر وأصببغر
 وخفي؛ أي: شرك خفي، والصببحيح أن الشببرك الخفببي يتنبباول
 النوعين يتنبباول الشببرك الكبببر ويتنبباول الشببرك الصببغر فقببد
ّيا، والشاهد مببن ّيا، وقد يكون الصغر كذلك خف  يكون الكبر خف
ًئا}؛ أي وحدوه وأفببردوه ْي ِه َش ِب ُكوا  ِر ُتْش َوَل  ّلَه  ُدوا ال ُب ْع َوا  الية: {
 بالعبادة وحده دون سواه ول تشركوا معه أحد مببن مخلوقبباته.

نعم.
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 المتن:
ِه ِببب ُكوا  ِر ُتْش َأّل  ُكْم  ْي َل َع ُكْم  ّب ْتُل َما َحّرَم َر َأ ْوا  َل َعا َت ُقْل   وقوله: {

ًا} [النعام: ْيئ ] اليات.151َش
 الشرح:

ًا}؛ أي: أفببردوه بكببل ْيئ ِه َش ِب ُكوا  ِر ُتْش َأّل   الشاهد في الية: {
 عبادة مالية أو بدنية أو هما  مًعا وحده دون سببواه، ول تجعلببوا
ًكا في العبادة؛ فإن الله -تبارك وتعببالى- ل شببريك لببه  لله شري
 في عبادته كما ليس له شريك في ملكه وخلقه ورزقه وجميببع
 التصرفات التي ل يملكها إل الخالق –سبببحانه-، وقببد جبباء فببي
ُكْم ّب ْتُل َما َحّرَم َر َأ ْوا  َل َعا َت ُقْل   اليات الثلثة من سورة النعام:  {
ًا} ل ْيئ ِه َشبب ِببب ُكوا  ِر ُتْشبب َأّل  ُكْم} ثم ابتدئها بببأعظم الببذنوب { ْي َل  َع
ًل ول كثيًرا ل كبيًرا ول صغيًرا ثببم ذكببر عشببرة مببن الوامببر  قلي
 والنواهي في ثلث آيات؛ حتى قببال ابببن مسببعود -رضببي اللببه
 عنه-: "من أراد أن ينظببر إلببى وصببية محمببد صببلى اللببه عليببه
ْوا َل َعببا َت ُقببْل   وسلم التي عليها خاتمه؛ فليقرأ قول الله تعببالى: {
ِطي َذا ِصببَرا َهبب َأّن  َو ُكببْم} إلببى قببوله: { ْي َل َع ُكببْم  ّب ْتُل َمببا َحببّرَم َر  َأ
ُكْم ِل َذ ِه  ِل ِبي َعْن َس ُكْم  ِب َق  َتَفّر َف ُبَل  ُعوا الّس ِب ّت َت َوَل  ُه  ُعو ِب ّت َفا َتِقيًما   ُمْس

ّتُقببوَن} [النعببام:  َت ُكْم  ّل َع َل ِه  ِب ُكْم   ] فهببي عشببر وصببايا153َوّصا
 جامعه لصول الدين وحقوقه ومكملتببه بمببا يتعلببق بحببق اللببه
 -عز وجل- وفيما يتعلق بحق الغير، فكأنه قال لببو أن الرسببول
 عليه الصلة والسلم وصى؛ لوصى بهذه الوصايا العشببر؛ البتي
 هي جامعه لصول الدين وحقوقه ومكملته، وعلى رأسها المر

بالتوحيد والنهي عن الشرك. نعم . 

 المتن:
 قال ابن مسعود –رضي الله عنه-: "من أراد أن ينظببر إلببى
 وصية محمد صلى الله عليه وسلم الببتي عليهببا خبباتمه فليقببرأ
ُكوا ِر ُتْشبب َأّل  ُكببْم  ْي َل َع ُكببْم  ّب ْتُل َما َحّرَم َر َأ ْوا  َل َعا َت ُقْل   قوله تعالى: {
ًا َتِقيم ِطي ُمْسبب َذا ِصببَرا َهبب َأّن  َو ًا} - إلببى قببوله تعببالى: { ْيئ ِه َشبب  ِب

ُبَل} الية. ُعوا الّس ِب ّت َت َول  ُه  ُعو ِب ّت َفا
الشرح: 
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 فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الية بالقول والفعل؛
 فجاء عن ابن مسعود أن الرسول صلى الله وسببلم قببرأ عليببه
ًا}؛ أي: الببدين ديببن َتِقيم ِطي ُمْسبب َذا ِصببَرا َهبب َأّن  َو  هببذه اليببة: {
ًل مستقيًما؛ وقال: "هببذا سبببيل اللببه"، ًطا طوي  السلم فخط خ
ًطا عن يمينه وشماله، وقببال: "هببذه خطببوط علببى  وخط خطو
 كل خط شببيطان يببدعوا إليبه فمببن أجببابه قببذفوه فببي النببار"؛
 فالمقصود: أن الصراط المستقيم أمر الله -عز وجل- بسببلوكه
 ودعا الناس إلى أن يطلبوا الهدايببة إليببه هببو الطريببق الصببحيح
 الموصل إلى رضا الله (...) جنته وما فيها مببن النعيببم المقيببم؛
 فمن خببرج عنببه وانحببرف عببن الصببراط المسببتقيم؛ وقببع فببي
 المهالك إما في الشرك الكبر وإما فببي الشببرك الصببغر وإمببا
 في البدع المضلة وإما في كبائر الذنوب إلى غيببر ذلببك ممببا ل
 يرضي الله -عز وجل- ول يسلم صاحبه مببن العقوبببات إل مببن

شاء الله -تبارك وتعالى- من خلقه. نعم.

المتن: 

 وعن معاذ بن جبببل -رضببي اللببه عنببه- قببال: "كنببت رديببف
 النبي صلى الله عليه وسببلم علببى حمببار؛ فقببال لببي: يببا معبباذ
 أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قلت:
 الله ورسوله أعلم؛ قال: حببق اللببه علببى العببباد أن يعبببدوه ول
ًئا، وحببق العببباد علببى اللببه أن ل يعببذب مببن ل  يشركوا بببه شببي
ًئا؛ قلت: يا رسول الله، أفل أبشر الناس؟ قال: ل  يشرك به شي

تبّشرهم فيتكلوا" أخرجاه في الصحيحين.

الشرح:

ِتَم به الباب فيه ذكر جمع من الفوائد؛ هذا الحديث الذي ُخ

  في بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم كما دلتأوًل:
 اليببات والحبباديث علببى ذلببك حيببث أردف صبباحبه معببه علببى

الحمار.
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  فيه بيان جواز الرداف علببى الدابببة المطيقببة لببذلك؛ثانًيا:
أن يركب اثنان إذا كانت تطيق ذلك. 

  فيه مشروعية طببرح العببالم المسببائل العلميببة علببىثالًثا:
 طلبه سواء فببرادى أو جماعببات؛ ليحصببل الهتمببام بالمسببائل

التي تطرح.

 فيه رد العلم إلى اللببه وإلببى رسببوله عليببه الصببلةرابًعييا: 
 والسلم أيام حياته لمن ل يعلم؛ فيقببول: "اللببه أعلببم أو يقببول
 الله ورسوله أعلم"، وبعد وفاة النبببي صببلى اللببه عليببه وسببلم
 الرجوع إلى الكتاب وإلي السببنة، والبحببث فيهمببا عببن مسببائل
ّين فببي  العلم فما شيء يخفى على المرء إل وهو موجببود وُمببب
 القرآن الكريم أو السنة المطهرة؛ لن الله عز وجل قببال عببن

ٍء}، وقال في السببنة: ((تركتكببم علببى القرآن { ُكّل َشْي ِل ًنا  َيا ْب  ِت
 البيضاء ليلها كنهارها ل يزيغ عنها بعدي إل هالك)) وقال فيهمببا
 جميًعا: ((إن تارك فيكم مببا إن تمسببكتم بببه لببن تضببلوا بعببدي

كتاب الله وسنتي)).

  بيببان أّن اللببه -تبببارك وتعببالى- لببه الحببق علببىخامًسييا:
 مخلوقاته جميًعا كل بحسب حاله، ومنهم عالم النببس والجببن؛
 للببه الحببق عليهببم أن يفببردوه بالعبببادة وحببده دون سببواه، ول
 يشركوا معه أحد من مخلوقاته ل ملك مقرب ول نبببي مرسببل
 ول من كان دونهم من الصالحين، وما كان دون ذلك ممببا كببان
 ُيعبد من دون اللبه؛ الشببجار والحجبار (..) والوثببان إلبى غيبر
 ذلك؛ فهذا حق الله -تبارك وتعالى- على العباد أن يوحببدوه ول
ًكا في العبادة التي هي أنواع متعددة؛ كما أنببه  يجعلوا معه شري
 ليس له شريك في خلق المخلوقات ول فببي رزق المخلوقببات
 ول فببي حفظهببم وإحيببائهم وإمبباتتهم؛ ل يجببوز أن يجعلببوا لببه
ًكا في العبادة؛ فهو الخلق العليببم وهببو المتفضببل عليهببم،  شري
 وهو المر لهم أن يعبدوه وحده دون ما سببواه؛ فببوجب امتثببال
 أمره واجتناب نهيه؛ هببذا حببق أحقببه اللببه وأعلنببه فببي القببرآن
 الكريم؛ أن يعبدوه؛ أي: يوحدوه؛ بل يعبببدوه بمببا تحمببل كلمببة
ًدا؛ ثببم ًئا أببب  العبادة من معنى كما سبق معنا، ول يشركوا به شي
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ًئا"  قال: "وحق العباد على الله أل يعذب مببن ل يشببرك بببه شببي
ًل  وهذا الحق أوجبه الله -عز وجببل- علببى نفسببه تكرًمببا وتفضبب
 على مخلوقاته ولم يوجبه أحد مببن الخلببق ؛كمببا تقببوله الفببرق
 المبتدعة كالمعتزلببة؛ إن اللبه يجببب عليبه الصبلح! هبؤلء مبن
 أجهل الناس بحق الله -تبارك وتعالى- وقببدره مببا قببدروه حببق
 قدره؛ فقالوا: إنه يجب عليه فعل الصلح للناس! وأهل السببنة
 والجماعة يقولون في هذا الحديث: إن الله أوجب على نفسببه
ًئا؛ أي: ل يعذبه كما ُيشرك به شي ًل وتكرًما أل يعذب من ل   تفض
 يعذب الكفار الذين لهم الخلود في نار جهنم، وقببد يعببذب مببن
 يعذب من المسلمين من أهببل الكبببائر ومببن أهببل البببدع ومببن
 أهل الشرك الصغر يعذبهم، ولكن بنار غيببر نببار الكفببار، وفببي
 طبقة غير طبقات الكفار -والعياذ بالله-، فهناك طبقة في النار
 أعلببى الطبقببات؛ هببي: عقوبببة الموحببدين ممببن يعببذبهم اللببه
 -تبارك وتعالى- يعاقبهم فيها في هذه الطبقة، وليس في النببار
 شيء هيببن ولكببن عببذابه يتفبباوت، يتفبباوت مببن حيببث العظببم
 والزمببن؛ فطبقببة كبببرى لعصبباة الموحببدين اللببذين اسببتحقوا
 العببذاب وأرادوا اللببه تعببذيبهم يعببذبهم فيهببا ل يعببذبهم بنببار
ًدا؛ لببذا جبباء فببي حببديث  المشركين التي يخلدون فيها دائًما وأب
 الشفاعة ما تعلمونه من أن اللببه -عببز وجببل- يببأذن للشببافعين
 [في] عصاة الموحدين أن يشببفعوا؛ فيشببفع النبببي صببلى اللببه
 عليببه وسببلم إعتبباق الموحببدين؛ كمببا فببي قببوله عليببه الصببلة
 والسلم: ((جعلت شفاعتي لهببل الكبببائر مببن أمببتي))؛ يشببفع
 فيهم فيشفعه الله، وتشببفع الملئكببة فيشببفعهم اللببه، ويشببفع
 الصالحون بعضهم مببع بعببض فيشببفعهم اللببه، ويناشببدون اللببه
 -تبارك وتعالى-؛ أي: يطلبونه بإلحاح أن يخببرج إخببوانهم الببذين
 كانوا يصلون معهم ويصومون معهم ويجاهدون معهم من النار؛
 فيقول الله –سبحانه-: ((اذهبوا فأخرجوا من النار من كان في
 قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل مببن إيمببان)) فل يبقببى
 في النار إل من [حبسه القرآن] وهم أهل الخلود، وأمببا عصبباة
 الموحدين فل يبقى في النار أحد، والقصة مشببهورة وصببحيحة
 بأنهم يوضعون في نهر الحياة على أفواه الجنة ويببرش عليهببم
ًتا ويعيد الله أرواحهم إلببى أجسببادهم؛  من ماء الجنة وينبتون نبا
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 فيدخلون الجنة فيرون أنهببم لبم يعطبى أحبد مثببل مبا أعطبوا،
 وهذا عظببم فضببل اللببه -تبببارك وتعببالى- وسببعة رحمتببه الببتي
ًذا فهذا الحببق الببذي أحقببه علببى نفسببه أل  وسعت كل شيء؛ إ
ًئا؛ أي: كما يعذب الكفار والمنببافقين  يعذب من ل يشرك به شي
 الخالدين المخلدين في النار، ولكن من أراد الله أن يعذبه وهو
 أحكم الحاكمين من عصاة الموحدين؛ ففي طبقببة النببار العليببا
 لمدة معلومة علمها الله وقدرها الذي ل تخفى عليه خافيه ثببم
 يكون مآلهم إلى الجنة؛ لنهم ليسوا كالمشركين الذين عاشببوا
 على الشرك ومبباتوا علببى الشببرك الكبببر، ول كالكفببار الببذين
 عاشوا على الكفر وماتوا على الكفر -والعياذ بالله- وفي جانب
 هذا حرم الله على نفسه الظلم؛ كما في الحديث القدسي: "يا
 عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرًما فل
ّلببُه َوَمببا ال  تظالموا" فنزه نفسه عن الظلم وعن إرادة الظلببم {

َلِميَن} [آل عمران:  َعا ْل ِل ْلًما  ُظ ُد  ِري  ] فإذا نببزه نفسببه عببن108ُي
ّلببَه ِإّن ال ًدا {  إرادة الظلم؛ فهو عن الظلم أبعد فل يظلم الله أح
ِلُمببوَن} [يببونس: ْظ َي ُهْم  ْنُفَس َأ ّناَس  ِكّن ال َل َو ًئا  ْي ّناَس َش ِلُم ال ْظ َي  َل 

44 [

ْؤِت ُي َو َها  ُيَضاِعْف َنًة  َتُك َحَس ِإْن  َو ٍة  َذّر ْثَقاَل  ِلُم ِم ْظ َي ّلَه َل  ِإّن ال } 
ِظيًما} [النساء:  َع َأْجًرا  ْنُه  ُد َل  ] وصلى اللببه وسببلم علببى40ِمْن 

نبينا محمد.
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المتن:

 بسم الله والحمد الله والصلة والسلم على رسول الله 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى-:

باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب

ٍم ْلبب ُظ ِب ُهْم  َن ِإيَمببا ِبُسوا  ْل َي َلْم  َو ُنوا  ِذيَن آَم ّل  وقول الله تعالى: {ا
ُدوَن} [النعام:  َت ْه ُهْم ُم َو َْلْمُن  ُهُم ا َل ِئَك  َل ]82ُأو

 عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قببال: قببال رسببول
 الله صلى الله عليه وسلم: ((من شهد أن ل إله إل اللبه وحببده
ًدا عبده ورسببوله، وأن عيسببى عبببد اللببه  ل شريك له وأن محم
 ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنببار

حق؛ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل" أخرجاه. 

 ولهما في حديث عتبان: "فإن الله حرم على النار من قببال
ل إله إل الله، يبتغي بذلك وجه الله".

 وعن أبي سعيد الخدري عن رسببول اللببه صببلى اللببه عليببه
ًئا أذكببرك وأدعببوك  وسلم قال: "قال موسى: يا رب علمني شي
 به؛ قال: قل يا موسى: ل إله إل الله; قال: يببا رب كببل عبببادك
 يقولون هذا؛ قال: يا موسى لو أن السموات السببع وعبامرهن
 غيري والرضين السبع في كفة، ول إله إل الله في كفة؛ مالت

بهن ل إله إل الله". رواه ابن حبان والحاكم وصححه.

 وللترمذي وحسببنه عببن أنببس –رضببي اللببه عنببه-: سببمعت
 رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "قال اللببه تعببالى: يببا
 ابن آدم لو أتيتني بقراب الرض خطايا ثم لقيتني ل تشرك بببي

ًئا لتيتك بقرابها مغفرة". شي

 أقرأ جملة جملة.الشيخ:
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  قال -رحمه الله-:  باب فضل التوحيببد ومببا يكفببرالطالب:
من الذنوب

ٍم  ْلبب ُظ ِب ُهْم  َن ِإيَما ِبُسوا  ْل َي َلْم  َو ُنوا  ِذيَن آَم ّل  وقول الله تعالى: {ا
ُدوَن} [النعام:  َت ْه ُهْم ُم َو َْلْمُن  ُهُم ا َل ِئَك  َل ].82ُأو

الشرح: 

 الحمد الله رب العببالمين، اللهببم صببّل وسببلم علببى عبببدك
ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

  قال -رحمه الله- باب: فضل التوحيد، الباب في اللغببة: مببا
 يدخل منه ويخببرج، وفببي الصببطلح: اسببم لجملببة مببن العلببم
ًبا، وهببذا الببباب معقببود لبيببان  يشتمل على فصول ومسائل غال
 فضل التوحيد؛ أي: الفضل الذي يناله الموحدون، الفضل الببذي
 يترتب على تحقيق التوحيد؛ قال: وما يكفببر مببن الببذنوب؛ أي:
 التوحيد وما يكفببره مببن الببذنوب، وتكفيببر الببذنوب مببن فضببل
 التوحيد، والمن التام في الدنيا و البببرزخ و الخببرة مببن فضببل
 التوحيد، والهداية للعبببد هدايببة التوفيببق والصببلح مببن فضببائل
 التوحيد؛ أي: ل يعطببى مببن هببذه الخصببال الثلث إل مببن كببان
ًدا؛ وهببي: تكفيببر الببذنوب والمببن التببام والهتببداء التببام،  موحبب
 والموحببدون يتفبباوتون فببي التوحيببد وبتفبباوتهم فببي التوحيببد
 يتفاوتون في فضل التوحيببد، يتفبباوتون فببي فضببل الببذي ينبباله
ًدا وأتمهببم معرفببة بالتوحيببد  الموحببدون، وأقببوى النبباس توحيبب
 وأحسنهم تطبيًقا لمسبائل التوحيبد وقضباياه؛ يكبون لبه المبن
 التام وتكفير الذنوب التكفير الكامل والهتداء التام، وكٌل يأخببذ
 بحصته وربك واسع المغفرة يزيد عببباده مببن فضببله؛ لببذا جبباء
 المؤلف -رحمه الله- بالدليل على فضل التوحيد وما يكفر مببن
ُنببوا} الموصببول مببن أداة ِذيَن آَم ّلبب  الذنوب بآية النعام هببذه: {ا
 العموم يشببمل كببل مببؤمن ومؤمنببة مببن أولببى المببم وأخرهببا
ُنببوا}؛ أي: صببدقوا بمببا يجببب التصببديق بببه بقلببوبهم ِذيَن آَم ّل  {ا
ٍم}، والمراد بالظلم هنببا: ْل ُظ ِب ُهْم  َن ِإيَما ِبُسوا  ْل َي َلْم  َو ُنوا  ِذيَن آَم ّل  {ا
 الشببرك، وأعظمببه وأشببده: الشببرك الكبببر؛ آمنببوا: صببدقوا
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ُهْم َن ِإيَمببا ِبُسببوا  ْل َي َلببْم  َو  بقلوبهم وعملوا الصالحات بجببوارحهم، {
ٍم} هبذا بشبرك؛ مبباذا يببترتب علبى اليمببان والببراءة مببن ْل ُظ  ِب
ُهببْم َو َْلْمببُن  ُهببُم ا َل  الشببرك؟ المببن التببام والهتببداء التببام {
ًئا للموحدين الذين حققببوا التوحيببد وتبببرؤا مببن ُدوَن}؛ فهني َت ْه  ُم
 الشرك والمشركين، وكل طاعة تزيببد فببي توحيببد العبببد وكببل
 معصية تنقص من التوحيد، وكلما ازداد النسان من الطاعببات؛
 ازداد له المن والهتداء، وكلما نقص بسبب التقصير أو بسبببب
 ارتكاب المآثم؛ نقص المببن والهتببداء وهببذا هببو العببدل الببذي
 يجببب أن يوصببف بببه الببرب الكريببم "إن اللببه يببأمر بالعببدل

والحسان". نعم. 

المتن:

  عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: قببال رسببول
 الله صلى الله عليه وسلم: ((من شهد أن ل إله إل اللبه وحببده
ًدا عبده ورسببوله، وأن عيسببى عبببد اللببه  ل شريك له وأن محم
 ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنببار

حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل" أخرجاه. 

الشرح: 

 وهذا نص صريح على بيان فضل التوحيد؛ لن شببهادة أن ل
 إله إل الله هي التوحيد أساس التوحيد وأصله، مببن شببهد أن ل
ًل ًنا بها قلبه عام ًل بمقتضاها، مستيق  إل الله عالًما بمعناها وعام
ًيا لشروطها؛ نال فضل التوحيد شهد  بمقتضاها بجوارحه مستوف
ًدا رسببول اللببه" الجمببع بيببن  أن "ل إلببه إل اللببه وأن محمبب
 الشهادتين ركن واحد؛ أول ركن من أركان السلم، وبدون هذا
َبل أي عمل من العمال، ل قول ول فعببل ل ظبباهر ُيق  الركن ل 
ًدا  ول ببباطن؛ حببتى يشببهد العبببد أن "ل إلببه إل اللببه وأن محمبب

رسول الله".
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 وقد ذكر العلماء رحمهم اللببه لشببهادة أن "ل إلببه إل اللببه"
ًطا وحقوًقا ومكملت؛ ذكروها بالتتبع والستقراء. ًنا وشرو أركا

  فمببن شببروط "ل إلببه إل اللببه": العلببم بمعناهببا، ومعناهببا:
 النفي والثبببات، وهمببا ركنببا "ل إلببه إل اللببه" النفببي والثبببات؛
 النفي المعروف من قولك: "ل إله"، والثبببات مببن قولببك: "إل
ًذا فالعلم بمعناها والعمل بمقتضاها شرط مببن شببروط  الله"؛ إ
 "ل إله إل الله"، وقبولها من النبباطق بهببا؛ بالضببافة إلببى بقيببة
 الشروط؛ اليقين: أن يقولها وهو مستيقن بها قلبببه غيببر شبباك
 ول متردد، وهذا ل يتببم لببه إل بمعرفببة معناهببا "ل إلببه"؛ أي: ل
 معبود حًقا إل الله وحده ل شببريك لببه، ل معبببود حببق إل اللببه،
 والقبول؛ أي: أن يقبل ما دلت عليه ل إله إل الله من المعباني،
ًدا لما دلت عليه من المعنى؛ من معنى  والنقياد: أن يكون منقا
 النفي والثبات؛ نفي اللوهية عمن سوى الله وإثبببات اللوهيببة
 لله دون سواه؛ والخلص: أن يكون مخلًصا في قول "ل إله إل
ًبببا  الله" غير شاك وغير مكذب، وأن يكببون صببادًقا ل يكببون كاذ
 كمببا كببان المنببافقون يقولببون "ل إلببه إل اللببه" وهببم كبباذبون،
 والمحبة؛ أي: أن يحب هذه الكلمببة الببتي هببي العببروة الببوثقى
 وكلمببة الخلص وكلمببة التقببوى أن يحبهببا ويحببب مببن أنزلهببا
ِبَك} ْن َذ ِلبب ْغِفْر  َت َواْسبب ّلببُه  ِإّل ال َلببَه  ِإ ّنببُه َل  َأ َلْم  ْع َفببا  القائل سبحانه: {

 ] ويحب من بلغها وهو رسول الله صلى اللببه عليببه19[محمد: 
 وسلم وبين فضببلها وقببدرها، ويحببب مببن اتبعهببا مببن آمببن بهببا
 واعتز بها وجاهد في سبيل إعلئها بالقول أو بالفعل أو بالتعليم
ًنا هذه سبعة شببروط، وزاد ًطا ثام  أو نحو ذلك، وبعضهم زاد شر
ًنا وهو: الكفببر بمببا يعبببد مببن دون اللببه –عببز ًطا ثام  البعض شر
 وجل-، وهذا معنى البراءة الكفر أن يتبرأ المسببلم مببن عقيببدة
 الكفار ومما يعبدون، ويتولى عباد اللببه المببؤمنين، وشببهادة أن
ًدا رسبول اللبه كبذلك لهبا شبروط ذكرهبا العلمباء وعلبى  محم
 رأسها: اليمان برسالته عليه الصلة والسلم، اليمان برسببالته
 وأنه رسول الله حًقا، وأنه خبباتم المرسببلين وإمببامهم وأفضببل
 خلق الله أجمعين، وأنببه الصببادق المصببدوق؛ فيببؤمن برسببالته
ِتمت بها الرسالت فل نبي بعببده، وهكببذا: محبتببه وجببود  التي ُخ
 محبته عليه الصلة والسلم محبة شرعية ل غلو فيها ول جفاء؛
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 أهبببل الجفببباء أعبببداء البببدين وأعبببداء رب العبببالمين وأعبببداء
 المرسلين، ومنها: تقديم قوله على قول كل أحببد مببن البشببر،
 ومنها: تصديقه في كل ما أخبر ببه مبن الخببار الماضبية ومبن
 الخبار المستقبلة مما جاء به الكتاب والسنة فكم قص القرآن
 العظيم علينا من الخبار التي من غابر الزمان قصص الرسببل
 والنبياء، وما جرى من الرسل وقومهم، وبيببن رجببال صببالحين
 مع مجتمعاتهم وهكذا السنة جاءت بما جاء به القببرآن الكريببم،
 ومنها: اجتناب كل ما نهى النبي صلى الله عليه وسببلم وزجببر؛
 فلبد من الوفاء بشروط هاتين الشهادتين شهادة "أن ل إله إل
ًدا رسول الله" وهذا أصل الدين وقاعدته. الله وشهادة أن محم

  "وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله" كل مسببلم ومسببلمة
 يشهدون أن عيسى الذي جاء ذكره في القببرآن والسببنة؛ عبببد
 الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كل هببذه جبباء
 بهببا القببرآن الكريببم، وفيهببا رد صببريح علببى اليهببود والنصببارى
 بالدرجة الولى بين الغلة والجفاة؛ أما اليهود فأهل جفبباء فيببه
 رموا أمه بالزنا، وأما النصارى فإنهم غلببو فببي عيسببى؛ فقببالوا
 تارة هو الله وتارة ابببن اللبه وتببارة ثببالث ثلثببة؛ فأكببذبهم اللبه
ْلَمِسببيُح} َو ا ُهبب ّلببَه  ِإّن ال ُلوا  َقببا ِذيَن  ّل َكَفَر ا ْد  َلَق  -تبارك وتعالى-: {

َوَما وفي قوله تعالى: { ٍة  َث َثَل ِلُث  َثا ّلَه  ِإّن ال ُلوا  َقا ِذيَن  ّل َكَفَر ا ْد   َلَق
ُلوا َقببا ِذيَن  ّلبب َكَفببَر ا ْد  َلَقبب ٌد} هنا يقف القارئ { َواِح َلٌه  ِإ ِإّل  ٍه  َل ِإ  ِمْن 
َلببٌه ِإ ِإّل  ٍه  َلبب ِإ َوَمببا ِمببْن  َثٍة} وقف لزم؛ ثم يبببدأ { َثَل ِلُث  َثا ّلَه   ِإّن ال
ٌد} سبحانه؛ أما المسببلمون أجمعببون يشببهدون أن عيسببى  َواِح
 عبد الله ليس ابن لله، ول هو الله ول ثالث ثلثة؛ وإنما هو عبد
 الله ورسوله أرسله إلى بني إسرائيل، وأنزل عليببه كتبباب فيببه
 هدى ونور؛ وهببو النجيببل وأمببره ببيببان التببوراة ومببا فيهببا مببن
 الحكام (ولبين لكم بعببض الببذي تختلفببون فيببه) يقببول لمتببه:
ُعببوِن} ِطي َأ َو ّلببَه  ّتُقوا ال َفببا ِه  ِفي ِلُفوَن  َت َتْخ ِذي  ّل ْعَض ا َب ُكْم  َل ّيَن  َب ُِل َو } 

ّيببن لهببم مببا63[الزخرف:  ّين لهم ما أشكل في التببوراة، وب  ] ب
 أنزله الله عليه فببي النجيببل؛ فهببو عبببد اللببه ورسببوله وكلمتببه
 وهي قوله -تبارك وتعالى-: "كن"؛ فكان كما قال -عببز وجببل-:
َدَم} آدم خلقه الله من تببراب َثِل آ َكَم ِه  ّل َد ال ْن َثَل ِعيَسى ِع ِإّن َم } 
 وهذا [لفظ] أمر الله به جبريل عليه السلم أن ينفببخ فببي درع
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 مريم وهي الفتحة التي في أعلى الثوب فوصببلت إلببى فرجهببا
ّيا فحملت به، والقصة مذكورة في كثير مببن  فتكونت بشًرا سو
 سور القرآن؛ لهميتها وعظم شأنها ودللتها علببى كمببال قببدرة
 اللببه -تبببارك وتعببالى- الببذي إذا أراد شببيء قببال لببه: "كببن"؛
 فيكون، ومن شهد أن الجنة حق والنببار حببق وهمببا مخلوقتببان؛
 الجنة لولياء اللبه الصبالحين وحزببه المفلحيبن، والنبار لعبداء
 الله من عببالم النببس والجببن والشببياطين، وأنهببا حببق كلهمببا
 موجودة؛ فالمؤمنون يشهدون بذلك؛ ذكببر اللببه الجنببة ونعوتهببا
 وصفات أهلهببا فببي جمببل متعببددة مببن سببور القببرآن الكريببم؛
 لتكون أمة القرآن راغبة فيما أعد الله -تبارك وتعالى- لهببا مببن
 جواره سبحانه ومن خلودهم فببي دار كرامتببه؛ كمببا ذكببر النببار
 وأوصافها وما هي عليه من الصفات التي تقشعر منها الجلببود؛
 تحذيًرا من أسباب الدخول فيها من القببوال السببيئة والفعببال

القبيحة والجرام.

 وأمة القرآن تكون راغبة وراهبة، ومببن خيببر طببرق الببوعظ
 والرشاد أن يجمع النسان بين الببترغيب والببترهيب؛ كمببا هببي
 طريقببة القببرآن؛ إذا ذكببر اللببه الجنببة ونعوتهببا ونعببوت أهلهببا
ًبا فببي دخولهببا؛ وإل دخببول الجنببة  والعمببال الببتي صببارت سببب
 بمحض رحمة الله وكرمه وإحسببانه، واقتسببام منازلهببا بصببالح
 العمببال، إذا ذكبر الجنبة ونعوتهببا؛ ذكبر النبار وصببفاتها؛ ليظببل
 المؤمنون راغبين وراهبين مما يحملهم علببى عمببل الصببالحات
 وترك المنكرات، والرغبة فيمبا عنبد اللبه مبن الثبواب الجزيبل

والنعيم المقيم، ورضا رب العالمين.

 "وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنببة علببى مببا كببان
ًدا؛ جمببع اللبه لبه  من العمل"؛ أي: من حقق التوحيد صار موحبب
 بين خيري الدنيا والخرة، بينما أحبه ورضببيه ونجبباه ممببا يكببره
 في الدنيا والخرة، "أدخله الله على ما كان من العمل"؛ يعني:
ًل؛ إل أنببه ل يحببرم  وإن كان مقصًرا وإن كان عمله الصببالح قلي
 من الجنة إما أن يدخله ابتداء بببدون أن تمسببه النببار، وإمببا أن
 يدخلها بعببد أن يعببذب إن اسببتحق العببذاب بقببدر جريمتببه؛ ثببم
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 يكون مآله إلى الجنة؛ بتكفيببر اللببه -عببز وجببل- لسببيئاته واللببه
أعلم. 
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