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فضل ”ال إله إال اهللا“:

 

عىل اإلسالم  ”بني  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رسول  قال   
ا  حممدً وأن  اهللا  إال  إله  ال  أن  شهادة  مخس: 
الزكاة،  وإيتاء  الصالة،  وإقام  اهللا،  رسول 

واحلج، وصوم رمضان“ (رواه البخاري).
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وقال ملسو هيلع هللا ىلص: ”خري ما قلت أنا والنبيون من قبيل: ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، له امللك 
وله احلمد وهو عىل كل يشء قدير“ (رواه الرتمذي).

الوفاة  حرضته  ملا  ا  نوحً اهللا  نبي  ”إن  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال   
السبع  الساموات  فإن  اهللا،  إال  إله  بال  آمرك  البنه:  قال 
إله  ال  ووضعت  كفة  يف  وضعن  لو  السبع  واألرضني 
إال اهللا يف كفة لرجحت هبن، ولو أن الساموات السبع 
واألرضني السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن ال إله إال 

اهللا“ (رواه البخاري يف األدب املفرد).
شروط ”ال إله إال اهللا“:

العلم بمعناها: وذلك بأن يعلم الناطق هبا معنى هذه الكلمة وما تتضمنه من نفي األلوهية . ١
) [حممد: ١٩]. ُ َّ َّ ٱ ِ ٓ إَِلَٰه إ َ عن غري اهللا وإثباهتا له جل وعز، قال جل وعز: (فَٱۡعلَۡم أَنَُّهۥ 

(إِنََّما . ٢ تعاىل:  لقوله  تتضمنه،  فيام  أو  فيها  شك  قائلها  قلب  يف  يقع  أال  بمعنى  اليقني: 
 ِۚ َّ نُفِسِهۡم ِف َسبِيِل ٱ

َ
ۡمَوٰلِِهۡم َوأ

َ
ِ َورَُسوِلِۦ ُثمَّ لَۡم يَۡرتَابُواْ َوَجَٰهُدواْ بِأ َّ ِيَن َءاَمُنواْ بِٱ ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱلَّ

ِٰدقُوَن ١٥) [احلجرات: ١٥]، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: ”أشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول  ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلصَّ
ُ
أ

اهللا ال يلقى اهللا هبام عبد غري شاك فيهام إال دخل اجلنة“ (رواه مسلم).
القبول ملا اقتضته هذه الكلمة بالقلب واللسان: واملراد بالقبول هنا هو املعنى املضاد للرد . ٣

 ٓ َ إَِذا قِيَل لَُهۡم  ُهۡم َكنُٓواْ  واالستكبار، قال جل وعز: (إِنَّا َكَذٰلَِك َنۡفَعُل بِٱلُۡمۡجرِِمَي ٣٤ إِنَّ
وَن ٣٥) [الصافات: ٣٤ـ ٣٥]. ُ يَۡسَتۡكِبُ َّ َّ ٱ ِ إَِلَٰه إ

االنقياد ملا دلت عليه: بمعنى أن يكون العبد عامالً بام أمره اهللا به، منتهيًا عام هناه عنه، قال . ٤
 ِ َّ َ ٱ  ۗ ِ َوُهَو ُمِۡسٞن َفَقِد ٱۡسَتۡمَسَك بِٱۡلُعۡرَوةِ ٱلُۡوۡثَقٰ َّ َ ٱ ِ ۥٓ إ جل وعز: (َوَمن يُۡسلِۡم وَۡجَهُه

ُمورِ ٢٢) [لقامن: ٢٢].
ُ
َعٰقَِبُة ٱۡل

  إن الرق في الحقيقة هو
 رق القلب وعبوديته؛ فما
 استرقه واستعبده فهو

عبده.

 ”ال إله إال ا�“ من أجلها
زين ا� الجنة، وسعر النار،

وقام سوق الحسنات
والسيئات.
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 كلما ازداد القلب
 حبا � ازداد له
 عبودية وحرية

عما سواه.

قلبه . ٥ يوافق  قلبه،  من  ا  صادقً القائل  يقوهلا  أن  ومعناه  الصدق: 
 ِ َّ بِٱ َءاَمنَّا  َيُقوُل  َمن  ٱلَّاِس  (َوِمَن  وعز:  جل  قال  لسانه؛ 
ِيَن َءاَمُنواْ  َ َوٱلَّ َّ ِخرِ َوَما ُهم بُِمۡؤِمنَِي ٨ يَُخِٰدُعوَن ٱ َوبِٱۡلَۡوِم ٱ

نُفَسُهۡم َوَما يَۡشُعُروَن ٩) [البقرة: ٨ـ ٩].
َ
ٓ أ َّ ِ َوَما َيَۡدُعوَن إ

قال . ٦ الكلمة،  هبذه  وعز  جل  اهللا  وجه  إرادة  وهو  اإلخالص: 
َ ُمۡلِِصَي َلُ ٱّلِيَن ُحَنَفآَء  َّ َّ ِلَۡعُبُدواْ ٱ ِ ِمُرٓواْ إ

ُ
جل وعز: (َوَمآ أ

َكٰوةَۚ َوَذٰلَِك دِيُن ٱۡلَقّيَِمةِ ٥) [البينة: ٥]. لَٰوةَ َوُيۡؤتُواْ ٱلزَّ َوُيقِيُمواْ ٱلصَّ
برشوطها، . ٧ امللتزمني  هبا  العاملني  وألهلها  الكلمة  هلذه  املحبة 

َمن  ٱلَّاِس  (َوِمَن  وعز:  جل  قال  ناقضها،  ملا  والبغض 
ِيَن  َوٱلَّ  ِۖ َّ ٱ َكُحّبِ  ُيِبُّوَنُهۡم  نَداٗدا 

َ
أ  ِ َّ ٱ ُدوِن  ِمن  َيتَِّخُذ 

ِ) [البقرة: ١٦٥]. َّ ِ ّ ا  َشدُّ ُحّبٗ
َ
َءاَمُنٓواْ أ

هذا هو معنى ”ال إله إال اهللا“، وتلك رشوطها التي هبا تكون   
إن  البرصي:  للحسن  قيل  وقد  وعز.  جل  اهللا  عند  النجاة  سبب 
ا يقولون: من قال ال إله إال اهللا دخل اجلنة؛ فقال: من قال ال  أناسً

إله إال اهللا فأد حقها وفرضها دخل اجلنة.
آتيًا  هبا،  عامالً  يكون  أن  إال  قائلها  تنفع  ال  اهللا  إال  إله  فال   
فال  عليه،  دلت  بام  العمل  تركه  مع  هبا  تلفظ  من  أما  لرشوطها، 

ينفعه تلفظه حتى يقرن بالقول العمل.
نواقض ”ال إله إال اهللا“:

الرشك، واملراد به هنا: الرشك األكرب . ١  
اهللا  يغفره  ال  الذي  امللة  من  املُخرج 
رشيك  جعل  وهو  عليه؛  مات  ملن 
العبودية  من  تعاىل  حقه  يف  اهللا  مع 
قال  وصفاته،  أسامئه  ويف  والربوبية، 
ن 
َ
أ َيۡغفُِر   َ  َ َّ ٱ (إِنَّ  وعز:  جل 

لَِمن  َذٰلَِك  ُدوَن  َما  َوَيۡغفُِر  بِهِۦ  يُۡشََك 
ۢ بَعِيًدا ١١٦) [النساء: ١١٦]،  َ ٰ ِ َفَقۡد َضلَّ َضَل َّ يََشآُءۚ َوَمن يُۡشِۡك بِٱ

 ال ينبغي <حد أن يدعو ا� إال به،
 والدعاء المأذون فيه المأمور به، هو ما

ۡسَمآُء
َ
ِ ٱۡل َّ ِ  استفيد من قوله تعالى: ( َو
ِيَن يُۡلِحُدوَن  ٱۡلُۡسَنٰ فَٱۡدُعوهُ بَِهاۖ َوَذُرواْ ٱلَّ

ئِهۦِۚ َسُيۡجَزۡوَن َما َكنُواْ َيۡعَملُوَن ١٨٠ ) ۡسَمٰٓ
َ
 ِفٓ أ

[األعراف: ١٨٠] ا�مام أبو حنيفة.
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ۡكَت َلَۡحَبَطنَّ َعَملَُك َوَلَُكوَننَّ ِمَن  ۡشَ
َ
ِيَن ِمن َقۡبلَِك لَئِۡن أ َ ٱلَّ وِحَ إَِلَۡك 

ُ
وقال: (َولََقۡد أ

ِٰكرِيَن ٦٦) [الزمر: ٦٥ـ ٦٦]. َ فَٱۡعُبۡد َوُكن ّمَِن ٱلشَّ َّ ٱۡلَخِٰسِيَن ٦٥ بَِل ٱ
ويتقرب . ٢ عليهم،  ويتوكل  الشفاعة،  ويسأهلم  يدعوهم،  وسائط  اهللا  وبني  بينه  جعل  مَن   

اليهم بالعبادة؛ فقد ناقض بذلك ال إله إال اهللا.
ر املرشكني، أو شك يف كفرهم، أو صحح مذهبهم كفر؛ ألنه يف ذلك شاك يف . ٣ مَن مل يكفِّ  

بد غري اهللا أو  ما هو عليه من اإلسالم الذي ال يرتيض اهللا غريه؛ فمن شك يف كفر من عَ
رصف له شيئًا من العبادة، أو شك يف كفر اليهود والنصار والوثنيني، أو أهنم يف النار، 
فقد  فاعليها  كفر  عىل  الدليل  نص  التي  وأعامهلم  املرشكني  مذاهب  من  شيئًا  صحح  أو 

كفر.
دي النبي ملسو هيلع هللا ىلص أكمل من هديه، وأن حكم غريه أحسن من حكمه، . ٤ من اعتقد أن غري هَ  

الرشيعة  حكم  عىل  العشائرية  األعراف  أو  القوانني  حكم  يفضل  كالذي  كفر؛  فقد 
كفر  هذا  كل  اإلسالمية،  الرشيعة  مثل  أهنا  أو  هبا،  احلكم  جواز  يعتقد  أو  اإلسالمية، 

(٤٤ ٱۡلَكٰفُِروَن  ُهُم  ْوَلٰٓئَِك 
ُ
فَأ  ُ َّ ٱ نَزَل 

َ
أ بَِمآ  َيُۡكم  َّۡم  ل (َوَمن  تعاىل:  لقوله  العظيم؛  باهللا 

َ َيُِدواْ ِفٓ  ٰ ُيَّكُِموَك فِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُثمَّ  َ يُۡؤِمُنوَن َحتَّ َ َوَرّبَِك   [املائدة: ٤٤]، وقوله: (فَ
ا قََضۡيَت َويَُسّلُِمواْ تَۡسلِيٗما ٦٥) [النساء: ٦٥]. نُفِسِهۡم َحرَٗجا ّمِمَّ

َ
أ

من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ولو عمل به كفر، فمن أبغض الصالة كفر ولو . ٥  
عمل هبا؛ ألنه مل حيب ما أمر اهللا به. ومن رشوط "ال إله إال اهللا" املحبة لكل ما جاء عن 
ا رسول اهللا؛  اهللا تعاىل، ومَن أبغض ما جاء به الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مل حيقق معنى شهادة أن حممدً

ألن مقتضاها التسليم ملا جاء به ملسو هيلع هللا ىلص وانرشاح الصدر به. 
من استهزأ بيشء من دين اهللا، أو بالثواب والعقاب كفر؛ ألنه مل يوقّر هذا الدين الذي . ٦  

جيب عليه توقريه وتوقري مَن جاء به، وألن اهللا حكم عىل أناس ـ كانوا مؤمنني ـ بالكفر 
ملا استهزأوا برسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وبأصحابه، وقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤالء أرغب بطونًا، 
ُكنَّا  إِنََّما  َلَُقولُنَّ  ۡلَُهۡم 

َ
َسأ (َولَئِن  فيهم:  اهللا  فأنزل  اللقاء،  عند  وأجبن  ألسنة،  وأكذب 

َ َتۡعَتِذُرواْ قَۡد َكَفۡرتُم َبۡعَد  ِ َوَءاَيٰتِهِۦ َورَُسوِلِۦ ُكنُتۡم تَۡسَتۡهزُِءوَن ٦٥  َّ بِٱ
َ
َنُوُض َونَۡلَعُبۚ قُۡل أ

ويدل  مؤمنني،  ذلك  قبل  كانوا  أهنم  مع  بكفرهم  حكم  فاهللا  ٦٦]؛  ٦٥ـ  [التوبة:  إِيَمٰنُِكۡم) 
عليه قوله تعاىل: (قَۡد َكَفۡرتُم َبۡعَد إِيَمٰنُِكۡم) [التوبة: ٦٦]؛ فأثبت هلم إيامنًا قبل أن يقولوا 
رهم مع أهنم قالوها عىل وجه اللعب واملزاح واهلزل، وأرادوا أن يقطعوا  ما قالوا، وكفَّ

هبا عناء الطريق.
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السحر: وهو عزائم ورقى وعقد تؤثر يف القلوب واألبدان، وتؤدي إىل القتل والتفريق . ٧  
ِ ِخَرة ُٰه َما َلُۥ ِف ٱ لََمِن ٱۡشَتَ بني املرء وزوجه، وهو كفر؛ قال جل وعز: (َولََقۡد َعلُِمواْ 
ٓ إِنََّما  َ ٰ َيُقو َحٍد َحتَّ

َ
ِمۡن َخَلٰٖق) [البقرة: ١٠٢]؛ أي: نصيب، وقال قبلها: (َوَما ُيَعّلَِماِن ِمۡن أ

َ تَۡكُفۡر) [البقرة: ١٠٢]، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: ”اجتنبوا السبع املوبقات، قالوا: يارسول  َنُۡن فِۡتَنةٞ فَ
اهللا وما هن؟ قال: الرشك باهللا، والسحر، وقتل النفس التي حرم اهللا إال باحلق، وأكل 
املؤمنات“  الغافالت  املحصنات  وقذف  الزحف،  يوم  والتويل  اليتيم،  مال  وأكل  الربا، 
ر فقد أرشك،  حَ ر، ومن سَ حَ ثَ فيها فقد سَ قدة ثم نَفَ دَ عُ قَ (رواه البخاري)، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: ”من عَ

كِلَ إليه“ (رواه النسائي)  . ومن تعلَّق شيئًا وُ
أبو   رو ملا  األرضية؛  احلوادث  عىل  باألفالك  واالستدالل  التنجيم  ا  أيضً السحر  ومن 
اقتبس علامً من النجوم اقتبس شعبةً من  داود عن ابن عباس أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قال: ”من 

 ( ٦٩ َتٰ 
َ
أ َحۡيُث  اِحُر  ٱلسَّ ُيۡفلُِح   َ (َو وعز:  جل  وقال  البيهقي)،  زاد“ (رواه  زاد  فام  السحر، 

وعطفهام  بعضهام  عن  املتحابني  رصف  وهو  والعطف:  الرصف  السحر  ومن   ،[٦٩ [طه: 
عىل بعض.

ضد . ٨ ومعاونتهم  املرشكني  مظاهرة 
قوله  يف  املذكور  التويل  وهو  املسلمني، 
فَإِنَُّهۥ ّمِنُكۡم  َُّهم  َيَتَول (َوَمن  تعاىل: 

ِمۡنُهۡم) [املائدة: ٥١]، والتويل غري املواالة؛ 
والصحبة  امليل  من  هنا  هي  فاملواالة 

املسلمني،  ضد  النرصة  فهو  التويل  أما  الكفر،  ودون  الذنوب  كبائر  من  وهي  واملحبة 
فصاحبه  الدنيا  ألمر  املرشكني  توىل  فإن  املنافقني،  كحال  املسلمني؛  ضد  معهم  والكيد 

عىل خطر عظيم. 
التي . ٩ اإلسالم  رشيعة  ألن  كفر؛  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  رشيعة  عن  اخلروج  يسعه  ا  أحدً أن  ظن  من 

من  كان  ما  إال  يقبل  ال  واهللا  هلا،  ناسخة  كلها  الرشائع  عىل  مهيمنة  حممد  هبا  بعث 
(َوَمن  وقال:   ،[١٩ عمران:  [آل  ٱۡلِۡسَلُٰم)   ِ َّ ٱ ِعنَد  ٱّلِيَن  (إِنَّ  وعز:  جل  فقال:  اإلسالم، 
 ،[٨٥ عمران:  [آل   (٨٥ ٱۡلَخِٰسِيَن  ِمَن  ِخَرةِ  ٱ ِف  َوُهَو  ِمۡنُه  ُيۡقَبَل  فَلَن  دِيٗنا  ٱۡلِۡسَلِٰم  َغۡيَ  يَۡبَتِغ 

على العبد  حمل  ما  النافع   العلم 
خدمة من  وااله  وما  ا�،   توحيد 
والعلم إليها.  وا�حسان   ا�نسانية 
 الضار ما حمل العبد على الشرك به
وا�ضرار با�نسانية وا�ساءة إليها.
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٥٤٥٤٥٤٥٤٥٤٥٤٥٤٥٤٤٤٤٤٤٤٥٤٥٤٥٥٤٤٤٤٥٤٥٤٤٥٤٤٤٥٤٤٥٤٤٤٤٤٥٤٤٥٥٤٤٤

  القلب إن لم يكن حنيًفا مقبًلا على
ا� معرًضا عما سواه كان مشرًكا.

 العلم شجرة تثمر كل ُخلق جميل، وعمل صالح، ووصف 
محمود. والجهل شجرة تثمر كل ُخلق رذيل ووصف ذميم

٥٤

ُ َغُفورٞ  َّ ُ َوَيۡغفِۡر لَُكۡم ُذنُوَبُكۡمۚ َوٱ َّ َ فَٱتَّبُِعوِن ُيۡبِۡبُكُم ٱ َّ وقال: (قُۡل إِن ُكنُتۡم ُتِبُّوَن ٱ
َ ُيِبُّ ٱۡلَكٰفِرِيَن ٣٢) [آل عمران: ٣١ـ   َ َّ َّۡواْ فَإِنَّ ٱ َ َوٱلرَُّسوَلۖ فَإِن تََول َّ ِطيُعواْ ٱ

َ
رَِّحيٞم ٣١ قُۡل أ

وال  هيودي  األمة  هذه  من  أحد  يب  يسمع  ال  بيده  حممد  نفس  ”والذي  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال   ،[٣٢
مسلم)،  النار“ (رواه  أصحاب  من  كان  إال  به  أُرسلت  بالذي  يؤمن  ومل  يموت  ثم  نرصاين 
ومن أمثلته ما يزعمه بعض اجلهلة من خروج األولياء ـ عندهم ـ عن اتباع حممد ملسو هيلع هللا ىلص، 

وهو عني الكفر واخلروج عن اإلسالم.
من أعرض عن دين اهللا مجلة ومل يعمل . ١٠

العمل  عن  أعرض  ومن  كفر،  فقد  به 
به كليا واستغنى بام هو عليه من الكفر 
إياه  لتعليمه  أو  لإلسالم  دعي  وإذا 

أعرض ورفض أو علم ثم أعرض عن العمل به وقبوله فقد كفر.
علم  عن  فيها  وقعوا  إذا  واخلائف  واهلازل  اجلاد  بني  فيها  فرق  ال  النواقض  هذه 
ۡكرِهَ 

ُ
أ َمۡن   َّ ِ (إ تعاىل:  لقوله  فقط،  بلسانه  فيجيبهم  ملجئًا،  ا  إكراهً املكره  إال  وعمد، 

أُكره  فمن  ١٠٦]؛  [النحل:  َصۡدٗرا)  بِٱۡلُكۡفرِ  َح  َشَ مَّن  َوَلِٰكن  يَمِٰن  بِٱۡلِ  ۢ ُمۡطَمئِنُّ َوقَۡلُبُهۥ 
خطر  لدفع  فعله  ومن  ا،  صدرً به  رشح  ألنه  كفر؛  فقد  به  راضيًا  عمله  ثم  الكفر  عىل 
وعز: جل  لقوله  عليه  يشء  وال  سلم،  فقد  باإليامن  نفسه  اطمئنان  مع  نفسه  عن  املوت 

ٰٗة) [آل عمران: ٢٨]. ٓ أَن َتتَُّقواْ ِمۡنُهۡم ُتَق َّ ِ  (إ
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مراجعة

١.ما معنى كلمة التوحيد "ال إله إال اهللا"؟ وما ركناها؟ وما رشوطها؟
٢.اذكر بعض الترصفات التي تناقض "ال إله إال اهللا" وربام تكون موجودة يف 

حياتك وجمتمعك.
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