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 معناها وشروطها

 احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد:

هذه فوائد يف معنى ال إله إال اهلل مجعتها بترصف 

 .واختصار من فتاوى اإلمام ابن باز 

 قول ال إله إال اهلل معنى

، وهل « اهللال إله إال»: ما هي رشوط قول :السؤال

 ؟يكفي التلفظ هبا فقط دون فهم معناها وما يرتتب عليها

 «ال إله إال اهلل»، ال بد أن تفهم الكلمة وتعقلها :اجلواب

، وهي أصل الدين وأساس امللة وهي التي أفضل الكالم

. فأول يشء بدأ هبا الرسل عليهم الصالة والسالم أقوامهم

، : ال إله إال اهلل تفلحواقال قولوابدأ به الرسول قومه أن 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ ٹ ٹ

وكل رسول يقول  [، ٥٢األنبياء: ] چٺ ٺ ڀ ڀ

  [،٢٥األعراف: ] چ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ چ: لقومه

 .فهي أساس الدين وامللة وال بد أن يعرف قائلها معناها

 .فهي تعني أنه ال معبود بحق إال اهلل

 [(٢5، الصفحة رقم: 3: )اجلزء رقم فتاوى ابن باز جمموع ]

 رشوط اإلسالم

 : ما هي رشوط اإلسالم؟11س 

 رشوط اإلسالم رشطان: :اجلواب

 الرشط األول:

اإلخالص هلل، وأن تقصد بإسالمك ودخولك يف دين 

، هذا ال بد منه؛ ألن كل عمل اهلل وأعاملك وجه اهلل 

تعمله وليس لوجه اهلل سواء كان صالة أو صدقة أو صياما 

أو غري هذا ال يكون نافعا وال مقبوال، حتى الشهادتني لو 

فعلتهام رياء أو نفاقا ال تقبل وال تنفعك وتكون من 

 ملنافقني.ا

فال بد أن يكون قولك: أشهد أن ال إله إال اهلل، وأشهد 

أن حممدا رسول اهلل صدقا من قلبك، تؤمن باهلل وحده وأنه 

املعبود باحلق، وأن حممدا رسول اهلل صادق، وأنه رسول اهلل 

حقا إىل مجيع الثقلني، وأنه خاتم األنبياء، فإذا كان ذلك 

كذا يف صالتك تعبد منك صدقا وإخالصا نفعك ذلك، وه

اهلل هبا وحده، وهكذا صدقاتك، وهكذا قراءتك، 

 وهتليلك، وصومك، وحجك يكون هلل وحده.

 الرشط الثاين:

املوافقة للرشيعة، فال بد أن تكون أعاملك موافقة 

للرشيعة، وليس من عند رأيك وال من اجتهادك، بل ال بد 

وم كام أن تتحرى موافقة الرشيعة فتصيل كام رشع اهلل، وتص

 رشع اهلل، وتزكي كام رشع اهلل،

 وجتاهد كام رشع اهلل وحتج كام رشع اهلل، وهكذا.

 (،٥٢٢5: صحيح البخاري الصلح )ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي 

من عمل عمال ليس »(: 7171صحيح مسلم األقضية )

    ے ھ چواهلل يقول يف كتابه العظيم:  «عليه أمرنا فهو رد

 چۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 . يعيبهم سبحانه هبذا العمل.[٥7الشورى: ]

    ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ چويقول سبحانه: 

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ   ں ں ڱ

 .[7٥ – 71اجلاثية: ] چھ ھ ہ

فالواجب اتباع الرشيعة التي رشعها اهلل عىل يد رسوله 

، وعدم اخلروج عنها يف مجيع العبادات التي ملسو هيلع هللا ىلصحممد 

هذه هي رشوط اإلسالم، وهي ، وتتقرب هبا إىل اهلل 

رشطان: األول: اإلخالص هلل يف العمل، والثاين: املوافقة 

للرشيعة، هذا هو الذي به تنتفع بعباداتك، ويقبل اهلل منك 

 عباداتك إذا كنت مسلام.

 [٥٥ص7 فتاوى نور عىل الدرب لإلمام ابن باز ]

 ال إله إال اهلل ودخول اجلنةمعنى 

إذا قال العبد: ال إله إال اهلل، وشهد أن حممدا رسول اهلل 

عن صدق وعن إيامن، فعبد اهلل وحده، وأفرده بالعبادة، ال 
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يدعو معه أمواتا، وال أحجارا، وال أصناما، وال كواكب 

، ملسو هيلع هللا ىلص ، ويصدق رسولهوال غري ذلك، بل يعبده وحده 

عىل ذلك غري ويشهد أنه رسول احلق إىل الثقلني، ثم مات 

مرص عىل سيئة، بل أسلم وأدى هذه الشهادة ومات، فإنه 

 من أهل اجلنة.

فإن أتى بناقض من نواقض اإلسالم كفر، ولو أتى 

بالشهادتني، فإن املنافقني يقولون الشهادتني: أشهد أن ال 

إله إال اهلل، وأن حممدا رسول اهلل، لكنهم يف الباطن 

بون اهلل فيام قال، فصاروا يكذبون، يكذبون الرسول، ويكذ

 كفارا يف الدرك األسفل من النار.

وهكذا لو قال هذه الشهادة: أشهد أن ال إله إال اهلل 

وأشهد أن حممدا رسول اهلل، ثم سب الدين، أو سب اهلل 

 .-والعياذ باهلل-، وخرج عن اإلسالم كفر

 [05ص7 فتاوى نور عىل الدرب البن باز ]

 ه إال اهللرشوط قول ال إل

 ؟..،.«ال إله إال اهلل»: ما هي رشوط قول :السؤال

واليقني  ،العلم بمعناها :وهلا رشوط وهي، ... :اجلواب

 ،واإلخالص هلل يف ذلك وحده ،وعدم الشك بصحتها

واملحبة ملا دلت عليه من اإلخالص  ،انهوالصدق بقلبه ولس

ونبذ الرشك به مع  ،واالنقياد له وتوحيده ،وقبول ذلك ،هلل

وكل هذا من  ،، واعتقاد بطالهناالرباءة من عبادة غريه

يقوهلا املؤمن  .رشائط قول ال إله إال اهلل وصحة معناها

واملؤمنة مع الرباءة من عبادة غري اهلل ومع االنقياد للحق 

، وعدم الشك ه واملحبة هلل وتوحيده واإلخالص لهوقبول

يف معناها فإن بعض الناس يقوهلا وليس مؤمنا هبا 

 .كاملنافقني الذين يقولوهنا وعندهم شك أو تكذيب

 

 ،وإخالص ،وصدق ،ويقني ،فال بد من علم

، وقد مجع بعضهم وبراءة ،وقبول ،وانقياد ،وحمبة

 :رشوطها يف بيتني فقال

 

 ي  ــة وانقب  ــحم      عم علم يقني وإخالص وصدقك
 ول هلاـــوالقب اد 

 سوى اإلله من األشياء قد أهلا    ك بامـران مند ثامنها الكفــوزي

  [(٢5، الصفحة رقم: 3)اجلزء رقم :  فتاوى ابن باز جمموع ]

 

 .وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه

 

 

 

 

 

 

 

 


