
 تفسي كمة التوحيد

 للش!يخ مد بن عبد الوهاب رحه ا تعال

 بسم ا الرحن الرحي

 رحه ا تعال عن معن ل إل إل ابن عبد الوهابس!ئل الش!يخ مد 

فأجاب بقول 

 اعل رحك ا تعال أن هذه الكمة ه الفارقة بي الكفر والسلم، وه كمة التقوى، وه العروة الوثقى، وه الت جعلها
.إبراهي عليه السلم كمة بقية ف عقبه لعلهم يرجعون

،وليس الراد قولها بللسان مع الهل بعناها، فإن النافقي يقولونا وه تت الكفار ف الرك السفل من النار
 .مع كونم يصلون ويتصدقون 

 ولكن الراد قولها مع معرفتا بلقلب، ومبتا ومبة أهلها، وبغض من خالفها ومعاداته، كم قال النب صل ا عليه وسل: "من
). وف رواية: "خالصا من قلبه" وف رواية: "صادقا من قلبه" وف حديث آخر: "5/236قال ل إل إل ا ملصا" أحد (  

). إل غي ذل من الحاديث الال عل23"من قال ل إل إل ا وكفر با يعبد من دون ا" صيح مسل: كتاب اليان (  
 .جال أكث الناس بذه الشهادة



 فاعل أن هذه الكمة نفي وإثبات: نفي اللهية عم سوى ا س!بحانه وتعال من الرسلي حت مد صل ا عليه وسل، ومن
 .  اللئكة حت جبيل فضل عن غيهم من النبياء والصالي، وإثباتا ل عز وجل

 إذا فهمت ذل فتأمل اللوهية الت أثبتا ا تعال لنفسه ونفاها عن مد صل ا عليه وسل وجبيل وغيهم أن يكون لم
 .منا مثقال حبة من خردل

 .فاعل أن هذه اللوهية ه الت تسميا العامة ف زماننا الس والولية

 والل معناه الول الي فيه الس، وهو الي يسمونه الفقي والش!يخ، وتسميه العامة الس!يد؛ وأش!باه هذا وذل أنم يظنون أن
ل يرض أن يلتجئ النسان إليم ويرجوه ويس!تغيث بم ويعلهم واسطة بينه وبي ا  .ا جعل لواص اللق عنده من±

 فالين يزع أهل الشك ف زماننا أنم وسائطهم الين يسميم الولون اللهة، والواسطة هو الل، فقول الرجل "ل إل إل ا"
 .إبطال للوسائط

 :وإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تمة، فذل بأمرين

:الول

 أن تعرف أن الكفار الين قاتلهم رسول ا صل ا عليه وسل وقتلهم وأبح أموالم واس!تحل نساءه كنوا مقرين ل س!بحانه
 .بتوحيد الربوبية، وهو أنه ل يلق ول يرزق ول يي ول ييت ول يدبر المور إل ا وحده

 كم قال تعال:{قل من يرزقك من السمءÇ والرضÇ أمن يل السمع والبصار ومن يرج اليÅ من اليت ويرج اليت من الي
 .{ومن يدبرÌ المر فس!يقولون ال

 وهذه مسأل عظية جليل ممة، وه أن تعرف أن الكفار الين قاتلهم رسول ا صل ا عليه وسل شاهدون بذا كه
 ومقرون به، ومع هذا ل يدخلهم ذل ف السلم، ول يرم دماءه ول أموالم، وكنوا أيضا يتصدقون ويجون ويعترون

 . ويتعبدون ويتكون أش!ياء من الرمات خوفا من ا



:المر الثان

 هو الي كفره وأحل دماءه وأموالم وهو أنم ل يشهدوا ل بتوحيد اللوهية؛ وتوحيد اللهية هو أن ل يدعى ول يرج إل
 ا وحده ل شيك ل، ول يس!تغاث بغيه,  ول يذب لغيه ول ينذر لغيه ، ل لل مقرب ول نب مرسل؛ فن اس!تغاث

 .بغيه فقد كفر، ومن ذب لغيه فقد كفر، ومن نذر لغيه فقد كفر، وأش!باه ذل

 وتام هذا أن تعرف أن الشكي الين قاتلهم رسول ا صل ا عليه وسل كنوا يدعون الصالي - مثل اللئكة وعيس
 .وأمه وعزير وغيه من الولياء - فكفروا بذا، مع إقراره بأن ا س!بحانه هو الالق الرازق الدبر

 إذا عرفت هذا عرفت معن " ل إل إل ا "، وعرفت أن من نا نبيا أو ملك، أو ندبه أو اس!تغاث به فقد خرج من السلم،
 .وهذا هو الكفر الي قاتلهم عليه رسول ا صل ا عليه وسل

 فإن قال قائل من الشكي: نن نعرف أن ا هو الالق الرازق الدبر، لكن هؤلء الصالون مقربون ونن ندعوه وننذر لم
 .وندخل عليم ونس!تغيث بم، ونريد بذل الوجاهة والشفاعة، وإل فنحن نفهم أن ا هو الالق الرازق الدبر

ين Ç æال çفقل: كمك هذا مذهب أب جل وأمثال، فإنم يدعون عيس وعزيرا واللئكة والولياء يريدون ذل، كم قال تعال:{و 
 :اتذوا من دونه أولياء ما نعبده إلÅ ليقربون إل الÅ زل±فى} سورة الزمر آية

}سورة يونس آية:  Åما ل يضه ول ينفعهم ويقولون هؤلء شفعاؤن عند ال Å18وقال تعال:{ويعبدون من دون ال .

 فإذا تأملت هذا تأمل جيدا، وعرفت أن الكفار يشهدون ل بتوحيد الربوبية - وهو تفرده بللق والرزق والتدبي - وه ينخون
 ،عيس واللئكة والولياء، يقصدون أنم يقربونم إل ا زلفى ويشفعون لم عنده

 وعرفت أن من الكفار - خصوصا النصارى منم - من يعبد ا الليل والنار ويزهد ف النيا ويتصدق با دخل عليه منا معتل
 ف صومعة عن الناس، وهو مع هذا كفر عدو ل مل ف النار بسبب اعتقاده ف عيس أو غيه من الولياء يدعوه أو يذب ل

 ،أو ينذر ل، تبي ل كيف صفة السلم الي دعا إليه نبيك مد صل ا عليه وسل
 وتبي ل أن كثيا من الناس عنه بعزل، وتبي ل معن قول صل ا عليه وسل: "بدأ السلم غريبا، وس!يعود غريبا كم بدأ

 فال ا ي إخوان!! تسكوا بأصل دينك، وأول وآخره، وأسه ورأسه شهادة أن ل إل إل ا، واعرفوا معناها وأحبوها،
 وأحبوا أهلها، واجعلوه إخوانك ولو كنوا بعيدين، واكفروا بلطواغيت وعادوه وأبغضوه وأبغضوا من أحبم أو جادل عنم أو
 ل يكفره أو قال: ما عل منم، أو قال ما كفن ا بم، فقد كذب هذا عل ا وافتى، فقد كفه ا تعال بم، وافتض
 عليه الكفر بم والباءة منم ولو كنوا إخوانم وأولده، فال ا ي إخوان تسكوا بذل لعلك تلقون ربك وأنت ل تشكون به

 .شيئا



.اللهم توفنا مسلمي وألقنا بلصالي

 ولنخت الكم بآية ذكرها ا تعال ف كتابه تبي ل أن كفر الشكي من أهل زماننا أعظم من كفر الين قاتلهم رسول ا
.صل ا عليه وسل

 قال ا تعال:{وإذا مسك الض ف البحر ضل من تدعونç إل إيه فلم ناك إل الب أعرضت وكن النسان كفورا�}سورة الساء
67آية:  .

 فقد ذكر ا عن الكفارأنم إذا مسهم الض تركوا السادة والشاي فل يدعوا أحدا منم ول يس!تغيثوا به بل يلصون ل وحده ل
 .شيك ل ويس!تغيثون به وحده، فإذا جاء الرخاء أشكوا

 وأنت ترى الشكي من أهل زماننا - ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل العل، وفيه زهد واجتاد وعبادة - إذا مسه الض قام
 يس!تغيث بغي ا، مثل معروف أو عبد القادر اليلن وأجل من هؤلء مثل زيد بن الطاب والزبي، وأجل من هؤلء مثل

 .رسول ا صل ا عليه وسل فال الس!تعان

 وأعظم من ذل وأطم أنم يس!تغيثون بلطواغيت والكفرة والردة مثل شسان وإدريس ويقال ل: "الشقر" ويوسف وأمثالم،
 .وا س!بحانه وتعال أعل

والد ل أول وآخرا

.وصل ا عل خي خلقه مد وآل وصبه أجعي، آمي

{  كتاب موعة التوحيد }



Tevhid Kelimesinin Tefsiri

للش!يخ مد بن عبد الوهاب رحه ا تعال

Şeyhu'l-İslam Müceddid İmam Muhammed bin Abdi'l-Vehhab'a (rh.a) „la ilahe illallah'ın“ 
anlamı soruldu.

Şeyh rahimehullah şu sözlerle cevap verdi:

Küfür ile İslam arasında alamet-i farika

Yüce Allah sana rahmet etsin, bil ki; bu kelime, küfür ile İslam arasında alamet-i farikadır. O, 
takva kelimesidir ve urvetu'l-vuskadır. O, İbrahim'in, ardından geleceklere belki dönerler diye 

bıraktığı kelimedir.

Devamlı Kalacak Miras

“İbrahim, bu sözü, ardından gelecek olanlara devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı ki, 
onlar doğru yola dönsünler.” (ez-Zuhruf 43/28)



Bu Kelime İle İstenilen Anlamını Bilmeksizin Sadece Dille Söylemek Değildir

Bu kelime ile istenilen; onu, anlamını bilmeksizin sadece dille söylemek değildir. Şüphesiz ki 
münafıklar da onu söylüyorlardı, buna rağmen onlar, kafirlerin de altında: “Cehennemin 
(dibinde), en aşşağı tabakasındadırlar.” (en-Nisa 4/145) Üstelik onlar, namaz kılıyor, oruç 
tutuyor ve tasaddukta bulunuyorlardı. Ancak istenilen; kalp ile bilip kavrayarak, ona ve 

ehline sevgi besleyerek ve ona muhalif olana buğzedip düşmanlık göstererek söylenmesidir.

 Nitekim nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Her kim ihlaslı olarak La 
ilahe illallah derse…” başka bir rivayette: “kalbinden ihlaslı olarak…” başka bir rivayette: 
“kalbinden sıdk ile...” diğer bir hadiste: “Her kim La ilahe illallah der ve Allah’tan başka 

ibadet edilenleri reddederse…” şeklindedir. Ve bunlardan başka çok sayıda hadis, insanların 
çoğunun bu şehadetin hakikatinden yana cehalet içinde olduklarına delalet etmektedir.

Nefiy ve İsbat

Bütün bunlardan sonra bil ki, bu kelime nefiy ve isbattır. Uluhiyyeti; rasullerden, hatta 
Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’den; meleklerden, hatta Cibril’den; peygamberler ve 
salihler bir yana, o ikisinden bile nefyetmek ve Allah için isbat etmektir. Bunu kavrayınca, 

Allah’ın kendi zatı hakkında isbat ettiği ve ondan, bir hardal tanesi ağırlığınca bir şeyin bile 
Muhammed’e, Cibril’e ve ikisi dışındaki velilere ve salihlere ait olmasını nefyettiği uluhiyyet 

üzerinde iyice düşün. 

Uluhiyet

Ve bil ki, bu uluhiyyeti; zamanımızda çoğunluk, “Sır ve velayet” diye adlandırmaktadır. Buna 
göre İlah’ın anlamı da “Sır sahibi veli”dir. Ona Fakir ve Şeyh adını verirler. Umumun 

adlandırması ise “Seyyid” ve benzeri isimlerdir. Böylelikle Allah’ın, yaratılmışlardan özel 
seçilmiş kimselere kendi katında bir makam verdiğini ve insanın, onlara sığınmasından, 

onlara ümit bağlamasından, onlardan yardım istemesinden ve onları Allah ile kendi 
aralarında bir vasıta edinmelerinden razı olduğunu zannetmişlerdir. Zamanımızdaki şirk 

ehlinin haklarında batıl zanlar besledikleri vasıtalar, öncekilerin “ilahlar” diye isimlendirdikleri 
şeyin ta kendisidir. Vasıta ilahın ta kendisidir. 

Aracıların Devreden Çıkarılması

O halde kişinin La ilahe illallah sözü, vasıtaların ibtal edilmesi içindir. Bu hususu tam bir 
marifet ile bilmek istersen; bu, şu iki şey ile mümkündür:



Rububiyetin Tek Başına Kabulu Yeterli Değildir

Birincisi, şunu bilmendir: Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in kendileriyle savaştığı, 
onları öldürüp mallarını mübah, kanlarını helal kıldığı ve kadınlarını esir aldığı kafirler, Allah 

hakkında tevhid-i rububiyyeti ikrar ediyorlardı. O da; Allah’tan başka yaratan, rızık veren, 
dirilten, öldüren ve işleri çekip çeviren olmadığını ikrar etmektir. Nitekim Yüce Allah şöyle 
buyurur: “(Ey Rasul!) De ki: Kimdir sizi gökten ve yerden rızıklandıran, o işitme ve görme 
melekelerinizi hükmü altında tutan kim! Ölüden diriyi diriden ölüyü kim çıkarıyor, kainatta 
bütün işleri kim çekip çeviriyor? Hemen: Allah, diyecekler. De ki: O halde (şirkten) korunup 

sakınmayacak mısınız?” (Yunus 10/31) Bu; yani Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in 
kendisiyle savaştığı kafirlerin bunların tümüne şehadette bulunduklarını ve ikrar ettiklerini; 

buna rağmen bununla İslam’a girmediklerini; ne kan ne de mal dokunulmazlığı 
kazanmadıklarını; üstelik onların sadaka verdiklerini, hacc ve umre yaptıklarını, ibadette 

bulunduklarını, Allah korkusu ile haramların bazılarını terk ettiklerini bilmen; oldukça büyük, 
alabildiğine değerli ve çok önemli bir meseledir.

Tekfirin Sebebi

İkinci bir şey daha var ki, onları tekfir ettiren, kanlarını ve mallarını helal kıldıran odur. Bu 
da, onların Allah hakkında uluhiyyet tevhidine şehadette bulunmamış olmalarıdır. Uluhiyyet 

tevhidi tek ve hiçbir ortağı olmaksızın yalnızca Allah’a yalvarıp yakarmak ve O’na ümit 
beslemektir. O'ndan başkasından yardım istenmez, O’ndan başkasına kurban kesilmez, 

O’ndan başkasına adak adanmaz. Ne mukarreb bir meleğe ne de mürsel bir nebiye! Her kim 
O’ndan başkasından yardım isterse kafir olur, her kim O’ndan başkasına kurban keserse kafir 

olur, her kim O’ndan başkasına adak adarsa kafir olur... ve bunlar gibi ibadetleri Allah'tan 
başkasına yaparsa kafir olur. Bu hususun tamama ermesi de şunu bilmen ile mümkündür:

Müşriklerin Şirki

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in kendileriyle savaştığı müşrikler; melekler, İsa (as), 
annesi ve Uzeyr gibi salihlere ve evliyadan bunlardan başkalarına yalvarıp yakarıyorlardı ve 

işte Allah onları bu sebeple tekfir etti. Halbuki onlar, Allah’ın yaratan, rızık veren, işleri 
yöneten olduğunu ikrar ediyorlardı.

Şirk ve Küfürün Doğası

Bunu öğrendiğin zaman, La ilahe illallah’ın anlamını ve bir peygamberden veya melekten 
yardım isteyen veya istiğasede bulunan veya yalvarıp yakaran kimsenin İslam dininden 

çıktığını öğrenmiş olursun. İşte Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in hakkında savaştığı 
küfür budur!



Müşriklere Cevap

Bu müşriklerden biri: “Biz Allah’ın yaratıcı, rızık verici, bütün işleri düzenleyici olduğunu 
biliyoruz. Ancak onlar Allah’a yakın salih kimselerdir. Biz de onlara yalvarıyor, onlar için 
adak adıyor, onlara sığınıyor ve onlardan yardım istiyoruz. Bunu yaparak istediğimiz şey 

sadece itibar ve şefaattir. Yoksa bizler de Allah’ın yaratıcı, rızık verici, bütün işleri 
düzenleyici olduğunu anlıyoruz.” derse; de ki: “Senin bu söylediğin, Ebu Cehil ve 

benzerlerinin dinidir.” Çünkü onlar da İsa’ya, Uzeyr’e, meleklere ve evliyaya yalvarıp 
yakarıyor ve bunu istiyorlardı. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “O’nun yanı sıra bir 

takım velilere tutunanlar: ‘Biz bunlara sadece bizi Allah’ın yakınlığına erdirsinler diye 
tapınıyoruz’ derler.” (ez-Zümer 39/3) Yine şöyle buyurmaktadır: “Allah’ın yanı sıra 

kendilerine ne bir zarar ne de fayda veremeyecek kimselere tapınıyor ve diyorlar ki: Bunlar, 
Allah katında bizim şefaatçilerimizdir.” (Yunus 10/18) Bunları iyiden iyiye düşündüğün 

zaman, kafirlerin Allah hakkında tevhid-i rububiyyete şahitlikte bulunduklarını öğrenmiş 
olursun. Tevhid-i rububiyyet; O’nu, yaratmada, rızık vermede, yönetmede birlemektir. Onlar 

İsa’dan, meleklerden, velilerden yardım istiyor; onların kendilerini Allah’ın yakınlığına 
erdirmelerini, kendileri için O’nun katında şefaat etmelerini kasdediyorlardı. Yine öğrenmiş 
olursun ki; kafirlerden bazıları –özellikle Hıristiyanlardan bir kısmı- gece gündüz Allah’a 
ibadet ederler. Dünyaya karşı zahidlik yapar, ondan kendilerine ulaşan payı insanların 

duymasından kaçına kaçına tasadduk ederler. Bununla birlikte o kişi, İsa (as) veya velilerden 
ondan başkası hakkında beslediği i’tikad ve ona yalvarıp yakarması veya onun için kurban 

kesmesi veya onun için adak adaması sebebiyle kafirdir, Allah’ın düşmanıdır ve cehennemde 
ebedi kalıcıdır.

İki Ayrı Yol... İslam ve Küfür

Böylelikle senin için, peygamberin Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in davet ettiği 
İslam’ın ne olduğu açık seçik ortaya çıktı. Yine, insanlardan pek çoğunun ondan ne denli 

uzak olduğu ve Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şu sözünün anlamı senin için açık 
seçik ortaya çıktı: “İslam garib olarak başladı, başladığı gibi garibliğe tekrar geri dönecektir.”

Tevhid Kelimesinin Gerektirdikleri

Kardeşlerim! Dininizin aslına, onun evveli, ahiri, temeli ve başı olan La ilahe illallah 
şehadetine sıkı sıkıya sarılın. Anlamını öğrenin. Onu da ehlini de sevin ve onları, uzakta da 

olsalar kardeşler edinin. Tağutlara küfredin (reddedin). Düşmanlık gösterip buğzedin. Onları 
sevenlere veya onlar adına mücadele edenlere veya onları tekfir etmeyenlere veya “onlardan 

bana ne?” veya “Allah beni onlarla mükellef kılmadı” diyenlere buğzedin. Böyleleri Allah 
hakkında yalan söyleyip iftirada bulunmuştur. Aksine Allah onu, onlardan mükellef kılmış ve 
onun üzerine; onlara küfretmeyi, kardeşleri ve çocukları olsalar bile onlardan uzaklaşmayı 
farz kılmıştır. Ey kardeşlerim! Bunlara sımsıkı sarılın! Umulur ki böylelikle rabbinize, şirk 

koşmamış kimseler olarak kavuşursunuz. 

Allah’ım, canımızı Müslüman olarak al ve bizi salihlere kat! (Amiin!)



Bugünkü Müşriklerin Şirkinin Boyutları ve Geçmiş Dönem Müşrikleri ile Kıyası

Sözü; Allah’ın, Kitabı’nda zikrettiği bir ayet ile noktalayacağız. Böylelikle senin için, 
zamanımız müşriklerinin küfrünün Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in kendileriyle 
savaştığı kimselerin küfründen daha büyük olduğu açık seçik ortaya çıkacaktır. Yüce Allah 
şöyle buyurur: “Size denizde bir sıkıntı dokununca O’ndan başka yalvarıp durduklarınız 

kaybolur. Biz sizi kurtarıp da karaya ulaştırınca yüz çevirirsiniz. İnsan gerçekten çok 
nankördür.” (İsra 17/67) Yüce Allah kafirlerin kendilerine bir zarar dokunduğunda sadatlarını 
ve şeyhlerini terk ettiklerini, onlardan hiçbirine yalvarıp yakarmadıklarını, onlardan yardım 
istemediklerini, ibadeti ortağı olmaksızın yalnızca Allah’a has kıldıklarını, sadece O’ndan 

yardım istediklerini, rahatlık zamanında da şirk koştuklarını anlatmaktadır. Günümüzdeki 
müşrikler ise senin de gördüğün gibi, içlerinden bazıları ilim ehlinden olduğu iddiasında 

bulunmasına; zühd, ictihad ve ibadet ehli olmasına rağmen, ona bir zarar dokununca kalkar, 
Allah’tan başkasından, mesela; Ma’ruf’tan veya Abdu’l-Kadir Geylani’den veya bunlardan daha 
üstün olan; Zeyd bin el-Hattab’dan ve Zübeyr’den ve bunlardan daha üstün olan Rasulullah 

(sallallahu aleyhi ve sellem)’den yardım ister. Allah yardımcımız olsun! Bütün bunlardan 
daha büyüğü; onların, Şemsan ve İdris’e –ki ona el-Aşkar da denilir- Yusuf ve benzeri 
tağutlara, kafirlere ve haddi aşmış azgınlara yalvarıp yardım istemeleridir. Allah en iyi 

bilendir.

Sözün Sonu

Başta ve sonda övgü Allah’ın hakkıdır. Peygamberimiz Muhammed’e, ailesine ve bütün 
ashabına salat ve selam olsun. (Amiin!)
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