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س :ما ُ
دليق شهادة َّأال إله َّإال اهلل؟
ج :ه
دل اهلل

 :ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ

ﭳﭴﭵﭶﭷ

[هل دمرا

].

و دله

 :ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ [محمد.]19:

و دله

 :ﭗﭘﭙﭚﭛﭜ

و دله

 :ﭗﭘ ﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ

و دلْه

 :ﭽ ﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊ

[هل دمرا

.]62:
[المامند

 ]91:اآليات.
[اإلسْْْْراء].

اآليات.
ومي هرها.

لما كر المْ ْ،نِّف  أ العبد ال يدخل دين اإلسْْْالم إال بالشْ َّْلادتينَ ،شْ ْ َر
يْذكر مْا يتعل بْدليلَّلمْا ومعنْاهمْا ،وابتْدأ بْالشْْ َّْلْادة هلل  بْالدالْدانيٌْ ،ثم أتبعَّلْا
ٍ
بالرسالٌ.
الشَّلادة لمحمد ♀ ِّ
و ال مبتد ًا فيما يتعل بالشَّْلادة هلل بالدالدانيٌ( :ما ه
دليل شَّْْلادة أال إله إال اهلل؟) أي
ثبدت هذه الشَّلادة.
ما الحجٌ المب ِّينٌ
َ
ٍ
ٍ
(الشهادة) يف كالم العرب يكد دن َد ٍ
فإن ألق َّ
وإخبار.
والودر
لم
َّ
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فْابتغا بيْا الْدليْل الْذي يحْْْْ،ل بْه لْ ؛ فيتحق يف القلْب الشْْ َّْلْادة هلل 
َ
وإخبارا؛ فيجري ال ِّلسا بذل  ،ويظَّلر أثره دلا األدمال.
والودرا
لما
َ
ً
ً
بالدالدانيٌ د ً
و َلكر المص ِّف يف بيان لل خمسة أد َّلة:
األول :دله
فالدَّ ليق َّ

 ( :ﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪ

[هل دمرا

 )]18 :اآليٌ.

وداللتها على ما لكره :يف الت،ريُ هبا يف دله ( :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ).
و هد ِّظمل شَّلادته

لنَسه ،ب َق ْرنََّلا بشَّلادة المال كٌ و هأولي العلم له بالدالدانيٌ.

الص فين يف َّ
الشهادة هلل بالوحدان َّية مب ِّي ا ِع َظم أثرهما:
و ِلكر هذين ِّ
َ
ٍ
قدي يف لْ أ
 فْإ صْْ ٌَْْ (المال كيٌْ) وكد َ أالْد م َل ًكْا من مال كٌْ اهلل  ،هي َِّ
الحظدة والمنزلٌ دند اهلل .
لما للمال كٌ من َ
يشَّلد هلل ▐ بالدالدانيٌ؛ َ
أيوْْا :هأولد َ
العلم  -أي أهله -؛ فإنَّلم يشَّْْلدو هلل بالدالدانيٌ لَما درفده
 ومَث هلَّلم ًمَن دال لَّلا والقا قَّلا.
ِ
فمن أعظم فضـــائق العلم :أنه يحمل صْْْاالبه دلا الشْ َّْلادة هلل بالدالدانيٌ ،وال يتَم
للعبْد تحقي التداليْد إال َ
بع ٍ
لم ،والنْا همتَْاوتد فيْه دلا َْدْ ر تَْاوت الظدظَّلم مَن
َ
العلم الذي جاء به النبي ♀.
والـدَّ ليـق ال َّثـاين :دلْه

 ( :ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ [محمْد ،)]19:وفيْه التْْْْ،ريُ

بتل الشَّلادة.
والدَّ ليق ال َّثالث :دله
بتل الشَّلادة.

 ( :ﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜ

[هل دمرا

 ،)]62:وفيه أي ًوْا التْ،ريُ
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الرابع :دله
والدَّ ليق َّ

 ( :ﭗﭘﭙﭚﭛ

[المامند

 )]91:اآليٌ.

ٍ
إبهاال لدجدد ٍ
ً
معبدد بح ٍّ
إله
وداللته عليها :يف دله ( :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ )؛
ميره.
والدَّ ليق الخامس :دله

 ( :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ [اإلسراء )]42 :اآليٌ.

وداللتـه على ما َلكر :يف إبهْال اآللَّلٌْ سْْْْدى اهلل  ،وإ ا بهلْل لم يكن المعبدد
الح سدى اهلل ▐؛ وهذا هد معنا شَّلادة أال إله إال اهلل  -كما سيأيف بيانه.
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س :ما مع ى شهادة َّأال إله َّإال اهلل؟
ج :معناها :نَي اسْْْتحقا العبادة دن ِّ
كل ما سْْْدى اهلل ،وإثبا هتَّلا هلل  والده ال
ه
شري له يف دبادته؛ كما أنه ليس له شري يف مَلكه.
ْْال اهلل

 :ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ [الحج].

ً
سااال هخر يتَم به بيا ما يتعل بشَّلادة أال إله إال اهلل؛ فإنه لما
َ كر الم،نِّف 
َ كر دليلَّلْا ناسْْ ْب أ يتبعْه َ
بذكر معنْاها؛ فقْال سْْْْا ًال دنْه( :ما معنا شَّْْْْلادة أال إله إال
َ َ
ه
اهلل ).
ثم أجاُ دنه بقدله( :معناها :نَي استحقا العبادة دن ِّ
كل ما سدى اهلل).
ه
أن هذه َّ
(الشهادة) تشتمق على أمرين:
والجواب المذكور يب ِّين َّ
نَي استحقا العبادة دما سدى اهلل).
✓ أحدهما ( :ه
✓ واآلخر :إثبات العبادة هلل .
وهذا األمرا يجتمعا يف دلنا( :معنا ال إله إال اهلل :ال معبدد ال ؛ إال اهلل).
فالمعنا المذكدر يشْتمل دلا إثبات اسْتحقا اهلل للعبادة ،و َن َْيَّلا دن ميره؛ وهذا
(ركنا ال إله إال اهلل).
األمرا هيسميا ه
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فـ (أركان ال إله َّإال اهلل) اث ان:
 أحدهما :النَي يف دل( :ال إله). واآلخر :اإلثبات يف دل( :إال اهلل).نَي استحقا مير اهلل العباد َة.
و(ال َّفي) هيراد به  -كما تقدم  :-ه
و(اإلثبا ) هيراد به :إثبات العبادة هلل والده.
وأشار إلا هذا الم،نِّف يف سلم الدصدل»؛ فقال:
اهْْا الْْ َذي َدْْ َلْْ ْيْْ َه
َفْْإَ َمْْ ْعْْ َنْْ َ

ت إَ َلْ ْ ْيْ ْ َه
َدلْ ْ ْل َيْ ْ َقْ ْيْْ ًْنْ ْا َو َهْ ْدَ ْ

َأ ْ َلْْ ْيْْ َس َبْْ ْالْْ َحْْ ِّ إَ َلْْه هيْْ ْعْْ َبْْده

اإل َلْْه ْالْْد َ
االْْده ْالْْ همْْ ْنْْ ََْْ َر هد
إَال ْ َ ه َ

بَ ْ ْال ْ َت ْ ْل ْ َ َوالْْر ْز َ َوبَ ْالْْت ْدْ بَ ْيْ َْر

َج ْل َد ْ َن الشْْْ ْ َري ْ َ َوالْْن ْظَ ْيْ َْر

ثم َلكر المص ِّف دليلين على ما ب َّي ه:
َّ
أحدهما :دليل ك ِّل ؛ي.
تَ،يلي.
واآلخر :دليل
؛

فـص َّمـا الـدَّ ليـق الك ِّلي :فَي دلْه( :كمْا أنْه ليس لْه شْْْْريْ يف مَلكْه)؛ أي كمْا أ اهلل ال

شري له يف ربدبيته فال شري له يف هأ َ
لدهيته.

َ
أشَّلر أفرادها؛ وهد مَل اهلل َ 
للت ْل .
وا ت،ر يف الدِّ اللٌ دلا (الربدبيٌ) بذكر َ
كالرز  ،والتدبير ،وميرهما.
وللربدبيٌ أفراد هأ َخر؛ ِّ
وهذا الدليل الك ِّلي هد اسْْْتدالل بالربدبيٌ دلا اسْْْتحقا األلدهيٌ؛ أي كما أ اهلل
هد الرُ فينبغي أ يكد هد المعبدد.
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وهد مَن أكثر األدلٌ َد َورانًا يف القره والسنٌ؛ فتهبين معالم الربدبيٌ لحمل َ
التل دلا
تحقي األلدهيٌ.
و د َ كر ابن الدزير يف ترجيُ أسْْاليب القره دلا أسْْاليب اليدنا » دن صْْاالب
كتْاُ مْذاهْب السْْ ْلف»  -ولم هي َسْْ ْ ِّمْه ،ولم أدرفْه  :-أ يف القره خمسْْ ْمْا ٌْ هي ٌٍْ يف
الربدبيٌ؛ أي هيراد منَّلا تقرير األلدهيٌ.
َ
كره يف القره والسْْ ْنٌْ؛ لسْْْْهدتْه دلا القلدُ؛ فْإ
واختير هْذا الهري و َملْب ه
َ
والت ْل والرز
الملْ
القلدُ إ ا أ رت بْاهلل َر ذبْا أ رت بْه معبد ًدا؛ فْإ ا أ رت أ لْه ه
وتدبير األمر ،أ رت بأ اهلل  والده هد الذي يستح العبادة دو ميره.
والنظر يف دال ل الربدبيٌ من اآليات الشْْْرديٌ أو الكدنيٌ دظيم المنَعٌ؛ فبه يسْْْْتقر
اإليما  ،ويقدى اليقين.
فْإ ا رأ العبْد هيْات الربدبيٌْ الداردة يف القره الكريمَ ،د هظم يف لبْه هْذا المعبدد؛
فاستقر إيمانه ،و َث َبل يقينه.
ٍ
وا ْدتبَر هذا يف سْْدرة الَاتحٌ التي نقر هأها يف ِّ
وص ْدِّ رت بتقرير الربدبيٌ يف
كل صْْالة ،ه
دلْه

﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ [الَْاتحٌْ]؛

ْب ه
دل اهلل ﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾ [الَْاتحٌْ] ،واسْْْْتحوْْْْر
فإ ا َر َ القل َ
العبْد أ اهلل ▐ هد ربنْا ورُ العْا َلمين أجمعين؛ َدلَم دظيم إالْاطٌْ اهلل 
َ
َ
وتدبيرا ،وت،ري ًَا؛ ف َعظم اهلل  ،و َ َدي إيمانه ،واستقر يقينه.
ورز ً ا،
ً
بالت ْل ؛ م ْل ًكاَ ،
و هْل مَثْل هْذا يف النظر إلا اآليْات الكدنيٌْ للربدبيٌْ؛ فْالْذي هيق ِّلْب نْاظَ َر ْيْه يف هيْات
الربدبيٌْ يف الكد الَسْْْْيُ يزداد إيمْانه ،ويعلم أ هذا الكد المكد وال ََلْ ال همْدبر له
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رُ هد الذي يستح أ تكد له العبادة.
؛
و د َ كر ابن الق ِّيم يف أالدال ابن تيمي ٌَ الحَيد :أنه كا ينزل إلا همدطٌ دمش ؛ فينظر
لْ يزيْد يقينْه وإيمْانْه؛ أل العبْد هيق ِّلْب

إلا أطيْارهْا وأزهْارهْا وأشْْ ْجْارهْا ،ويْذكر أ
وإزهارا و َب ْذ ًرا ،و َط َدفانًا
اخورارا و هي ْب ًسا،
ناظر ْيه بين أصنافَّلا وأفنانََّلا وألدانََّلا وأالدالَّلا؛
ً
ً
َ
رارا؛ فيعظم يف لبْه هْذه الحْال ،ويعلم أ اهلل  هد التْال المْالْ ال همْد ِّبر لَّلْا؛
وَ ً
فتقدى دبدديته هلل  ،ويزداد إيمانه.
و د ال األول:
َت ْ َأم ْ ْل فَْي نَْب ْ َ
ات األَ ْر َ َوا ْنْ هظْ ْر
َ

إَ َلْا َهث ْ َ
ار َم ْا َصْْْ ْ َْنْ َع ْالْ َمْلَْيْْ ه

هديد مَن هلجي َن َشْْْْْ َ
اخ َْْْْْ،ات
ْ َْ
ه

َ
ب السْْ ْبَيْ ه
بَْ َأ ْالْدَ ا ٍ هي الْْذ َهْ ه

ب الزبرجْ َد َشْْْْ َ
اهْدَ ات
َد َلا هك هثْ َ َ ْ َ

َبْ ْ َأ اهلل َلْ ْ ْيْ ْ َس َلْ ْ هه َشْْْْ ْ َريْ ْ ه

وأما الدَّ ليق التَّفصـــيلي :فقدله
َّ

 ( :ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ [الحج )]62 :اآليٌ.
المثبت هلل  ه ا هد األلدهيٌ المشْْْار إليه باسْْْم (اهلل) ،و(األلوه َّية) هي
فالحق ُ
العبدديٌ.
والـ ُمـب َ
ـط ـق هـ ــا :ددْدة مْي َْره؛ و ل ْ

يف ْدلْْه ( :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ [الحج)]62 :؛ فْإ (الْددْاء) اسْْْْم للعبْادة ك ِّلَّلْا ،ومنْه :الْديْث النعمْا دنْد
أصحاُ السنن؛ أ النبي ♀ ال :الدعاء هو ِ
الع َبا َد ُة» ،وإسناده صحيُ.
َ ُ ُ َ
فت:ـدير اآليـة( :وأ مْا يعبْدو مَن دونْه هد البْاطْل)؛ و(البـاطـق)  -كمْا تقْدم  :-مْا ال
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القيقٌ له وال خير فيه.
فَّلذه اآليٌ دالٌ دلا النَي واإلثبات يف جملٌ الشَّلادة هلل بالدالدانيٌ:
○ فال َّفي :يف دله ( :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ).
○ واإلثبا  :يف دله ( :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ) (.)1

( )1إلا هنا تمام المجلس الثاين ،وكا بعد العْ،ر يدم الجمعٌ الحادي والعشْرين من ربي ٍع َ
اآلخر ،سْنٌ
ٍ
ثالل وأربعين بعد األربعمْا ٌ واأللف ،ومد هته :سادٌ وتسع وثالثد د يقًٌ.

