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س :ما هي شروط (شهادة َّأال إله َّإال اهلل) ا َّلتي ال ت فع قائ َلها َّإال باجتماعها فيه؟
ج :شروطَّلا سبعٌ:
األول :العلم بمعناها نَ ًيا وإثبا ًتا.
والثاين :استيقا ه القلن هبا.
ظاهرا وباطنًا.
الثالث :االنقيا هد لَّلا
ً

ومقتوياتََّلا.
الرابع :ال َقبدل لَّلا؛ فال َيرد شي ًئا من لدازمَّلا
َ
التامس :اإلخال

فيَّلا.

ال ،ه
دى من صميم القلن ال بال ِّلسا فقط.
الساد ِّ :
السابع :المحبٌ لَّلا وألهلَّلا ،والمداال هة والمعادا هة ألجلَّلا.

لمْا كر المْ ْْ،نِّف ؒ مْا تقْدم مَن بيْا دليْل شْْ َّْلْادة (أال إلْه إال اهلل) ومعنْاهْا،
َأ ْتبعَّلا بس ٍ
ْاال يتعل ببيا شْروطَّلا؛ فقال( :ما هي شْروط (شَّْلادة أال إله إال اهلل) التي ال
تنَع ا َلَّلا إال باجتمادَّلا فيه ).
َ
أن المسؤول ع ه ه ا :شروط تل الكلمٌ.
فذكر َّ
وع َّلق ابتغا َء معرفتها ب:وله( :التي ال تنَع ا َلَّلا إال باجتمادَّلا فيه).
فالكلمٌ اله ِّيبٌ (ال إله إال اهلل) ال تحْْْ،ل فوْْْا لَّلا وال تتحق منَع هتَّلا الته يأيف هبا
العبد مقرون ًٌ هبذه الشروط السبعٌ.
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ثم أجاُ دنه بقدله( :شروطَّلا سبعٌ) ،و َددها واالدً ا واالدً ا.
و َكر شروط (ال إله إال اهلل) بإثباهتا لَّلا :ديم يف كالم أهل العلم.
وأقد ُم َمن َلكر اإلشارة إلى شروطِها هد الحسن الب،ري  -من التابعين -؛ فَي ٌ،
ٍ
أدْددت
رجْاء مع الَرزدى  -الشْْْْادر المعرو - ،أنْه ْال لْه :مْا
شَّْْْْلدده دف َن أبي
َ
للمدت » ،فقال الَرزدى :شَّْلادة أال إله إال اهلل ،فقال الحسْن :فإ معَّلا شْرو ًطا ،فإياك
ح،نٌ».
الم َ
و ذ ،ه
المنده بْه :الْذهبي يف سْْْْير أدالم النبالء» ،وابن رج ٍ
ْن يف
َ كر هْذه الق ٌْ ْْ،بْاللَِ ه
كتاُ كلمٌ اإلخال

أيوا باسم كتاُ التداليد».
»  -المعروً ،

ٍ
أثري دتي ه األصْْْْل ،ال كمْا اددْاه َمن اددْاه بْأ جع َْل
فْإثبْات شْْْْروط لَّلْذه الكلمٌْ ؛
ٍ
ِّ
المتأخر؛ فاإلشارة إليه ديمٌ.
شروط لَّلذه الكلمٌ الادل يف الزمن
و ه كَر كذل معناه يف كالم َو ْه َ
ن بن من ِّب ٍه؛ أنه ال :ال إله إال اهلل مََتا الجنٌ ،ولكن
جئل بمَتا ٍ له أسْْنا هفتَُ ل  ،وإال لم هيَ َتُ ل »؛ دلقه
ليس مَتا إال له أسْْنا ؛ فإ
َ
البتاري يف صْْْحيحه» ،ووصْ ْ َله أبد هن َع ٍ
يم األصْْْبَّلانَي يف كتاُ صٌَْْْ الجنٌ» وكتاُ
َالليٌ األولياء».
فقدله :وما مَن مََتْا ٍ إال له أسْْ ْنْا » إشْْْْارة إله تد ف انتَاْ العبد هبذه الكلمٌ يف
دخدل الجنٌ بتحقي ما هد ِّلقل به مما سْْماه هد (أسْْنانًا) ،وسْْماه الحسْْن البْْ،ري يف
الحكايٌ المتقدِّ مٌ (شرو ًطا).
ٍ
رجن؛ أنه هسْئَل دن
ني المقدس ِّْي يف يل طبقات الحنابلٌ» البن
ويف ترجمٌ دبد ال ِّ
الج ـَّة» :هْل هد منسْْْْد فقْال :بْل هد همح َكم
الْديْث َم ْن َقـ َالَ :
(ال إِ َلـ َه إِ َّال اهللُ) َد َخـ َق َ
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وضم إليه شروط هأ َخ هر» .انتَّله كالمه.
ثابل ،لكن َزيد فيه ه
ٍ
شروط.
فذكر أ هذه الكلمٌ ات
ولظَّلدر ندْ (تداليد األلدهيٌ) يف الْ ،در األول وما بعده يف وسْْط رو هذه األمٌ
ٍ
لم هتجمع يف صْْ ٍ
ِّ
المتأخرة وتزا َيد نََّلض َمن
واالد؛ فلما َظَّلر الوْ ْعف فيه يف القرو
ْعيد
َ
نََّلض مَن أهل َ
العلم باإلشارة إله شروط (ال إله إال اهلل) مجمددًٌ.
وأقدم من عدَّ ها مجموعة ِ
بذكرها ســبعة :دبد الرالمن بن َال َسْْ ٍن يف فتُ المجيد»؛
َ
َ
أيوْا يف ه رة ديد
ف َعد هذه الشْروط السْبعٌ،
وأخذها دنه بعده َمن أخذها ،و كرها هد ً
المدالدين» ،وزاد ثامنًا :وهد (ال هكَر بما َسدى اهلل).
ِّ
الزيْادة :ابن ْاسْْْ ٍ
ْم العْاصْْْْمي؛ ف َعْد شْْْْروط (ال إلْه إال اهلل)
و َتبَعْه دله إثبْات هْذه ِّ
ْيدخنا سْْْْعده بن َ
ثمانيًٌ ،وكذل شْْْْين شْْْ َ
المد َ
بن َدتي ٍ ؛ فأشْْْْار إله الثمانيٌ يف البيتين
الشَّليرين السا رين دنه؛ فإنه ال:
 ،و َصْدْ ه َ َم ْع

مْْحْْبْْ ٌٍ ،و ْانْْ َقْْ ٍ
يْْادَ ،و ْالْْ َقْْ هبْْ ه
دل َلْْ ََّلْْا
َ
َ َ

َد ْلمَ ،ي َقينَ ،وإَ ْخ َال

َو َزيْْدَ َث ْامَْنْ َهَّل ْا :الْ هكْ َْْ َرا ه مَْ ْن ْ َ بَْ َم ْا

َسْْْْ َدى ْ َ
اإل َل ْ َه مَْ َن ْاألَ ْو َث ْا َ َ ْدْ هأل َْ ََّلْْا

ٍ
سْعيد ،وسْعده بن فالٍُ ↓ ،اال :أنشْدنا سْعد
أنشْدنيَّلما محمد بن أالمدَ بن
ابن المده ب هن دتي ٍ  ،و كرا البيتين.
وأدر َ جمَّلدر دلمْاء المت ِّ
ْأخرين دن دْدِّ الثْامن؛ ألنْه يرجع إله معنه (ال إلْه إال
اهلل)؛ فَّلد مَن َشهرها ال َشرطََّلا؛ أي داخل يف القيقتَّلا.
َ
المسْت نَه دنه بتل الشْروط
ولد يل بتسْديٌ ددِّ ه َشْر ًطا فإنه يكد من باُ الالزم؛ ه
السبعٌ.
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وتعلم مما سـ ـبق :أ أصْْْل إثبات شْْ ٍ
ْروط للكلمٌ اله ِّيبٌ (ال إله إال اهلل) معرو ،يف
ُ َّ َ
الب،ري ،ثم و ع يف كالم
كالم أهل العلم مَن القر األول يف صدر األمٌ يف كالم الحسن
ِّ
وو َجد يف كالم د ٍم بعده
ني
المقدسْْْي يف الجداُ الذي كرناه ،ه
ِّ
ميره؛ كالحافِ دبد ال ِّ
باسم ( يدد ال إله إال اهلل).
وإنما صْْْار ل َمن تأخر فوْْْيلٌ دَدِّ ها مبينًٌ؛ ف َعدوها سْْْبع ًٌ أو ثماني ًٌ  -كما تقدم ،-
والقدل المتتار أنَّلا سبعٌ.
وهذا ال َعد يتع َّلق به أمران:

ٍ
شْْيء منَّلا شْْر ًطا ثابل بدليلٍ؛ فإ ا يل( :اليقين شْْرط
* أحدهما :أ إثبات كد
مَن شروط ال إله إال اهلل) فَّلد دن دلي ٍل ٍ
ثابل ،وكذا يف بقيتَّلا.
* واآلخر :أ دْد هْذه الشْْ ْروط نْاتج مَن اسْْْْتقراء األدلٌْ ،فكْل واال ٍْد منَّلْا لْه دليْل
الزيادة دليَّلا.
 كما تقدم  ،-وهذا االستقراء ال يقتويالح،ر ويمنع ِّ
َ
فمن أمكنه أ هيب ِّين أ شْْْي ًئا ما شْْْرط مَن شْْْروط (ال إله إال اهلل) بدليله :سْْْاغ ل
َ
وجاز؛ أل المعدودات مَن أصْْدل َ
العلم تار ًة تكد تد يَي ًٌ؛ كأركا اإلسْْالم التمسٌْْ،
وتار ًة يكد اجتَّلادي ًٌ يجتَّلد المتك ِّلمد يف َ
العلم يف إثباتََّلا ،ومنه :دد شْْْروط (ال إله إال
اهلل) هنا سبعًٌ.
فإ ا َوجد أالد شْْي ًئا من شْْروط (ال إله إال اهلل) لم هيذكَر و َبين دلي َله :فإ

ل جا ز،

ال مندوالٌ دنه؛ فإ ا َثبل الدليل صُ التأصيل.
وي بغي أن ُيتو َّقى من أمرين:

ٍ
واالد منَّلا؛ فما أمكن رده
* أحدهما :أ هيذكَر شيء مير هذه السبعٌ وهد يرجع إله
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ٍ
شيء منَّلا لم هيعد شر ًطا جديدً ا.
إله

* واآلخر :أ هيميز كدنه َشْْ ْر ًطا ،ال ممْا يرجع إله معنه (ال إله إال اهلل)؛ فيكد مَن

القيقتَّلا ،ال مما هد خارج دنَّلا.
فإ إثبات الشْْرط يتعل بكدنه خارج الماهيٌ  -يعني الحقيقٌ -؛ فــــــ َّ
(الشــرط) يف
الـــطالأل األلـــول ِّيين هد التارج دن الماهيٌ الذي يلزم مَن ددمه العد هم ،وال يلزم مَن
وجدده وجدد وال ددم لذاته.
َ
الحدَ ل) فلم يكن العبد دله
رفع َ
الحدَ ل) شْْْرط للْْْ،الة؛ فإ ا َددم ( ه
مثاله( :رفع َ
ٍ
طَّلارة؛ فإ الْ ،الة ال َ
باطال  ،-وإ ا َرفع العبد َالدَ ثه لم يلزم
ت ،ُْ ،وتكد دَدَ ًما  -أي ً
أ يِّ ،لي صال ًة بذل الهَّلدر الذي َرفع به َالدَ ثه.
وهذه الشْْْروط المذكدرة المعدودة يف كالم المْْْ،نِّف هي سْْْْبعٌ هجعلل تقييدً ا لْ
(الكلمٌ اله ِّيبٌ) أنَّلا ال تنَع إال مع وجددها ،و د أشْْْار إله ل يف هسْ ْلم الدصْْْدل»؛
فقال:
وبَ هشْْْْر ٍ
ت
وط َسْْْْ ْبْ َع ْ ٌٍ َ ْدْ هْ ِّي ْدَ ْ
َ
ه

ت
َوفَي ن ههْ،د َ ا ْل َد ْال َي َال ذقا ه كَ َر ْ

ً
إجماال هنا ،وس هي ََ ِّ،لَّلا واالدً ا واالدً ا؛ فقال يف إجمالَّلا:
و د َددها الم،نِّف
(شروطَّلا سبعٌ:
األول :العلم بمعناها نَ ًيا وإثبا ًتا.
والثاين :استيقا ه القلن هبا.
ظاهرا وباطنًا.
الثالث :االنقيا هد لَّلا
ً

ومقتوياتََّلا.
الرابع :ال َقبدل لَّلا؛ فال َيرد شي ًئا من لدازمَّلا
َ
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التامس :اإلخال

فيَّلا.

ال ،ه
دى من صميم القلن ال بال ِّلسا فقط.
الساد ِّ :
السابع :المحبٌ لَّلا وألهلَّلا ،والمداال هة والمعادا هة ألجلَّلا).
ومع ى (لـميم ال:ل ) :يعني أصْله الذي يجتمع فيه ،والمراد :كدنه ثابتًا فيه ،شْديدَ
الل،دى به.

