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س :ما دليق اشتراط (العلم) من الكتاب والس َّة؟
ج :ال اهلل

 :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ أي بْْْْْْْ (ال إله إَال اهلل) ،ﯭ ﯮ ﯯ

[الزخرِّ] بقلدهبم معنا ما َنهقدا به بألسنتَّلم.
ه
الج َّ َة».
بي ♀َ :م ْن َما َ َو ُه َو َي ْع َل ُم َأ َّال إِ َل َه إِ َّال اهللُ َد َخ َق َ
و دل الن ِّ

لما كر المْ،نِّف  إجمال تل الشْروط السْبعٌَ ،شْر هيَ ِّْ،لَّلا واالدً ا واالدً ا
ببيا َ
أدلتَّلا.
وابتدأ بأولَّلا؛ فقال( :ما دليل اشرتاط (العلم) من الكتاُ والسنٌ؟).
ه َ
ه َ
بي ♀.
و(الكتاُ) إ ا أطل فَّلد القره  ،وإ ا أطلقل (السنٌ) فَّلي هسنٌ الن ِّ
أشرت بقدلي:
وإلا ل
ه
َ
اُ) َف ْ ْالْ هقْ ْره ه
إَ ْ هأ ْطْلَْ َ (ا ْلْكْ َت ْ ه
وأجْْاُ دنْْه بقدلْْهْْ ( :ال اهلل

:

َأ ْو ( هسْْْْْنٌْْ) َفْْ َبْْالْْنْْ َبْْي َتْْ ْز َدا ه
ْ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ [الزخرِّ )]86 :إلا تمْْام

كالمه.
والمراد بـــــــ ِ
(العلم) ه ـا :إدراك مْا جْاء يف الشْْ ْر دنَّلْا مَن بيْا معنْاهْا ،والمراد
بـ (اإلدراك) :وصدل النَس إليَّلا ،وال،دلَّلا دليَّلا.
فال يراد بْ َ
(العلم) هنا :إدراك ك ِّل ما جاء به الشر مما يتعل بْ (ال إله إال اهلل)؛ وإنما
ه
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المراد :ما يتعل بمعناها.
وأورد يف ل

دل اهلل

 ( :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ [الزخرِّ ،)]86 :وفسر

(الح ) بأنه (ال إله إَال اهلل).
وجعل هذه الكلمٌ هي الح ؛ لتحق ثبدتََّلا و هلزومَّلا.
َ
العربي أوسع مَن هذا المعنا.
واسم (الح ِّ ) يف خهاُ الشر والكالم
ِّ

والمذكور هد أال الح ِّ ؛ فَّلد مَن َكر بعض أفراد الشيء؛ ألنه أدظم ما فيه.
وهذه اآليٌ دالٌ دلا اشرتاط َ
العلم بْ (ال إله إال اهلل) ،وأنه ال بد أ يكد ا لَّلا دال َ ًما

بمعنا ما نَه به لسانه.
وألـــرأل م ها :الحديث الذي أورده المْْْ،نِّف :أ النبي ♀ الَ ( :م ْن
ُ
الج َّ َة») .رواه مسلم من الديث دثما َ ◙.
َما َ َو ُه َو َي ْع َل ُم َأ َّال إِ َل َه إِ َّال اهللُ َد َخ َق َ
وفيه :التْْ،ريُ باشْْرتاط (العلم)؛ فإنه َ يدها َ
بالعلم بمعناها؛ وهد أنه ال معبد َد ال ؛
إال اهلل.
دالما بمعناها فقد اسْتد هذا الشْ َ
جاهال
ً
رط ،وأما إ كا
فمن ال( :ال إله إال اهلل) ً
َ
معناها فإ مجرد نههقه هبا ال ينَعه.
فـالم:صــــود ِمن قول (ال إلـه َّإال اهلل)َ :
العلم بمعنْاهْا ،والعمْل بمقتوْْْْاهْا؛ وهْذا هد
الذي ينَع العبدَ .
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س :ما دليق اشتراط (الي:ين) من الكتاب والس َّة؟
ج :دل اهلل  :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ إلا دله:
[الح هجرات].
ﯝﯞﯟﯠ
ه
دل النبي ♀َ :أ ْشـ ـ َهدُ َأ َّال إِ َل َه إِ َّال اهللُ َو َأ ِّني َر ُسـ ـ ُ
و ه
ول اهلل َِ ،ال َي ْل َ:ى اهللَ بِ ِه َما
ِّ
َع ْبدٌ َغ ْي َر َشاك فِ ِ
الج َّ َة».
يه َما؛ إِ َّال َد َخ َق َ
ِ ِ
و ْال ♀ ألبي هرير َةَ :م ْن َل ِ:يـ َ
ت َو َرا َء َهـ َذا ال َحـائط َي ْشـــ َهـدُ َأ َّال إِ َلـ َه إِ َّال اهللُ
ِ
الج َِّة».
ُم ْس َت ْي :ا بِ َها َق ْل ُب ُهَ ،ف َب ِّش ْر ُه بِ َ
كالهما يف الَ ،
حيُ».

ْااال هخر يتعل بش ٍ
كر المْ،نِّف  س ً
ْرط هخر مَن شْروط (ال إله إال اهلل)؛ وهد
(اليقين)؛ فقال( :ما دليل اشرتاط (اليقين) من الكتاُ والسنٌ؟) أي اليقين بْْْْ (ال إله إال
اهلل).
ـإن ألــــق (الي:ين) :مَن
والمراد بـــــــ (الي:ين) :االسْْْْتقرار الجْازم هبْا يف القلْب؛ ف َّ
المدت (يقينًا)؛ أل العبد يسْْتقر جسْْده ه إ ا خرجل هرواله فال
االسْْتقرار؛ ومنه هسْْ ِّمي
ه
َت ْبده ر منه الركٌ.
وأورد المْ ْْ،نِّف 

ممْا يْدل دلا اشْْْْرتاط (اليقين) يف (ال إلْه إال اهلل):
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َ
ْْدلْْه

 ( :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ [الْ هْحْْ هجْْرات،)]15 :

دليال دليه.
وجعلَّلا ً
و(اليقين) فيَّلْا :يف دلْه

 ( :ﯓ ﯔ ﯕ )؛ فْإنْه نَي لْْْْْْ ْ (الريْب) ،ونَ هيْه ال

القلب َخرج منه الريب.
يتحق إال بح،دل اليقين؛ فإ ا َدخل اليقين
َ
و(الريـ ) :ل النَس واضْْْْهراهبْا؛ َ كره جمْادٌْ من المح ِّققين؛ منَّلم :ابن تيميْ ٌَ
َّ
ٍ
رجب.
الحَيده  ،وصاالبه ابن الق ِّيم ،والَيده بالتلمذة أبد ال ََرج ابن
وأورد المْ ْْ،نِّف يف تأكيْد هذا المعنا الحديث المروي يف الْ ْْ،حيُ» ،وفيه دله
♀َ «( :ال َي ْل َ:ى اهللَ بِ ِه َما َع ْبدٌ َغ ْي َر َشاك فِ ِ
الج َّ َة»).
يه َما إِ َّال َد َخ َق َ
َي المذكدر يف اآليٌ يف دله
فالحديث المذكدر مداف للن ِّ

 ( :ﯓ ﯔ ﯕ ).

و(الش ـ ) :أ (الش ْ ) مقدِّ مٌ (الريب)؛ فْْْْْْ (الريب) ش ْ ؛
َّ
(الري )
و ِّ
الص ـ َلة بين َّ
وزيادة.
(الش ـ ) :ه
فصلــق َّ
تداخل اإلدراك يف القلب ،فإ ا َ َدي هذا التداخل صْْار (ري ًبا)؛ إ
ينتج منه ل النَس واضهرا هبَّلا.
ٍ
الاتم اإلجما دلا أ (الريب) هد (الشْ ) ،وال هيراد به أنه بمعناه
و د َن َقل ابن أبي
َ
ٍ
دجد ريب إال بدجدد ش ٍّ يتقدمه.
من ك ِّل وجه؛ وإنما دلا ما دمناه؛ من أنه ال هي َ
وال ي ُْ ْ،يف ال ِّلسْْْا العربي أ يجعل (الريب) هد (الشْ ْ ) من ك ِّل ٍ
وجه؛ بل كل
ِّ ه َ
العربي يف إالداهما مَن المعنا ما ليس يف األخرى؛ فالترادِّ يف كالم
كلمتين يف ال ِّلسْْا
ِّ
هخر
العرُ ليل أو معدوم ،وبيا هذا يف مدض ٍع َ

.
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ثم َ كر المْ،نِّف الدي ًثا  -هد الدليل الثالث  -فيه التْ،ريُ بْْْْْ (اليقين)؛ وهد دله
ت وراء ه َذا الحائِ ِ
ِ
ط َي ْشـ َهدُ َأ َّال إِ َل َه إِ َّال اهللُ ُم ْسـ َت ْي ِ :ا بِ َها
َ
♀ (ألبي هرير َةَ :م ْن َل:ي َ َ َ َ َ
َق ْل ُب ُه») الحديث.
وداللته على ما لكر :يف دلهُ ( :م ْس َت ْي ِ :ا بِ َها َق ْل ُب ُه»).
والحْديثْا المْذكدرا دزاهمْا المْ ْْ،نِّف لْْْْْْ ْ الْ ْْ،حيُ»؛ فقْال( :كالهمْا يف
الَ ،
ٍ
مسلم».
حيُ») ،وهما يف صحيُ
«الصحيم»):
وإلا قيق يف حديث( :هو يف َّ
✓ فتار ًة هيراد به أنه يف جنس ال،حيُ.
ٍ
كتاُ صحيٍُ .
✓ وتار ًة هيراد به أنه يف
وجدت أالدً ا من أهل العلم يقدل( :ويف ال،حيُ» أ النبي ♀ ال
فإ ا
َ
كذا وكذا) ثم يذكر الدي ًثا:
 فقد يكد همراده :ويف الحديث الذي هد مَن جنس ال،حيُ الثابل.زوه إلا كتْ ٍ
ْاُ مَن كهتْب الْ ْْ،حيُ» ،والمراد هبْْا دنْْد اإلطال :
 و ْْد يريْْد د َالبتاري» و مسلم» ا ِّتَا ً ا ،أو بانَراد أالدهما.
َل دلا ٍ
البتاري»
أالد َ كر الدي ًثا ا ًال( :ويف ال،حيُ») ،ثم لم تجده يف
فإ ا و َ
ِّ
وال يف مسْْْ ٍ
ْلم» = فال َت ْعج ْل بتدهيمْْه؛ فْْإن ْه ْْد يكد همراده( :ويف جنس الحْْديْْث
ٍ
كتاُ مَن كهتب ال،حيُ» بعين َه.
ال،حيُ)؛ ال إرادة
وأشرت إلا هذا المعنا بقدلي:
ه

87

َ ْكْر الَ ْْْْ،
حْيَُْ » هربْ َم ْا َأ َرا هدوا
ه

َمْْ ْن َجْْن َْسْْْْْ َه َأ ْو هكْْ ْتْْ َبْْ َه هيْْ ََْْا هد

همْْتْْ ََْْ َدْْ َلْْ ْيْْ َه َأ ْو َمْْا ْانْْ ََْْ َر َدا

َبْ َه هم َحمْد (َ )1أ ْو هم ْسْْ ْلَم ( )2همن ََ َر ًدا

َ
إسماديل البتاري.
بن
( )1محمده ه
الحجاج النيسابدري.
()2
مسلم بن َ
ه
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س :ما دليق اشتراط (االن:ياد) من الكتاب والس َّة؟
جْْ :ال اهلل
ﮓﮔ

[لقما

 :ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒ

.]22:

ت بِ ِه».
ون َه َوا ُه َت َبعا لِ َما ِج ْئ ُ
و ال النبي ♀َ :ال ُي ْؤ ِم ُن َأ َحدُ ُك ْم َح َّتى َي ُك َ

ْااال هخر يتعل بشْر ٍ
كر المْ،نِّف  س ً
ط هخر من شْروط (ال إله إال اهلل)؛ وهد
شرط (االنقياد لَّلا).
والمراد بـ (االن:ياد) :اال ِّتبا .
فَّلد يتبع مْا تقتوْْ ْيْه هْذه الكلمٌْ؛ مبْادْدً ا مْا هينْايف انقيْا َده مَن الترك؛ ف هي َ
ظَّلر تْْْْ،ديقْه
ودم َله بْ (ال إله إال اهلل).
وأورد دلْيْْل ل ْ ْ :دل اهلل  ( :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
[لقما

.)]22:

وداللتـه على مـا لكره :يف دلْه ( :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
(االنقياد) مَن جملٌ إسْالم الدجه؛ إل ح:يُ :ته :االسْتسْالم هلل ،وال يحْ،ل اسْتسْالم إال
[لقمْا

)]22:؛ فْإ

ٍ
بانقياد.
أيوا يف اإلخال
واآليٌ المذكدرة هيستدَ ل هبا ً

؛ وهذا شَّلير يف كالم أهل َ
العلم؛ وهد
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أيوا؛ أل (اإلخال
معنًا صحيُ ً

) يندرج يف إسالم الدجه هلل.

وهْذا من ند التَسْْْْير الْذي يتبَر فيْه كْل متك ِّل ٍم بشْْْ ٍ
ْيء يرجع إلا هْذا األصْْْْل؛
ه
فْ (االنقياد) مَن إسالم الدجه ،و(اإلخال ) مَن إسالم الدجه.
وهد معدود يف اختالِّ التند دلا ما هد مبين يف مقدمٌ يف أصْْدل التَسْْير» البن
تيمي ٌَ الحَيد؛ و د َسب شرالَّلا.
ون َه َوا ُه َت َبعـا
وأورد المْ ْْ،نِّف ً
دليال هخر؛ وهد الْديْثَ ( :ال ُي ْؤ ِم ُن َأ َحـدُ ُك ْم َح َّتى َي ُك َ
ْم يف كتاُ السْنٌ» ،وأبد هن َع ٍ
ت بِ ِه»)؛ أخرجه ابن أبي داص ٍ
يم األصْبَّلانَي يف الليٌ
لِ َما ِج ْئ ُ
األولياء» ،وإسْْناده ضْْعيف ،وصْْححه جمادٌ ،وتْْ،حيحه بعيد؛ َب َس ْهه أبد ال ََ َرج ابن
َ
ٍ
والحكم».
رجب يف جامع العلدم
ت
ون َه َوا ُه َت َبعا لِ َما ِج ْئ ُ
ومعناه صْْحيُ؛ فإ (االنقياد) مذكدر فيه يف دلهَ ( :ح َّتى َي ُك َ

بِ ِه»).

والمراد ب ـ (الهوى) :الميل؛ وبه يتحق االنقياد؛ فإ ا صار ه
ميل العبد ل َ َما جاء به النبي
♀ فإنه يكد همنقا ًدا.
واآليات واألالاديث الدالٌ دلا صحٌ هذا المعنا متكاثَرة.
ِ
ومن أشهرها :دله

﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ [النِّساء]؛ فإ معنا هذه
اآليٌْ مهْابَ لمعنا الحْديْث بْاشْْْْرتاط َر ِّد األمر إلا مْا جْاء بْه النبي ♀ ،ثم
التسليم له؛ وهد القيقٌ (االنقياد).

