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

فَي شْْْأ َمن لم َيقب ْلَّلا :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ إلْْا ْْدلْْه :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ [ال،افات] اآليات.
الع ْل ِم؛ كَم َثـ ِق الغَيـ ِ
الهـدَ ى و ِ
ث
و ْال النبي ♀َ :م َثـ ُق َمـا َب َع َث ِي اهللُ ِبـ ِه ِم َن ُ
َ
ْ
َ
ت الماء؛ َف َص ْنبت ِ
َان ِم َْها ن َِ:ي ٌة َقبِ َل ِ
ِ
َان
َت الك َََل َ َوال ُع ْشــ َ الكَثِ َيرَ ،وك َ
اب َأ ْرضــا؛ َفك َ
َ َ َ
الكَثيرِ َأ َلــ َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب ِم َْها
َّاس َف َشــرِ ُبوا َو َســ َْ :وا َوز ََر ُعواَ ،و َأ َلــ َ
الما َء؛ َف َ َف َع اهللُ بِه ال َ
م َْها َأ َجاد ُب َأ ْم َســكَت َ
ين اهلل ِ
ت ك َََل؛ َف َذلِ َ َم َث ُق َم ْن َف َُ :ه فِي ِد ِ
ان َال ت ُْم ِســ ُ َماء َو َال ُت ْبِ ُ
َطائِ َفة ُأ ْخ َرى؛ إِن ََّما ِه َي قِي َع ٌ
َو َن َف َع ُه َما َب َع َث ِي اهللُ بِ ِه َف َع ِل َم َو َع َّل َمَ ،و َم َث ُق َم ْن َل ْم َي ْر َف ْع بِ َذلِ َ َر ْأساَ ،و َل ْم َي َْ :ب ْق ُهدَ ى اهلل ِ ا َّل ِذي

ت بِ ِه».
ُأ ْر ِس ْل ُ

ْااال هخر يتعل بشْر ٍ
كر المْ،نِّف  س ً
ط هخر مَن شْروط (ال إله إال اهلل)؛ وهد
(ال َقبدل)؛ فسأل دن (دليل اشرتاط (ال َقبدل) من الكتاُ والسنٌ).
والمراد بــ ـ (ال:بول) :اإل دا ؛ بأ يكد العبد م َ
ذدنًا خاض ًعا لَما تومنته (ال إله إال
اهلل) ،و ل ينْايف ردها؛ فإ راد (ال إله إال اهلل) ال يكد مْ َ
ذدنًا خاضْْ ْ ًعْا؛ بل هد متْال َف
ه
َ
مغالَب.
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وأورد المْ ،نِّف يف جداُ الس ْاال المذكدر دل اهلل  ( :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ [ال،افات )]22:اآليٌ وما بعدها.
وداللته على ما لكره :يف دله ( :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ [ال،افات])؛
َ
فذمَّلم باسْْْتكبارهم ،والمسْْْتكبَر يرد الح الذي جاء إليه ،والمامن بتالفه؛ فإنه يق َبل
الح الذي هخدطَب به.
فتكد اآليٌْ دالْ ًٌ دلا اشْْْْرتاط (القبدل)؛ ألنَّلْا يف ِّم أهْل الر ِّد؛ فْإ ا ه مدا لر ِّدهْا
فْ (القبدل) شرط لْ (ال إله إال اهلل).
ثم َ كر الديث أبي مدسْْا األشْْعري ◙ يف الْ ،حيحين» يف أ سْْام النا

يف

مال اة ما جاء به النبي ♀ مَن الَّلدى َ
والعلم؛ إل َجعلهم ثالثة أل اٍ:
ِّ

* فـالصـــ ف األول :الْذين انتَعدا هبْذا الَّلْدى َ
والعلم؛ فَّلم بمنزلٌْ الغيْث الكثير
ه
َّ
ِّ
شْب
أرضْا فكا منَّلا ن ََق ذيٌ  -يعني ً
أصْاُ ً
أرضْا بيوْاء  َ -بَلل الماء وأنبتل الكألَ والع َ

الكثير.
َ
والصـــ ف ال َّثـاين :الْذين هم بمنزلٌْ األجْادُ؛ وهي األر
* ِّ
َ
فيستقر فيَّلا؛ فينتَع النا بالدرود دليه واالستقاء منه.
والصـ ف ال َّثالث :الذين هم كالقيعا ؛ وهي األر
* ِّ

التي هت َ
مسْْ ْ المْاء؛

المسْتديٌ التي ال هت َ
مسْ ما ًء

وال هتنبَل كألً.
والْمْْذكْدر يف الْحْْديْْث هْد الْْال الْتْلْ يف ْبْدل الشْْ ْر مْم ْا جْْاء بْْه الْنْبْي
الهدَ ى و ِ
الع ْل ِم»).
♀ ،و هأشير إليه فيه بقدلهَ ( :م َث ُق َما َب َع َث ِي اهللُ بِ ِه ِم َن ُ
َ
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وهذا الحديث الديث دظيم ،والبن الق ِّيم يف بيانه كالم نافع يف الدابل الِّ ْ،يب» ،ال
العلم؛ إ لم َ
يسْْتغني دنه طالب َ
يأت ميره بنظيره؛ فإ هشْْرا الحديث لم يبلغدا يف بيا
معانيه ما أالس َن فيه ابن الق ِّيم يف الكتاُ المذكدر.
وشرط (القبدل) مير شرط(االنقياد) المتقدِّ م ك هره؛ فإ بينَّلما فر ً ا.
فبين (ال:بول) و(االن:ياد) ثالثة فرو):
األول :أ (القبدل) يتعل بالظاهر ،و(االنقياد) يتعل بالباطن.
■ َّ
■ وال َّثاين :أ (القبدل) يكد دند تل ِّقي خهاُ الشْر  ،ويكد (االنقياد) بعده ا ِّتبا ًدا
له.
■ وال َّثـالـث :أ (القبدل) ْد يشْْْْتمْل معْه القلْب دلا منْازد ٌٍْ تحتْاج إلا مجْا َهْ ٍ
دة،
وأما (االنقياد) فيتلد معه القلب مَن المنازدٌ.
وهمْا مْذكدرا يف دلْه

﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ [النِّسْْْْْاء]؛ فْْإ
دله﴿ :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾ إشْارة إلا (القبدل) ،و دله بعده﴿ :ﯥ ﯦ
ْب
المس القلْ َ
بحكم اهلل ْْد هي َ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾ إدالم بْْأ القبدل ه
معه منازدٌ؛ فال يكمل إيما العبد التا يتتلص مَن تل المنازدٌ.
ثم أشْْار إلا تمام الحال يف (االنقياد) بقدله﴿ :ﯭ ﯮ﴾؛ فإ التسْْليم هد
االنقياد التام.
َ
ْع منه بْْْْْ (التسْليم)؛ كاآليٌ المذكدرة ،و دله
ولَّلذا االتهَل يف القره يف مداض َ

:

ْليم هد
﴿ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾ [النِّسْْْْاء ،]125:يف نظْا َر لَّلْا؛ أل التسْْْ َ
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الغْايٌْ التي تنتَّلي إليَّلْا النَد

يف تل ِّقي خهْاُ الشْْ ْر ؛ ف َيتم انقيْادهْا وخوْْْْددَّلْا هلل

 بتسليمَّلا.
فـإن قـال قـائ ٌـق :لمْا ا نقدل( :اإلسْْْْالم هد االسْْْْتسْْْْالم هلل بْالتداليْد) ،وال نقدل:
(اإلسالم هد التسليم هلل بالتداليد)
والجواب :أنْه مع االالتَْال المْذكدر يف خهْاُ الشْْ ْر  -وال َسْْ ْيمْا القره -
بْ (التسليم)؛ فإ أهل َ
العلم َدرجدا دلا بيا القيقٌ اإلسالم برجدده إلا (االستسالم)؛
ألنه مقدِّ مٌ التسليم؛ فْ (االستسالم) ابتداء ،و(التسليم) انتَّلاء.
فالمسْْْْلمد يتحق لَّلم (االسْْْْتسْْْْالم) هلل بالتداليد بدخدلَّلم يف اإلسْْْْالم ،وأما
(التسليم) فال يتحق لَّلم إال بتمكن اإلسالم يف لدهبم.
■ فـ (التَّسليم) هد الحال ال هكملا التي هيَّل ِّيئ اهلل  لَّلا َمن يشاء مَن َخلقه.
وأما (االسـتسـالم) فَّلد أصْل ك ِّل ؛ي يشْرتك فيه المسْلمد ؛ ألنه مقدِّ مٌ اإلسْالم التي
■ َّ
يح،ل هبا.
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س :ما دليق اشتراط (اإلخالص) من الكتاب والس َّة؟
 :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ [الزمر.]3:

ج :ال اهلل
و ال

 :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ [الزمر].

و ال النبي ♀َ :أ ْسـ َعدُ ال َّا ِ
س بِ َشـ َفا َعتِيَ :م ْن َق َالَ ( :ال إِ َل َه إِ َّال اهللُ) َخالِصـا
ِم ْن َق ْلبِ ِه».
َح َّر َم َع َلى ال ـَّ ِ
ار َم ْن َقـ َالَ ( :ال إِ َلـ َه إِ َّال اهللُ)؛ َي ْب َت ِغي
و ْال ♀ :إِ َّن اهللَ
بِ َذلِ َ َو ْج َه اهلل ِ».

كر المْ،نِّف 
وهد (اإلخال

ْااال هخر يتعل بشْر ٍ
س ً
ط هخر مَن شْروط (ال إله إال اهلل)؛

)؛ فقال( :ما دليل اشرتاط (اإلخال

) من الكتاُ والسنٌ ).

و(اإلخالص)  -كما تقدم  -هد َ
تَ،يٌ القلب مَن إرادة مير اهلل.
واإلخال

يف (ال إله إال اهلل) هد بد د تل الشَّْلادة مع صَْاء لب العبد مَن إرادة

مير اهلل.
و َلكر المص ِّف أربعة أد َّلة تب ِّين لل :
فـاأل َّول :دلْه
بإرادة اهلل والدَ ه.

 ( :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ [الزمر )]3:أي الْ ْْ،ايف مَن كْ ِّل شْْْْا ب ٌٍْ؛
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 ( :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ [الْزمْر]) أي دْلْا الْحْْال

َّ
والـث ـاينْ :دلْْه
المذكدرة مَن تجريد اإلرادة هلل والده.

والـدَّ ليـق ال َّثـالـث :دلْه ♀َ ( :أ ْســـ َعـدُ ال َّـا ِ
س بِ َشـــ َفـا َعتِي») الحْديْث .رواه
البتاري.
وداللته على ما أراده المص ِّف :يف دلهَ «( :خالِصا ِم ْن َق ْلبِ ِه»).
وال َّـرابـعْ :دلْْه ♀ ( :إِ َّن اهللَ

َحـ َّر َم َعـ َلـى الـ َّ ـ ِ
ار») الْحْْديْ َ
ْث .رواه

البتاري ومسلم؛ فَّلد متَ دليه.
وداللته على ما قصـده :يف دلهَ «( :ي ْب َت ِغي بِ َذلِ َ َو ْج َه اهلل ِ»)؛ فإ ابتغاء وجه اهلل 
يكد بتداليد المراد؛ وهذا هد اإلخال

.
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الصد)) من الكتاب والس َّة؟
س :ما دليق ( ِّ
جْْ :ال اهلل

 :ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ [العنكبدت] إلا هخر
اآليات.
و ْال النبي ♀َ :مـا ِم ْن َأ َحـد َي ْشـــ َهـدُ َأ َّال إِ َلـ َه إِ َّال اهللُ َو َأ َّن ُم َح َّمـدا َر ُســـ ُ
ول
اهلل ِِ ،لدْ قا ِم ْن َق ْلبِ ِه؛ إِ َّال َح َّر َم ُه اهللُ َع َلى ال ِ
َّار».
لألدرابي الْذي َدلمْه شْْْْرا َع اإلسْْْْالم إلا أ ْال :واهلل ال َأ َزيْده دليَّلْا ،وال
و ْال
ِّ

ص منَّلا ،فقال رسدل اهلل ♀َ :أ ْف َل َم إِ ْن َلدَ َ)».
َأ ْن هق ه

كر المْ،نِّف 

ْااال هخر يتعل بش ٍ
س ً
ْرط هخر مَن شْروط (ال إله إال اهلل)؛

(ال،د ) من الكتاُ والسنٌ ).
ال،د )؛ فقال( :ما دليل ِّ
هد ( ِّ
(الصــد)) ه ا :تداليد اإلرادة يف شَّْْلادة (أال إله إال اهلل)؛ بأال يكد يف
والمراد بــــــ ِّ
القلب إرادة أخرى هتزاالمَّلا وتقهع دن محبدبات اهلل و َمراضيه.
وح:ي:تـه :أ يكد ال ِّلسْْْْا مداط ًئْا ل َمْا يف القلْب ،ويظَّلر لْ دلا الجدار بعمْل
العبد بما يدافقَّلا.
و َلكر يف تح:يق لل ثالثة أد َّلة:

97

األول :دله
فالدَّ ليق َّ

 ( :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮭ [العنكبدت]) اآليٌ.
 ( :ﮧ ﮨ ﮩ ) مع دلْه ( :ﯕ ﯖ

وداللتـه على مـا لكره :يف دلْه

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ )؛ فإ اإليما هد دل (ال إله إال اهلل) ،والمَلَُ يف دلَّلا
هد ال،اد ؛ ولذل ينجد يف فتنته التي هيَتَن فيَّلا.
َّ
(الْ،د ) يف دله:
بي ♀ فيه التْ،ريُ بْْْْْ ِّ
والدَّ ليق الثاين :الديث دن الن ِّ
( ِلدْ قا ِم ْن َق ْلبِ ِه») ،مع دله يف أولهَ ( :ما ِم ْن َأ َحد َي ْش َهدُ َأ َّال إِ َل َه إِ َّال اهللُ») .متَ دليه.
وأما الدَّ ليق ال َّثالث  -وهد يف الْ،حيحين» أي ًوْا  :-فَيه التْ،ريُ بْْْ ْ (ال ِّْ،د ) يف
َّ
دلْهَ ( :أ ْف َل َم إِ ْن َلــ ـدَ َ)») يعني أفلُ إ كْا صْْْْاد ًْا فيمْا التزمْه من هْذه الشْْ ْرا ع،
وأدظمَّلا :شَّلادة أال إله إال اهلل.
ه
درفل أ (اإلخال
وسب أ
َ

(ال،د ) يتعل بتداليد
) يتعل بتداليد المراد ،وأ
ِّ

(الصد)) و(اإلخالص):
اإلرادة؛ وهذا هد الفر) بين ِّ
■ فـ (اإلخالص) :تداليد المراد.
و(الصد)) :تداليد اإلرادة.
■
ِّ
فالمتلَص يتدجه إلا اهلل والده.
َ
بغيرها (.)1
وال،اد ال يتلط إراد َته محبدبات اهلل َ

( )1إلا هنا تمام المجلس الثالث ،وكا بعد المغرُ ليلٌ السْبل الثاين والعشْرين من ربي ٍع َ
اآلخر ،سْنٌ
ٍ
ثالل وأربعين بعد األربعمْا ٌ واأللف ،ومد هته :سادٌ ود يقتا .

