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  ؟ باجتماعها فيهها إالَّ تي ال ت فع قائلَ الَّ   ( اهلل إله إالَّ شهادة أالَّ )ما هي شروط    س:

ٌ :    ج:   شروطَّلا سبع

ل: العلم بمعناها نًَيا وإثباًتا.  األو 

 والث اين: استيقا ه القلن هبا.

 الث الث: االنقياده لَّلا ظاهًرا وباطنًا.

ابع: الَقبدل لَّلا؛ فال َيرد    شيًئا من لدازمَّلا ومقتَوياتََّلا.الر 

 التامس: اإلخال  فيَّلا.

دىه من صميم القلن ال باللِّسا  فقط. اد : ال،ِّ  الس 

ابع  .المحب ٌ لَّلا وألهلَّلا، والمداالةه والمعاداةه ألجلَّلا:  الس 
 

 
 

 

ا   م مَن بْيا  دلْيل شَّْْْْْلادة )أال  إْله إال  اهلل(     ؒالم،ْْْْنِّف  كرلمْ    ، ومعْناْها ْما تْقد 

ما هي شْروط )شَّْلادة أال  إله إال  اهلل( ال تي ال )ْتبعَّلا بسْااٍل يتعل   ببيا  شْروطَّلا؛ فقال:  أَ 

 (.تنَع  ا َلَّلا إال  باجتمادَّلا فيه 

 : شروط تل  الكلمٌ.فَذكر أنَّ المسؤول ع ه ه ا

 (.يهال تي ال تنَع  ا َلَّلا إال  باجتمادَّلا ف):  وعلَّق ابتغاَء معرفتها ب:وله

ْْا لَّلا وال تتحق   منَعته  ْْل فوْ َّلا الت ه يأيف هبا فالكلمٌ اله يِّبٌ )ال إله إال  اهلل( ال تح،ْ

بعٌ. روط الس  ًٌ هبذه الش   العبد مقرون
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ٌ  )ثم  أجاُ دنه بقدله:    ها واالًدا واالًدا.(، وَدد  شروطَّلا سبع

 كالم أهل العلم.وَ كر شروط )ال إله إال  اهلل( بإثباهتا لَّلا:  ديم  يف 

ٌ  -  من الت ابعين  - هد الحسن الب،ري    هاَمن َلكر اإلشارة إلى شروطِ  وأقدمُ  ؛ فَي  ، 

ادر المعرو،    -  الَرزدى مع  أبي رجْاءٍ شَّْْْْلدده دفَن   ه:    -الشْْْْ  ه  ْال ْل   مْا أدْددَت  أنْ 

إي اك  فْشروًطا،    معَّلافإ     فقال الحْسن:  ،  فقال الَرزدى: ْشَّلادة أال  إله إال  اهلل،  «للمدت 

حَ،   .«نٌو ذ، المه

 يف  سْْْْير أدالم الن بالء«، وابن رْجٍن 
 
هبي ه ْبه: اْلذ  ند  ٌ ْبالل َِ المه  ْْ يف   َ كر ْهذه الق،ْْ

 كتاُ الت داليد«. المعرو، أيًوا باسم   -  كتاُ  كلمٌ اإلخال «

ْداه ْبأ   جْعَل   ْفإثْبات شْْْْروٍط لَّْلذه الكلْمٌ أثري؛ دتي ه  ْداه َمن اد    األصْْْْل، ال كْما اد 

ر؛لَّلذه الكلمٌ    شروطٍ  من المتأخِّ ٌ  ف  الادل  يف الز   .اإلشارة إليه  ديم

كَر كذل  معناه يف كالم َوْهَن  ،   ؛ أن ه  ال: بن منبِّهٍ  و ه ولكن  ال إله إال  اهلل مََتا  الجنٌ 

؛ دل قه «ُ ل َتَ  لم يه وإال  ،  ُ ل تَ فه   ه أسْْنا   ل  بمَتاٍ   فإ  جئَل   ؛ له أسْْنا   إال    ليس مَتا   

ْْلَ   البتاري   ْْبَّلانَ   ه أبد نهَعيمٍ يف  صْْْحيحه«، ووصْ  األصْ
 
ٌَْْ الجن ٌ« وكتاُ    ي يف كتاُ  صْ

  اَلليٌ األولياء«.

إشْْْْارة  إله تد  ف انتَاْ العبد هبذه الكلمٌ يف   «وما مَن مََْتاٍ  إال  له أسْْْْْنا  فقدله:  

ْْن الب،ْْري   اه الحس ْْم  ْْناًنا(، وس اه هد )أس ْْم  ا س لِّقل به مم  يف   دخدل الجنٌ  بتحقي  ما ده

مٌ )شروًطا(.  الحكايٌ المتقدِّ

 
ِّ
   ويف ترجمٌ دبد ال ني

ِّ
ئَ يف   يل طبقات الحنابلٌ« البن رجٍن   المقدْسي ل دن  ؛ أن ه ْسه

َه إاِلَّ اهللُ َمْن  اْلدْيث   اَل: )اَل إِلـَ ةقـَ َق الَج َـّ حَكم     هد  ْبل   فْقال:  «: ْهل هد منسْْْْد   ( َدـخَ مه
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م  إليه شروط  أهَخره ثابل    انتَّله كالمه.  .«، لكن َزيد فيه وضه

  فذكر أ   هذه الكلمٌ  ات شروٍط.

ٌ    (تداليد األلدهي ٌ)ولظَّلدر ندْ  ل وما بعده يف وسْْط  رو  هذه األم  در األو  يف ال،ْْ 

رة وتزاَيد َنَّلض َمن   عف فيه يف القرو  المتأخِّ  ْْ ا َظَّلر الوْ ْْعيٍد واالٍد؛ فلم  لم تهجَمع يف صْ

.ًٌ  َنَّلض مَن أهل الَعلم باإلشارة إله شروط )ال إله إال  اهلل( مجمدد

ها مجموعة  بِذكرها ســبعة   يف  فتُ المجيد«؛    نٍ سَْْ المن بن اَل : دبد الر  وأقدم َمن عدَّ

بعٌ، وأخذَ  روط السْ  ة ديد   ،  ها دنه بعده َمن أخذهافَعد  هذه الشْ  ر  ا يف   ه و كرها هد أيوًْ

َر بما َسدى اهلل(. دين«، وزاد ثامنًا: وهد )الكه  المدالِّ

 
 
ْيادة: ابن ْ اسٍْْْْم الْعاصْْْْمي د  شْْْْروط )ال إْله  وَتبَْعه دله إثْبات ْهذه الزِّ إال  اهلل(  ؛ فعَْ

ًٌ، وكذل  شْْْْين شْْْْيدَخ  ؛ فأشْْْْار إله الث مانيٌ يف البيتين  تيٍ  دَ  بنَ   بن المدَ   نا سْْْْعده ثماني

ا رين دنه؛ فإن ه  ال: َّليرين الس   الش 

ْد هَ    ،َوإَْخاَل     ،َيَقين    ،َدْلم    َمعْ   وصَْ

 

  ٌٍ  ْْ ب َْْ ح َْْ ْْادٍ   ،م ي َْْ ق ْْْ ْْْ ،  َوان ا َوال َْْ َّل َْْ ل دله  ْْه ب َْْ  ق

  َْْ َّل نْه
امَْ َْْ ث َْْد  ا    :اَوَزي َْْ بَْم   َ ْْْ ن

مَْ َرا ه  َْْ  اْلكْه

 

اإْلَ   َدى  َْْ اأْلَ سْْ َن  مَْ َه  َْْ َْْ ل َّل
أهلَْ ْد  َْْ اَ    َْْ  ا ْوث

د بن أالمدَ   ٍُ   ، وسْعده بن سْعيدٍ   أنشْدنيَّلما محم   اال: أنشْدنا سْعد  ،  ↓  بن فال

 ، و كرا البيتين.دتيٍ   بنه   بن المده ا

ه يرجع إله معنه )ال إْله إال     وأدرَ   امن؛ ألنْ  رين دن ْددِّ الثْ  جمَّلدر دلْماء المْتأخِّ

 َّلا؛ أي داخل  يف القيقتَّلا.اهلل(؛ فَّلد مَن َشهرها ال َشرطَ 

ْست نَ زم؛ المه رًطا فإن ه يكد  مَن باُ الال  ه ْشَ روط  ولد  يل بتْسديٌ ددِّ ه دنه بتل  الْش 

بعٌ.  الس 
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بق  وتعلمُ  ا ســـَ : أ   أصْْْل إثبات شْْْروٍط للكلمٌ اله يِّبٌ )ال إله إال  اهلل( معرو،  يف ممَّ

ٌ يف كالم الحسن الب،ريِّ  ل يف صدر األم  ، ثم  و ع يف كالم كالم أهل العلم مَن القر  األو 

   ؛ميره
ِّ
   كالحافِ دبد ال ني

ِّ
ْْي َجد يف كالم  دٍم بعده، ذي  كرناهيف الجداُ ال    المقدسْ  ووه

 باسم ) يدد ال إله إال  اهلل(.

ًٌ وإن ما صْْْار لَ  ًٌ أو ثماني وها سْْْبع ًٌ؛ فَعد  ها مبي ن ر فوْْْيلٌ َددِّ ،  -م كما تقد   -  من تأخ 

  ٌ  .والقدل المتتار أن َّلا سبع

 وهذا الَعد  يتعلَّق به أمران:

أ   إثبات كد  شْْيٍء منَّلا شْْرًطا ثابل  بدليٍل؛ فإ ا  يل: )اليقين شْْرط     أحدهما:   *

 ، وكذا يف بقي تَّلا.ثابٍل مَن شروط ال إله إال  اهلل( فَّلد دن دليٍل  

ٌ، فْكل  وااْلٍد منَّْلا ْله دلْيل  واآلخر:   * روط ْناتج  مَن اسْْْْتقراء األدلْ    أ   ْدد  ْهذه الشْْْْ 

م   - يادة دليَّلا.  يقتوي الح،رَ ، وهذا االستقراء ال  -كما تقد   ويمنع الزِّ

سْْْاغ  ل     :فَمن أمكنه أ  يهبيِّن أ   شْْْيًئا ما شْْْرط  مَن شْْْروط )ال إله إال  اهلل( بدليله

ًٌ و كأركا  اإلسْْالم التمسٌْْ،  ؛  جاز؛ أل   المعدودات مَن أصْْدل الَعلم تارًة تكد  تد يَي 

 ًٌ َّلا، ومنه: دد  شْْْروط )ال إله إال   يجتَّلد المتكلِّمد  يف الَعلم يف إثباتَ   وتارًة يكد  اجتَّلادي 

.ًٌ  اهلل( هنا سبع

ْْيًئا من شْْروط )ال إله إال  اهلل( لم يهذَكر وَبي ن دليلَ  ،    :هفإ ا َوجد أالد  ش فإ    ل  جا ز 

ُ  الت أصيل. ليل ص  ال مندوالٌ دنه؛ فإ ا َثبل الد 

 ين:وي بغي أن ُيتوقَّى من أمر

بعٌ وهد يرجع إله واالٍد منَّلا؛ فمأحدهما:   * ه  اأ  يهذَكر شيء  مير هذه الس  أمكن رد 
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 إله شيٍء منَّلا لم يهعد  شرًطا جديًدا.

ا يرجع إله معنه )ال إله إال  اهلل(؛ فيكد  مَن  واآلخر:   * رًطا، ال ممْ  أ  يهمي ز كدنه شَْْْْ

ا هد خارج  دنَّلا.  القيقتَّلا، ال مم 

رط يتعل   بكدنه خارج الماهيٌ    فإ   إثبات رط( يف ؛  -  يعني الحقيقٌ -الشْْ  ــَّ ــ )الش فــــ

، وال يلزم مَن  ذي يلزم مَن ددمه العدمه هد التارج دن الماهيٌ ال   ينالـــطالأل األلـــوليِّ 

 وجدده وجدد  وال ددم  لذاته.

الة؛ فإ ا َدَدم    (رفع الَحَدل)مثاله:    ْْ ْْرط  لل،ْ فلم يكن العبد دله    (الَحَدل  رفعه )شْ

ُ    ؛طَّلارةٍ 
الة ال ت،َْْ وإ ا َرفع العبد اَلَدثه لم يلزم  ،  -  أي باطاًل  -  وتكد  َدَدًما،  فإ   ال،ْْ 

 ذي َرفع به اَلَدثه.أ  ي،لِّي صالًة بذل  اله َّلدر ال  

علل تقييًدا لْ   ٌ  جه روط المذكدرة المعدودة يف كالم الم،ْْْْنِّف هي سْْْْبع وهذه الشْْْْ 

ل م الدصْْْدل«؛  )الكلمٌ   ْْه اله يِّبٌ( أن َّلا ال تنَع إال  مع وجددها، و د أشْْْار إله  ل  يف  سْ

 فقال:

َدْت  ِّْْ ي ْد  ْه َْْ   
ٌٍ
َْْ ع بْْ َْْ سْْ وٍط  ره ْْه  َوبَشْْ

 

دَ  الْ   كََرْت َوفَي نه،ْه ا  ه  َداْلَي اَلقذ

لَّلا واالًدا واالًدا؛ فقال يف إجمالَّلا:    ِّ، ََ ها الم،نِّف إجمااًل هنا، وسيه  و د َدد 

(  : ٌ   شروطَّلا سبع

ل: العلم بمعناها نًَيا وإثباًتا.  األو 

 والث اين: استيقا ه القلن هبا.

 الث الث: االنقياده لَّلا ظاهًرا وباطنًا.

ابع: الَقبدل لَّلا؛ فال َيرد  شيًئا من لدازمَّل  ا ومقتَوياتََّلا.الر 
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 التامس: اإلخال  فيَّلا.

دىه من صميم القلن ال باللِّسا  فقط. اد : ال،ِّ  الس 

ابع  (.المحب ٌ لَّلا وألهلَّلا، والمداالةه والمعاداةه ألجلَّلا:  الس 

  : كدنه ثابًتا فيه، ْشديدَ والمراد،  : يعني أصْله الذي يجتمع فيه(لـميم ال:ل )ومع ى 

 الل ،دى به.

 

 
  


