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

  وئ ەئ وئ(،   اهللال  ال إله إَ ْْْْْْْْ )أي ب ى ائ ائ ەئ  :اهلل  ل ا   ج:

 .هقدا به بألسنتَّلمبقلدهبم معنا ما نَ خرِّ[  ]الز  

 الن   و دله 
ِّ
 .«ةَ  َّ الَج   َق َخ دَ    اهللُ الَّ إِ   هَ لَ  إِ الَّ أَ   مُ لَ عْ يَ  وَ هُ وَ   اَ  مَ   نْ مَ :  ♀  بي

 

 
 

 

ا  كر بعٌ المْ،نِّف   لم  روط الْس  ر  ،إجمال تل  الْش  لَّلا واالًدا واالًدا  ْشَ   يهَْ،ِّ

تَّلا.  ببيا  أَدل 

لَّلا؛ فقال:   نٌ )وابتدأ بأو   (.؟ما دليل اشرتاط )العلم( من الكتاُ والس 

( فَّلي  وإ ا أهطلَ ،  القره إ ا أهطلَ  فَّلد   و)الكتاُ( نٌ   قل )الس 
ِّ
نٌ  الن بي  . ♀ سه

 وإلا  ل  أشرته بقدلي:  

   َ لَْْ أهطْْْ ُه لْْْ ا)إَْ   ا َْْ ت
الْْْ   (كَْْ َْْ ْره ه ف  قْْه

 

ٌ  )َأْو     ْْ ن َْْ   (سْْْْْْه ب َْْ  ف
ْ
ي َْْ ب  ْْ ْْن ْزَدا ه   ال َْْ   ت

بقدلْْه:    تمْْام [86:  خرِّ]الز  ى ائ ائ ەئ  : ْْال اهلل  )وأجْْاُ دنْْه  ( إلا 

 كالمه.

ا:   اوالمراد بــــــــ )الِعلم( هـ  اْه ا  معْن ا مَن بْي ر  دنَّْل ا جْاء يف الشْْْْ  والمراد  ،  إدراك ْم

س إليَّلا، وال،دلَّلا دليَّلا.)اإلدراك(:   بـ  وصدل النَ 

ا يتعل   بْ )ال  فال يهراد بْ )الَعلم( هنا: إدراك ك ر  مم  وإن ما  إله إال  اهلل(؛  لِّ ما جاء به الش 
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 ما يتعل   بمعناها.المراد:  

ر  ،  ([86: خرِّ]الز  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ: )د يف  ل   دل اهلل  روأو وفس 

 .( اهللال  ال إله إَ )( بأن ه  )الح   

 َّلا ولهزومَّلا.ق   ثبدتَ ح؛ لتالكلمٌ هي الح   ل هذه وَجع

 م )الح ِّ واس
ِّ
ر  والكالم العربي  أوسع مَن هذا المعنا.  ( يف خهاُ الش 

؛ فَّلد مَن َ ك  والمذكور يء؛ ألن ه أدظم ما فيه.هد أال   الح ِّ  ر بعض أفراد الش 

ٌ  دلا اشرتاط الَعلم بْ )ال إله إال  اهلل(، وأن ه  يكد   ا لَّلا دالًَما    د  أ ال بوهذه اآليٌ دال 

   به لسانه.بمعنا ما َنه

ــرأُل م  الحديث ال     ها:وألـ
 
ْْنِّف: أ   الن بي   نْ مَ   ال: )  ♀  ذي أورده الم،ْ

 .◙من الديث دثماَ     رواه مسلم   .(«ةَ  َّ الَج   َق َخ دَ    اهللُ الَّ إِ  هَ لَ  إِ الَّ أَ  مُ لَ عْ يَ   وَ هُ وَ   اَ  مَ 

ْْرتاط  وفيه وهد أن ه ال معبدَد ال ؛  ؛  ؛ فإن ه َ ي دها بالَعلم بمعناها(ملالع): الت ،ْْريُ باش

 .إال  اهلل

رطَ   فَمن  ال: )ال إله إال  اهلل( دالًما بمعناها ا إ ،  فقد اسْتد  هذا الشْ  كا  جاهاًل    وأم 

د نههقه هبا ال ينَعه.  معناها  فإ   مجر 

ْْاْها؛ وْهذا هد    ـفالم:صــــود ِمن قول )ال إـله إالَّ اهلل(: الَعلم بمعْناْها، والعْمل بمقتوْْ

 .ذي ينَع العبدَ ال  
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 ما دليق اشتراط )الي:ين( من الكتاب والس  َّة؟  س:

:  إلا  دله   ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ:  اهلل    دل ج:

 .ات[رجه ]الحه   ۅ ٴۇ ۋ ۋ 

 الن   و دله 
ِّ
ــْ أَ :  ♀  بي ــُ رَ   ينِّ أَ وَ    اهللُ الَّ إِ  هَ لَ  إِ الَّ أَ   ُد هَ شـ ا  مَ هِ بِ  ى اهللَ :َ لْ  يَ ، اَل اهللِ   وُل سـ

 «. َّةَ الَج   َق َخ  دَ الَّ إِ  ؛امَ يهِ فِ   اك  َش  رَ يْ غَ  ٌد بْ عَ 

  اهللُ الَّ إِ   هَ لَـ  إِ الَّ أَ   ُد ـهَ شــــْ يَ   طِ ائِ ا الـحَ َذ ـهَ   اءَ رَ وَ   َت َلِ:يـ   نْ مَ :  ألبي هريرةَ   ♀وْ ال  

  .« َّةِ الَج بِ  هُ رْ شِّ بَ فَ  ،هُ بُ لْ ا قَ هَ ا بِ    :ِ يْ تَ ْس مُ 

  .«يُحَ ال،     كالهما يف
 

 
 

 

وهد    ؛ْساااًل هخر يتعل   بْشرٍط هخر مَن ْشروط )ال إله إال  اهلل( المْ،نِّف    كر

نٌ )اليقين(؛ فقال:  ) ( أي اليقين بْْْْ )ال إله إال   ؟ما دليل اشرتاط )اليقين( من الكتاُ والس 

 اهلل(.

ــق )الي:ين(:؛  القْلباالسْْْْتقرار الجْازم هْبا يف  والمراد بــــــــ )الي:ين(:   إنَّ ألــ مَن    ـف

ي    ومنهاالسْْتقرار؛   مِّ واله فال )يقينًا(؛ أل   العبد يسْْتقر  جسْْده   المدته سْْه ه إ ا خرجل ره

ٌ  ر  ده بْ تَ   .منه الرك

ا ْيدل  دلا اشْْْْرتاط )اليقين( يف )ال إْله إال  اهلل(:      الم،ْْْْنِّف  د  روأو مْم 
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 َْْ ْْدل )ه    ْْه     ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ:  ْْح (، [15:  اترجْْه ]ال

 وجعلَّلا دلياًل دليه.

ه نڭ ڭ ڭ: )يف  دْله    :و)اليقين( فيَّْلا يْ َ(؛ ْفإنْ  ْْ )الر    لْْْْْْ
يْهه ال  َون،  ب(ي

يب.ل اليقين القلَب َخراليقين؛ فإ ا َدخق   إال  بح،دل يتح  ج منه الر 

ـي (: س واضْْْْهراهبْا؛ َ ك  و)الرَّ ٌ  م ل  النَ  اْد قين؛ منَّلم: ابن تيميْ  ن المره جْم   ٌَ حقِّ

رج ابن رجٍب ، وصاالبه ابن القالحَيده  ََ    .يِّم، والَيده بالت لمذة أبد ال

حيُ«، وفيهيف  د الم،ْْْْنِّف يف تأكْيد هذا المعنا الحديث المروي  روأو  دله      ال،ْْْْ 

 (.« َّةَ الَج   َق َخ  دَ الَّ ا إِ مَ يهِ فِ   اك  َش  رَ يْ غَ  ٌد بْ ا عَ مَ هِ بِ  ى اهللَ :َ لْ  يَ اَل »: )♀

 المذكدر يف اآليٌ يف  دله
ِّ
ي  .(ڭ ڭ ڭ):    فالحديث المذكدر مداف   للنَ 

ي ( و)الشــَّ (و َلة بين )الرَّ ()  أ   :  الصــِّ يب(؛ فم  الشْْ    مٌ )الر  ْْ )قدِّ يبْْْْ  ؛  شْْ   (الر 

 .وزيادة  

ل اإلدراك    فصلــق )الشــَّ (: ؛ إ   (ًباير)فإ ا َ َدي هذا الت داخل صْْار  ،  يف القلبتداخه

س واضهرابه   َّلا.ينتج منه  ل  النَ 

يب( هد )الْش      اإلجما   و د َنَقل ابن أبي الاتمٍ  وال يهراد به أن ه بمعناه  ،  (دلا أ   )الر 

مناهلِّ وجهٍ ن كم مه.ب  إال  بدجدد شيد ردَج مَن أن ه ال يه   ؛؛ وإن ما دلا ما  د    ٍّ يتقد 

 ،ْْْ وال ي
ِّ
ْْا  العربي ( م  يهجَعل  أ   ُ  يف اللِّسْ    ْْ يب( هد )الشْ   ؛ بل كل  لِّ وجهٍ ن ك)الر 

 
ِّ
يف إالداهما مَن المعنا ما ليس يف األخرى؛ فالت رادِّ يف كالم   كلمتين يف اللِّسْْا  العربي

 .  ، وبيا  هذا يف مدضٍع هخرَ العرُ  ليل  أو معدوم  
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ليل الث الث -ر الم،ْنِّف الديًثا  ثم  َ ك )اليقين(؛ وهد  دله  فيه الت ،ْريُ بْْْْْ   -  هد الد 

ا هَ ا بِ    :ِ يْ تَ ـسْ مُ    اهللُ الَّ إِ  هَ لَ  إِ الَّ أَ  ُد هَ ـشْ يَ   طِ ائِ ا الَح َذ هَ  اءَ رَ وَ   َت َلِ:ي  نْ مَ :  ألبي هريرةَ )  ♀

 ( الحديث.«هُ بُ لْ قَ 

 (.«هُ بُ لْ ا قَ هَ ا بِ    :ِ يْ تَ ْس مُ  يف  دله: )وداللته على ما لكر:  

حيُ«؛ فقْال:   ْْ  ال،ْْْْ  المْذكدرا  دزاهمْا الم،ْْْْنِّف لْْْْْْ ا    كالهمْا يف )والحْديْث

   «.وهما يف  صحيُ مسلمٍ ،  («يُحَ ال،   

:    وإلا حيم«)قيق يف حديث   :(هو يف »الصَّ

حيُ. ✓  فتارًة يهراد به أن ه يف جنس ال، 

✓  ٍُ ٍُ صحي  .وتارًة يهراد به أن ه يف كتا

حيُ«ن أهل العفإ ا وجدَت أالًدا م    لم يقدل: )ويف  ال، 
 
 ال    ♀  أ   الن بي

 كذا وكذا( ثم  يذكر الديًثا:

راده - حيُ الث ابلويف الحديث ال  :  فقد يكد  مه  .ذي هد مَن جنس ال، 

تْْ زوَ و ْْد يريْْد د  - مَن كه  ٍُ حيُ«،  ه إلا كتْْا :  والمراد هبْْا دنْْد اإلطال ب  ال،ْْْْ 

 « اتَِّاً ا، أو بانَراد أالدهما.لم  « و مس البتاري  

حيُ«)ر الديًثا  ا اًل:  دلا أالٍد َ ك فإ ا و ََل  «  ، ثم  لم تجده يف  البتاريِّ (ويف  ال، 

َتْعجْْ وال يف  مسْْْْلمٍ  الحْْديْْث  « = فال  راده: )ويف جنس  مه ه  ْْد يكد   فْْإنْْ  بتدهيمْْه؛  ل 

ت ٍُ مَن كه حيُ(؛ ال إرادة كتا حيُ« بعينَ ال،   ه.ب  ال، 

 وأشرته إلا هذا المعنا بقدلي:

 



87 
 

ره   َُ  َ كْْ ْي حَْ َْْ   «ال،ْْْْ  م بْ  َأَرادهواره  ا 

 

نْسَْْْْْْ   جَْْ ْن  هَ مَْْ بَْْ تْْْ كْْه َأْو  ََْْ   َه   اده يْْه

َردَ   ََْْ انْْْ ا  مَْْ َأْو  َه  يْْْ لَْْ دَْْ    ََْْ تْْ   امْْه

 

د    َحمْ  َه مه لَم    (1)  بَْ ْْْ سْْ َرًدا   (2)  َأْو مه ََ ن  مه

  

 

 

  

 

 .البتاري    إسماديَل  بنه  ده محم   (1)

اج الن يسابدري   مسلمه  (2)  .بن الَحج 
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  ؟ة َّ من الكتاب والس    (االن:ياد)ما دليق اشتراط    س:

اهلل    ج: ْْال  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ   : 

 .[22]لقما :  گ گ 

 و ال الن 
 
 ع  بَ تَ  اهُ وَ هَ  ونَ كُ ى يَ تَّ َح   مْ كُ ُد َح أَ  نُ مِ ؤْ  يُ اَل :  ♀  بي

 .«هِ بِ  ُت ئْ ا جِ مَ ا لِ

 

 
 

 

ن ْشروط )ال إله إال  اهلل(؛ وهد  مٍط هخر  رْساااًل هخر يتعل   بشْ  المْ،نِّف    كر

 االنقياد لَّلا(.)ط  رش

 االتِّبا .والمراد بـ )االن:ياد(:  

ر ت،ْْْْديْقه  ظَّلَ ه مَن الت رك؛ فيه ْباْدًدا ْما يهْنايف انقْيادَ فَّلد يت بع ْما تقتوْْْْْيه ْهذه الكلْمٌ؛ م

 ه بْ )ال إله إال  اهلل(.ودملَ 

اهلل    دوأور ْ دل   : ْْ ْْل  ل )دْلي   ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک: 

 (.[22]لقما :

ا لكره:   ه على ـم ه: )وداللـت إ    ؛  ([22]لقمْا :  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  يف  دْل ْف

: االسْتسْالم هلل، وال يح،ْل اسْتسْالم  إال   هإل ح:ي:تُ مَن جملٌ إسْالم الدجه؛    )االنقياد(

 .بانقيادٍ 

واآليٌ المذكدرة يهستَدل  هبا أيًوا يف اإلخال ؛ وهذا شَّلير  يف كالم أهل الَعلم؛ وهد  
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ُ  أيًوا؛ أل   )اإلخال ( يندرج يف   .إسالم الدجه هللمعنًا صحي

ْْلل  متكذي يهتبَر فْيه كْ الْ    الت َسْْْْير  من ند وْهذا   ؛  لٍِّم بشْْْْيٍء يرجع إلا ْهذا األصْْ

 و)اإلخال ( مَن إسالم الدجه.،  )االنقياد( مَن إسالم الدجه فْ

مٌبوهد معدود  يف اختالِّ الت ند   دلا ما هد م الت َسْْير« البن    دليف أصْْ   ي ن  يف  مقد 

 َّلا.الرالحَيد؛ و د َسب  ش  ٌَ تيمي  

ا عـ  بَ تَ   اهُ وَ هَ   ونَ كُ ى يَ تَّ َح   مْ كُ ُد ـحَ أَ   نُ مِ ؤْ  يُ اَل  )  :وأورد الم،ْْْْنِّف دلياًل هخر؛ وهد اْلدْيث

«، وأبد نهَعيمٍ   (؛ أخرجه ابن أبي داصْمٍ «هِ بِ   ُت ئْ ا جِ مَ لِ  نٌ   األصْبَّلانَ   يف كتاُ  السْ 
 
يف  الليٌ    ي

ٌ  األولياء«، وإسْْناده ضْْعيف   حه جماد ه؛ بَ ، وت،ْْحيحه بعيد  ، وصْْح  َرج ابن سَْْ ََ ه أبد ال

 م«.يف  جامع العلدم والَحك  رجٍب 

  ُ  ع  بَ تَ   اهُ وَ هَ   ونَ كُ ى يَ تَّ َح  ؛ فإ   )االنقياد( مذكدر  فيه يف  دله: )ومعناه صْْحي
  ُت ئْ ا جِ مَ ا لِ

 (.«هِ بِ 

ــ )اله  العبد    الميل؛ وبه يتحق   االنقياد؛ فإ ا صار ميله  ى(:ووالمراد ب
 
  لََما جاء به الن بي

نقاًدا.  ♀  فإن ه يكد  مه

ال ٌ دلا ص ٌ هذا المعنا متكاثَ واآليات واألالاديث الد   .رة  ح 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿: :  دله  هرهاش أ  وِمن

؛ فإ   معنا هذه ساء[]النِّ ﴾ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئې 

 اآلْيٌ م
 
، ثم   ♀  ْهابَ   لمعنا الْحدْيث ْباشْْْْرتاط َردِّ األمر إلا ْما ْجاء ْبه الن بي

 الت سليم له؛ وهد القيقٌ )االنقياد(.

  


