
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 من قوله :

لما ذكر المصنف رحمه هللا تعالى بؤن مراتب الدٌن ثالثة اإلسالم ثم أعلى منها 

اإلٌمان ثم أعلى منهما اإلحسان قال وكل مرتبة من هذه المراتب الثالث لها أركان 

معذوراً ال ٌقوم إال بها فمن لم ٌؤت بها ال ٌكون قد حقق تلك المرتبة إال إن كان 

كالحج أو ال ٌجب علٌه فعل ذلك كالزكاة سوى زكاة الفطر فهً واجبة على كل أحد 

قال فقوله فؤركان اإلسالم خمسة شبهت بخٌمة له خمسة أطناب ال ٌقوم إال بها هذه 

األطناب اإلسالم ال ٌتماسك إال بها وعمود تلك الخٌمة الصالة فلو اختل شًء من 

ك الخٌمة قال وأركان اإلسالم خمسة شهادة أال إله إال تلك األطناب الخمسة سقطت تل

هللا وأن دمحما رسول هللا هنا ركن واحد ذكرها وإن كانتا شقٌن اثنٌن شهادة أال إله إال 

هللا وأن دمحما رسول هللا وجعلت تلك الشهادتٌن شهادة واحدة ألنها ال ٌتم إحداهما إال 

رسول هللا مكملة لشهادة أال إله إال هللا لو  باألخرى فكؤنها شًء واحد فشهادة أن دمحماً 

قال شخص ال معبود بحق إال هللا وقام ٌعبد هللا على غٌر ما أتى به النبً ملسو هيلع هللا ىلص لم ٌكن 

محققاً لتلك الشهادة فكان مثال ٌصلً لغٌر القبلة ما كان ٌحقق الشهادة وكذلك لو قال 

ودات غٌر هللا لم ٌكن محققاً لتلك الشهادة أشهد أن دمحماً رسول هللا لكن هناك معب

فجعلت شقٌن اثنٌن ألن من شروط قبول العمل الصالح ركنٌن اإلخالص والمتابعة 

ه إال هللا والمتابعة هو شهادة أن دمحماً رسول هللا ومعنى اإلخالص هو شهادة أال إل

ؤنك رأٌت ربك شهادة أال إله إال هللا الشهادة ٌعنً تخبر بما شاهدته ببصرك فتشهد ك

ببصرك بؤنه واحد وشهدت جمٌع ما فً الكون وإذا معبوداته باطلة فإذا قٌل لماذا 

المشاهدة أي قٌل شهادة أال إله إال هللا علمت ذلك بالسمع ودل علٌه العقل جعلت 

الشهادة هنا لقوتها بالسمع كؤنك مشاهد لها بالسمع فمثالً لو قٌل لك سمعت أن فالناً 

ً مات لماذا ألنه أتاك خمسٌن شخص ٌقولون رأٌنا فالن مات تقول أشهد  بؤن فالنا

ألنه متحقق مات رأٌنا فالن مات فؤنت لما سمعت قلت أشهد كؤنك مشاهد لموته 

عندك ذلك فهنا شهادة أال إله إال هللا كؤنك مشاهد لربك سبحانه وتعالى بانه هو 



داته باطلة لذلك الشهادة المستحق وحده للعبادة ثم طلعت فً الكون فاذا جمٌع معبو

منزلة ما سمعته منزلة ما شاهدته لٌقٌنك بالشهادة قال شهادة أال إله إال هللا وشهادة 

أن دمحما رسول هللا كؤنك شاهدت الوحً ٌنزل على دمحم وهو ٌخبره بؤنه رسول هللا 

نً معنى الشهادة وأنت شاهدت نبٌك دمحم ملسو هيلع هللا ىلص هذا معنى شهادة ان دمحما رسول هللا ٌع

لكن ما معنى شهادة ان دمحما رسول هللا ٌؤتً تصدٌقه فٌما اخبر وطاعته فٌما امر 

واجتناب ما عنه نهى وزجر واال ٌعبد هللا اال بما شرع ٌؤتً ان شاء هللا قال شهادة 

اال اله اال هللا وان دمحما رسول هللا هذه ركن ثم منهج المصنف دائما ٌذكر لكل مسؤلة 

هذه طبٌعته فً مإلفاته حتى ٌتبع المسلم ما ذكره بالدلٌل لٌكون على ٌقٌن انه دلٌل و

ٌعبد هللا على حق هنا ما ذكر لك ان اركان االسالم خمسة ٌعطٌك كل دلٌل وٌعطٌك 

لكل ركن دلٌل ذكر ان اركان االٌمان ستة ٌعطٌك اركانها وٌعطٌك ادلة علٌها قال 

تقد بٌقٌن الن النص امامك كانه ٌقول االحسان ركن واعطاك دلٌال حتى انت تع

الدلٌل امامك وال تنظر الى قولً وانظر الى النص لذلك قال فدلٌل شهادة اال اله اال 

قال فاركان االسالم خمسة شهادة اال اله اال هللا وان دمحما رسول هللا هذي وحدة هللا 

حدا متهاونا واقام الصالة ركن باركان االسالم فمن جحدها كفر ومن ترك فرضا وا

وكسال الصحٌح انه ٌكفر لعموم حدٌث العهد الذي بٌننا وبٌنهم الصالة فمن تركها فقد 

كفر وقال وبٌن الكفر والشرك ترك الصالة والركن الثالث الزكاة وهً قرٌنة 

ً مقترنة بالصالة ألهمٌتها  الصالة وجاءت فً كتاب هللا فً ثالثة وثمانٌن موضعا

ربع عشر مثال مما فً ربع العشر لكنها ركن من اركان  وان كان البذل فٌها قلٌل

االسالم فٌه صالح المجتمع وفٌه تكاتف المجتمع وفٌه تنمٌة ونقاء للمال وللنفس 

بالعطاء والبذل وفٌها شكر لنعم هللا عز وجل التً اعطاك اٌاها ومن اركان االسالم 

ج كذلك المستطٌع وهلل اٌضا الصٌام بشروطه المستطٌع المكلف القادر المسلم ثم الح

على الناس حج البٌت من استطاع الٌه سبٌال ثم لما بٌن لك جملة اركان االسالم 

اعطاك دلٌل كل ركن قال فدلٌل شهادة اال اله اال هللا قوله تعالى شهد هللا انه ال اله 

ال هللا اال هو والمالئكة واولوا العلم قائما بالقسط ال اال هو فقوله شهد هللا انه ال اله ا

كٌف دلٌل الشهادة هذا الن هللا شهد والمالئكة شهدوا واستشهد هللا اهل العلم 



الراسخٌن انه واحد فدل على انه واحد بشهادة هللا لنفسه المعظمة المقدسة سبحانه 

شهد هللا انه ال اله اال هو فشهد انه احد وهللا ٌقول قل أي شًء أكبر شهادة قل هللا فال 

 فاهلل شهد وال اعظم شهادة منه فً اعظم امر اوجبه على الخلق أعظم من شهادة هللا

شهد هللا انه ال اله اال هو والمالئكة واولو العلم قائما بالقسط بالعدل وهو التوحٌد 

سبحانه ال اله اال هو تاكٌد العزٌز الحكٌم ومعناها اش شهادة اال اله اال هللا ال معبود 

رة فقوله بحق هذا قٌد ٌجب االلتهام به فلو قال بحق اال هللا الن المعبودات كثٌ

شخص ال معبود اال اله نقول غٌر صحٌح والواقع ٌكذبك الن المعبودات كثٌرة لذلك 

قال سبحانه ذلك بان هللا هو الحق وان ما ٌدعون من دونه هو الباطل لذلك قال 

هو المعبود حقا ومعناها ال معبود بحق اال هللا وٌصح ان تقول ال معبود حق اال هللا ف

سبحانه وما عداه معبود باطل ال معبود بحق اال هللا ثم بدأ ٌفصل لك ما معنى ال اله 

اال هللا ال اله نافٌا جمٌع ما ٌعبد من دون هللا ٌعنً اذا قلت ال اله أي ال معبود فً 

ما فٌه اال  وال معبود ٌعبد فً الكون بحقالكون معه بحق ٌعبد اال هللا تقول ما فٌه 

قال ال اله نافٌا جمٌع ما ٌعبد من دون هللا اال هللا مثبتا العبادة له ثم قال  سبحانه هللا

لك خذ هذا راسخا فً قلبك ومستٌقنا بها فكما انه لٌس له شرٌك لٌس له شرٌك فً 

العبادة كما انه لٌس له شرٌك فً الملك ٌعنً كما انك مقر ومقتنع ٌقٌنا بانه ال ٌدبر 

  ال جبرٌل وال غٌره قل ام كان ادنى فملكه هلل قال سبحانه الملك هذا الكون سوى هللا

القدوس الملك وقال سبحانه هو الحً وقال سبحانه له الملك وله الحمد وهو على كل 

شًء قدٌر فكما انك ٌقٌنا بانه ما ٌدبر هذا الكون احد مع هللا شرٌك له اذا العبادة 

هللا ال ٌستحق العبادة سوى هللا فكما انك استٌقن اٌضا بها انه ال ٌستحق سواها اال 

أقررت بتوحٌد الربوبٌة وهو الملك اذا ٌجب علٌك االقرار بتوحٌد االلوهٌة ٌعنً 

كؤنه ٌقولك بؤن توحٌد الربوبٌة ٌستلزم توحٌد األلوهٌة فلما توحٌد الربوبٌة استلزم 

الملك والتدبٌر منك ان توحد هللا فؤٌقن ٌقٌنا جازما بانه كما انه لٌس له شرٌك فً 

فكذلك لٌس له شرٌك بحق تصرف له العبادة سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك قال 

وتفسٌرها الذي ٌوضحها قوله تعالى واذ قال ابراهٌم ألبٌه وقومه إننً براء وقوله ٌا 

أهل الكتاب وال اله اال هللا قبل أن تفسر ٌجب الشخص بان ٌعلم بان تستلزم منه 



ٌجب اله اال هللا حتى ٌكون محققا لها بإذن هللا تدخله الجنة سبعة شروط اذا قال ال 

ان ٌؤتب بشروطها السبعة الشرط االول جمعت فً قوله فً بٌت علم ٌقٌن وصدقك 

مع اخالص ومحبة وانقٌاد والقبول لها الشرط االول العلم ما معنى العلم ٌعنً العلم 

ا قٌل ما هو الدلٌل على انه ٌجب بها ما معنى العلم بها أي ال معبود بحق اال هللا فاذ

ان نعلم تلك الكلمة نقول قوله تعالى فاعلم انه ال اله اال هللا فاهلل عز وجل امر النبً 

ملسو هيلع هللا ىلص بانه ٌعلم بانه ال اله اال هللا ٌجب العلم بمعنى ال اله اال هللا علم ٌقٌن ٌعنً المنافً 

بد من دون هللا باطل وال ٌستحق العبادة للشك فتجزم ٌقٌنا بقلبك بان جمٌع ما ٌع

سوى هللا اذا قٌل ما هو الدلٌل نقول قول النبً ملسو هيلع هللا ىلص مستٌقنا بها قلبه وفً لفظ غٌر 

شاك بها هذا تفسٌر الٌقٌن المنافً للشك فمن كان عنده شك بانه ٌجوز صرف 

الصدق فٌها المنافٌة المعبودات لغٌر هللا والعٌاذ باهلل فقد كفر قال وصدقك ٌعنً 

وضد ذلك النفاق ٌعنً لو شخص ٌقول ال اله اال هللا ال معبود بحق اال هللا لكن قلبه 

كاذب فٌها فهذا هو فعل المنافقٌن والعٌاذ باهلل فاذا قٌل ماهو الدلٌل على وجوب 

الصدق فٌها نقول لما امر هللا بهذا الدٌن قال فلٌعلمن هللا الذٌن صدقوا ولٌعلمن 

ذبٌن وقوله فلٌعلمن هللا الذٌن ءامنوا ولٌعلمن المنافقٌن وقوله عز وجل عن الكا

المنافقٌن لما كانوا كاذبٌن فً تلك الكلمة قال اال الذٌن تابوا وأصلحوا واعتصموا 

باهلل قال وأخلصوا دٌنهم هلل بالصدق فٌها فؤولئك مع المإمنٌن علم ٌقٌن واخالص 

ؤفعال المرائٌن فانت تكذب بتلك الكلمة غٌر وصدقك الصدق المنافً للكذب فٌها ك

صادق فٌها علم ٌقٌن صدقك ثم المحبة أي تحب تلك الكلمة وما دلت علٌه وتحب 

معبودك سبحانه وتحب دٌنه وتحب اهل االسالم قال سبحانه ومن الناس من ٌتخذ 

القبول لها وانقٌاد ثم من دون هللا أنداداً ٌحبونهم كحب هللا والذٌن ءامنوا أشد حباً هلل 

االنقٌاد المنافً لالستكبار فلو قلت لشخص مثالً الطواف على القبور شرك ٌقول ٌا 

أخً ابتعد انت على غٌر ملتنا أو أنت متشدد ونحو ذلك هذا ما قبل الكلمة استكبر 

فال بد من شروطها أن الشخص ٌخضع لها وٌنقاد لما دلت علٌه لذلك ذم هللا من 

كانوا اذا قٌل لهم ال اله اال هللا ٌستكبرون ما ٌنقادون لها , استكبر قال سبحانه انهم 

والقبول لها تقبلها المنافٌة للرد قال سبحانه ومن أظلم ممن ذكر بآٌات ربه ثم 



أعرض عنها ردها فلو شخص قال نعم وهللا صح دٌنكم صحٌح لكن رده ما ارٌد 

لم ٌنقاد لها ولم ٌقبلها ذلك انا ما استكبرت وهذا المعنى صحٌح وجزاك هللا خٌر لكن 

حٌن ذاك نقول معناه ردها فلو اختل شًء من الشروط السابقة وبعضهم أضاف 

الوالء والبراء الكفر بالطاغوت فلو أخل شٌئا من ذلك الشرط الثامن الذي أضٌف 

معناه ٌدخل فٌما سبق فانه ٌكون قد أخل بتلك الكلمة ثم قال المصنف وتفسٌره الذي 

ٌبٌن لك ركنً التوحٌد النفً واالثبات وعلى هذا كانت  ٌوضحها ٌعنً ٌرٌد

الخصومة بٌن المشركٌن وبٌن االنبٌاء وتفسٌرها الذي ٌوضحها اللً فٌها الوالء 

والبراء وفٌها النفً واالثبات قوله تعالى فً قصة ابراهٌم واذ قال ابراهٌم ألبٌه 

إال الذي فطرنً خلقنً  وقومه إننً براء متبرأ مما تعبدون فال أعبد أحداً هذا نفً

وهو هللا وجعلها كلمة باقٌة أي كلمة التوحٌد فً عقبه ذرٌته لعلهم ٌرجعون الٌها 

وٌعودون ٌكونون مسلمٌن قال وقوله ٌا أهل الكتاب هذا معنى تفسٌر ال اله اال هللا 

ٌعنً تعالوا الى كلمة كلمة التوحٌد سواء بٌننا وبٌنكم عدل اال نعبد كلمة التوحٌد 

كل ٌقبلها من نبذ عن االستكبار اال نعبد اال هللا سبحانه ما نعبد احد هذا نفً اال  عدل

هللا وال نشرك به شٌئا تؤكٌد للسابق نفً وال ٌتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون هللا 

تؤكٌد للنفً فان تولوا ما قبلوا بتلك الكلمة التً وضحناها لكم بنبذ االنداد من دون هللا 

ة هلل فاعلنوا لهم وصرحوا لهم بقوله فقولوا اشهدوا بؤنا مسلمون فانتم وافراد العباد

كفار ونحن مسلمون فتبٌن مما سبق ان اعظم ركن من اركان االسالم بل اول ركن 

بل ال ٌكون الشخص مسلما اال به وهو تحقٌق شهادة اال اله اال هللا فٌجب على 

توحٌد على جوارحه من طاعة هللا المسلم ان ٌحققها بقلبه وبلسانه وٌظهر عالمات ال

عز وجل والبعد عما حرم وٌؤتً ان شاء هللا معنى شهادة ان دمحما رسول هللا مع 

 دلٌلها وهللا أعلم .


