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 :ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 
 .عماهاحلمد هلل الذي أشرق بنور احلمد على قلوبنا ووفقنا حلمده وجعلنا من أهل زايدة ن  

حامل لواء احلمد يف الدنيا واآلخرة يوم الدين سيد األولني والصالة والسالم على 
ركني وأصحابه الغ ر امليامني، وورثته الذين وآله املباواآلخرين، وإمام األنبياء واملرسلني، سيدان دمحم 

ضرين، واجعلنا منهم ومعهم أمجعني آمني آمني اي رب اللحكنون يف عصورهم أظهروا نوره امل
 .العاملني

 :األحبةأيها 
وقد تتبعنا يف هذا الشهر األغر  صلى هللا عليه وسلَّميف ليايل ذكرى ميالد رسول هللا وحنن 

صاحب النور املكنون والسر  صلى هللا عليه وسلَّمرر املصونة للحبيب املبارك امليمون بعض الد
 .زخزونامل صون والعلمامل

بل ذلك كله أن نتعرف على فقه الشهادتني، شهادة أن ال إله إال هللا، وكان البد لنا ق
 .وشهادة أن سيدان دمحماً عبد هللا ورسوله

  :كلمة التوحيد هيوفقه الشهادتني غري الن طق بكلمة التوحيد، فالنطق ب
أن  صلى هللا عليه وسلَّملكن هللا عز وجل أمر حبيبه  { ٌدمدس رسول هللاال إله إال هللا}

 :  أن نقول يف كل تشهد  يف الصالةرباني  
  .، وأشهد أن سيدان دمحماً عبده ورسولهأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له

البد أن يكون  هدكلمة أشهد من الشهادة، والشا  أعلم من العلم، لكن: مل أيمران أن نقول
تبارك أو رؤية قلبية يقينية هلل  ،رأى ما يشهد به عليه رأي العني، فالشهادة هي رؤية عينيةقد 

 .صلى هللا عليه وسلَّموخلري الربية  وتعاىل
 والً وهي حبسب الن طق السديد هلا أ{ فقه شهادة أن ال إله إال هللا}وأنخذ يف حلقة اليوم 

األحباب يعرف أن أن ال إله إال هللا، وينبغي ال ت كتب نونس وت نطق الم، { أشهد أن}فإن كلمة 
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أو يف التشهد أو يف غريها، فإن  ،أو يف إقامة الصالة ،للصالة إن كان يف اآلذانمجيعًا ذلك 
 . النون تكون ساكنة ت كتب وال ت نطق، لكن النطق الصحيح أشهد أالَّ إله إال هللا

فهذا خطأس لغوي وحنوي، لكن إبظهار أن أشهد أن ال إله إال هللا، :  وجوز أن تقولفال
 .وذلك إبضغام النون مع الالم الن طق الصحيح أن تقول أشهد أالَّ إله إال هللا

ال } ـــوبعض السادة الصاحلني وجعل للمريدين من مجله أورادهم بل ومن أوائلها أن يذكر ب
ددها بسبعني ألف مرة، وبعضهم حيددها أبلف  كل يوم، على حسب بعضهم حي {إله إال هللا

 .مشارهبم ومشاهدهم
كنت يف زايرته موالان الشيخ دمحم علي سالمة،   هنع هللا يضرومن األشياء اليت حدثت يل مع إمامنا 

يف مدينة بورسعيد، وكنت عنده يوم اخلميس وأصبح يوم اجلمعة فذهبنا لصالة اجلمعة يف 
أقوم إبلقاء خطبة اجلمعة وهو أن  شديداً إصرارًا  هنع هللا يضرمن منزله املبارك، وأصَّر مسجد قريب  

  .ه فلم أستطعتنصَّل منأموجود يف صفوف املصلني، وكان ذلك أمر ثقيلس عليَّ حاولت أن 
كان ال يصنع شيئاً   هنع هللا يضرخطبة اجلمعة عن فضل ال إله إال هللا، والذكر هبا والشيخ وكانت 

إال إبذن  من هللا، ألنه يريد توجيه سديدس لنا بطريقة حكيمة غري مباشرة، وقدمته للصالة وبعد 
 :ال إله إال هللا علم وليست ذكر: إنتهاء الصالة وعودتنا إىل املنزل، قال

 (.دمحم12) ﴾ فَاْعَلْم َأنَُّه ال ِإَلَه ِإال هللاَ  ﴿
  {هللا}فهو فهي علم أما الذكر 

 (.األحزاب41) ﴾ ِذْكًرا َكِثريًا الَِّذيَن َآَمُنوا اذُْكُروا هللاَ  ََي َأي َُّها ﴿
 :صلى هللا عليه وسلَّملنبيه  تبارك وتعاىلويقول هللا 

 (.األنعام21) ﴾ ُقِل هللا ُثَّ َذْرُهْم ِف َخْوِضِهْم يَ ْلَعُبونَ  ﴿
، ولفظ اجلاللة على حسب ما ورد يف كالم حضرة الرْحن يكون بلفظ اجلاللة هللاإذاً الذكر 

كان األلف  ، ألنه لو حذفنا حىت لو إنتقص حرفس منه فإنه يدل داللًة مباشرًة على حضرة هللا
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 :هلل
 (.البقرة084) ﴾ هلل َما ِف السََّماَواِت َوَما ِف االْرضِ  ﴿

 :خذفنا الالم األوىل كانت لهولو 
 (.األنعام11) ﴾ ِميُع اْلَعِليمُ َوَلُه َما َسَكَن ِف اللَّْيِل َوالن ََّهاِر َوُهَو السَّ  ﴿

 :ولو حذفنا الالم الثانية كانت هو
 (.احلديد1) ﴾ ُهَو االوَُّل َواالِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباِطُن َوُهَو ِبُكلِ  َشْيٍء َعِليم   ﴿

 أو ويسمونه ذكر الصرب تبارك وتعاىلذكرًا هلل  {هو}يعتمدون لفظ وكثريس من الصاحلني 
  .{هللا}اجلاللة  ظهلل يكون بلف كر السر، الذكرذكر اخلفا أو ذ 

وحبجج عقلية منطقية، إما أنين أعلم مبعلومات  كسبية أما ال إله إال هللا فهي علمس وشهادة، 
 . وهذا حيتاج إىل ابب التفكر والتدبر{ ال إله إال هللا}أنه 

هو عبادة التفكر، ولذلك كان أول ابب  يف العبادة يسلكه األنبياء واملرسلني والصاحلون 
 :صلى هللا عليه وسلَّموعبادة التفكر يقول فيها 

 ـ تفكروا يف آالء هللا ـ يعين يف نعم هللا، أو خملوقات هللا، أو املصنوعات اليت صنعها هللا)
 (.تفكروا يف ذات هللا فتلكواتفكروا يف آالء هللا، وال 

عمل اإلنسان املؤمن فكره بعقله فيما أن ي   ،قه الشهادة أن ال إله إال هللافإذًا أول ابب  ل
سبحانه حوله من الكائنات ليهتدي هبا إىل مبدعها وخالقها وابرئها وصانعها مكوِ ن الكائنات 

 .وتعاىل
ذكر اآلايت  تبارك وتعاىلوهذا اببس طويل ولو نظران يف قرآننا الكرمي، وجدان أن هللا 

والصيام واحلج، ومنها يف ابب املعامالت يف  ةواليت منها الصالالتشريعية اليت تتعلق ابلشريعة 
ث، كل هذه البيع والشراء، ومنها يف ابب األمور األسرية كالزواج والطالق وغريها وابب املريا

 .زيد عن ثالمثائة آية يف كتاب هللااآلايت التشريعية ال ت
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 :أما اآلايت الكونية
زيد عن ما يهللا الواحد القهار فهي اليت ختاطب العقول واألفكار ليهتدوا إىل معرفة وعلم 

 : يف كتاب هللاألف  وثالمثائة آية 
منها ما تتحدث عن األرض وما عليها، ومنها ما تتحدث عن اجلبال وألواهنا وسر 
صنعتها، ومنها ما تتكلم عن البحار واألهنار، ومنها ما تتكلم عن األفالك والنجوم، ومنها ما 

  .ومنها ما تتكلم عن الطيورواعها، تتكلم عن احليواانت وأن
لننظر فيها ونتدبر ونتفكر فنهتدي هبا إىل  سبحانه وتعاىلكل هذه مناذج يذكرها لنا هللا 

 .تبارك وتعاىلئها وخالقها ر معرفة صانعها واب
 :ومن ذلك قول هللا لنا معاتباً 

 (.العاشية11) ﴾ َأَفال يَ ْنظُُروَن ِإََل االِبِل َكْيَف ُخِلَقتْ  ﴿
ليه يف العلم احلديث إىل خلق اإلبل إن قف عند هذه اآلية ونتدبر مبا وصلنا أغي إذا ينب

 :هلا تبارك وتعاىلوتكوينها، وهداية هللا 
َوِإََل ( 18) َوِإََل السََّماِء َكْيَف رُِفَعتْ ( 11) َأَفال يَ ْنظُُروَن ِإََل االِبِل َكْيَف ُخِلَقتْ  ﴿
ََتْ َوِإََل ( 12) َكْيَف ُنِصَبتْ  اْْلَِبالِ  ِِ  (.الغاشية)( 02) ﴾  االْرِض َكْيَف ُس

 .هلذه الكائنات سبحانه وتعاىلأبوابس تدل على معرفة الصانع 
 اانً يطري يف اهلواء بدون شيئس حيمله، فهل نصدق بذلك؟ نا إن إنسفلو قيل ل

وإذا به وجدها قصيدة عصماء  ،اًن كتب على موابيله كتابًة عشوائيةاإن إنس: ولو قيل لنا
 مثاًل يف مدح سيد الرسل واألنبياء، فهل يصدق أحدان ذلك؟

إذا البد من القصد واحلكمة عند أي عمل، ولذلك علينا أن نتدبر يف ص نع الصانع لنرى 
قال هللا اليت من أجلها خلق هذه املصنوعات على تنوعها واختالفها،  تبارك وتعاىلحكمته 

 :تعاىل
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السني للمستقبل، ألنه كلما زاد إنفتاحنا العلمي زاد علمنا { سنريهم}ـ وكلمة  يِهمْ َسُنرِ  ﴿
 ـ  تبارك وتعاىلخللق ربنا 

 (.فصلت31) ﴾ فَاِق َوِف َأنْ ُفِسِهْم َحَّتَّ يَ تَ بَ َّيََّ ََلُْم َأنَُّه اْلَْقُّ َسُنرِيِهْم َآََيتَِنا ِف اآل ﴿
جند أن  يف هذه املصنوعات،  تبارك وتعاىلز هللا ائنات، وال حظنا إعجاتدبران يف الكفإذا 

ال يف إهو كالم هللا عز وجل ألنه أتى حبقائق مل يصل إليها العلماء  تبارك وتعاىلكتاب هللا 
  .العصر احلديث

خبالف الكتب  مها ويؤيدها العلم احلديثعِ دَّ وال يوجد حقيقة علمية ذكرها القرآن ومل ي  
 .األخرى السماوية

 :صلى هللا عليه وسلَّم وتفكران وهذه عبادةس يقول فيها وإذا تدبران
 (.ال عبادة كالتفكر)

والسنن تضارع أو تشابه أو متاثل عبادة التفكر، وحيدد أجرها أي ال عبادة يف النوافل 
 :فيقول صلى هللا عليه وسلَّموثواهبا 
تفكر ساعة حظة ـ يعين الل صلى هللا عليه وسلَّمتفكر ساعة ـ والساعة يف لفظه املبارك )

 (.يعدل عبادة سنة
 [حبار األنوار وإحياء علوم الدين]

 .وغريهايعين تساوي عبادة سنة من النوافل العبادية كالصالة والصيام 
  .ملرسلني وكمل الصاحلني هي التفكرفعبادة األنبياء وا

دين يف العبادات ، وعندما ذهب نفرس من اجملتهوجلس يتفكر هنع هللا يضروكان سيدان أبو الدرداء 
ستقلوها ـ فقالت إالبدنية إىل زوجته وسألوها عن عبادة أيب الدراداء، وكأهنم قد تقالوها ـ يعين 

 . تبارك وتعاىلإن عبادة أيب الدرداء ليست كهيئتكم إن وجلس يتفكر يف خلق هللا : هلم
 :هذا اخلرب قال هنع هللا يضرإىل مسامعه وصل وملا 
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ون على األكياس ـ يعين العقالء ـ نومهم وفطرهم، ولذرة من عجبت للحمقى كيف يعيب]
 [.تقوى من عمل القلوب، أفضل من أمثال اجلبال عبادًة من املغرتين

السديد والفكر  يكون ابلعقلوالتفكر يف البداية  ،فعبادة القلوب بدايتها هي التفكر
ون الكائنات، إذا صفا ذكر مكن الوهم والشبهات وإمتأل أبنوار فإذا صفا القلب مالرشيد، 

 :ه، وقد قيل نفسه أسرار خالقه وابريه اليت فيالفكر بعد الرايضة ابلذكر، يبدأ اإلنسان يشهد يف
 [.تبصرك فيما فيك يكفيك]

 :سبحانه وتعاىلفينظر إىل نفسه كما أمر هللا، مرًة يقول 
َنا الْ ( 04) فَ ْليَ ْنظُِر االْنَساُن ِإََل َطَعاِمهِ  ﴿  ُثَّ َشَقْقَنا االْرَض َشقًّا( 03) َماَء َصبًّاَأَّنَّ َصبَ ب ْ

َنا ِفيَها َحبًّا( 02) ( 12) َوَحَداِئَق ُغْلًبا( 02) َوزَيْ ُتوًَّن َوََنْال( 08) َوِعنَ ًبا َوَقْضًبا( 01) فَأَنْ بَ ت ْ
 (.عبس) (10) ﴾ َمَتاًعا َلُكْم َوالنْ َعاِمُكمْ ( 11) َوفَاِكَهًة َوَأّبًّ 

 :ومرًة يقول لإلنسان
ََيُْرُج ِمْن بَ َّْيِ الصُّْلِب ( 2) ُخِلَق ِمْن َماٍء َداِفقٍ ( 3) فَ ْليَ ْنظُِر االْنَساُن ِممَّ ُخِلقَ  ﴿

 (.الطارق) (1) ﴾ َوالت ََّراِئبِ 
إىل حقيقته ينظر  ،القلبية تبارك وتعاىلفإذا فكَّر اإلنسان بعد الصفاء والنقاء ولذة ذكر هللا 

 :طيناً أو كان قبلها تراابً فيتساءل يف نفسه، ويقول لنفسه فريى أنه كان منياً أو كان قبلها
وٌّ بعد أسفل سافلني     عجيبس سر    رب العاملني ُس 

 :ويقول لنفسه خماطباً 
 تكونت كي ترأى مظاهر أسراري  أاي أيها اإلنسان من طني فزخار    

 درارــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً       ولكنين أنعمت  ابملــــــــــــــأكنت ُسيعاً أو بصرياً وعامل
 ارــــــــــــــــــــيلقى سعري الن ه  فمن ينسَ  اً       ـــــــــــنسيت مجال هللا فيك تيقَّظ

فريى أن أصله من عناصر األرض، وعناصر األرض إن كانت ماًء مهينًا أو تراابً أو طينًا ال 



 7 فقه شهادة أن ال إله إال هللا          فوزى دمحم أبو زيد/ فضيلة الشيخ 

 جممع الفائزين ابملقطم - هـ 1441 ربيع األول 02موافق  4/11/0201: اخلميس
 لقاء األحبة على برانمج التواصل اإلجتماعي زووم ـ على اإلنرتنت

 

رضي اجلسم اليت تكون منها اجلسم يقول فيها اإلمام علي    وال تسمع وال ت بصر، وعناصرترى، 
 :وكرم هللا وجهه هللا عنه
بصر بشحمة، وتسمع بعظمة، وتنطق بلحمة، مث بعد ذلك تواجه القوي عز اي ابن آدم ت  ]

 [.وجل ابملعصية؟
أين تكون حقائقها عند خروج الروح ولقائها  فهذه األعضاء اليت ص نع منها جسد اإلنسان

 رة الرْحن؟ حلض
إذاً  اإلنسان كما هو عينه كما هي مل ي نتقص منها شيئس ولكنها ال تستطيع اإلبصار،  دجن

 .على عينهالبصري  تبارك وتعاىلإُسه سر كيف كان يبصر؟ بتجلي 
ذًا كيف كان يسمع؟ ال يسمعنا، إنناديه فمها ومل ي نتقص منهما شيئًا و  وترى األ ذانن كما

 .السميع على عظام أ ذنه وتعاىل تباركبتجلي إسم هللا 
غري الفم، ولكنه ال  يف فمه ومل يذهب إىل مكان  بعيد  أو قريب  وترى اللسان صحيحًا 

 .املتكلم عليه تبارك وتعاىلينطق، إذاً كيف كان ينطق؟ بتجلي إُسه 
إذا كيف كان  ،وال ميشي لكنه ال يتحرك، وال يقف وال وجلسوجند اجلسم كله بيننا و 

 .احلي  عليه تبارك وتعاىلميشي ويروح ووجيئ؟ بسر جتلي إسم هللا يتحرك و 
إذا جتلى احلي عليه أحياه، وإذا جتلى املميت عليه أفناه، فهي جتليات احلق فأنت سدرة 

 .فيك تبارك وتعاىلأوصاف جتليات أُساء هللا عليك، وهذه آماانت هللا 
 صورته العليا بال نيل من أان عدمس هللا مجلين ـ أبُسائه وصفاته ـ فصرت  

إذا ما تتباهى به وتفتزخر به زينة الرْحن اليت وضعها على هذه الطينة وجتلى عليها هبا، 
فصرت خليفة للرْحن يف هذه األكوان، فإذا أخذ الرْحن زينته رجعت الطينة إىل هيئتها، وقمنا 

 :هلا، ولكننا نردها إىل أصل نشأهنا بتكرميها لتكرمي هللا
َها خَ  ﴿ َها َُنْرُِجُكْم ََترًَة ُأْخَرىِمن ْ  (.طه33) ﴾ َلْقَناُكْم َوِفيَها نُِعيدُُكْم َوِمن ْ
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حقيقة النفس إذا أرادت أن تتباهى أو تفتزخر مبا ليس هلا، ألن  فيقول لنفسه دائمًا خماطباً 
ت هللا فيك، أنت طني وما زاد على الطني فهو مجاالت أُساء رب العاملني، فيقول هلا هذه آماان

 :إلنسانا
 اي أيها املاء املهني من الذي سواك      ومن الذي يف ظلمة األحشاء قد أنشاك

 واريناين وسري وأـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجايل وإحس ــــــهدن    تدبر فأنت الطني واملاء فاش      
وأمام  أمام أكرم األكرمني، قام العبوديةفيتدبر اإلنسان وهذا تدبر الصاحلني فيقف يف م

 . شهادة بعني اليقني رب العاملني فيشهد
وجل هو املوفق وهو القوي وهو صاحب احلول والطول، وهو الكفيل  زع يشهد أن هللا

عرتف يف هذا الوقت مبا طاع أن يفعل قلياًل وال كثريا فيما استواملعني، ولوال حول هللا وطوله، 
 .ز وجل وحده هو الفعال ملا يريدشهده بعني اليقني ألن هللا ع

 :ال منلك إال أن نقول حلضرتهوحنن 
حنن العبيد حلضرتك فزينا يف الدنيا أبنوار طاعتك، وزين أجسامنا يف اآلخرة جبنتك، وزين 

ر إىل مجال حضرتك، وزين أرواحنا وأسراران مبصاحبة سيد خليقتك، فن عطي لكل ظقلوبنا ابلن
 .ذي حق  حقه

   .لقدر الليلةونكتفي هبذا ال
 وصلى هللا وسلَّم وّبرك على سيدَّن دمحم وعلى آله وصَبه وسلَّم

 


