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ين ك َّله ع د اإلطال)؟
س :ما الدَّ ليق على شموله الدِّ َ
ج :ال اهلل

 :ﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽ

[هل دمرا

.]19:

و ال النبي ♀َ :بدَ َأ ِ
اإل ْس َال ُم َغرِيباَ ،و َس َي ُعو ُد َغرِيبا َك َما َبدَ َأ».
و ال ♀َ :أ ْف َض ُق ِ
ان بِاهلل ِ».
يم ٌ
اإل ْس َال ِم :إِ َ
ومير ل كثير.
ه

كر المْ ْ،نِّف  سْْ ً
ْااال هخر؛ فقال( :ما الدليل دلا هشْ ْمدله الدِّ ي َن كله دند
اإلطال ؟) أي ما الدليل دلا أ اسْْم (اإلسْْالم) يشْْمل الدِّ ين كله إ ا هأطلَ فلم يقرت
بغيره.
ثم أجاب ع ه ِ
بذكر ثالث نيا :
َّ
 ( :ﭸﭹﭺﭻﭼﭽ

فــاآليــة األولـىْ :دل ْه
َ
ميره.
مهابقٌ ل َما كر؛ ببيا أ (اإلسالم) اسم للدِّ ين ك ِّله؛ فيندرج فيه ه

[هل دْمْرا

 ،)]19:وهْي

والخاص:
وهذه اآلية تدل على (اإلسالم) بمع اه العا ِّم
ِّ
ٍ
فصما داللتها على المع ى العا ِّم :فإ الجملٌ همه َلقٌ لم هتقيد ٍ
دين.
بدين دو
○ َّ
و دلْه فيَّلْا ( :ﭸ ﭹ ) ؛
المعتَْد بْه دنْد اهلل هد
دال دلا العمدم ،أي أ الْدِّ ين ه
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اإلسالم ،وهذا يكد لألنبياء ك ِّلَّلم.
الخـاص :فْذلْ أ (اإلسْْْْالم) الْذي هد دين محمْ ٍد
وأمـا داللتـه على المع ى
ِّ
○ َّ

♀ فرد مَن أفراد الدِّ ين الذي رضيه اهلل ▐ وادتَد به.

والدَّ ليق ال َّثاين :دله ♀َ ( :بدَ َأ ِ
اإل ْس َال ُم َغرِيبا») الحديث .رواه مسلم.
وداللته على ُشـمول (اإلسـالم) للدِّ ين ك ِّله :يف َكر أ (اإلسْالم) بدَ أ مري ًبا وسْيعدد
والخاص:
مري ًبا كما بدأ؛ وهذا يتح َّ:ق يف اإلسالم بمع اه العا ِّم
ِّ

ٍ
بداالْد؛ وهد هدم ♥ ،وكْا هد هم
فـإن (اإلســــالم) بمع ـاه العـا ِّم ابتْدأ
○ َّ

واالْدً ا يف همقْابَْل الج ِّن الْذين هم ِّريٌْ إبليس ،والجن همتقْدِّ مد دلا اإلنس يف َخ ْلقَّلم،
ور َويل يف ل هثار كَثار.
ه
ـاص بْدأ مري ًبْا ببعثٌْ محمْ ٍد ♀ وكْا
○ وكـذلـ (اإلســــالم) بمع ـاه الخ ِّ
ليال ،فلم يزل يكثرو .
واالدً ا ،ثم أسلم معه َمن أسلم وكاندا ً
والدَّ ليق ال َّثالث :دله ♀َ ( :أ ْف َضـ ُق ِ
ان بِاهلل ِ»)؛ وهذا الديث
يم ٌ
اإل ْسـ َال ِم :إِ َ

مذكدر بالمعنا؛ فَي مسْْ ْنْد أالمْدَ » مَن الديث دمرو بن َد َبسْْ ْ ٌَ ◙ أنه ال :أي
اإلسالم أفول فقال النبي ♀ِ :
يمان».
اإل َ
وهذا الحديثا

ٌ
ســهق؛ ما لم يكن
كرهما المْْ،نِّف ولم َي ْع هزهما ،وت َْرك العزو َأ ْم ٌر

الحديث موضوعا.
وإ ا ا رت العزو ببيْا هرتبٌْ الحْديْث  -أي درجتْه مَن القبدل أو َدْدَ مْه  -فَّلْذا َأتم
نَ ًعا.
وأشرت إلا ل بقدلي:
ه
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َتر هك ا ْلحْ َديْ َ
ْث هدو َ َد ْز ٍو َسْْ ْ هَّل َال
َ
ْ

إَ ْ َل ْم َيْ ه ا ْل َم ْد هضْْ ْد َ هثم هأ ْه َم َال

َو ْاألَ ْف َوْْ ْ هل ا ْل َع ْز هووَ ،وإَ ْ كَْا َ ا َم َعْ ْه

َبْْ َيْْا ه هر ْتْْ َبْْ ٌٍ َتْْ َتْْم ْالْْ َمْْ ْنْْ ََْْ َعْْ ْه
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س :ما الدَّ ليق على تعريفه باألركان الخمسة ع د ال َّتفصيق؟
جربيل إيا هه دن الدِّ ينِ :
َ
ج :دله ♀ يف الديث سْْاال
اإل ْسـ َال ُمَ :أ ْن َت ْشـ َهدَ
َأ َّال إِ َله إِ َّال اهلل و َأ َّن محمدا رسـ ـ ُ ِ ِ
ان،
الصـ ـ َال َةَ ،و ُت ْؤتِ َي ال َّز َكا َةَ ،و َت ُصـ ـو َم َر َم َضـ ـ َ
يم َّ
َ
ول اهللَ ،و ُتَ :
ُ َ ُ َ َّ َ ُ
ت إِ َل ْي ِه َسبِيال».
ت إِ ِن ْاس َت َط ْع َ
َو َت ُح َّج ال َب ْي َ
و دله ♀ُ :ب ِي ِ
اإل ْس َال ُم َع َلى َخ ْمس»... :؛ َ
فذكر هذه ،مير أنه دم الحج
َ
دلا صدم رموا َ .
وكالهما يف ال،حيحين».

كر المْ،نِّف  س ً
هخر؛ فقال( :ما الدليل دلا تعريَه باألركا التمسٌْ
ْااال َ
دند التَْْ،يل؟) ،مهال َ ًبا إ امٌ الدليل دلا المعنا الذي يكد لْْْْْْ (اإلسْْالم) إ ا ا رت
بغيره؛ فْ (اإلسالم) إ ا ه َر بغيره هد األدمال الظاهرة  -كما تقدم.
وجماع هذه األعمال ِ
ِ
وعمادها ا َّلذي ت تظم فيه :أركا اإلسالم التمسٌ.
و َلكر المص ِّف دليلين يف عدِّ ها:
َ
جربيْل إيْا هه دن الْدِّ ين)؛ ْال:
أحـدهمـا ( :دلْه ♀ يف الْديْث سْْْْاال
( ِ
اإل ْســـ َال ُمَ :أ ْن َت ْشـــ َهدَ َأ َّال إِ َل َه إِ َّال اهللُ َو َأ َّن ُم َح َّمدا َر ُســـ ُ
ول اهلل ِ») الحديث .رواه البتاري
ومسلم من الديث أبي هرير َة ،ورواه مسلم والده مَن الديث دمر بن التهاُ.
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واآلخر ( :دله ♀ُ :ب ِي ِ
اإل ْسـ َال ُم َع َلى َخ ْمس») الحديث .متَ دليه مَن
َ
دمر ¶.
الديث ابن َ
ال المْ ،نِّف ( َ
فذكر هذه) يعني التمسٌْْ المتقدِّ مٌ( ،مير أنه َ دم الحج دلا صْْدم
البتاري ومسْْ ٍ
ْلم
ان» ،وهذه روايٌ
ولــ ْو ُم َر َم َضــ َ
ِّ
الحجَ ،
رموْْْا َ ) أي يف ددِّ ها؛ فقالَ :
ٍ
ٍ
(الحج).
مسلم تقديم (ال،دم) دلا
روايٌ دند
م ًعا ،وو ع يف
ِّ
(الحج) دلا (ال،دم).
والرواية المحفوظة :تقديم
ِّ
ِّ
بكي االبن بحث يف بيا
وللس ِّ

ل ؛ كره يف الهبقات الكربى».

البتاري»
و دله بعد أ ْ َ كر الحديثين( :وكالهما يف الْ،حيحين») يعني صْحيُ
ِّ
ٍ
مسلم»؛ فإ لقب ال،حيحين» مدضد لَّلما.
و صحيُ
وهذا الحديثا يدال دلا المعنا التا ِّ لْ (اإلسالم) إ ا ه َر بغيره ،وأنه متع ِّل
باألدمال الظاهرة المعدودة يف الحديثين المذكدرين.
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س :ما محق َّ
الشهادتين من الدِّ ين؟
ج :ال يدخل العبد يف الدِّ ين إال هبما.
ال اهلل

 :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ [الندر.]62:

ِ
ِ
اس َح َّتى َي ْشـــ َهـدُ وا َأ َّال إِ َلـ َه إِ َّال اهللُ َو َأ َّن
و ْال النبي ♀ُ :أم ْر ُ َأ ْن ُأ َقـاتـ َق ال َّـ َ
َ
الحديث.
ُم َح َّمدا َع ْبدُ ُه َو َر ُسو ُل ُه»...
ومير ل كثير.
ه

لما كر المْ،نِّف  أركا اإلسْالم التمسٌَْ ،شْر هيب ِّينَّلا واالدً ا واالدً ا؛ فأورد
ً
سااال يتعل بأولَّلا؛ فقال( :ما محل الشَّلادتين من الدِّ ين؟).
َّ
و(الشهادتان) إ ا هأطلَقتا فالمراد هبما :الشَّلادة هلل ولمحم ٍد ♀.
بالرسالٌ.
فالشَّلادة هلل تكد بالدالدانيٌ ،والشَّلادة لمحم ٍد ♀ تكد
ِّ
فقدل الم،نِّف( :ما محل الشَّلادتين؟)( :أل) فيه دَّلديٌ؛ أي الشَّلادتا المعَّلددتا
َ
كرهما يف هذا الدِّ ين ،وهما (أشَّْلد أال ال إله إال اهلل ،وأشَّْلد أ محمدً ا رسْدل
المشَّْلدر ه
اهلل).
ثم أجْاُ مب ِّينًْا محلَّلمْا فقْال( :ال يْدخْل العبْد يف الْدِّ ين إال هبمْا) أي ال يكد العبْد
مسلما.
مسلما إال هباتين الشَّلادتين؛ فإ ا شَّلد هبما كا
ً
ً
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و َلكر المص ِّف دليلين يف بيان لل :
فاألول :دله
َّ

 ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ [الندر.)]62:

وداللتها على م:صــوده :هد أ رأ َ اإليما باهلل هد الش َّْلادة له بالدالدانيٌ ،ورأ َ
ٍ
بالرسالٌ.
اإليما بمحمد ♀ هد الشَّلادة له ِّ
ِ
ِ
اس») الحْديْث؛ همتَ دليْه مَن الْديْث
والـدَّ ليـق ال َّثـاين :الْديْثُ ( :أم ْر ُ َأ ْن ُأ َقـاتـ َق ال َّـ َ
دمر ¶.
ابن َ
ِ
ِ
وداللته على الم:صـود :يف دلهُ ( :أم ْر ُ َأ ْن ُأ َقات َق ال َّ َ
اس َح َّتى َي ْشـ َهدُ وا َأ َّال إِ َل َه إِ َّال اهللُ
عْْْ،م دم العبد  -فيكد الرا ًما  -إال باإلتيا هباتين
َو َأ َّن ُم َح َّمدا َع ْبدُ ُه َو َر ُســـو ُل ُه»)؛ فال هي َ
الشَّلادتين.
فَّلذا الدليال هيب ِّينا أ العبد ال يدخل يف دين اإلسْالم إال بالشَّْلادة هبما؛ فإ ا َشَّْلد
مسلما.
العبد أال إله إال اهلل ،وأ محمدً ا دبده ورسدله؛ فإنه يكد
ً
فإن العمق بهما ٌ
ث:يق؛ فإ شَّْلادة أالدنا بأنه (ال
وهاتان ال َّشـهادتان مع سـهولة لفظهما َّ
ٍ
بالرسْْالٌ
إله إال اهلل) تقتوْْي أ يجعل دبادته كلَّلا هلل ،وشَّْْلاد َته لمحمد ♀ ِّ
تقتوي الهادٌ الكاملٌ التامٌ له ♀.
فجريا هنَّلما بَ هي ْس ٍر دلا ال ِّلسا ال يرفع ثَ َقل العمل بََّلما.
َ
الشـــهـادا ا َّلتي يفت:ر إليهـا العبـد؛ فمْا افتقر دبْد لشْْْ ٍ
وهمـا أحو ُ َّ
َّْلْادة كمْا افتقر
ٍ
بالرسالٌ.
للشَّلادة هلل بالدالدانيٌ ولمحمد ♀ ِّ
ويف صْْحيُ مسْ ٍ
ْلم» أ دمرو بن العاص ْي لما االت َهو ْر َ كر أ أدظم ما أدده لَّلذا
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اليدم هد شَّلادة أال إله إال اهلل ،وأ محمدً ا رسدل اهلل.
وهْذا يحمْل العبْد دلا أ يجتَّلْد يف تحقي هْاتين الشْْ َّْلْادتين؛ بتعلم معنْاهمْا،
والقيْام بحقد َّلمْا ،ومالالظٌْ النَس يف النَّلد

بََّلمْا؛ فبَّلمْا تكد سْْ ْعْادتْه ونجْاتْه يف

الدنيا واآلخرة.
فمن فاتته شَّلادة يف الدنيا سداهما فال يكد َفد هته السر ًة.
َ
والحسْرة ال هعظما :أ يَدت العبدَ يا همه يف هذه الدنيا بح ِّ شَّْلادة أال إله إال اهلل وأ
محمدً ا دبده ورسدله.
ومْْا هأن َعْم دلْا العْبْْد بنْعْمْ ٌٍْ أدظْم مَن كدنْْه يشَّْْْْلْْد هلل بْْالدالْْداني ٌْ ولمْحْم ْ ٍد
بالرسالٌ.
♀ ِّ
ْال سَْْْْيْا بن هد َي ْينْ ٌَ :مْا أنعم اهلل دلا دبْاده بنعم ٌٍْ أدظم مَن أ درفَّلم ال إلْه إال
اهلل» .رواه ابن أبي الدنيا يف كتاُ الشكر» ،والشَّلادة لمحم ٍد ♀ رينتَّلا.
فينبغي أ ْ هي ْذكَي العبد يف لبه َجذوة االدتناء بمعرفٌ هاتين الشَّْْلادتين َد ْل ًما و َد َم ًال،
وصْْالالا ،وأ ْ يعرِّ أ مدار سْْعادته ونجاته واآلخرة هي هاتا
وأ ْ يتحق هبما زكا ًة
ً
الشَّلادتا .
وإ َّنمـا يع ُظم ِمن العلمَ :
العلم الْذي يا ِّدي إلا هْاتين الشْْ َّْلْادتين ،ومنْه :درو
َ
العلم المذكدر َت هزِّ القلدُ إلا تحقي شَّْْلادة أال إله إال اهلل ،وأ
االدتقاد؛ فإ درو

دلم

محمدً ا دبده ورسدله.
فينبغي أ ْ يكد يف لب أالدنا امتنام هذه المجالس يف التر ِّ ي بتحقي شَّْلادة أال إله
إال اهلل وأ محمدً ا دبده ورسْْْدله ،وأنه كما يكد ن َََّل همه يف ابتغاء شَّْْْلادات الدنيا ،ينبغي

67

ٍ
َ
بالرسالٌ.
أ ْ يكد ن َََّل همه
أدظم يف ابتغاء الشَّلادة هلل بالدالدانيٌ ولمحمد ♀ ِّ
َ

