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ُ
رسول اهلل ♀؟
محمدا
س :ما دليق شهادة َّ
أن َّ
جْ :ال اهلل

 :ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯ

ﯰﯱ ﯲﯳ ﯴ

[هل دمرا

 ]164:اآليٌ.

 :ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ

و ْْْدلْْْه

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ [التدبٌ].
و دله

 :ﮙﮚ ﮛﮜ

[المنافقد

.]1:

وميرها من اآليات.
ه

لما فرغ المْ،نِّف 

مما يتعل بالشَّْلادة األولا  -وهي شَّْلادة أال إله إال

اهلل  ،-أ ْتبعَّلا بما يتعل بالشَّْْْلادة الثانيٌ؛ وهي شَّْْْْلادة أ محمدً ا رسْْْْدل اهلل ،وابتدأ ما
يتعل هبْْا بْْالسْْ ْاال دن دليلَّلْْا؛ فقْْال( :مْْا دليْْل شَّْْْْلْْادة أ محم ْدً ا رسْْْ ه
ْدل اهلل
♀ ).
بذكر ثالثة ِ
ثم أجاب ع ه ِ
أد َّلة:
َّ
األول :دله
فالدَّ ليق َّ

 ( :ﯣﯤﯥﯦﯧ

[هل دمرا

 ]164:اآليٌ).

الرسالٌ.
وداللته على م:صوده :يف دله ( :ﯫ ﯬ ﯭ )؛ فأثبل اهلل  له ِّ
وال َّثاين :دله

 ( :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ [التدبٌ]).
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وداللته على ما َقصــده :يف دله ( :ﮮ ﮯ ﮰ ) ،والقدل فيه كالقدل
يف الدليل األول.
والـدَّ ليـق ال َّثـالـث :دلْه

 ( :ﮙﮚ ﮛﮜ

[المنْافقد

)]1:؛ فَي اآليٌْ إثبْات

رسالٌ النبي ♀ إلينا بشَّلادة اهلل  له أنه رسدله الذي أرسله إلينا.
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محمدا رسول اهلل ♀؟
س :ما مع ى شهادة َّ
أن َّ
المداطئ لقدل ال ِّلسْا ؛ بأ محمدً ا دبده ه
ج :هد التْ،دي الجازم من َصْميم القلب ،ه
ورسْْْد هله إلا كافٌ النا  ،إنسَّْْْلم وجنَِّّلم،

ﭟ ﭠﭡﭢﭣﭤﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ [األالزاُ].
َ
وأخبار ما سْْْيأتَي ،وفيما
فيجب تْْْ،دي هقه يف جميع ما أخرب به مَن أنباء ما د َسْ ْب ،
ٍ
الالل ،والرم من الرا ٍم ،واالمتث ه
ْال واالنقيْا هد ل َمْا أمر بْه ،والكف واالنتَّلْا هء دمْا
أالْل مَن
َ
َ
الرضْا بما وْاه والتسْليم له،
ذا دنه ،وا ِّتبا ه شْريعته ،والتزا هم سْنته يف ال ِّسْ ِّر والجَّلر ،مع ِّ
َ
اهلل
وأ طاد َته هي طاد هٌ اهلل ،ومعْْ،ي َته معْْ،ي هٌ اهلل؛ ألنه مب ِّلٌ دن اهلل رسْْال َته ،ولم ي َتدفه ه
َ
كنَّلارها
المبين ،وترك أمته دلا المحجٌ البيوْْاء لي هلَّلا
التا أكمل به الدِّ ين ،وبلٌ البال َغ ه
ال يزيٌ دنَّلا بعده إال هال .
ويف هذا الباُ مسا هل ستأتَي

كر المْ ،نِّف 

.

سْ ً
ْااال هخر يتعل بشَّْْلادة أ محمدً ا رسْْدل اهلل؛ فقال:

(ما معنا شَّلادة أ محمدً ا رسدل اهلل ♀ ).
َ
المداطئ لقدل
ثم أجْاُ دنْه بقدلْه( :هد التْْْْ،دي الجْازم من َصْْ ْميم القلْب ،ه
ال ِّلسْْْا ؛ بأ محمدً ا دبده ه ورسْْْد هله إلا كافٌ النا  ،إنسَّْْْلم وجنَِّّلم،

ﭟﭠ
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ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ [األالزاُ]).
ومعنا دله( :الت،دي الجازم) أي الم َ
نعقده بال ترد ٍد؛ فَّلد ثابل راسن يف القلب.
ٍ َ
(الجزم)؛
وجرى يف كالم جمادٌ من أهل السْنٌ إ ا كروا (التْ،دي ) أ َي ْقرنده بْْْْْ َ
وارد؛ بل هد ت،دي م َ
ألنه أكمل؛ فَّلد ليس ت،دي ًقا مجردا د يذهب مع أي ٍ
ستق ؛ر ثابل.
ِّ
ً
ه
وأشْْْار المْْ،نِّف إلا اسْْْتقراره وثبدته بقدله( :مَن َصْْميم القلب) أي مَن أصْْْله؛
ٍ
بعض ،وأشْْد القلب اجتما ًدا :أص ْ هله
بعو ْه إلا
نو ْم ه
(الص ـميم) :المجمد الم َ
فصلــق َّ
وس َديداؤه الداخلٌ فيه.
ه
ويتَم هذا التْْ،دي القلبي بمداط َأة َ
دل ال ِّلسْْا ؛ بأ يشَّْْلد العبد بلسْْانه أ محمدً ا
ه
رسدل اهلل ♀.
ثم بين الم،نِّف تَاصيل ل الت،دي ؛ فقال( :فيجب ت،دي هقه يف جميع ما أخرب به
ٍ
َ
الالل ،والرم مَن الرا ٍم) إلا هخر
وأخبار ما سْيأتَي ،وفيما أالل مَن
مَن أنباء ما د َسْب ،
كالمه.
وهذه الجملٌ المنثدرة مَن التَاصْْْيل يمكن َردها إلا المعنا المشْ َّْلدر الذي كره
ابن تيمي ٌَ الحَيده ومحمد بن دبد الدهاُ دند بيا معنا (شَّْلادة أ محمدً ا رسْدل اهلل):
وزجر ،وأال هيع َبْد اهلل إال
أنَّلْا طادتْه فيمْا َأمر ،وتْْْْ،ديقْه فيمْا أخرب ،واجتنْاُ ما ذا دنْه َ
بما َشر .
فالجملٌ المتت َْ،رة المذكدرة تجمع َشتات الكالم الذي َس َرده الم،نِّف  يف
بيا تَاصيل (الت،دي بشَّلادة أ محمدً ا رسدل اهلل).
ِ
أن مح َّمـدا رســــول اهلل) هد إثبْات
أن مع ى (شـــهـادة َّ
تعلم َّ
وأيســــر من هـذا ولاك :أن َ
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الرسالٌ له.
ِّ
الرسْْْْالٌْ يف هْذه األهمٌْ
فْإ ا ْال القْا ْل( :وأشْْ َّْلْد أ محمْدً ا رسْْْْدل اهلل) أي هأثبَْ هل ِّ

لمحم ٍد ♀).

وم:تضاها :إفراده دو ميره مَن َ
التل بالهادٌ.
ُ
فْإ اهلل َأمر بهْادتْه وطْادٌْ رسْْْْدلْه؛ فقْال﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ﴾ [محمْد]33:؛ فهْادٌْ اهلل بْالتداليْد ،وطْادٌْ الرسْْْْدل ♀ بْإثبْات كدنْه
ً
رسدال يف هذه األهمٌ.
وطاعته ♀ نوعان:
التربي بالت،دي .
الحكم
ِّ
 أحدهما :طادته يف هَ
َّلي
الحكم الهلبَ ِّي بْا ِّتبْا األمر والنَّلي؛ فيتبع
 واآلخر :طْادتْه يف هَ
األمر بَعلْه ،والن َ
بتَركه.
وما َ كره المْ،نِّف  يف بيا الال الرسْْدل ♀ مع هأمته وهد دله:
َ
كنَّلارها ال يزيٌ دنَّلا بعده إال هال )؛ أصْْ هله يف
(و َترك هأمته دلا المحجٌ البيوْْاء لي هلَّلا
الْديْث دنْه ♀؛ أنْه ْال :وايم اهلل ِ َل َ:ـدْ تَر ْك ُتكُم ع َلى ِم ْثـ ِق البي َضــــ ِ
ٍ
اءَ ،ل ْي ُل َهـا
ْ َ
َْ
َ
َ ُْ
ماج ْه مَن الديث أبي الدرداء ◙ ،وإسناده السن.
َون ََه ُار َها َس َوا ٌء»؛ رواه ابن َ
محذوِّ يف الحديث؛ َ دره أهل َ
ٍ
و(البيضـاء) :صٌَْ لمدص ٍ
العلم بْْْْْ (المحجٌ)
ْدِّ
أي الهري .
ٍ َ
بدي؛ فنسْْْبٌ ل يف الحديث بقدل:
ولم يثبل ل يف شْْْيء من ألَاظ الحديث الن ِّ
الم َحج ٌَ ال َب ْي َوْاءَ ،ل ْي هل ََّلا َكن َََّل َ
ار َها» خهأ؛
ال رسْدل اهلل ♀َ :ل َقدْ َت َر ْك هت هكم َد َلا َ
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فال أصْْْْل لَّلْذا اللَِ يف هْذا الحْديْث ،وليس مَن كالمْه ♀ ،وإنمْا هشْْ ْ ََّلر يف
كالم أهل العلم ثم هأ َ
درج يف هذا الحديث تده ًما أنه مَن ألَاظه.
وهْْذا يقع كثيرا يف ألَْْاظ الحْْديْْث النبدي؛ فمنْْه :مْْا يْْذكره كثير مَن أهْْل َ
العلم
ِّ
ً
 ومنَّلم بعض هالَاظ أهل الحديث؛ كابن كثي ٍر يف تَسْْْيره»  :-أ النبي ♀ْالَ :
اإل ْسْْ ْ َال هم َي هجْب َمْا َ ْب َلْ ههَ ،و َ
الحج
الَّل ْج َر هة َت هجْب َمْا َ ْب َل ََّلْاَ ،والت ْد َبْ هٌ َت هجْب َمْا َ ْب َل ََّلْاَ ،و َ
َ
بدي؛ وهي دلَ :والت ْد َب هٌ
السْْيا فيه جملٌ ليسْْْل من الحديث الن ِّ
َي هجب َما َ ْب َل هه»؛ فَّلذا ِّ
َ
أالاديث.
َت هجب َما َ ْب َل ََّلا»؛ فَّلذا ال أصل له يف األالاديث النبديٌ؛ وإنما هيدجد معناه يف
ت َأ َّن ِ
وأما الحديث المذكدر :فَّلد يف صْحيُ مس ٍ
اإل ْسـ َال َم َي ْه ِد ُم
ْلم» بلََِ :أ َما َع ِل ْم َ
َان َق ْب َل ُه؟»
َان َق ْب َل َهاَ ،و َأ َّن ال َح َّج َي ْه ِد ُم َما ك َ
َان َق ْب َل ُهَ ،و َأ َّن ال ِه ْج َر َة ت َْه ِد ُم َما ك َ
َما ك َ
ٍ
ٍ
َ
بي
وأمْا كْر (التدبٌْ) هبْذا اللَِ يف هْذا الحْديْث جملْ ًٌ أو يف جملٌْ منَردة أ الن ِّ
♀ ال« :الت ْد َب هٌ َت هجب َما َ ْب َل ََّلا» :فَّلذا ال ي.ُ،
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محمدا رســـول اهلل ♀؟ وهق ُتَ :بق َّ
الشـــهادة
س :ما شـــروط شـــهادة َّ
أن َّ
األولى بدونها؟
ه
يدخل يف الدِّ ين إال بََّلاتين الشَّلادتين ،وأنَّلما متالزمتا ؛
ج :د دمنا ل أ ال َعبد ال
فشروط الشَّلادة األولا هي شروط يف الثانيٌ؛ كما أنَّلا هي َشرط يف األولا.

اسْْ ْتْكْمْْل الْمْ ْْ،نِّْف 

مْْا يْتْعْلْ بشَّْْْْلْْادة أ مْحْم ْدً ا رسْْْْدل اهلل

♀  -بعد بيا دليلَّلا ،ومعناها  -بالسْْاال دن شْْْروطَّلا؛ فقال( :ما شْْْروط
شَّلادة أ محمدً ا رسدل اهلل ♀ وهل هتق َبل الشَّلادة األهولا بدوذا ).
ه
يدخل يف الدِّ ين إال بََّلاتين الشَّْلادتين،
ثم أجاُ دنه فقال ( :د دمنا ل أ ال َعبد ال
وأنَّلما متالزمتا ؛ فشْْروط الشَّْلادة األهولا هي شْْروط يف الثانيٌ؛ كما أنَّلا هي َشْرط يف
األهولا).
المش ْدَل)؛ فإنه سْْأل
ومَثل هذا الجداُ هيسْْما يف َدلم البديع( :مَن الل ِّ
ف والن ْش ْر ه
أو ًال دن (شْروط شَّْلادة أ محمدً ا رسْدل اهلل ♀ ) ،ثم أجاُ دن هذا ثان ًيا
وليس أو ًال.
وسْْْْأل ثْان ًيْا( :وهْل هتق َبْل الشْْ َّْلْادة األهولا بْدوذْا؟) ،ثم أجْاُ دنْه أو ًال فقْالْ ( :د
ه
يدخل يف الدِّ ين).
دمنا ل أ ال َعبد ال
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ف َبْا َي َن بين السْْ ْاال والجداُ بْالتقْديم والتْأخير فيَّلمْا؛ و هيسْْ ْما هْذا ( َل ذَْا ون َْشْْ ْ ًرا
هم َشد ًشا).
والمراد م ـه :إيقْاظ المتع ِّلم والمتل ِّقي للكالم بْأ ينتبْه إلا مْا هيل َقا إليْه منْه؛ فْإ
ْديم أو ت ٍ
الكالم إ ا جْاء دلا َو ْف مْا هيل َقا دو تق ٍ
ْأخير ربمْا َسْْ ْ ََّلْل النَس دن بعض مْا
ه كَر فيه؛ فإ ا ه دِّ م أو هأ ِّخر مع تَاوت المقام بين سْيا الكالمين  -كالدا ع هنا يف السْاال
فددا ما هأ َلقي إليه.
والجداُ  -انتبه السامع له؛ َ
محمدا رسـول اهلل :فإنه َ كر أ شْروطَّلا هي شْروط
فصما ما يتع َّلق بشـروط شـهادة َّ
أن َّ
َّ
الشَّْلادة األهولا؛ فشْروط شَّْلادة أ محمدً ا رسْدل اهلل هي الشْروط السْبعٌ المتقدِّ مٌ يف
شروط شَّلادة أال إله إال اهلل ،وتقدم بيانهَّلا.
ه
وأما ما يتع َّلق ب:بول َّ
يدخل يف
الشــهادة األُولى بدونها :فأخرب المْْ،نِّف (أ ال َعبد ال
َّ
الدِّ ين إال بََّلاتين الشَّلادتين ،وأنَّلما متالزمتا ) أي ال َتنَْ إالداهما دن األخرى.
ٍ
بالرسْالٌ؛ أل اهلل
فمن َشْ ََّلد هلل بالدالدانيٌ؛ َل َزمه أ يشَّْلد لمحمد ♀ ِّ
 َهد الذي أرسله؛ فال يكد العبد مد ِّالدً ا اهلل التا يتبَع رسدله.
ٍ
بالرسْْالٌ َل َزمه أ يشَّْْلدَ هلل  بالدالدانَيٌ؛
 -و َمن َشْْ ََّلد لمحمد ♀ ِّ

َ
هدالد اهلل ▐.
أل محمدً ا ♀ الذي هأرسل إلينا َأمرنا أ ن ِّ

و دله( :كما أنَّلا هي شْ ْرط يف األهولا)؛ أي أ الشْ َّْلادة لمحم ٍد ♀ هي
شْرط يف الشَّْلادة هلل  بالدالدانيٌ؛ فال يكد العبد صْاد ً ا يف الشَّْلادة هلل بالدالدانيٌ
ٍ
بالرسالٌ.
التا يشَّلدَ لمحمد ♀ ِّ
َ
َ
ولم َ
بالرسْْْْالٌ شْْْر ًطا يف
يجر أهل العلم دلا كر الشَّْْْلادة لمحمد ♀ ِّ
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ٍ
بمنزلٌ
شْْْروط (ال إله إال اهلل)؛ أل هذه الشْ َّْلادة هي رينٌ تل الشْ َّْلادة األهولا؛ فَّلما
ٍ
واالدة؛ ولَّلذا يقع ددهما شي ًئا واالدً ا.
دمر يف الْ ْ،حيحين» :أ النبي ♀ الُ :ب ِي ِ
اإل ْسـ ـ َال ُم
ومنه الديث ابن َ
َ
َاء ال َّزك ِ
ول اهلل ِ ،وإِ َقا ِم الصــ َال ِة ،وإِيت ِ
َع َلى َخ ْمسَ :شــ َها َد ِة َأ َّال إِل َه إِ َّال اهللُ َو َأ َّن ُم َح َّمدا َر ُســ ُ
َاة،
َ
َّ
َ
ان»؛ ف َعد الشَّلادتين شي ًئا واالدً ا.
ول ْو ِم َر َم َض َ
الح ِّجَ ،
َو َ

