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   ؟ه ع د اإلطال(كلَّ   ينَ ليق على شموله الدِّ ما الدَّ   س:

 .[19]هل دمرا : ڃ ڃ چ چ چ چ:   ال اهلل    ج:

 و ال الن 
 
 «.أَ َد ا بَ مَ ا كَ يب  رِ غَ  ودُ عُ يَ َس وَ  ،ايب  رِ غَ   مُ اَل ْس اإلِ   أَ َد بَ :  ♀  بي

 «.اهللِ بِ  انٌ يمَ إِ   :مِ اَل ْس اإلِ   ُق َض فْ أَ :  ♀و ال  

 . ل  كثير    وميره 

 

 
 

 

ْْنِّف  كر ْْاااًل هخر؛ فقال:     الم،ْ يَن كل ه دند  )سْ مدله الدِّ ْْه ليل دلا شْ ما الد 

ين كل ه إ ا أهطلَ ؟اإلطال  ليل دلا أ   اسْْم )اإلسْْالم( يشْْمل الدِّ   فلم يقرت   ( أي ما الد 

 بغيره.

 أجاب ع ه بِذكر ثالث نيا :ثمَّ 

األوـلى:   ــة  ــاآلي ْْ ف )ه  ْ دل ْدْمرا : ڃ ڃ چ چ چ چ:  وْهي    ،([19]هل 

ه. ين كلِّه؛ فيندرج فيه ميره ٌ  لََما  كر؛ ببيا  أ   )اإلسالم( اسم  للدِّ  مهابق

 :وهذه اآلية تدل  على )اإلسالم( بمع اه العامِّ والخاصِّ 

ا داللتها على المع ى العامِّ  ○ هلَ   الجملٌفإ    : فصمَّ ٌ  لم تهقي د بديٍن دو  دينٍ مه  .ق

ا: ) ه فيَّْل د  ْبه دْند اهلل هد   ڃ ڃ و دْل عتَْ ين المه ( دال؛ دلا العمدم، أي أ   اْلدِّ
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 اإلسالم، وهذا يكد  لألنبياء كلَِّّلم.

ا داللتـه على المع ى الخـاصِّ   ○ دٍ فْذلْ  أ   )اإلسْْْْالم( الْ    :وأمـَّ   ذي هد دين محمْ 

ين ال    ♀  وادَتد  به.  ▐ذي رضيه اهلل فرد  مَن أفراد الدِّ

ليق الثَّاين:   .رواه مسلم    .( الحديث«ايب  رِ غَ   مُ اَل ْس اإلِ   أَ َد بَ  : )♀ دله  والدَّ

ين كلِّه:  مول )اإلسـالم( للدِّ يف َ كر أ   )اإلسْالم( بَدأ مريًبا وسْيعدد  وداللته على شـُ

 :والخاصِّ  وهذا يتح:َّق يف اإلسالم بمع اه العامِّ مريًبا كما بدأ؛  

اه العـامِّ   ○ إنَّ )اإلســــالم( بمعـ  دأ بداالْدٍ   ـف  وكْا  هدمه   ،♥وهد هدم    ؛ابْت

ابَْل الجنِّ  ْق مد  دلا  الْ    واالًْدا يف مه دِّ تْق ٌ إبليس، والجن  مه يْ  اإلنس يف َخْلقَّلم،  ذين هم  رِّ

وَ   .يل يف  ل  هثار  كَثار  وره

اه الخـاصِّ   ○ دٍ   وـكذـل  )اإلســــالم( بمعـ  ٌ محْم  ا ببعْث وْكا     ♀  ْبدأ مريبًْ

 فلم يزل يكثرو .  ،واالًدا، ثم  أسلم معه َمن أسلم وكاندا  لياًل 

ليق الثَّالث:  الديث   (؛ وهذا  «اهللِ بِ  انٌ يمَ إِ   :مِ اَل ســْ اإلِ   ُق ضــَ فْ أَ  : )♀ دله  والدَّ

ٌَ مذكدر  بالمعنا؛ فَي  مسْْْْْند أالْمدَ  أن ه  ال: أي    ◙  « مَن الديث دمرو بن َدَبسْْْْ

 
 
 .اإِليَمان«:  ♀  اإلسالم أفول  فقال الن بي

ــهٌق ،  هماوهذا  الحديثا   كرهما الم،ْْنِّف ولم َيْعزه  ما لم يكن   ؛وَتْرك العزو َأْمٌر س

ا.  الحديث موضوع 

ث   ٌ الحْدْي تْب ا  ره ه  -وإ ا ا رت  العزو ببْي َدْم ه مَن القبدل أو دَْ فَّلْذا َأتم     -  أي درجْت

 نًَعا.

 وأشرته إلا  ل  بقدلي:  
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الْ  اَل َتْركه  َّله َْْ َدْزٍو سْْ دهوَ   َديَْْث   حَْْ

 

يَْْ ه الْ   َلْم  أهْهَماَل إَْ   ثهم   دَ    َمْدضْْْْه

له الْ َواأْلَ   َْْ ا َ وَ   ،وَعْزوه ْفوْْ هْ   اإَْ  كَْ  َمعَْ

 

الْْْ   م  
تَْْ تَْْ  ٌٍ بَْْ تْْْ ره ا ه  يَْْ عَْْ بَْْ ََْْ نْْْ  هْ مَْْ
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  ؟فصيقليق على تعريفه باألركان الخمسة ع د التَّ ما الدَّ   س:

 َد هَ شــْ تَ  نْ أَ   :مُ اَل ســْ اإلِ :  يندن الدِّ   اهه إي    يف الديث سْْاال جربيَل   ♀ دله    ج:

ــُ ا رَ د  مَّ َح مُ   نَّ أَ وَ   اهللُ الَّ إِ  هَ لَ  إِ الَّ أَ  ــَّ   يمَ :ِ تُ وَ  ،اهللِ   وُل سـ ــُ تَ وَ   ،اةَ كَ الزَّ   يَ تِ ؤْ تُ وَ  ،ةَ اَل الصـ ــَ مَ رَ  ومَ صـ  ،انَ ضـ

 «.يال  بِ َس  هِ يْ لَ إِ   َت عْ طَ تَ اْس  نِ إِ  َت يْ البَ   جَّ ُح تَ وَ 

  م الحج  ه  د  مير أن   ،كر هذهفذَ   ...«؛  :س  مْ ى َخ لَ عَ   مُ اَل ْس اإلِ  يَ  ِ بُ :  ♀و دله  

 .دلا صدم رموا َ 

 «.حيحينال،   وكالهما يف  

 

 
 

 

ليل)؛ فقال:  سْاااًل هخرَ    الم،ْنِّف  كر دلا تعريَه باألركا  التمسٌْ    ما الد 

ليل دلا المعنا ال    ،(؟َ،ْْيلدند الت   ذي يكد  لْْْْْْْ )اإلسْْالم( إ ا ا رت   مهالًَبا إ امٌ الد 

م. -  بغيره؛ فْ )اإلسالم( إ ا  هَر  بغيره هد األدمال الظ اهرة  كما تقد 

 أركا  اإلسالم التمسٌ.ذي ت تظم فيه: مادها الَّ وِجماع هذه األعمال وعِ 

ها:  وَلكر المص ِّف دليلين يف عدِّ

(؛  ْال:  يندن الْدِّ   اهه إيْ    يف الْديْث سْْْْاال جربيَْل   ♀ دلْه  )  أحـدهمـا:

  رواه البتاري    .( الحديث«اهللِ   وُل ســـُ ا رَ د  مَّ َح مُ  نَّ أَ وَ    اهللُ الَّ إِ  هَ لَ  إِ الَّ أَ   َد هَ شـــْ تَ  نْ أَ   :مُ اَل ســـْ اإلِ  )

 والده مَن الديث دمر بن الته اُ.  ، ورواه مسلم  من الديث أبي هريرةَ   ومسلم  
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مت َ   دليه مَن    .( الحديث«س  مْ ى َخ لَ عَ   مُ اَل سـْ اإلِ  يَ  ِ بُ :  ♀ دله  )واآلخر: 

 .¶الديث ابن دمَر 

مٌ،  كر هذهفذَ ) ال الم،ْْنِّف   دلا صْْدم   م الحج  د  ه  َ مير أن  )( يعني التمسٌْْ المتقدِّ

ها؛ فقال:  رموْْْا َ  انَ ( أي يف ددِّ ْوُم َرَمضــَ ، ولــَ ومسْْْلٍم    وهذه روايٌ البتاريِّ ،  «الَحج 

ٌٍ دند مسلمٍ ،  مًعا دم( دلا )الحجِّ   وو ع يف رواي  (.تقديم )ال، 

واية المحفوظة دم(.: تقديم )الحجِّ والرِّ  ( دلا )ال، 

 
ِّ
بكي  االبن بحث  يف بيا   ل ؛  كره يف  اله بقات الكربى«.  وللس 

«  ( يعني  صْحيُ البتاريِّ «حيحينال،ْ   وكالهما يف )و دله بعد أْ  َ كر الحديثين:  

حيحين« مدضد   لَّلما.مسلمٍ صحيُ  و   «؛ فإ   لقب  ال، 

َر    بغيره، وأن ه متعلِّ    وهذا  الحديثا  يدال   دلا المعنا التا ِّ لْْ )اإلسالم( إ ا  ه

 .باألدمال الظ اهرة المعدودة يف الحديثين المذكدرين
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  ؟ينهادتين من الدِّ الشَّ   ما محق    س:

  . هبماين إال  ال يدخل العبد يف الدِّ   ج:

 .[62در:]الن  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ:   ال اهلل  

 وْ ال الن 
 
 نَّ أَ وَ    اهللُ الَّ إِ   هَ لَـ إِ   الَّ وا أَ ُد ـهَ شــــْ ى يَ تَّ َح   اَس ال َـّ   َق اتِـ قَـ أُ   نْ أَ   ُ  رْ مِ أُ :  ♀  بي

 .الحديَث « ...هُ ولُ ُس رَ وَ  هُ ُد بْ ا عَ د  مَّ َح مُ 

. ل  كثي  وميره   ر 
 

 
 

 

ا   ر  يهبيِّنَّلا واالًدا واالًدا؛ فأورد    ،أركا  اإلْسالم التمْسٌ  المْ،نِّف    كرلم  ْشَ

لَّلا؛ فقال:   ين)ساااًل يتعل   بأو  َّلادتين من الدِّ    (.؟ما محل  الش 

هادتان(   ٍد  :  قتا فالمراد هبماإ ا أهطلَ و)الشَّ َّلادة هلل ولمحم   .♀الش 

ٍد   َّلادة لمحم  َّلادة هلل تكد  بالدالداني ٌ، والش  سالٌ.  ♀فالش   تكد  بالرِّ

َّلادتين)فقدل الم،نِّف:   َّلادتا  المعَّلددتا   ؟ما محل  الش  ٌ ؛ أي الش  (: )أل( فيه دَّلدي 

ًدا رْسدل  المْشَّلدر َ كره  ين، وهما )أْشَّلد أال  ال إله إال  اهلل، وأْشَّلد أ   محم  هما يف هذا الدِّ

 (.اهلل

( أي ال يكد  العْبد   هبْماين إال  ال ْيدْخل العْبد يف اْلدِّ )ثم  أْجاُ مبيِّنًْا محل َّلْما فْقال:  

َّلادتين؛ فإ ا شَّلد هبما كا  مسلًما.  مسلًما إال  هباتين الش 
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 وَلكر المص ِّف دليلين يف بيان لل :

ل:    (.[62در:]الن  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ: ) دله  فاألوَّ

َّلادة له بالدالداني ٌ، ورأَ    أ   رأَ   هدوداللتها على م:صــوده:     اإليما  باهلل هد الشْْ 

ٍد  سالٌ.  ♀اإليما  بمحم  َّلادة له بالرِّ  هد الش 

لـيق الثَـّاين:  ت َ  دلْيه مَن اْلدْيث  «اَس ال َـّ   َق اتِـ قَـ أُ   نْ أَ   ُ  رْ مِ أُ  )  :اْلدْيثواـلدَّ ( الْحدْيث؛ مه

 .¶ابن دمَر 

   اهللُ الَّ إِ  هَ لَ إِ  الَّ وا أَ ُد هَ شـْ ى يَ تَّ َح  اَس ال َّ   َق اتِ قَ أُ  نْ أَ   ُ  رْ مِ أُ  يف  دله: )وداللته على الم:صـود:  

ــُ رَ وَ  هُ ُد بْ ا عَ د  مَّ َح مُ   نَّ أَ وَ  م دم العبد«هُ ولُ سـ َْْ إال  باإلتيا  هباتين   -  فيكد  الراًما -  (؛ فال يهع،ْ

َّلادتين.  الش 

َّلد   َّلادة هبما؛ فإ ا ْشَ ليال  يهبيِّنا  أ   العبد ال يدخل يف دين اإلْسالم إال  بالْش  فَّلذا  الد 

ًدا دبده ورسدله  فإن ه يكد  مسلًما.  ؛العبد أال  إله إال  اهلل، وأ   محم 

هادتان مع   ؛ فإ   ْشَّلادة أالدنا بأن ه )ال  ا ث:يٌق لفظهما فإنَّ العمق بهم ـسهولةوهاتان الـشَّ

ٍد  يجعل دبادته كل َّلا هلل، وشَّْْلادتَ  إله إال  اهلل( تقتوْْي أ  ْْالٌ    ♀ه لمحم  س بالرِّ

ٌ له    .♀تقتوي اله ادٌ الكاملٌ الت ام 

 َّلما.َّلما بَيهْسٍر دلا اللِّسا  ال يرفع ثََقل العمل بَ فَجريانه 

ادا  الَّ   وهمـا أحوُ   ـه د؛الشــــَّ ا العـب د  لشَّْْْْلْادٍة كمْا افتقر    تي يفت:ر إليـه فمْا افتقر دْب

ٍد   َّلادة هلل بالدالداني ٌ ولمحم  سالٌ.  ♀للش   بالرِّ

ا   ي« أ   دمرو بن العاصْْ ويف  صْْحيُ مسْْلمٍ  ه لَّلذا  الم  ر َ كر أ   أدظم ما أدد  التهوَْْ
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ًدا ر  سدل اهلل.اليدم هد شَّلادة أال  إله إال  اهلل، وأ   محم 

َّلْادتين  ْْ بتعل م معنْاهمْا،    ؛وهْذا يحمْل العبْد دلا أ  يجتَّلْد يف تحقي  هْاتين الشْْ

س يف الن َّلد  بَ  َّلْما؛ فبَّلْما تكد  سْْْْْعادْته ونْجاْته يف والقْيام بحقد َّلْما، ومالالْظٌ النَ 

نيا واآلخرة.  الد 

نيا سداهما فال يكد  َفدتهه السرةً   فَمن فاتته شَّلادة    .يف الد 

نيا بح ِّ ْشَّلادة أال  إله إال  اهلل وأ     يامه   والحْسرة العهظما: أ  يَدت العبدَ  ه يف هذه الد 

 محمًدا دبده ورسدله.

أهنعَْ  ْْا  ٍد  وم  ْْ ولْمْحم  ٌ  ْْ ْْالدالْْداني ب هلل  ْْد  يشَّْْْْل ْْه  كدن مَن  أدْظم   
ٌٍ ْْ بْنْعم ْْد  الْعب دْلا  م 

سالٌ.  ♀  بالرِّ

َييْ  ٌَ ْ ال سَْْْْْيا  بن ده فَّلم ال إْله إال   ْما أنعم اهلل دلا دْباده   :  ْن  أدظم مَن أ  در 
ٌٍ بنعْم

ٍد  .  «اهلل َّلادة لمحم  كر«، والش  نيا يف كتاُ  الش    رينتَّلا.  ♀رواه ابن أبي الد 

َّلادتين َدْلًما وَدَماًل،   فينبغي أْ  يهْذكَي العبد يف  لبه َجذوة االدتناء بمعرفٌ هاتين الشْْْ 

ْْعادته ونجاته واآلخرة هي هاتا   وأْ  يتحق   هبما زكاًة وصْْالاًلا، وأْ  يعرِّ أ     مدار س

َّلادتا .  الش 

ـما يعُظم ِمن العلم َّْلادتين،  : الَعلم الْ  وإنَّ  ْْ : درو  دلم  ومْنهذي يادِّي إلا ْهاتين الشْْ

ِّ  القلدُ إلا تحقي  شَّْْلادة أال  إله إال  اهلل، وأ    االدتقاد؛ فإ   درو  الَعلم المذكدر َتزه

ًدا دبده    ورسدله.محم 

فينبغي أْ  يكد  يف  لب أالدنا امتنام هذه المجالس يف الت ر ِّي بتحقي  شَّْلادة أال  إله  

ْْدله، وأن ه كما يكد  َنََّلمه  ًدا دبده ورسْ نياإال  اهلل وأ   محم  َّْْلادات الد  ينبغي    ،ه يف ابتغاء شْ
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َّلادة هلل بالدالدانَي ٌ ولمحم    ه أدظمَ مه أْ  يكد  َنَّلَ  سالٌ  ♀  دٍ يف ابتغاء الش   .بالرِّ

 

 

 

  


