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  ؟♀  اهلل  ا رسوُل د  محمَّ  ما دليق شهادة أنَّ   س:

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ   :اهلل  ل  ا ْ   ج:

  اآليٌ. [164]هل دمرا : ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

ْْه   ْْدلْ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ   :و ْ

 .دبٌ[]الت   ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

  .[1]المنافقد :  ڱ ڱ    ڳ ڱ  :و دله  

 ت.ها من اآلياوميره 

 

 
 

 

ا فرغ الم،ْنِّف   َّلادة األ    لم  ا يتعل   بالْش  وهي ْشَّلادة أال  إله إال    -ولا  مم 

َّلادة الث انيٌأْتب ،-  اهلل ًدا رسْْْْدل اهلل؛  عَّلا بما يتعل   بالشْْْْ  ، وابتدأ ما  وهي شَّْْْْلادة أ   محم 

ْْال:   فق ْْا؛  دليلَّل دن  اال  ْْالسْْْْ  ب هبْْا  أ   )يتعل    ْْادة  ْْل شَّْْْْل دلي ْْا  ْْ    م رسْْْْدله دً محم  اهلل  ا 

♀ .) 

 :بِذكر ثالثة أِدلَّة  ثمَّ أجاب ع ه 

ل:   ليق األوَّ  (.اآليٌ [164]هل دمرا : ۉ ې ې ې ې: ) دله  فالدَّ

سالٌ. (؛ فأثبل اهلل  ائ ەئ ەئ يف  دله: )وداللته على م:صوده:    له الرِّ

 (.دبٌ[]الت   ھ ھ ے ے ۓ: ) دله  والثَّاين: 
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(، والقدل فيه كالقدل  ے ے ۓيف  دله: )وداللته على ما َقصــده: 

ل. ليل األو   يف الد 

لـيق الثَـّاـلث:   فَي اآلْيٌ إثْبات  (؛  [1]المْنافقد :  ڱڱ     ڳ ڱ : ) دْله  واـلدَّ

 .ذي أرسله إليناال    أن ه رسدله  له  إلينا بشَّلادة اهلل   ♀رسالٌ الن بي  
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   ؟♀ اهلل  ا رسول د  محمَّ   شهادة أنَّ ما مع ى   س:

ه  ا دبده دً محم    بأ     ؛ْسا داطئ لقدل اللِّ المه   ،ميم القلب،ْدي  الجازم من صَْ هد الت    ج:

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ   ٺ ،  َّلمإنسَّْْْلم وجنِّ  ،ا ٌ الن ه إلا كاف  ورسْْْدله 

 .]األالزاُ[  ٹ ٹ ٹ ٹ

ْْديقه  َْْ نن أه يف جميع ما أخرب به مَ فيجب ت،ْ ْْيأتَ   وأخبارَ   ،ب باء ما  د سْ وفيما    ،يما سْ

ا  دْم    واالنتَّْلاءه   والكف    ،ْبه  أمرْما  لَ   واالنقْياده   واالمتْثاله   ،امٍ رم من الوالر    ،ن الاللٍ مَ   أاْلل  

 شْ   با ه واتِّ   ،ذا دنه
 ْسن   والتزامه   ،هريعتَ

  ، ْسليم لهْضا بما  ْواه والت  مع الرِّ   ،والجَّلر  رِّ الْسِّ ه يف  تَ

ٌه طادتَ   وأ    ٌه ع،ْْيتَ وم  ،اهلل  ه هي طاد    ٌ  ه مبلِّ ألن  ؛  اهلل  ه مع،ْْي
َ
 ه اهلله ف  دولم يتَ   ،هرسْْالتَ   دن اهلل

ها  َّلا كنَّلارَ ٌ البيوْْاء ليله ته دلا المحج  وترك أم    ،بينالمه   ٌ البالغَ وبل    ،ينكمل به الدِّ أا  الت  

 . هال   يزيٌ دنَّلا بعده إال  ال  

 .  يستأتَ   ويف هذا الباُ مسا له 

 

 
 

 

ًدا رسْْدل اهلل؛ فقال:      كر الم،ْْنِّف   سْْاااًل هخر يتعل   بشَّْْلادة أ   محم 

 (. ♀  اهلل  ا رسدلدً محم    شَّلادة أ   ما معنا  )

داطئ لقدل  المه   ،القلْبميم  ن صَْْْْ ،ْْْْدي  الجْازم مَ هد الت  )ثم  أجْاُ دنْه بقدلْه:  

ٺ   ٺ ،  َّلمإنسَّْْْلم وجنِّ  ،ا ٌ الن ه إلا كاف  ه ورسْْْدله ا دبده دً محم    بأ     ؛سْْْا اللِّ 
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 .(]األالزاُ[  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

ٍد؛ فَّلد ثابل  راسن  يف القلب.رنعَقده بال ت( أي الم،دي  الجازمالت  )ومعنا  دله:    د 

نٌ  إ ا  كروا )الت ،ْدي ( أ وجرى يف كالم    مَن أهل السْ 
ٌٍ ْْ )الَجزم(؛  دنرقْ يَ   جماد ه بْْْ

ًدا  د يذهب مع أيِّ ألن ه أكمل؛ فَّلد ليس ت،ديًقا م ستَقر؛ ثابل  واردٍ  جر   .؛ بل هد ت،دي   مه

؛  ( أي مَن أصْْْلهميم القلبن صَْْْ مَ )وأشْْْار الم،ْْْنِّف إلا اسْْْتقراره وثبدته بقدله:  

ميم(: م  بعوْْه الم  المجمد   فصلــق )الصــَّ ه  : أصْْله وأشْْد  القلب اجتماًدا،  ه إلا بعضٍ نوَْْ

اخلٌ فيه. َديداؤه الد   وسه

 وي
 
ًدا    يشَّْْلد العبد بلسْْانه  اللِّسْْا ؛ بأ   ة  دلَ أَ داطبمه   تَم  هذا الت ،ْْدي  القلبي أ   محم 

 .♀رسدل اهلل  

ه يف جميع ما أخرب به فيجب ت،ديقه )ثم  بي ن الم،نِّف تَاصيل  ل  الت ،دي ؛ فقال:  

 م والر    ،ن الاللٍ مَ   وفيما أالل    ،يما سْيأتَ   وأخبارَ   ،ب باء ما  د سَْ نن أمَ 
( إلا هخر امٍ رن المَ

 كالمه.

 ْْ ْْيل يمكن َرد ها إلا المعنا المشْ ذي  كره ال    َّلدروهذه الجملٌ المنثدرة مَن الت َاصْ

ًدا رْسدل اهلل(:    الحَيده   ٌَ ابن تيمي   اُ دند بيا  معنا )ْشَّلادة أ   محم  د بن دبد الده  ومحم 

ر، وأال  يهعبَْد اهلل إال   وَزجر، وت،ْْْْديْقه فيْما أخرب، واجتْناُ ما ذا دْنه  أن َّْلا طادْته فيْما َأم

 بما َشر .

يف   الم،نِّف  ذي َسَرده رة المذكدرة تجمع َشتات الكالم ال  فالجملٌ المتتْ،َ 

ًدا رسدل اهلل(.  بيا  تَاصيل )الت ،دي  بشَّلادة أ   محم 

ا رســــول اهلل( وأيســــر ِمن ـهذا ولاك: أن د  هد إثْبات    تعلَم أنَّ مع ى )شـــــهادة أنَّ محمَـّ
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سالٌ له.  الرِّ

ًدا رسْْْْدل اهلل( أي   ٌ  ْفإ ا ْ ال الْقاْ ل: )وأشَّْْْْْلد أ   محمْ  ْْاْلٌ يف ْهذه األهمْ  سْْ أهثبَْله الرِّ

ٍد    (.♀لمحم 

   باله ادٌ.إفراده دو  ميره مَن الَتلوُم:تضاها:  

إ   اهلل أَ  ال:    رمْف ه؛ فْق ه وطْادٌْ رسْْْْدْل ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿بهْادْت

سْْْْدل  ؛ فْهاْدٌ اهلل[33د:]محْم   ﴾ڎ الت دالْيد، وْطاْدٌ الر  ه    ♀ ْب إثْبات كدْن ْب

.ٌ  رسداًل يف هذه األهم 

 نوعان:  ♀طاعته و

كم التربيِّ بالت ،دي .أحدهما:   -  طادته يف الحه

ا  األمر والن َّلي؛ فيت بع األمرَ واآلخر:    - اتِّْب ِّ ْب
كم اله لبَي ه يف الحه ع  ْطادْت ََ  ب

َ
  ْله، والن َّلي

   كه.بَتر

سْْدل    الم،ْْنِّف  ره ما َ كو ته وهد  دله:    ♀يف بيا  الال الر  مع أهم 

ه يف أصْْله   ؛( هال   ها ال يزيٌ دنَّلا بعده إال  َّلا كنَّلارَ ٌ البيوْْاء ليله ته دلا المحج  م  ك أه روتَ )

ه   ٍث دْن ه  ْال:  ♀الْدْي ِق  ؛ أنْ  َتَرْكُتُكْم َعَلى ِمثـْ ْد  َل:ـَ اءِ الَواْيُم اهللِ  ــَ ا َبْيضــ ، َلْيُلهـَ

رداء    هْ رواه ابن ماَج «؛  َوَنَهاُرَها َسَواءٌ   .، وإسناده السن  ◙مَن الديث أبي الد 

ٌ  لمدصْدٍِّ محذوٍِّ يف الحديث؛    و)البيضـاء(: ْْ صَْ ره أهل الَعلم بْْْ ٌ(  ح)الم َ د  ج 

 .اله ري أي  

؛ فنسْْْبٌ  ل  يف الحديث بقدل:  يف شْْْيٍء مَن ألَاظ الحديث الن بديِّ ولم يثبل  ل   

م َدَلا  :  ♀ ال رْسدل اهلل   اء، َلْيلهََّلا َكنَََّلاَرَها  ٌَ ج  حَ المَ َلَقْد َتَرْكتهكه خهأ ؛    «الَبْيْوَ
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ََّلر يف ♀فال أصْْْْل لَّْلذا الل َِ يف ْهذا الْحدْيث، وليس مَن كالْمه   ْْه ، وإن ْما شْْ

ًما أن ه مَن ألَاظه.ديف هذا الحديث تم ثم  أهدَرج علكالم أهل ال  ه 

الن بديِّ  الحْْديْْث  الَعلم    :فمنْْه؛  وهْْذا يقع كثيًرا يف ألَْْاظ  يْْذكره كثير  مَن أهْْل  مْْا 

اظ أهل الحديث  ومنَّلم -  َ ْْيره«  ٍر  ابن كثيك  ؛بعض اله  -يف  تَسْ
 
  ♀   : أ   الن بي

هه ْ ال:   ا َ ْبلَْ ب  مَْ اَلمه َيْجه ْْْ ب   ، وَ اإَلسْْ ا َ ْبَلَّلَْ الََّلْجَرةه َتْجه ا َ ْبَلَّلَْ ا، وَ مَْ ب  مَْ ٌه َتْجه ا، َوالَحج   الت ْدبَْ

ب  َما َ ْبلَ  ٌ  ليسْْْل مَن الحديث الن بديِّ   يا السِّْْْ ؛ فَّلذا  «هه َيجه ٌه  وَ :  ؛ وهي  دلفيه جمل الت ْدَب

ب  َما َ ْبَلَّلَ   .دجد معناه يف أالاديَث فَّلذا ال أصل له يف األالاديث الن بدي ٌ؛ وإن ما يه ؛  «اَتجه

ا الحد اَلَم َيْهِدُم  اإلِ َأَما َعِلْمَت َأنَّ  ِ:  َ« بليث المذكدر: فَّلد يف  صْحيُ مْسلمٍ وأم  ـسْ

 «؟َحجَّ َيْهِدُم َما َكاَن َقْبَلهُ ، َوَأنَّ الْجَرَة َتْهِدُم َما َكاَن َقْبَلَهاهِ ، َوَأنَّ الَما َكاَن َقْبَلهُ 

ٌٍ منَردةٍ  ًٌ أو يف جملْ ا َ ْكر )الت دبٌْ( هبْذا الل َِ يف هْذا الحْديْث جملْ    وأمْ 
ِّ
  أ   الن بي

ب  »   ال:  ♀ ٌه َتجه .«ا َما َ ْبَلَّلَ الت ْدَب  ُ  : فَّلذا ال ي،
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ــهادة  س: ــروط شـ ــول اهلل  د  محمَّ  أنَّ   ما شـ ــَّ :بَ وهق تُ ؟  ♀ا رسـ هادة ق الشـ

   ؟األولى بدونها

َّلادتين، وأن َّلما متالزمتا ؛    ج: ين إال  بََّلاتين الش  منا ل  أ   الَعبد ال يدخله يف الدِّ  د  د 

َّلادة األولا هي شروط  يف الث انيٌ  .يف األولاط   رَش كما أن َّلا هي    ؛فشروط الش 
 

 

 
 

 

ْْْتْكمْْل   ب    ،ْْْْنِّْف  اْلماسْْ ْيْتْعلْ    ْْا  اهلل  م رسْْْْدل  ًدا   ْْ ْمْحم أ    ْْادة  شَّْْْْل

اال دن شْْْروطَّلا؛ فقال -  ومعناها  ،بعد بيا  دليلَّلا -  ♀ ما شْْْروط  ):  بالسْْْ 

 (. ولا بدوذاَّلادة األه ل الش  قبَ وهل ته    ♀ا رسدل اهلل دً محم    أ     شَّلادة

َّلادتين،     د)ثم  أجاُ دنه فقال:   ين إال  بََّلاتين الْش  منا ل  أ   الَعبد ال يدخله يف الدِّ  د 

َّلادة األه  ط  يف ركما أن َّلا هي شَْْ   ؛ولا هي شْْروط  يف الث انيٌوأن َّلما متالزمتا ؛ فشْْروط الشْْ 

   (.ولااأله 

ا يف َدل شْْ   :م البديعومَثل هذا الجداُ يهسْْم  ر المه َل(؛ فإن ه)مَن الل فِّ والن شْْْ سْْأل    د 

اًل دن   (، ثم  أجاُ دن هذا ثانًيا   ♀ا رسْدل اهلل  دً محم    أ    شْروط شَّْلادة)أو 

اًل.  وليس أو 

ْْ  قبَْ وْهل ته )وسْْْْأل ْثانيًْا:   اًل فْقال:  ؟ولا ْبدوْذاَّْلادة األه ل الشْْ   ْ د)(، ثم  أْجاُ دْنه أو 

ين منا ل  أ   الَعبد ال يدخله يف الدِّ  (. د 
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اَينَ  اال    فبَْ أخير فيَّلْما؛ ويهسْْْْ بين السْْْْ  الت ْقديم والتْ  ًرا  والجداُ ْب ْْْ ا وَنشْْ َْذ ا ْهذا )َل م 

ًشا(. َشد   مه

ي للكالم بْأ لتتعلِّم والمإيقْاظ الموالمراد م ـه:   فْإ    ؛  ينتبْه إلا مْا يهلَقا إليْه منْه  قِّ

ل النَ   الكالم إ ا ْجاء دلا َوْف  ْما يهلَقا دو  تْقديٍم أو ْتأخيرٍ  َّلَْ ْما    س دن بعضرب ْما سَْْْْ

ر مع تَاوت المقام بين سْيا  الكالمين   م أو أهخِّ كَر فيه؛ فإ ا  هدِّ اال   - ه كالدا ع هنا يف السْ 

امع له؛ فَدد -  والجداُ  ا ما أهلَقي إليه.انتبه الس 

ا رـسول اهلل د  ا ما يتعلَّق بـشروط ـشهادة أنَّ محمَّ ر أ   شْروطَّلا هي شْروط  : فإن ه َ كفصمَّ

َّلادة األهولا؛ فشْ  ًدا رسْدل اهللالشْ  بعٌ الم  روط شَّْلادة أ   محم  روط السْ  مٌ يف هي الشْ  تقدِّ

م بيانهَّلا.أال  إله إال  اهللشروط شَّلادة    ، وتقد 

هادة األُولى بدونها:   ــَّ ا ما يتعلَّق ب:بول الش أ   الَعبد ال يدخله يف )فأخرب الم،ْْنِّف  وأمَّ

ين إال  بََّلاتين   َّلادتينالدِّ  .   إالداهما دن األخرىأي ال َتنَْ(  ما متالزمتا وأن َّل،  الش 

ََّلد هلل بالدالداني ٌ  فَمن - ٍد    َلَزمه أ   ؛شَْ سْالٌ؛ أل   اهلل    ♀يشَّْلد لمحم  بالرِّ

ًدا اهلل الت ا يت بَع رسدله.دذي أرسله؛ فال يكد  العبد مهد ال    الِّ

ٍد   - ََّلد لمحم  سْْالٌ َلَزمه أ   ♀وَمن شَْْ بالدالدانَي ٌ؛    يشَّْْلَد هلل    بالرِّ

ًدا   د اهلل    رنا أ ذي أهرَسل إلينا َأمال    ♀أل   محم   .▐نهدالِّ

ٍد    ؛(ولاط  يف األه ركما أن َّلا هي شْْْ )و دله:   َّلادة لمحم  هي    ♀أي أ   الشْْْ 

َّلادة هلل  رشْ  َّلادة هلل بالدالداني ٌ  بالدالدان  ط  يف الشْ  ي ٌ؛ فال يكد  العبد صْادً ا يف الشْ 

ٍد  الت ا يشَّلدَ  سالٌ.  ♀ لمحم   بالرِّ

د  ولم يجَر أهل الَعلم دلا َ ك َّلادة لمحم  سْْْْالٌ    ♀ر الشْْْْ  ًطا يف رشْْْْ بالرِّ
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ٌٍ    شْْْروط )ال إله إال  اهلل(؛ َّلادة األهولا؛ فَّلما بمنزل  ْْ َّلادة هي  رينٌ تل  الشْ  ْْ أل   هذه الشْ

هما شيًئا واالًدا.واالدةٍ   ؛ ولَّلذا يقع دد 

   الديث ابن دمرَ   ومنه
 
حيحين«: أ   الن بي  ْْ اَلُم   ال:  ♀  يف  ال،ْ ــْ ُب َِي اإِلسـ

َهاَدةِ َعَلى َخْمس   وُل َح نَّ مُ أَ وَ  الَّ اهللُ إِ  َأالَّ إِلهَ   : شــَ ا َرســُ د  اَلةِ  ، َوإَِقامِ اهللِ   مَّ َكاةِ  ، َوإِيَتاءِ الصــَّ ، الزَّ

َّلادتين شيًئا واالًدا«انَ َرَمَض  ، وَلْومِ َوالَحجِّ   .؛ فَعد  الش 

 

 

 

 

 

  


