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 املقدمة:
 الصالة والسالم على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم.اما بعد :  رّب العالمين و الحمد هلل        
فإن باب األذكار من أعظم أبواب األجر التي يحرص عليها المسلم في حياته، وقد ربطت بأجور عظيمة ال يعلم قدرها اال هللا سبحانه،          

س قد يحافظ بحان هللا والحمد هلل وال اله اال هللا وهللا اكبر، وقد يالحظ القارئ الكريم ان كثيرا من الناومن أشهر األذكار الباقيات الصالحات؛ س
ائد  عليها ويكثر منها؛ و ربما أنه ال يعلم معناها حقيقة أو ما ينطوي على قولها من معاني عظيمة قد يغفل عن استشعارها ،مما يفوت عليه فو 

ببحث  لخرج بخير كثير.وقد استعنت باهلل تعالى أن أكتب في هذه الباقيات الصالحات، وأخص كل كلمة منها كثيرة؛ لو تدبر هذه الكلمات
ن يعيش مستقل  احاول فيه أن استلهم بعض الفوائد واإلشارات والمعاني اإليمانية والعقدية، لعل الذاكر بعد ذلك حين يذكر هللا بهذه الكلمات أ

ستنباطي في ا ويقينا و خشوعا.وقد كتبت هنا عن كلمة )ال اله اال هللا( حيث استخدمت المنهج اإلستقرائي واإلمعها بكل حواسه، فيزداد ايمان
 :وقد قسمت البحث الى مقدمة وتمهيد ومبحثان وخاتمةبحثي هذا، 

 المقدمة ذكرت فيها أهمية الموضوع.
 والتمهيد: تكلمت فيه عن تعريف الذكر وفضائله والباقيات الصالحات.

 لمبحث االول : )ال اله اال هللا( معناها وأدّلتها وأحكامها وفيه مطالب.او 
 اله اال هللا( شروطها ونواقضها وآثارها واألسماء الحسنى فيها، وفيه مطالب. والمبحث الثاني : )ال

 والخاتمة : ذكرت فيها أهم النتائج.
 ينفع به كاتبه وقارئه والمسلمين والحمد هلل رب العالمين.  واسأل هللا أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن          

 التمهيد: معنى الذكر وفضائله والباقيات الصاحلات

 معنى الذكر لغًة:

ثة وما شابهها، والثاني: الذكر ضد النسيان، يقول ابن  تدور مادة )ذ ك ر(  حول معنيين: األول الذكورة ضد األنو  :الذكر في اللغة        
ر التي َوَلَدت ذكرًا، والمذكار: التي تلد الذكران عادة واألصل اآلخر:  لذال والكاف والراء ( أصالن عنهما يتفرع كلم الباب، فالُمْذك  فارس: (ا

  )1(. على ذكر أي: ال تنسهذكرت الشيء، خالف نسيته، ثم حمل عليه الذكر باللسان، ويقولون: اجعله منك 
 ان، وكذلك الذكرُة، يقول الشاعر: والذكر والذكرى خالف النسي         

  أنَّى ألمَّ بك الخياُل يطيفُ 
ْكرةٌ  وُشُعوفُ    )2(وَمَطاُفُه لك ذ 

والذكر يأتي بمعنى الحفظ للشيء، وهو أيضًا الشيء يجري على اللسان، ومنه قولهم ذكرت لفالن حديث كذا وكذا، أي: قلته له. تقول:          
كرًا وُذكرًا. ى ومن المجاز: الذكر: الصيت يكون في الخير والشر، والذكر: الثناء ويكون في الخير فقط... ورجل مذكور أي: يثن ذكره يذكره ذ 

َك﴾عليه بخير، ومن المجاز: الذكر: الشرف، ومنه قوله تعالى:  ْكٌر َلَك َول َقْوم  ﴿َوَرَفْعَنا أي: القرآن شرف لك ولهم، وقوله تعالى:  ،)3(﴿َوإ نَُّه َلذ 
ْكَرَك﴾َلَك  ، أي: شرفك.كما يطلق الذكر على معان آخر منها: الصالة هلل تعالى، والدعاء إليه، ويطلق أيضًا على الطاعة، والشكر،  )4(ذ 

  الدين ووضعوالدعاء، والتسبيح، وقراءة القرآن، وتمجيد هللا وتهليله وتسبيحه والثناء عليه بجميع محامده، والذكر أيضًا: الكتاب الذي فيه تفصيل  
ْكَر َوإ نَّا َلُه َلَحاف ُظوَن﴾كتاب من األنبياء ذكر، ومنه قوله تعالى: الملل، وكل  ْلَنا الذّ  ، وحمل على خصوص القرآن وحده  )5(﴿إ نَّا َنْحُن َنزَّ

كر في اللغة يدور حول معاني حفظ الشئ، والشرف، والصالة هلل، والدعاء له، والتسبيح له والثنا)6(. أيضاً  ة القرآن  ء له، وقرأ إذن، لفظ الذ 
   الكريم. 

 معنى الذكر اصطالحًا: 

: "كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرّ ب إلى هللا من تعّلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي رحمه هللا-قال شيخ اإلسالم ابن تيمة
 للنفس بها يمكن لإلنسان أن يحفظ ما يقتنيه من  د به هيئةٌ : "الذكر تارة يقال ويرا الراغب األصفهانىويقول )7(.عن منكر فهو من ذكر هللا" 

ْكر   ابن قيم الجوزية ويقول )8(.المعرفة، وتارة يقال لحضور الشيء القلب أو القول، ولذلك قيل: الذكر ذكران: ذكر بالقلب، وذكر باللسان"  : "الذّ 
ْلم   ، َوُهَو ُحُضوُر ُصوَرة  اْلَمْذُكور  اْلع  دُّ النّ ْسَيان  "يَّة  ف  ض  : "وإذا أطلق ذكر هللا شمل كل ما يقرّ ب العبَد  عبد الرحمن بن سعديوقال )9( .ي اْلَقْلب 

قال   )10(.إلى هللا من عقيدة أو فكر أو عمل قلبي أو عمل بدني أو ثناء على هللا أو تعلم علم نافع وتعليمه ونحو ذلك، فكله ذكر هلل تعالى"
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وكل ما ذكرنا في معنى الذكر وهو  )11(.دنا الشارُع بلفظه مما يتعلق بتعظيم الحق والثناء عليه"بَّ تع: "أصل وضع الذكر هو ما ابن عالن
: وهو ذكر هللا باأللفاظ التي وردت عن هللا سبحانه وتعالى من تالوة كتابه أو إجراء أسمائه أو صفاته العليا  وأما معناه الخاص بمعنى العام.

تاب هللا سبحانه، أو األلفاظ التي وردت على لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم، وفيها تمجيد وتنزيه ي كد فعلى لسان العبد أو قلبه مما ور 
إذن، الذكر بمعنى ذكر العبد لربه عز وجل، سواء باإلخبار المجرد عن ذاته، أو صفاته، أو أفعاله،  )12(.وتقديس وتوحيد هلل سبحانه وتعالى

  دعائه، أو بإنشاء الثناء عليه بتقديسه، وتمجيده وتوحيده وحمده وشكره، وتعظيمه. ته و مسألأو أحكامه أو بتالوة كتابه، أو ب
 فضائل الذكر:

ث يعّد ذكر هللا تعالى من أبرز األمور التي تدل على قرب العبد من ربه ومحبته له، وأمر هللا تعالى عباده بذكره وجعله بابًا لرضاه، حي        
ْكرًا َكث يرًا﴾يُّهَ ﴿َيا أَ قال في كتابه الكريم: َ ذ  يَن آَمُنوا اْذُكُروا َّللاَّ ٌة للقلب، به تنفرج الكروب وُتحّل العقد،  ، فالذكر سكينٌة للنفس وطمأنين )13(ا الَّذ 

العيون، ويؤدي إلى محبة هللا عز وجل.وإن ذكر هللا نعمة كبرى، ومنحة عظمى، به تستجلب النعم، وبمثله تستدفع النقم، وهو قوت القلوب، وقرة  
يه، ال يستغني عنه المسلم بحال من  وسرور النفوس، وروح الحياة، وحياة األرواح. ما أشد حاجة العباد إليه، وما أعظم ضرورتهم إل

يورثه المحبة التي هي روح اإلسالم وقطب رحى الدين ومدار السعادة والنجاة، وقد جعل هللا لكل شيء سببا وجعل سبب المحبة  األحوال.الذكر  
م فالذكر باب المحبة وشارعها األعظم  وام الذكر فمن اراد ان ينال محبة هللا عز وجل فليلهج بذكره فانه الدرس والمذاكرة كما انه باب العلد

حسان  يورثه الذكر المراقبة حتى يدخله في باب اإلحسان فيعبد هللا كأنه يراه وال سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام اإل وصراطها األقوام. وكذلك 
كثر الرجوع إليه بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه  كما ال سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت. يورثه اإلنابة وهي الرجوع إلى هللا عز وجل فمتى ا

 إليه في كل أحواله فيبقى هللا عز وجل مفزعه وملجأه ومالذه ومعاذه وقبلة قلبه ومهربه عند النوازل والباليا.
 :ومن فضائل الذكر

رد ابن قيم الجوزية بعض هذه الفضائل فمنها ان الذكر من أعظم القربات الى هللا تعالى وفيه من الفوائد الكثير والنفع العظيم ولقد أو         
  )14(ما يلي:

 أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره. -
 .  أنه يرضي الرحمن عز و جل -
 .  أنه يزيل الهم والغم عن القلب -
 . ح والسرور والبسطأنه يجلب للقلب الفر   -
 .  أنه يقوى القلب والبدن  -
 .  أنه ينور الوجه والقلب -
 .  أنه يجلب الرزق  -
 .  يكسو الذاكر المهابة والحالوة والنضرةأنه  -
أنه يورثه المحبة التي هي روح اإلسالم وقطب رحى الدين ومدار السعادة والنجاة وقد جعل هللا لكل شيء سببا وجعل سبب المحبة دوام   -

 الذكر . 
 كر إلى مقام اإلحسان . أنه يورثه المراقبة حتى يدخله في باب االحسان فيعبد هللا كأنه يراه وال سبيل للغافل عن الذ  -
  أنه يورثه اإلنابة وهي الرجوع إلى هللا عز و جل فمتى أكثر الرجوع إليه بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل أحواله . -

 تعريف الباقيات الصاحلات: 

بيُر، وقد استدلَّ أصحاُب هذا القول  بالحديث  الصحيح   يرى بعُض أهل  العلم  أنَّ المراَد بالباقيات  الصالحات  هو: التسبيُح والتهليُل والتك        
، قيَل: وما هَي يا رسوَل َّللاَّ ؟ قحيث قال:  -صلى هللا عليه وسلم -عن النبيّ   ال حات  لَُّة، قيَل: يا رسوَل َّللاَّ   )اسَتكث روا مَن الباقيات  الصَّ ال: الم 

وعلى ذلك فإنَّ الباقيات الصالحات هنَّ قوُل المسلم: سبحاَن  )15(لحمُد هللَّ  وال حوَل وال قوََّة إالَّ باهللَّ (، والتَّسبيُح واوما هَي؟ قال: التَّكبيُر والتَّهليلُ 
 بن أبي رباح. أكبر وال إلَه إاّل هللا، وقد أخَذ بهذا القول  من العلماء  وأهل  التفسير  مجاهد وعطاء هللا، والحمُد هلل ، وال حوَل وال قّوَة إاّل باهلل ، وهللاُ 

، ويرى فريٌق آخٌر من أهل  العلم : أنَّ المراد بالباقيات  الصالحات  الصلوات الخمس، وروى ذلك ابُن العربيُّ في كتابه  أحكاُم القرآ         ن 
 )16( .اعٌة هي الصلواُت الخمس(، وذهَب أيضًا إلى هذا الرأي اإلماُم مالكحيث قال: )وقالت جم
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ويرى بعُضهم: أنَّ الباقيات الصالحات تشمُل كلَّ عمٍل صالٍح ُيمكُن القياَم به، من غير  حصرها بالصالة  فقط على رأي عبد هللا بن          
دون   يمكن حصر الباقيات الصالحات بالتسبيح  والتحميد  والتهليل  والتكبير  عّباس، وأبو ميسرة، وسعيد بن جبير، وعمر بن شرحبيل، كما ال

 )17(.  غيرها من األعمال  الصالحة  على رأي أبي سعيد الخدري وأبي هريرة والنعمان بن بشير وعائشة رضي هللا عنهم جميعاً 
 مكانة الباقيات الصاحلات:

أن   سطة، ولكن مما ال شك فيهات الصالحات كثير وعريض، وليس هذا البحث موضع بال شك أن الخالف في تحديد وتعين الباقي        
 هن. الكلمات األربع التي هي: )سبحان هللا والحمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكبر( من الباقيات الصالحات، هذا إذا لم يقتصر معناها علي

 وفيما يلي عرض لجملة من فضائل هؤالء الكلمات:
»أحب   :ملسو هيلع هللا ىلص جندب رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  أنهن أحب الكالم إلى هللا، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث سمرة بن    :أولا         

، ورواه الطيالسي في مسنده بلفظ: )18(الكالم إلى هللا تعالى أربع، ال يضرك بأيهن بدأت: سبحان هللا، والحمد هلل، وال إله إال هللا، وهللا أكبر«
 «)19(.هللا، والحمد هلل، وال إله إال هللا، وهللا أكبرطيب الكالم، وهن من القرآن، ال يضرك بأيهن بدأت: سبحان ن من أأربع ه»

أخبر أنهن أحب إليه مما طلعت عليه الشمس، أي: من الدنيا وما فيها، لما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي   ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي    ثانياا:        
»ألن أقول: سبحان هللا، والحمد هلل، وال إله إال هللا، وهللا أكبر أحب إلي مما طلعت عليه   :ملسو هيلع هللا ىلصال: قال رسول هللا هريرة رضي هللا عنه ق

 )20(.الشمس«
ما ثبت في مسند اإلمام أحمد، وشعب اإليمان للبيهقي بإسناد جّيد عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أم هانئ بنت أبي طالب   ثالثاا: 

سّبحي هللا مائة تسبيحة، فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة. قال: » -أو كما قالت-فقلت: إني قد كبرت وضعفت  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا قالت: مّر بي 
ة رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل، واحمدي هللا مائة تحميدة، تعدل لك  مائة فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل هللا،  فإنها تعدل لك مائ

: تمأل ما  -أحسبه قال  - الراوي عن عاصم-قال ابن خلف   - تكبيرة فإنها تعدل لك مائة بدنة مقلدة متقبلة، وهّللي مائة تهليلة  وكّبري هللا مائة
، وحسن إسناده 22، قال المنذري: رواه أحمد بإسناد حسن «21ء واألرض، وال يرفع يومئذ ألحد عمل إال أن يأتي بمثل ما أتيت بهبين السما

  . 23األلباني
رضي    -أنهن مكفرات للذنوب، فقد ثبت في المسند، وسنن الترمذي، ومستدرك الحاكم من حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص    رابعاا:         

»ما على األرض رجل يقول: ال إله إال هللا، وهللا أكبر، وسبحان هللا، والحمد هلل، وال حول وال قوة إال   :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  - عنهما هللا
 )24(.«، حسنه الترمذي، وصححه الحاكم وأقره الذهبي، وحّسنه األلباني، إال كفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحرباهلل

مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصاه فتناثر  ملسو هيلع هللا ىلص)وفي هذا المعنى ما رواه الترمذي وغيره عن أنس بن مالك رضي هللا عنه: أنَّ رسول هللا 
 : »إن الحمد هلل، وسبحان هللا، وال إله إال هللا، وهللا أكبر لُتساقط من ذنوب العبد كما َتساقط ورق هذه الشجرة«،ملسو هيلع هللا ىلص الورق، فقال رسول هللا

  . 25وحسنه األلباني
قرئ لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد أأنه قال: »  ملسو هيلع هللا ىلصأنهن غرس الجنة، روى الترمذي عن عبد هللا بن مسعود، عن النبي    خامساا:  

 «)26(.له إال هللا، وهللا أكبرالتربة، عذبة الماء، وأنها قيعان، غراسها سبحان هللا، والحمد هلل، وال إ  أمتك مني السالم، وأخبرهم أن الجنة طيبة
والنسائي في   أنه ليس أحد أفضل عند هللا من مؤمن يعمر في اإلسالم يكثر تكبيره وتسبيحه وتهليله وتحميده، فقد روى اإلمام أحمد، سادساا:

من يكفينيهم، » :ملسو هيلع هللا ىلصفأسلموا قال: فقال النبي  ملسو هيلع هللا ىلصعمل اليوم والليلة بإسناد حسن عن عبد هللا بن شداد: أن نفرًا من بني ُعذرة ثالثًة أتوا النبي 
م آخر فاستشهد، بعثًا فخرج فيه أحدهم فاستشهد، قال: ثم بعث بعثًا آخر، فخرج فيه ملسو هيلع هللا ىلصل طلحة: أنا. قال: فكانوا عند طلحة فبعث النبي قا

ؤالء الثالثة الذين كانوا عندي في الجنة، فرأيت الميت على فراشه أمامهم، ورأيت الذي قال: ثم مات الثالث على فراشه، قال طلحة: فرأيت ه
:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  فذكرت ذلك له، قال: فقال ملسو هيلع هللا ىلص د أخيرًا يليه، ورأيت الذي استشهد أولهم آخرهم، قال: فدخلني من ذلك، قال: فأتيت النبي استشه

 «27  ."ما أنكرت من ذلك، ليس أحد أفضل عند هللا من مؤمن يعمر في اإلسالم يكثر تكبيره وتسبيحه وتهليله وتحميده
ء الكلمات واصطفاهن لعباده، ورتب على ذكر هللا بهن أجورًا عظيمة، وثوابًا جزياًل، ففي المسند لإلمام أحمد أن هللا اختار هؤال سابعاا:   

إن هللا اصطفى من الكالم  قال: » ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسول هللا -رضي هللا عنهما  -ك الحاكم بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة وأبي سعيد ومستدر 
ال إله إال هللا، وهللا أكبر، فمن قال: سبحان هللا كتب له عشرون حسنة، وحطت عنه عشرون سيئة، ومن قال:  أربعًا: سبحان هللا، والحمد هلل، و 

حط عنه مثل ذلك، ومن قال: ال إله إال هللا فمثل ذلك، ومن قال: الحمد هلل رب العالمين من قبل نفسه كتبت له ثالثون حسنة، و هللا أكبر ف



   

         

 ال اهلل( أمنوذج)ال اله ا الباقيات الصاحلات وأثرها يف ترسيخ االميان و العقيدة  

  

  

وقد زاد في ثواب الحمد عندما يقوله العبد من قبل نفسه عن األربع؛ ألن الحمد ال يقع غالبًا إال بعد سبب كأكل أو شرب، «)28( .ثالثون خطيئة
  مة، فكأنه وقع في مقابلة ما أسدي إليه وقت الحمد، فإذا أنشأ العبد الحمد من قبل نفسه دون أن يدفعه لذلك تجدد نعمة زاد ثوابه.  أو حدوث نع

ة،  ن جنة لقائلهن من النار، ويأتين يوم القيامة منجيات لقائلهن ومقدمات له، روى الحاكم في المستدرك، والنسائي في عمل اليوم والليلأنه  ثامناا:
 خذوا ُجنََّتكم، قلنا: يا رسول هللا من عدو قد حضر! قال: ال، بل ُجنَُّتكم من» :ملسو هيلع هللا ىلصوغيرهما عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا 

«. قال  الصالحاتالنار، قولوا: سبحان هللا، والحمد هلل، وال إله إال هللا، وهللا أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة منجيات ومقدمات، وهن الباقيات 
 تضمن هذا الحديث إضافة إلى ما تقدم و )29(.الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وصحّحه األلباني

نَد َربّ َك َثَوابًا وصف هؤالء الكلمات بأنهن الباقيات الصالحات، وقد قال هللا تعالى:  ال َحاُت َخْيٌر ع  ، والباقيات )30(َوَخْيٌر َأَماًل﴾﴿والَباق َياُت الصَّ
 أي: التي يبقى ثوابها، ويدوم جزاؤها، وهذا خير أمل يؤمله العبد وأفضل ثواب.

أنهن ينعطفن حول عرش الرحمن ولهن دوي كدوي النحل، يذكرن بصاحبهن، ففي المسند لإلمام أحمد، وسنن ابن ماجه، ومستدرك  تاسعاا:
إن مما تذكرون من جالل هللا التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، ينعطفن » :ملسو هيلع هللا ىلص  عنه قال: قال رسول هللا  الحاكم عن النعمان بن بشير رضي هللا 

«. قال البوصيري في زوائد سنن  دوي كدوي النحل، تذكر بصاحبها، أما يحب أحدكم أن يكون له، أو ال يزال له من يذكر به  حول العرش لهن 
فأفاد هذا الحديث هذه الفضيلة العظيمة، وهي أن هؤالء الكلمات األربع ينعطفن )31(.وصححه الحاكم ابن ماجه: إسناده صحيح، رجاله ثقات،

له، ولهن دوّي كدوي النحل؛ أي: صوت يشبه صوت النحل يذكرن بقائلهن، وفي هذا أعظم حض على الذكر بهذه  حول العرش أي: يملن حو 
 « إسناده صحيح رجاله ثقات.)32(من يذكر به ون له أو ال يزال لهأال يحب أحدكم أن يكاأللفاظ، ولهذا قال في الحديث: »

د روى النسائي في عمل اليوم والليلة، وابن حبان في صحيحه، والحاكم، وغيرهم عن  أخبر أنهن ثقيالت في الميزان، فق ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  عاشراا: 
ي الميزان: سبحان هللا، والحمد هلل،  ما أثقلهن ف -ه بخمس وأشار بيد -بٍخ بٍخ، يقول: » ملسو هيلع هللا ىلصأبي سلمى رضي هللا عنه قال: سمعت رسول هللا 

 )33(.«، صححه الحاكم، ووافقه الذهبيللمرء المسلم فيحتسبهوال إله إال هللا، وهللا أكبر، والولد الصالح يتوفى 
رضي هللا عنه: أن ناسًا    من فضائل هؤالء الكلمات: أن للعبد بقول كل واحدة منهن صدقة، فعند مسلم في صحيحه عن أبي ذر   الحادي عشر

ثور باألجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ملسو هيلع هللا ىلصقالوا للنبي  ملسو هيلع هللا ىلصمن أصحاب رسول هللا  : يا رسول هللا ذهب أهل الدُّ
ليلة قد جعل هللا لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهبفضول أموالهم. قال: )أوليس 

، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها  صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة(. قالوا: يا رسول هللا
 .34وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحالل كان له أجر(أجر؟ قال: )أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه 

أن جميع أنواع فعل المعروف واإلحسان صدقة، وذكر في   ملسو هيلع هللا ىلصعاجزون عن ذلك، فأخبرهم النبي وقد ظن الفقراء أن ال صدقة إال بالمال، وهم 
 مقدمة ذلك هؤالء الكلمات األربع: سبحان هللا، والحمد هلل، وال إله إال هللا، وهللا أكبر.  

ئي، والدارقطني، وغيرهم عن ابن أبي  جعلهن عن القرآن الكريم في حق من ال يحسنه، فقد روى أبو داود، والنسا ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  لثاني عشر:ا
تقول:  فقال: يا رسول هللا إني ال أستطيع أن أتعلم القرآن، فعلمني شيئًا يجزيني. قال: »  ملسو هيلع هللا ىلصرجل إلى النبي  قال: جاء    -رضي هللا عنهما    - أوفى  

فقال: هذا هلل، فما لي؟ قال:   -وقبض يديه-رابي: هكذا  حان هللا، والحمد هلل، وال إله إال هللا، وهللا أكبر، وال حول وال قوة إال باهلل. فقال األعسب
هذه )35(.بالخير«: »أما هذا فقد مأل يديه  ملسو هيلع هللا ىلصارزقني واهدني«، فأخذها األعرابّي وقبض كفيه، فقال النبي  »تقول: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني و 

لمة منهن فضائل مخصوصة سيأتي تفاصيل كلمة )ال اله اال  بعض الفضائل الواردة في السنة النبوية لهؤالء الكلمات األربع، وقد ورد لكل ك
ورفعة شأنهن وكثرة يتأمل هذه الفضائل المتقدمة يجد أنها عظيمة جدًا، ودالة على عظم قدر هؤالء الكلمات،   هلل( على وجه التخصيص، ومن

تبارك  -ا ذكر عن بعض أهل العلم أّن أسماء هللا م -وهللا أعلم-فوائدهن وعوائدهن على العبد المؤمن، ولعل السر في هذا الفضل العظيم 
لة على إثبات أنواع هللا يندرج تحته أسماء التنزيه كالقدوس والسالم، والحمد هلل مشتمكلها مندرجة في هذه الكلمات األربع، فسبحان  -وتعالى 

ال يحصي أحد الثناء عليه، ومن كان كذلك فـ )ال إله إال  ، وهللا أكبر فيها تكبير هللا وتعظيمه، وأنه -تبارك في أسمائه وصفاته-الكمال هلل 
 )36(.هو( أي: ال معبود حق سواه 
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 املبحث االول :)ال اله اال اهلل( معناها وأدلتها وأحكامها.

 نى ال إله إال اهلل, وكالم العلماء حول ذلك.املطلب األول : مع

اإلله: هللا تعالى, وسّمي بذلك ألنه معبود, والالم والهاء أصل واحد, وهو التعبد, ف هو هللا تعالى. قال ابن فارس: " الهمزة  :معنى اإلله لغة
ويقول الفيومي: "وتأله أي تعّبد, واإلله المعبود, وهو هللا سبحانه وتعالى, ثّم استعاره المشركون لما ُعب د من   )37(.ويقال تأله الرجل: إذا تعّبد " 

 )38(.دون هللا " 
ي في قوله  ال اله اال هللا: أّي ال معبود بحقٍّ إال هللا, فال يوجد مستحق للعبادة إال هللا سبحانه وتعالى. قال الشوكان  :معنى اإلله شرعاا 

وقال سليمان بن عبدهللا: "ومعنى ال اله اال هللا: ال معبود بحق إال إله  )39( .تعالى: " ال إله اال هو" : أّي ال معبود بحق إال هو عّز وجّل " 
 )40( .وهو هللا وحده ال شريك له"واحد,  

 كالم العلماء في معنى ل إله إل هللا:
، جملة الفائدة فيها أن هذه الكلمة  "ال إله اال هللا"آل الشيخ في فتح المجيد عدة أقوال ألهل العلم في معنى    ذكر الشيخ عبدالرحمن بن حسن    

بالطاغوت, وآمن    لّما نفيت اإللهية, وأثّبت اإليجاب هلل سبحانه وتعالى كنت ممن كفر  مشتملة على الكفر بالطاغوت واإليمان باهلل تعالى , فإنك
: " اإلله هو المعبود المطاع , فإن اإلله هو المألوه, والمألوه هو الذي  قال شيخ االسالم ابن تيمية وال العلماء في  ذلك: باهلل تعالى. ومن أق 

اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب, المخضوع له غاية  يستحق أن يعبد, وكونه استحق أن يعبد هو بما 
لمحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها, وتخضع له, وتذل له, وتخافه وترجوه, وتنيب إليه في الشدائد, وتتوكل الخضوع , فإن اإلله هو ا 

إليه بذكره, وتسكن إلى حّبه, وليس ذلك إال هلل وحده, ولهذا كانت "ال إله اال هللا"   عليه في المصالح, وتدعوه في المهمات, وتلجأ إليه وتطمئن
: " ) اإلله( هو الذي تأله القلوب محبة, وإجالال, وإنابة, وإكرامًا , وتعظيمًا, وذاًل   قال ابن القيم  )41( .أهلها أهل هللا وحزبه"أصدق الكالم, وكان  

: )اإٌلله( : " هو الذي يطاع فال يعصى, هيبة له وإجالال ومحبة وخوفا ورجاء ابن رجبوقال )42(.كاًل ", وخضوعًا , وخوفًا , ورجاًء , وتو 
يصلح هذا كله إال هلل عز وجل, فمن أشرك مخلوقًا في شيء من هذه األمور التي هي من خصائص وتوكال عليه, وسؤااًل منه, ودعاء له , وال  

: " )االله( ف عال بمعنى مفعول من أله إلهة أّي عبد عبادة ,   الطيبيوقال )43( .ل ال إله إال هللا "اإللهية كان ذلك قدحًا في إخالصه في قو 
ن كل ما سوى هللا تعالى كائنًا من كان , وإثبات االلهية هلل وحده دون سواه , وهذا هو التوحيد الذي فذلت ال اله اال هللا : على نفي االلهية ع

لقرآن من أوله إلى آخره, فال اله اال هللا ال تنفع إال من عرف مدلولها نفيًا وإثباتًا , واعتقد ذلك وقبله وعمل به"  دعت إليه الرسل, ودّل عليه ا 
: " فمعنى ال اله اال هللا : ال معبود بحّق إال هللا , ال اله : نافيًا جميع ما يعبد من دون هللا , فال يستحق أن يعبد إال وقال حافظ الحكمي  )44( .

  : "معنى ال إله إال هللا، هو عبادة هللا-رحمه هللا-وقال الشيخ عبد هللا بن جبرين 45, مثبتًا العبادة هلل فهو اإلله الحّق المستحق للعبادة " هللا 
اه من أبطل وترك عبادة ما سواه، وهو الكفر بالطاغوت واإليمان باهلل، فتضمنت هذه الكلمة العظيمة أن ما سوى هللا ليس بإله، وأن إلهية ما سو 

وحده ال شريك اتها له الباطل، وإثباتها أظلم الظلم، فال يستحق العبادة سواه، كما ال تصلح اإللهية لغيره، فتضمنت نفي اإللهية عما سواه، وإثب
بات.. وقد دخل في  له، وذلك يستلزم األمر باتخاذه إلهًا وحده، والنهي عن اتخاذ غيره معه إلهًا، وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي واإلث

عالى بها كالدعاء  د هللا تاإللهية جميع أنواع العبادة الصادرة عن تأله القلب هلل بالحب والخضوع، واالنقياد له وحده ال شريك له، فيجب إفرا
وحده ال شريك له، فمن   والخوف والمحبة، والتوكل واإلنابة والتوبة والذبح والنذر والسجود، وجميع أنواع العبادة، فيجب صرف جميع ذلكم هلل

  46ن التوحيد واإلخالص".تقتضيه مصرف شيئًا مما ال يصلح إال من العبادات لغير هللا فهو مشرك ولو نطق بـ "ال إله إال هللا" إذا لم يعمل بما  
 حقيقة )ال إله إال اهلل( :

أنه ال يستحق اإللهية غير هللا, ال ملك مقرب, وال نبي مرسل,   حقيقتها نفي, وإثبات. نفي األلوهية كلها عن غير هللا , بأن يعلم ويعتقد       
إلثبات وحده ال ت األلوهية هلل تعالى وحده ال شريك له, وتفرده بمعاني األلوهية كلها  فالنفي وحده ال يكون المرء به موحدًا, واوال غيرهما وإثبا

عنى اإليمان باهلل, والكفر بالطاغوت, وإثبات توحيد اإللهية يتضمن إثبات يكون المرء به موحدًا, حتى يجمع بين النفي واإلثبات, وهذا هو م
 )47( .الربوبية ويستلزم إثبات صفات الكمال هلل عّز وجّل , ألنه ال يعبد إال من كان متصفًا بصفات الكمالتوحيد 
 كلمة )ال إله إال اهلل(:اعراب 

ها على إثبات إلهيته أعظم  إللهية عما سوى هللا وإثباتها له بوصف االختصاص فداللتتضمنت "ال إله إال هللا"  عند أهل السنة نفي ا        
إلثبات الذين تضمنتهما هذه وهذا االختصاص إنما يستفاد من أسلوبي النفي وا )48 (من داللة قولنا )هللا إله( وال يستريب في هذه أحد البته
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وإليضاح المعنى الحق لهذه الكلمة البد من الكالم أوال عن )49. (خالص مثلهاالكلمة فليس في الوجود كلمة تدل على التوحيد المحض ال
المترتب على   -إال هللا  كلمة ال إله   -إعرابها . يقول القاري رحمه هللا : وقد نص األئمة من سادات األمة أنه البد من فهم معناها؛ يعني : 

 )50(.علم مبناها
 : ةإعراب كلمة التوحيد عند أهل السنة واجلماع

لقد اهتم علماء اإلسالم رحمهم هللا ببيان إعراب ال إله إال هللا منهم شارح الطحاوية وبدر الدين الزركشي وكتبت فيها مصنفات ورسائل         
 فقالوا في إعرابها : 

 ) ال ( نافية للجنس . 
وقال سيبويه: ) ال إله ( جملة في محل رفع مبتدأ . ) إله ( : اسم ال النافية للجنس مبني على الفتح ألنه مفرد نكرة تضمن معنى الحرف .

محذوف واختلف تقديرهم للخبر ، والصواب تقديره بكلمة )حق( ألن المعبود بحق هو هللا سبحانه وتعالى  واتفق جميع النحاة على أن الخبر
جودة لكنها معبودات باطلة، فقد حكى هللا عن قوم  غيره من المعبودات فهي موجودة لكنها معبودات باطلة . فهناك آلهة كثيرة غير هللا مو وأما 
، فهذه أدلة وجود آلهة غير هللا معبودة  ﴾)52(ةٌ هَ آل   مْ هُ لَ  امَ كَ  اهً لَ  إ   انَ لَ  لْ عَ اجْ  ى وسَ مُ  ايَ  وا الُ قَ ، وعن قوم موسى ﴿)51(﴿َوَقاُلوا اَل َتَذُرنَّ آل َهَتُكْم﴾نوح 

:" قول : )ال إله إال هللا ( قدر فيه األكثرون خبر ) ال ( محذوفا ،    الزركشيولكن لالستحقاق . قال لكنها باطلة . فثبت أن النفي ليس للوجود 
لوجود كالوثن، والمقصود نفي ماعدا إله الحق،  فقدر بعضهم : الوجود، وبعضهم قال لنا، وبعضهم : بحق ، قال ألن آلهة الباطل  موجودة في ا

على القاعدة العربية  د مقدر محتجا بأن نفي الماهية من غير قيد أعم من نفيها بقيد. والتقدير أولى جريا  ونازع فيه بعضهم، ونفى الحاجة إلى قي
وقال  )53.(ما يستحيل نفيه ونفي ما يستحيل ثبوته " في تقدير الخبر، وعلى هذا فاألحسن تقدير األخير لما ذكر، ولتكون الكلمة جامعة لثبوت

لمحذوف بحق هو الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة كما سنوردها إن شاء هللا ، وأما  فتقدير خبر ال ارحمه هللا : "  الشيخ حافظ حكمي
 هللا لزم منه أن اإلله هو المعبود. فإن قيل : ال تقديره بموجود فيفهم منه االتحاد ، فإن اإلله هو المعبود ، فإن قيل : ال معبود بموجود إال

وم واألشجار واألحجار  ن كل معبود عبد بحق أو باطل هو هللا فيكون ما عبده المشركون من الشمس والقمر والنجمعبود موجود إال هللا لزم منه أ
على هذا التقدير إال هللا، إذ هي هو وهذا والعياذ باهلل أعظم  والمالئكة واألنبياء واألولياء وغير ذلك هي هللا فيكون ذلك كله توحيدا، فما عبد 

بكل ذلك وتزكية لكل كافر  طالق. وفيه إبطال لرساالت جميع الرسل وكفر بجميع الكتب وجحود لجميع الشرائع وتكذيبالكفر وأقبحه على اإل
موحدا، تعالى هللا عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا.   من أن يكون كافرا إذ كل ماعبده من المخلوقات هو هللا فلم يكن عندهم مشركا بل

وجود إال هللا فبقيد االستحقاق ينتفي جوز تقدير الخبر موجود إال أن ينعت اسم ال بحق فال بأس ويكون التقدير ال إله حقا مفإذا فهمنا هذا فال ي
 )54(.المحذور الذي ذكرنا"

 )55(.القصر، فيكون المعنى اإللهية الحقة، ليس إله حق إال هو دون ما سواه إال : اداة  استثناء، وهي تفيد الحصر و 
 )56(.من الخبر المحذوف مرفوع، ويجوز نصبه واعرابه مستثنى منصوبا  الجاللة بدلهللا : لفظ 

 الكالم على الفاظ " شهادة أن ال إله إال هللا " : 
 " شهادة أن ال إله إال هللا " اشتملت على ستة ألفاظ :  

  :" أول : لفظ " أشهد
واالقرار لما   سلف آلي القرآن  على الحكم والقضاء واإلعالم والبيان واالخبارهذا اللفظ معناه يدور في اللغة والشرع، وفي تفاسير ال        

 اتب :شهد به وهذه االقوال كلها حق ال تنافي بينها وذلك ان الشهادة تتضمن كالم الشاهد وخبره وتتضمن اعالمه واخباره وبيانه فلها اربع مر 
اال من شهد بالحق   ين ال يخالطه شك بالمشهود له وهو هللا عزوجل قال تعالى:األولى: علمه بالمشهود له الشهادة ال تصح اال عن علم يق

 وهم يعلمون.  
 الثانية : تكلم الشاهد واقراره بهذا الذي علم فهي تقتضي نطقا وان لم يعلم به غيره بل يتكلم بها مع نفسه.

 المه واخباره بها فال يسمى شاهدا حتى يعلم غيره بما شهد به.الثالثة : اع
 رابعة: التزامه بمضمونها واألمر به وهذا من شهادة الفعل.لا

 : لفظ )أن( : أن هي المخففة من الثقيلة وهي تفيد التوكيد والجزم .  ثانيا
 سوى هللا عزوجل.   : لفظ )ال( : ال هي النافية للجنس وهنا تنفي جنس اإللهية الحقه عن منثالثا
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 .(57تح بمعنى عبد يعبد. والتأليه التنسك والتعبد. والتأليه التعبيد)، وإله هو المعبود يقال أله يأله بالف: لفظ )اله( : أله في اللغة معناه عبدرابعا
 )58(.ويقال: تأله الرجل إذا تعبد " الهمزة والالم والهاء أصل واحد وهو التعبد هلل تعالى  سّمي بذلك ألنه معبود ابن فارسقال         

 )59( .ألهًا كعبد يعبد عبادًة وتعبداً ه إلهًة وت:" أله يألالفيروز أباديوقال 
 )60(.: أله بمعنى عبد واإلله مصدره من قول القائل أله هللا فالن إلهًة كما يقال عبد هللا فالن عبادًة "ابن جريرقال 

ير حق فكل ما عبد بأي نوع من مأخوذة من التألة وهو التعبد ومعناها المعبود المطاع سواء كان بحق أو بغبهذا يتضح أن لفظة إله          
ْن َشْيٍء﴾ إله عند عابده كما قال تعالى أنواع العبادات ولو كان المعبود جمادًا فهو ْن ُدون  َّللاَّ  م  )61( .﴿َفَما أَْغَنْت َعْنُهْم آل َهُتُهُم الَّت ي َيْدُعوَن م 

و التفسير الصحيح لكلمة اإلله، وال يطلق لفظ الجاللة هللا إال على  ولكن هذا اللفظ غلب على المعبود بالحق وهو هللا سبحانه وتعالى، وهذا ه
 )62( .عبود بحق، وهو هللا سبحانه وتعالى وهو مختص به ال يطلق على غيرهالم

اء وإجالال ل : " اإلله هو الذي تألهه القلوب عبادة واستعانة ومحبة وتعظيما وخوفا ورجوقد بين شيخ االسالم معنى " اإلله " الحق فقا        
 )63( . وال يدعى إال هللا وال يخاف إال هللا وال يطاع إال هللا "وإكراما وهللا عز وجل له حق ال يشاركه فيه غيره فال يعبد إال هللا

 تفيد الحصر والقصر.   :  لفظ ) إال ( :كلمة إال أداة استثناء وهيخامسًا 
ص باهلل ال يشركه في غيره وال مشتق يدل على ذات الباري جل في عاله وهو اسم خا :  لفظ الجاللة )هللا( : لفظ الجاللة )هللا( علمسادسا

 يدعى به أحد سواه وهو أعرف المعارف وأسماء هللا األخرى ال تعرف إال به ويقال الرحيم هو هللا والرحمن هو هللا.
 طلب الثاني : ورود )ال إله إال اهلل( يف الكتاب والسنة :امل

يم, وأثرها كبير, وشأنها جليل, وال يوجد كلمة أعظم منها, وال أصدق منها, ولذلك فقد ورد ذكرها كثيرًا في لتوحيد مدلولها عظإن كلمة ا        
 الكتاب والسنة, ومن هذه المواضع: 

وضعا في القرآن سأشير  ردت بهذا اللفظ وبألفاظ أخرى تدل عليها في مواضع عديدة في قرابة الثالثين م: ورودها في الكتاب الكريم :و  أوالً 
 بعضها ومن ذلك : على 

ٌه َواِحٌد  قال تعالى ُهُكْم ِإلََٰ ِحيُم﴾   ۖ : ﴿َوِإلََٰ ُن الرا ْحمََٰ َه ِإلا ُهَو الرا  )64(.َل ِإلََٰ
ُ اَل إ َلَه إ الَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم﴾  وقال تعالى :  )65( .﴿َّللاَّ

ُ اَل إ َلَه إ الَّ ُهوَ وقال تعالى : ﴿  )66(  .م  اْلق َياَمة  اَل َرْيَب﴾ َلَيْجَمَعنَُّكْم إ َلى َيوْ َّللاَّ
ُ َربُُّكْم اَل إ َلَه إ الَّ ُهَو﴾َذل  وقال تعالى : ﴿   )67( .ُكُم َّللاَّ

َنات  ..﴾وقال تعالى :  ن يَن َواْلُمْؤم  ُ َواْسَتْغف ْر ل َذنب َك َول ْلُمْؤم   )68(.﴿َفاْعَلْم َأنَُّه اَل إ َلَه إ الَّ َّللاَّ
 ووردت كذلك بصيغ أخرى تدل على كلمة التوحيد ومنها :

﴾الطيب من القول:قال هللا تعالى في شأن المؤمنين:  -1 َن اْلَقْول   )69(. ﴿َوُهُدوا إ َلى الطَّيّ ب  م 
يَن آَمُنوا ب اْلَقْول  الثَّاب ت  ف ي اْلَحَياة  ا القول الثابت:قال عز وجل:  -2 ُ الَّذ  َرة  ﴿ُيَثبّ ُت َّللاَّ ْنَيا َوف ي اآْلخ  يَن   ۖ لدُّ ُ الظَّال م  لُّ َّللاَّ ُ َما    ۖ َوُيض  َوَيْفَعُل َّللاَّ

 )70(.َيَشاء﴾
ا : -عز وجل-القول الصواب: قال هللا   -3 وُح َواْلَماَلئ َكُة َصفًّ ُن َوَقاَل َصَوابً   ۖ ﴿َيْوَم َيُقوُم الرُّ َن َلُه الرَّْحمَ   )71(. ا﴾الَّ َيَتَكلَُّموَن إ الَّ َمْن َأذ 
يًدا﴾القول السديد:قال سبحانه:  -4 َ َوُقوُلوا َقْواًل َسد  يَن آَمُنوا اتَُّقوا َّللاَّ  )72(.﴿َيا َأيَُّها الَّذ 
يَن َأاَل هلل َّ  الدّ  ص: قال تعالى:  الدين الخال -5 َ ُمْخل ًصا لَُّه الدّ   )73(.يُن اْلَخال ُص﴾﴿إ نَّا َأنَزْلَنا إ َلْيَك اْلك َتاَب ب اْلَحقّ  َفاْعُبد  َّللاَّ
ُ َسك يَنَتُه َعَلْيه  َوَأيََّدُه ب ُجُنوٍد لَّْم تَ الكلمة العليا:قال هللا تبارك وتعالى:  -6 ْفَلى  ﴿َفَأنَزَل َّللاَّ يَن َكَفُروا السُّ َي اْلُعْلَيا    ۖ َرْوَها َوَجَعَل َكل َمَة الَّذ  َوَكل َمُة َّللاَّ  ه 
ُ َعز يٌز َحك يٌم﴾  ۖ    )74(.َوَّللاَّ

ُ َمَثاًل َكل َمًة َطيّ َبًة َكَشَجَرٍة َطيّ َبٍة َأْصُلَها َثاب ٌت وفرعها في السماء * ُتْؤت  الكلمة الطيبة: قال هللا تعالى:  -7 ي ُأُكَلَها ُكلَّ  ﴿َأَلْم َتَر َكْيَف َضَرَب َّللاَّ
يٍن ب إ ْذن  َربّ َها  ُ اأْلَْمَثاَل ل لنَّاس  َلَعلَّ   ۖ ح   )75(.ُهْم َيَتَذكَُّروَن﴾َوَيْضر ُب َّللاَّ

ُم اْلَماَلئ َكُة َأالَّ َتَخاُفوا َواَل َتحْ ستقامة: قال تعالى: كلمة اال -8 ُل َعَلْيه  ُ ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَتَنزَّ يَن َقاُلوا َربَُّنا َّللاَّ ُروا ب اْلَجنَّة  الَّت ي ُكنُتْم ﴿إ نَّ الَّذ  َزُنوا َوَأْبش 
ْنَيا ُتوَعُدوَن * َنْحُن َأْول   َرة  َياُؤُكْم ف ي اْلَحَياة  الدُّ ُعوَن﴾  ۖ َوف ي اآْلخ  ي َأنُفُسُكْم َوَلُكْم ف يَها َما َتدَّ   )76(.َوَلُكْم ف يَها َما َتْشَته 
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َْكُفَر ب اهللَّ  َوُأْشر كَ ( َتْدُعونَ 41﴿َوَيا َقْوم  َما ل ي َأْدُعوُكْم إ َلى النََّجاة  َوَتْدُعوَنن ي إ َلى النَّار  )كلمة النجاة: قال تعالى:    -9 ْلٌم    ن ي أل  ب ه  َما َلْيَس ل ي ب ه  ع 
﴾ ار   )77(.َوَأَنا َأْدُعوُكْم إ َلى اْلَعز يز  اْلَغفَّ

ُنوَن﴾كلمة الفالح: قال تعالى: -10 ﴾وقال سبحانه: )78(.﴿َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤم   )80( .َها﴾ َمْن َزكَّا﴿َقْد َأْفَلحَ وقال تعالى: )79(. ﴿َقْد َأْفَلَح َمن َتَزكَّى 
ُ َسك يَنَتُه َعَلى  رَ كلمة التقوى: قال هللا تعالى:  -11 ل يَّة  َفَأنَزَل َّللاَّ يََّة اْلَجاه  يََّة َحم  ُم اْلَحم  يَن َكَفُروا ف ي ُقُلوب ه  ن يَن َوَأْلَزَمُهْم ﴿إ ْذ َجَعَل الَّذ  ُسول ه  َوَعَلى اْلُمْؤم 

ُ ب ُكلّ  َشْيٍء َعل يًما﴾  ۖ َها ا َأَحقَّ ب َها َوأَْهلَ َكل َمَة التَّْقَوى  َوَكاُنو   )81(.َوَكاَن َّللاَّ
ي َفَطَرن ي َفإ نَُّه َسيَ الكلمة الباقية: قال تعالى:    -12 ا َتْعُبُدوَن * إ الَّ الَّذ  مَّ ه  إ نَّن ي َبَراٌء مّ  َب يه  َوَقْوم  يُم أل  ين  * َوَجَعَلَها كَ ﴿َوإ ْذ َقاَل إ ْبَراه  ل َمًة َباق َيًة ف ي ْهد 

ُعوَن﴾عَ   )82(.ق ب ه  َلَعلَُّهْم َيْرج 
َ َواَل نُ كلمة السواء: قال هللا عز وجل:    -13 َذ بَ ﴿ُقْل َيا أَْهَل اْلك َتاب  َتَعاَلْوا إ َلى  َكل َمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم َأالَّ َنْعُبَد إ الَّ َّللاَّ ْعُضَنا ْشر َك ب ه  َشْيًئا َواَل َيتَّخ 

ن ُدون  َّللاَّ      )83(.ُمْسل ُموَن﴾ َفإ ن َتَولَّْوا َفُقوُلوا اْشَهُدوا ب َأنَّا  ۖ َبْعًضا َأْرَباًبا مّ 
ي اْلُقْرَبى  َوَيْنهي  َعن  اْلَفْحَشاء  َواْلمُ كلمة العدل:قال هللا عز وجل: -14 ْحَسان  َوإ يَتاء  ذ  َ َيْأُمُر ب اْلَعْدل  َواإْل  ُظُكْم َلَعلَُّكْم   ۖ نَكر  َواْلَبْغي  ﴿إ نَّ َّللاَّ َيع 

 )84(.َتَذكَُّروَن﴾
ين  العروة الوثقى:قال هللا تعالى:  - 15  َن اْلَغيّ  َقد تََّبيََّن ا  ۖ ﴿اَل إ ْكَراَه ف ي الدّ  ْشُد م  ن ب اهللَّ  َفَقد  اْسَتْمَسَك ب اْلُعْرَوة     ۖ لرُّ َفَمن َيْكُفْر ب الطَّاُغوت  َوُيْؤم 

يٌع َعل يٌم﴾  ۖ َقى  اَل انف َصاَم َلَها  اْلُوثْ  ُ َسم   )85(. َوَّللاَّ
﴾المثل األعلى:قال هللا تعالى:  - 16 َماَوات  َواأْلَْرض  وقال عز وجل: )86(.﴿َوهلل َّ  اْلَمَثُل اأْلَْعَلى  َوُهَو اْلَعز يُز    ۖ ﴿َوَلُه اْلَمَثُل اأْلَْعَلى  ف ي السَّ

 )87(. اْلَحك يُم﴾
َد ب اْلَحقّ  َوُهْم َيْعَلُموَن﴾قال تعالى:  شهادة الحق:    -17 َفاَعَة إ الَّ َمن َشه  ن ُدون ه  الشَّ يَن َيْدُعوَن م   )88(. ﴿َواَل َيْمل ُك الَّذ 

 )89(. ﴿َلُه َدْعَوُة اْلَحقّ  ....﴾دعوة الحق:    قال تعالى:   -81
يَن إ  ﴿َيْوَم َنْحُشُر اْلُمتَّق يَن إ َلى الرَّحْ العهد: قال سبحانه:  -19 نَد  َمن  َوْفدًا * َوَنُسوُق اْلُمْجر م  َفاَعَة إ الَّ َمن  اتََّخَذ ع  َلى  َجَهنََّم وردا* الَّ َيْمل ُكوَن الشَّ

ن  َعْهًدا﴾الرَّ   )90(.ْحمَ 
ْحَساُن﴾اإلحسان:قال تعالى:   -20 ْحَسان  إ الَّ اإْل   )91(.﴿َهْل َجَزاُء اإْل 
ُنوَن﴾ب اْلَحَسنَ ﴿َمن َجاَء الحسنة: قال تعالى:  - 21 ن َفَزٍع َيْوَمئ ٍذ آم  ْنَها َوُهم مّ  معنى إلى غير ذلك من اآليات التي جاء فيها )92(. ة  َفَلهُ َخْيٌر مّ 

 )93( .كلمة التوحيد
 ثانيًا: ورودها يف السنة النبوية : 

 ما ورد بألفاظ أخرى وسأورد بعضًا من هذه األحاديث  وردت هذه الكلمة العظيمة في السنة في أحاديث كثيرة منها بلفظ )ال اله اال هللا( ومنها
أصبحنا على فطرة اإلسالم، وكلمة اإلخالص، إذا أصبح قال: » ملسو هيلع هللا ىلص قال: كان رسول هللا  كلمة اإلخالص: عن عبدالرحمن ابن أبزى  -1

.... الحديث. وفي "أمسينا على فطرة اإلسالم"  :ملسو هيلع هللا ىلص، وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلًما، وما كان من المشركين" وإذا أمسى قال  ملسو هيلع هللا ىلصودين نبينا محمد  
 )94(."وإذا أمسينا مثل ذلك« يعلمنا إذا أصبحنا: "أصبحنا ملسو هيلع هللا ىلصلفظ: كان رسول هللا 

ًا عبده  الشهادتين: وتطلق "الشهادة" على كلمة التوحيد، وهي قولنا: "ال إله إال هللا" وتسمى عبارة: "أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن محمد -2
رْ وله " بالشهادتين.من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال : ورس ُت َأْن ُأَقات َل النَّاَس َحتَّى : َيْشَهُدوا َأْن اَل  »ُأم 

َكاَة ، فَ  اَلَة ، َوُيْؤُتوا الزَّ ًدا َرُسوُل َّللاَّ  ، َوُيق يُموا الصَّ ُ ، َوَأنَّ ُمَحمَّ َماَءُهْم َوَأْمَواَلُهْم ، إ الَّ ب َحقّ  اإْل  إ َلَه إ الَّ َّللاَّ نّ ي د  ْساَلم  ، إ َذا َفَعُلوا َذل َك َعَصُموا م 
َساُبُهْم َعَلى َّللاَّ «  )95(.َوح 

أسعُد الناس  ب َشفاَعت َك : قيَل يا رسوَل هللا  ، َمْن   لفظ ) ال اله اال هللا ( ووردت فيها أحاديث عديد منها:عن أبي ُهَريرَة رضَي هللُا عنُه أنه قال  -3
؟ قال رسوُل هللا  صلى هللا عليه وسلم َك    لقد ظننتُ : » يوَم القيامة  رص  َل منَك ، ل ما رأيُت من ح  يا أبا ُهريرَة أن ال َيْسَألني عن هاذا الحديث  أحٌد أوَّ

ه  على الحديث ، َأسعُد الناس  بشفاعتي يوَم القيامة  من قال ال اله إال هللا خال صاً  ن َقلب ه ، أو نفس  عن عمر رضي هللا عنه أن رسول   «)96( .م 
من دخل السوق فقال ال إله إال هللا وحده ال شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي ال يموت بيده : »  هللا صلى هللا عليه وسلم قال

 . «)97(سيئة ورفع له ألف ألف درجةالخير وهو على كل شيء قدير كتب هللا له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف 
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يخرج من النار من قال ال إله إال هللا وفي قلبه وزن شعيرة من خير : » عن أنس رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال        
 «)98( . وفي قلبه وزن ذرة من خيرويخرج من النار من قال ال إله إال هللا وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال ال إله إال هللا

"أفضل الذكر:  عن جابر عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:  « )99.(من كان آخر كالمه ال إله إال هللا، وجبت له الجنة»:ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا 
نائم  وسلم وعليه ثوب أبيض وهو عن أبي ذر رضي هللا عنه قال أتيت النبي صلى هللا عليه")100(."ال إله إال هللا"، وأفضل الدعاء: "الحمد هلل

»ما من عبد قال ال إله إال هللا ثم مات على ذلك إال دخل الجنة قلت وإن زنى  وإن سرق ؟ قال وإن زنى وإن  :  ثم أتيته وقد استيقظ فقال
أبي ذر وكان أبو  سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق . قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف

 )101( .حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبي ذر«ذر إذا 
 املطلب الثالث: مراتب ال اله اال اهلل:

ظم هذه الكلمة, فقال سبحانه وتعالى: ﴿         ُ َأنَُّه اَل إ َلَه إ الَّ  إن لهذه الكلمة العظيمة شأن كبير ، ولذلك جاء القرآن باإلخبار عن ع  َد َّللاَّ َشه 
ْلم  َقائ ًما ب اُهَو وَ  يقول السعدي في تفسيره : " هذه أجّل الشهادات الصادرة عن    )102( .﴾ْلق ْسط  اَل إ َلَه إ الَّ ُهَو اْلَعز يُز اْلَحك يمُ اْلَماَلئ َكُة َوُأوُلو اْلع 

بالقسط, وذلك يتضمن الشهادة على جميع  الملك العظيم, ومن المالئكة, وأهل العلم, على أجّل مشهود عليه, وهو توحيد هللا عّز وجّل, وقيامه 
هللا وإفراده بالعبودية, واالعتراف بانفراده بصفات العظمة والكبرياء والمجد    الشرع, وجميع أحكام الجزاء, فإن الشرع والدين أصله وقاعدته: توحيد

ذي ال يحصي أحد من الخلق أن يحيطوا بشيء من والعّز والقدرة والجالل ونعوت الجود والبر والرحمة واالحسان والجمال وبكماله المطلق ال
 أربع مراتب لهذه الكلمة العظيمة وهذه المراتب هي : اإلمام ابن القيموقد ذكر )103( .علمه, أو يبلغوه, أو يصلوا إلى الثناء عليه "

َد ب اْلَحقّ   علم له به قال هللا تعالى:: أما مرتبة العلم فإن الشهادة بالحق تتضمنها ضرورة وإال كان الشاهد شاهدا بما ال  مرتبة العلم-1 إ ال َمن َشه 
 )104(.  َوُهْم َيْعَلُمونَ 

ُقْل َهُلمَّ ُشَهَداَءُكُم ﴿ : وأما مرتبة التكلم والخبر فمن تكلم بشيء وأخبر به فقد شهد به وإن لم يتلفظ بالشهادة.قال هللا تعالى:برمرتبة التكلم والخ-2
يَن َيْشَهُدوَن َأنَّ َّللاََّ  ُدوا َفاَل َتْشَهْد َمَعهُ الَّذ  َم َهَذا َفإ ْن َشه  ُدوا َخْلَقُهْم ﴿َوَجَعُلوا اْلَمال وقال تعالى:)105( .ْم﴾ َحرَّ َباُد الرَّْحَمن  إ َناًثا َأَشه  يَن ُهْم ع  ئ َكَة الَّذ 

يَن ب اْلق ْسط  ُشَهَداء   ال تعالى:وسمى هللا تعالى إقرار العبد على نفسه شهادة.ق)106(.َسُتْكَتُب َشَهاَدُتُهْم َوُيْسَأُلوَن﴾ يَن آَمُنوْا ُكوُنوْا َقوَّام  هلل ّ   ﴿َيا َأيَُّها الَّذ 
ُكْم﴾  فشهادة المرء على نفسه هي إقراره على نفسه.  .)107(َوَلْو َعَلى َأنُفس 

ا شأن كل معلم لغيره بأمر تارة يعلمه بقوله  : وأما مرتبة اإلعالم واإلخبار فنوعان: إعالم بالقول وإعالم بالفعل.وهذمرتبة اإلعالم واإلخبار-3
عالمه يكون بقوله تارة وبفعله تارة أخرى. فالقول هو ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه ومما قد علم  جالله وبيانه وإ   وتارة بفعله.فشهادة الرب جل

ذلك وأمر عباده أن يشهدوا به وشهادته سبحانه أن ال  باالضطرار أن جميع الرسل أخبروا عن هللا أنه شهد لنفسه بأنه ال إله إال هو, وأخبر ب
عنه كالمه وأما بيانه وإعالمه بفعله فهو ما تضمنه خبره تعالى عن األدلة الدالة على وحدانيته التي إله إال هو معلومة من جهة كل من بلغ 

َما َكاَن ظ الداللة واإلرشاد والبيان.كما في قوله تعالى: ﴿تعلم داللتها بالعقل والفطرة وهذا أيضا يستعمل فيه لفظ الشهادة كما يستعمل فيه لف
﴾ل ْلُمْشر ك يَن َأْن َيْعمُ  ْم ب اْلُكْفر  ه  يَن َعَلى َأْنُفس  د  َد َّللاَّ  َشاه  فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلون من أعمال الكفر وأقواله فهي  )108(.ُروا َمَساج 

إنما هي    شهدت به .والمقصود أن هللا سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه فإن داللتها  شهادة بكفرهم وهم شاهدون على أنفسهم بما
ْم ﴿ :بخلقه وجعله. ويشهد بآياته القولية الكالمية المطابقة لما شهدت به آياته الخلقية فتتطابق شهادة القول وشهادة الفعل. كما قال تعالى َسُنر يه 

ْم َحتَّى َيَتَبيَّنَ آَيات َنا ف ي اآْلَفاق   ه  يدٌ َلُهْم َأنَُّه اْلَحقُّ َأَوَلْم َيْكف  ب َربّ   َوف ي َأنُفس   ﴾)109( .َك َأنَُّه َعَلى ُكلّ  َشْيٍء َشه 
احد من  أي أن القرآن حق فأخبر أنه يدل بآياته األفقية والنفسية على صدق آياته القولية الكالمية وهذه الشهادة الفعلية قد ذكرها غير و         

 عند خلقه أنه ال إله إال هو.أئمة العربية والتفسير قال ابن كيسان شهد هللا بتدبيره العجيب وأموره المحكمة 
: وأما المرتبة الرابعة وهي األمر بذلك واإللزام به وإن كان مجرد الشهادة ال يستلزمه لكن الشهادة في هذا الموضع تدل  مرتبة األمر واإللزام-4

)110( َضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوْا إ الَّ إ يَّاُه...﴾﴿َوقَ فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به . كما قال تعالى:    عليه وتتضمنه

ٌد..﴾ وقال تعالى:. ُذوْا إ لَهْين  اْثَنْين  إ نََّما ُهَو إ لٌه َواح  رُ   ﴿َوَماوقال تعالى:  )111( .﴿َوَقاَل َّللّاُ اَل َتتَّخ  يَن ..﴾ُأم  يَن َلُه الدّ  َ ُمْخل ص  )112( وا إ ال ل َيْعُبُدوا َّللاَّ

والقرآن كله شاهد بذلك ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه ال إله إال هو )113( َ. ﴿الَّ َتْجَعل َمَع َّللّا  إ َلًها آَخر..﴾ لى:وقال تعا. 
العبادة سواه كما ال ليس بإله وأن إلهية ما سواه أبطل الباطل وإثباتها أظلم الظلم.فال يستحق فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه 

ثبات تصلح اإللهية لغيره .وذلك يستلزم األمر باتخاذه وحده إلها , والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها. وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي واإل



   

         

 ال اهلل( أمنوذج)ال اله ا الباقيات الصاحلات وأثرها يف ترسيخ االميان و العقيدة  

  

  

وال طبيب المفتي  يستطب من ليس أهال لذلك ويدع من هو أهل له فتقول هذا ليس بمفت وال شاهد كما إذا رأيت رجال يستفتي أو يستشهد أو
ه فالن والشاهد فالن والطبيب فالن فإن هذا أمر منك ونهي وأيضا. فإن األدلة قد دلت على أنه سبحانه وحده المستحق للعبادة فإذا أخبر أن

هو خالص حقه عليهم  ر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم , وأن القيام بذلك  هو وحده المستحق للعبادة تضمن هذا اإلخبار أم
 )114( .فإذا شهد سبحانه أنه ال إله إال هو تضمنت شهادته األمر واإللزام بتوحيده

 املطلب الرابع : فضل )ال إله إال اهلل(

المام وذكر بعضها اة, وفوائد جليلة, تبين أهمية هذه الكلمة في حياة اإلنسان, ورد لهذه الكلمة العظيمة فضائل عديدة, وثمرات كثير         
 حافظ الحكمي في منظومته سّلم األصول إلى علم األصول فقال: 

َهـاَدهْ  َعاَدهْ   َوَقْد َحَوْتُه َلْفَظُة الشَّ َي َسب يُل اْلَفْوز  َوالسَّ  َفه 
الً  َوَكانَ   َمن َقاَلَها ُمْعَتق دًا َمْعَناهــا   ب ُمْقَتَضاَهــاَعام 

نافي الَقْول  والف ْعل  وَماَت  َنا  ُمؤم   ُيْبَعُث َيْوَم اْلَحشر  َناٍج آم 
 وسأذكر في هذا المبحث عددًا من هذه الفضائل: 

َد َّللاَُّ " ال إله إال هللا" أَجلُّ مشهود:  شهد هللا بها لنفسه، واشهد عليها العدول من خلقه، قال تعالى-1 َه إ الَّ ُهَو َواْلَماَلئ َكُة َوُأولُ  َأنَُّه اَل إ  :﴿َشه  و  لَ 
ْلم  َقائ ًما ب اْلق ْسط   َه إ الَّ ُهَو اْلَعز يُز اْلَحك يُم﴾  ۖ اْلع   )115( اَل إ لَ 

قال:   ملسو هيلع هللا ىلصلنبي رضي هللا عنهما عن ا -عبد هللا بن عمرو -" ال إله إال هللا" أفضل ما قاله النبيون: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -2
شيء  »خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل 

 )116(.ر«قدي
 )117(.ل الدعاء: "الحمد هلل«»أفضل الذكر: "ال إله إال هللا"، وأفضقال:    ملسو هيلع هللا ىلصال إله إال هللا" أفضل الذكر: عن جابر رضي هللا عنه عن النبي    -3
ني ، قال : -4 لَت سيّ ئًة فأ" ال إله إال هللا" أفضل الحسنات: عن أبي ذر رضي هللا عنه  قلُت يا رسوَل هللا  أوص  تب ْعها حسنًة تمُحها. »إذا عم 

 .)118 (ال إلَه إالَّ هللُا ؟ قال :هي أفضل الحسنات« الحسنات   قال: قلُت : يا رسوَل هللا  أمن
 ال إله إال هللا" أعلى مراتب اإليمان: "-5
»آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم باإليمان باهلل أن كلمة التوحيد "ال إله إال هللا" هي اإليمان باهلل وحده، ففي الصحيحين:  ملسو هيلع هللا ىلصبيَّن النبي  

وا  ، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تؤدوحده، أتدرون ما اإليمان باهلل وحده؟ شهادة أن ال إله إال هللا، وأن محمدًا رسول هللا
 )119(.ُخُمس ما غنمتم«

َيليّ  رضي هللا عنه  قال: -6 َباٍد الدّ  بسوق ذي المجاز   ملسو هيلع هللا ىلص»رأيت رسول هللا " ال إله إال هللا" سبيل الفالح وهي دعوة الرسل: عن ربيعة بن ع 
 .)120 (هللا تفلحوا« بصر عيني يقول: "يا أيها الناس، قولوا ال إله إال

لما بعث معاذًا  ملسو هيلع هللا ىلصرضي هللا عنهما أن رسول هللا -ات على العبد: ودليل ذلك ما أخرجه مسلم عن ابن عباس " ال إله إال هللا" أول الواجب-7
اية: "اْدُعُهم إلى شهادة أن وفي رو   –»إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال هللا"  إلى اليمن، فقال له:  

رسول هللا، فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن هللا افترض عليهم خمس صلواٍت في كل يوٍم وليلٍة، فإن هم أطاعوك لذلك،    ال إله إال هللا، وأّني
 )121(.فأعلمهم أن هللا افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم  وترد على فقرائهم«

قال:    ملسو هيلع هللا ىلصرضي هللا عنهما أن  رسول هللا -" معصوم الدم والمال: أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد هللا بن عمرإله إال هللاصاحب" ال  -8
مائهم مني د  »أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال هللا وأن محمدًا رسول هللا، ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، عصموا

»من قال  قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوأخرج اإلمام مسلم من حديث طارق بن أشيم األشجعي أن رسول هللا )122(.اإلسالم، وحسابهم على هللا«هم، إال بحق وأموال
 عز وجل....« - ال إله إال هللا، وكفر بما يعبد من دون هللا، َحُرَم ماله، ودمه، وحسابه على هللا

فقد أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا  صل إلى العرش:السماء حتى ت "ال إله إال هللا" تفتح لها أبواب -9
)123( إلى العرش، ما اْجُتنبت الكبائر« »ما قال عبدٌ  ال إله إال هللا قطُّ مخلصًا، إال ُفتّ حت أبواب السماء، حتى ُتفضيصلى هللا عليه وسلم : 

.  
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ها في المأل األعلى: أخرج ابن ماجة عن النعمان بن بشير رضي هللا عنه قال قال رسول  َذكّ ُر بصاحبور حول العرش تُ ال إله إال هللا" تد - 10
َكَدو يُّ النحل، ُتذّكُر بصاحبها، أما  ، والتحميد، ينعطفن حول العرش، َلُهنَّ َدو يُّ )124(»إن مما تذكرون من جالل هللا: التسبيح، والتهليل :ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

كّ ُر به ؟« – أو ال يزال له  –كم أن يكون له يحب أحد  )125(من ُيذّ 
أن أبا   في الصباح والمساء وعند النوم: فقد أخرج اإلمام أحمد وأبو داوود والترمذي عن أبي هريرة  ملسو هيلع هللا ىلص" ال إله إال هللا" هي وصية النبي -11

اللهم فاطر السماوات واألرض، عالم الغيب   ل:»ق :ملسو هيلع هللا ىلصقال:يا رسول هللا! ُمرني بكلمات أقولهن إذا أصبحُت وإذا أمسيُت"، قال  بكر الصديق 
ْركه، قال: قلها إذا أصبحت وإذا   والشهادة، رّب كلّ  شيء ومليكه، أشهد أن ال إله إال أنت، أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر الشيطان وش 

 «)126(امسيت، وإذا أخذت مضجعك
 ، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير:فضل وثواب من قال: ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له الملك  -12

»من قال ال إله إال هللا وحده ال قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  ج البخاري ومسلم عن أبي هريرة فضل وثواب من قالها في يوم مائة مرة: أخر  -أ
مائة حسنة، وُمحيت  بت له، وكت)127(شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة، كانت له َعْدُل عشر رقاب

ْرَزاً   «)129(.من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت بأفضل مما جاء به إال أحٌد عمل أكثر من ذلك )128(عنه مائة سيئة، وكانت له ح 
هللا وحده ال »من قال ال إله إال قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  فضل وثواب من قالها عشرًا: وأخرج البخاري ومسلم عن أبي أيوب األنصاري  -ب 

 )130(.ء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل«ه، له الملك، وله الحمد، وهو على كلّ  شيشريك ل
  عن النبي  فضل وثواب من قالها عشرا في الصباح والمساء: فقد أخرج اإلمام أحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة عن أبي هريرة  -جـ 

الحمد، وهو على كل شيء قدير.... عشر مرات حين يصبح كتب هللا له  ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له الملك وله  قال:»من أنه قال: 
بها مائة حسنة، ومحا عنه بها مائة سيئة، وكانت له عدل رقبة، وحفظ بها يومئذ حتى يمسي ومن قالها مثل ذلك حين يمسي كان له مثل  

ن قال حين يصبح: ال إله إال هللا وحده ال شريك له،  »م :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  األنصاري مد عن أبي أيوب وأخرج اإلمام أح.)131 (ذلك«
له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير عشر مرات، كتب هللا له بكل واحدة قالها عشر حسنات، وحط هللا عنه عشر  

النهار إلى آخره، ولم يعمل يومئذ عمال يقهرهن، فإن  من أول   )132 (ه كعشر رقاب، وكنَّ له َمْسَلَحهَ سيئات، ورفعه هللا بها عشر درجات، وكن ل
 )133( .قالها حين يمسي، فمثل ذلك«

َرق يّ     -د   »من قال إذا أصبح: قال:    أن رسول هللا    فضل وثواب من قالها مرة: فقد أخرج اإلمام أحمد وأبو داؤد وابن ماجه عن أبي عياش الزُّ
الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتبت له عشر  وحده ال شريك له، له ال إله إال هللا 

ْرٍز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى  حسنات، وُحَط عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان في ح 
»من منح منحة َور ٍق أو منحة لبن أو َهَدى ُزقاقًا فهو كعتاق قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا   اإلمام أحمد عن البراء بن عازب   خرجوأ «)134( .يصبح

 )135(نسمة، ومن قال ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير فهو كعتق نسمة«.
رضي هللا  - في العمل ويقبله.عن عبد هللا بن عمرو بن العاصص في قول ال اله اال هللا يبارك هللاتكثير العمل مهما قّل, فإن االخال - 13

»إن هللا خلص رجاًل من أمتي على رؤوس الخالئق يوم القيامة، فينشر عليه تسعة وتسعين سجال، كل سجل  قال:   ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسول هللا -عنهما
فيقول: أفلك عذر؟ فقال: ال يارب، فيقول هللا تعالى:   لمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: ال يارب،مثل مد البصر، ثم يقول أتنكر من هذا شيئًا؟ أظ

احضر   بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه ال ظلم عليك اليوم، فُتخرج بطاقة فيها" أشهد أن ال إله إال هللا، وأشهد أن محمد عبده ورسوله"، فيقول:
السجالت في كفه، والبطاقة في كفه، فطاشت السجالت،  السجالت؟ فقال: فإنك ال ُتظلم، فتوضعوزنك فيقول: يارب ما هذه البطاقة مع هذه 
: "فاألعمال ال تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، يقول ابن القيم )136(وثقلت البطاقة، وال يثقل مع اسم هللا شيء«.

حديث البطاقة التي توضع في كفة، ويقابلها تسعة وتسعون كما بين السماء واألرض، فتأمل  فتكون صورة العمل واحدة، وبينهما من التفاضل
ل النار  سجاًل، كل سجل منها مدُّ البصر، فتثقل البطاقة، وتطيش السجالت، فال ُيعذب، ومعلوم أن كلَّ موحٍد له هذه البطاقة، وكثيرًا منهم يدخ

ًا كاماًل باإلخالص التام فإنه يصير القليل من عمله كثيرًا , ب وتحقق تحققا تم وكمل في القل: " إن التوحيد إذويقول السعدي)137( .بذنوبه"
وتضاعف أعماله , وأقواله بغير حصر وال حساب , ورجحت كلمة االخالص في ميزان العبد بحيث ال تقابلها السموات واالرض وعمارها من  

جاًل من الذنوب , كل سجل يبلغ مّد البصر , وذلك لكمال  ه اال هللا وزنت تسعة وتسعين سجميع الخلق , كما في حديث البطاقة التي فيها ال ال
 )138( .إخالص قائلها "
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قال: قال   -رضي هللا عنهما-" ال إله إال هللا" ُيكفر بها الخطايا وُتمحى بها الذنوب: أخرج اإلمام أحمد والترمذي عن عبد هللا بن عمرو- 14
، وهللا أكبر، وال حول وال قوة إال باهلل، إال ُكفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد : ال إله إال هللارض أحد يقول»ما على األ :ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

»أليس تشهد أن ال إله إال  ملسو هيلع هللا ىلصفقال: يا رسول هللا! ما تركُت حاَجٍة وداَجٍة إال َأَتْيُت قال  ملسو هيلع هللا ىلص قال: جاء رجل إلى النبي  عن أنس  )139(.البحر«
 )140( .: "فإن ذلك يأتي على ذلك«ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا؟" قال: نعم، قال هللا وأن محمدًا 

»لقّ نوا موتاكم ال إله   :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  " ال إله إال هللا" خير ما ُيَلَقُن بها الميت:وأخرج اإلمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري -15
»من كان آخر كالمه ال إله إال هللا دخل  قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  بن جبل وأخرج اإلمام أحمد وأبو داؤد والحاكم من حديث معاذ )141(.إال هللا«

 )142( .الجنة«
ُن ف ي أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ال إله إال هللا تنجي من عذاب القبر: فقد أخرج البخاري عن البراء بن عازب  -  - 16 َد الُمْؤم  َقْبر ه  » إ َذا ُأْقع 

َد َأْن اَل إ َلَه إ الَّ  ًدا َرُسوُل َّللاَّ  «ُأت َي، ُثمَّ َشه  ُ َوَأنَّ ُمَحمَّ َرة ﴾، فذلك قوله)143( َّللاَّ ْنَيا َوف ي اآْلخ  يَن آَمُنوا ب اْلَقْول  الثَّاب ت  ف ي اْلَحَياة  الدُّ ُ الَّذ   )144(.:﴿ُيَثبّ ُت َّللاَّ
َأب ي ُهَرْيَرَة َأنَُّه َقاَل: ق يَل َيا َرُسوَل َّللاَّ   بخاري َعْن فقد أخرج ال :ملسو هيلع هللا ىلص من قلبه فهو أسعد الناس لشفاعة النبي من قال" ال إله إال هللا" خالصاً  - 17

؟ َقاَل َرُسوُل َّللاَّ  َصلَّى هللُا َعَلْيه  َوَسلََّم:  ُل  َبا ُهَرْيَرَة َأْن اَل َيْسَأُلن ي َعْن َهَذا الَحد  »َلَقْد َظَنْنُت َيا أَ َمْن َأْسَعُد النَّاس  ب َشَفاَعت َك َيْوَم الق َياَمة  يث  َأَحٌد َأوَّ
ْرص   ْن ح  ْنَك ل َما َرَأْيُت م  ْن قَ م  ُ، َخال ًصا م  ، َمْن َقاَل اَل إ َلَه إ الَّ َّللاَّ يث  َأْسَعُد النَّاس  ب َشَفاَعت ي َيْوَم الق َياَمة  «َك َعَلى الَحد  ه  ، َأْو َنْفس   )145(.ْلب ه 

مه هللا - 18   ملسو هيلع هللا ىلص»أن النبي  :tس بن مالك  على النار:فقد أخرج البخاري عن قتادة قال: حدثنا أنمن قال" ال إله إال هللا" صادقا من قلبه حرَّ
قال:   ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول هللا وسعديك، قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول هللا وسعديك ثالثًا،

مه هللا على النار، قال يا ما من أحد يشهُد أن ال إله إال هللا وأن محمد رسول رسول هللا: أفال أخبر به الناس  هللا صدقًا من قلبه إال حرَّ
 )146(.فيستبشروا، قال: إذًا يتَّك ُلوا، وأخبر بها معاذ عند موته تأثمًا«

أوبقته، فهذا ال يخّلد في  فمن حقق التوحيد ولكن له معاصي : النار لمن دخلها بذنبه كلمة التوحيد" ال إله إال هللا" ضمان للخروج من - 19
 ، ولكنه تحت مشيئة هللا النافذة، إن شاء عفا عنه، وإن شاء أخذه، ولكنه يدخل الجنة يومًا من األيام أصابه قبل ذلك اليوم ما أصابه. النار

ن ُشَعْيَرٍة من خير، ويخرج من  :»يخرج من النار َمن قال: ال إله إال هللا وفي قلبه وز قال  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي    tففي الصحيحين من حديث أنس          
 .)147(َذرٍَّة من خير«إال هللا وفي قلبه وزن ُبرٍَّة من خير، ويخرج من النار َمن قال: ال إله إال هللا وفي قلبه وزن  لهالنار َمن قال: ال إ 

 املبحث الثاني :شروطها ونواقضها وآثارها واألمساء احلسنى فيها

 إله إال اهللاملطلب االول : شروط شهادة أن ال 

ْرط ُلَغة ْيء والتزامه ف ي البيع َوَنْحوه. جمعه ُشُروط. َتقول: َشرط َلُه أمرا: - ب ُسُكون الرَّاء  - : تعريف الشَّ اْلَتزمُه َوَعل يه  أمرا: ألزمُه   ُهَو إ ْلَزام الشَّ
 )148(.إ يَّاه

ْند وجوده َما اَل َوقيل: )149(.: َما يَتَوقَّف ُثُبوت الحكم َعَلْيه  تعريف الشرط اصطالحا  )150(.ُيوجد اْلَمْشُروط َمَع َعدمه َواَل يْلزم َأن ُيوجد ع 
َحة ُشُروطه  اَلة. َفإ نَُّه َشرط  )151(.َوقيل: َما يَتَوقَّف َعَلْيه  ص  ْيء على وجوده َولم يكن ُجْزءا من َحق يَقته. َكاْلوُضوء  ف ي الصَّ َوقيل: َما توقف الشَّ

اَلة. َفإ ذا  ة الصَّ حَّ اَلة.لص  اَلة، َوَلْيَس اْلوُضوء ُجْزءا من َحق يَقة الصَّ ار ع شرطا لَشْيء. َفإ ن َهَذا   لم ُيوجد لم تصح الصَّ َوَهَكَذا كل َما جعله الشَّ
ْيء اَل يَتَحقَّق َواَل يْعتد ب ه   ْرط َوإ ن لم يكن ُجْزءا من َحق يَقته -الشَّ ار ع إ الَّ إ ذا تحقق َذل ك الشَّ وهنا البد من تنبيه وهو أن مراد )152( .ف ي نظر الشَّ

هللا ( غير مراد األصوليين بالشرط، ألن الشرط عند األصوليين ما كان خارجا عن ماهية الشيء،   أهل العلم بالشرط في شروط ) ال إله إال 
 : هيط ال إله إال هللا سبعة و وقد عد بعض أهل العلم شرو وفي شروط ال إله إال هللا نجد أنها من ماهية اإليمان ومن أركانها العظام. 

 به العلم مبعناها نفيا وإثباتا.وأدلته :الشرط األول : العلم املنايف للجهل. واملراد  

ُ َواْسَتْغف ْر ل َذْنب َك﴾قول هللا عزوجل -1  )153(. :﴿َفاْعَلْم َأنَُّه ال إ َلَه إ الَّ َّللاَّ
 )154(.ب منه علمهوالعلم هنا ال بد فيه من إقرار القلب، ومعرفته بما طل

َد    -2  )155( .ب اْلَحقّ  َوُهْم َيْعَلُمون﴾قول هللا عز وجل: ﴿إ الَّ َمْن َشه 
 )156(.أي: إال من شهد بـ "ال إله إال هللا"، وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم

 )157(.لجنة«»من مات وهو يعلم أنه ال إله إال هللا دخل ا قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  -3
 الشرط الثاني : اليقين المنافي للشك:
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هللا،  المراد بهذا الشرط: "حتى يكون العلم كامال، يجب أن ال يكون فيه شك وال ريب؛ فمن علم أن معنى "ال إله إال هللا": ال معبود بحق إال 
ى،  أن يعتقد صحة ما يقوله من أحقية إلهية هللا تعاليجب أن ال يرد على علمه شك وال ريب، ويجب أن ال يتردد في اإليمان بمدلولها، وعليه 

 )158(.وبطالن إلهية غير هللا عز وجل بأي نوع من التأله"
 من األدلة على هذا الشرط: 

يَن آَمُنوا ب اهللَّ  َوَرُسول ه  ُثمَّ َلْم َيْرَتاُبوا َوَجاَهُدوا ب أَ قول هللا سبحانه وتعالى -1 ُنوَن الَّذ  ْم ف ي َسب يل  َّللاَّ  :﴿إ نََّما اْلُمْؤم  ه  ْم َوَأْنُفس   ُأوَلئ َك ُهُم ْمَوال ه 
ُقوَن﴾ اد  ، فاشترط لصدق إيمانهم باهلل ورسوله: كونهم لم يرتابوا؛ أي لم يشكو، فعلم أنه ال بد من البعد عن الشك في معنى "ال إله إال  )159(الصَّ

 هللا" حتى يتحقق اإليمان كامال .
 )160(.»أشهد أن ال إله إال هللا وأني رسول هللا، ال يلقى هللا بهما عبد غير شاك فيهما إال دخل الجنة«ليه وسلم:  قول رسول هللا صلى هللا ع  -2
 هللا  »اذهب بنعلي هاتين، فمن رأيت وراء هذا الحائط يشهد أن ال إله إالقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألبي هريرة رضي هللا عنه:  -3

 )161(.ره بالجنة«مستيقنا بها قلبه، فبش
 الشرط الثالث:  القبول املنايف للرد:املراد بهذا الشرط:

ها "قبول ما اقتضته هذه الكلمة بالقلب واللسان، وتجنب ردها؛ ألن من الناس من يعلم معنى "ال إله إال هللا"، ويوقن بمدلولها؛ ولكنه يرد        
بقوله:  )162(عن قبوله، كما حكى عز وجل ذلك عنهم" هللا"، ولكنهم كانوا يستكبرون  كانوا يعرفون معنى "ال إله إالكبرا وحسدا؛ فالمشركون 

ُ َيْسَتْكب ُروَن﴾ ُبوَنَك َوَلك نَّ ، وقوله:)163(﴿إ نَُّهْم َكاُنوا إ َذا ق يَل َلُهْم ال إ َلَه إ الَّ َّللاَّ يَن ب آَيات  َّللاَّ  َيْجَحُدوَن﴾﴿َفإ نَُّهْم ال ُيَكذّ   )164(.الظَّال م 
 ألدلة على هذا الشرط: ا من

ْعَنا وَ قول هللا سبحانه وتعالى:    -1 ن يَن إ َذا ُدُعوا إ َلى َّللاَّ  َوَرُسول ه  ل َيْحُكَم َبْيَنُهْم َأْن َيُقوُلوا َسم   )165(.َوُأوَلئ َك ُهُم اْلُمْفل ُحوَن﴾َأَطْعَنا  ﴿إ نََّما َكاَن َقْوَل اْلُمْؤم 
ٍن َوال :﴿َوَما َكاَن ل  قول هللا عز وجل  -2 َ َورَ ُمْؤم  ْم َوَمْن َيْعص  َّللاَّ ْن َأْمر ه  َيَرُة م  ُ َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأْن َيُكوَن َلُهُم اْلخ  َنٍة إ َذا َقَضى َّللاَّ ُسوَلُه َفَقْد َضلَّ  ُمْؤم 

 )166(.َضالاًل ُمب يًنا﴾
ت منها طئافة  لهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا؛ فكان»إن مثل ما بعثني هللا به عز وجل من اقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  -3

طائفة   طيبة قبلت الماء، فأنبتت الكأل والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء، فنفع هللا بها الناس، فشربوا منها وسقوا ورعوا. وأصاب
هللا، وشفعه بما بعثني هللا به، فعلم وعلم. ومثل من لم   ا أخرى؛ إنما هي قيعان، ال تمسك ماء، وال تنبت كأل؛ فذلك مثل من فقه في دينمنه

 )167(.م يقبل هدى هللا الذي أرسلت به«يرفع بذلك رأسا، ول
مستلزمات القبول. ولعل الفرق بينه وبين القبول: أن االنقياد هو االتباع "االنقياد من  المراد بهذا الشرط الشرط الرابع:االنقياد املنايف للرتك:

تسالم واإلذعان، وعدم التعقب لشيء من لقبول إظهار صحة معنى ذلك بالقول. ويلزم منهما جميعا االتباع، ولكن االنقياد هو االسباألفعال، وا
 من األدلة على هذا الشرط:)168(.أحكام هللا"

ٌن َفَقد  اْسَتْمَسَك ب الْ لقول هللا عز وج  -1  )169(.ُعْرَوة  اْلُوْثَقى﴾:﴿َوَمْن ُيْسل ْم َوْجَهُه إ َلى َّللاَّ  َوُهَو ُمْحس 
يَم َحن يًفا﴾قول هللا سبحانه -2 لََّة إ ْبَراه  ٌن َواتََّبَع م  ْن َأْسَلَم َوْجَهُه هلل َّ  َوُهَو ُمْحس  مَّ يًنا م   )170(.:﴿َوَمْن َأْحَسُن د 
 )171(.﴿َوَأن يُبوا إ َلى َربّ ُكْم َوَأْسل ُموا َلُه﴾قول هللا عز وجل:  -3
 )172( .»ال يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به«هللا علي وسلم:  قول رسول هللا صلى -4

 الشرط اخلامس:  الصدق املنايف للكذب:

واعتقاد مدلولها، صدقا ينافي الكذب ظاهرا، ويمنع من النفاق باطنا فال يخالف  المراد بهذا الشرط: "أن يكون صادقا في قول "ال إله إال هللا" 
صدق الذي  أ ظاهره مع باطنه، وما في داخل قلبه مع ما يقوله بلسانه، ويجري على جوارحه من األعمال. وهذا هو ال ظاهره باطنه؛ بل يتواط

ه مع باطنه، وما في داخل قلبه مع ما يقوله بلسانه، ويجري على جوارحه من  يمنع من النفاق باطنا. فال يخالف ظاهره باطنه؛ بل يتواطأ ظاهر 
ه إال هللا"  ذي يمنع من النفاق باطنا. كذلك ال يظهر على جوارحه ما يناقض ما في قلبه من االعتقاد بمدلول "ال إلاألعمال. وهذا هو الصدق ال 

 :من األدلة على هذا الشرط)173(.را" ومقتضاها، واليقين به. وهذا هو الصدق الذي ينافي الكذب ظاه
َب النَّاُس َأْن ُيْتَرُكوا أَ قول هللا عز وجل:    -1 يَن َصَدُقوا  ْن َيُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم ال ُيْفَتُنو ﴿الم، َأَحس  ُ الَّذ  ْم َفَلَيْعَلَمنَّ َّللاَّ ْن َقْبل ه  يَن م  َوَلَيْعَلَمنَّ  َن، َوَلَقْد َفَتنَّا الَّذ 

ب يَن﴾  )174(.اْلَكاذ 
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ُ َيشْ ﴿إ َذا َجاَءَك اْلُمَناف ُقوَن َقاُلوا َنْشَهُد إ نََّك َلَرُسو قول هللا سبحانه وتعالى: -2 ُ َيْعَلُم إ نََّك َلَرُسوُلُه َوَّللاَّ ُبوَن﴾ُل َّللاَّ  َوَّللاَّ ، )175(َهُد إ نَّ اْلُمَناف ق يَن َلَكاذ 
 سنتهم ما ليس في قلوبهم وهذا إنكار لحقيقة مدلول الشهادة فالشهادة البد فيها من موافقة القلب لقول اللسان . فالمنافقون يقولون بأل

»ما من أحد يشهد أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا صدقا من قلبه، إال حرمه هللا على   عليه وسلم: قول رسول هللا صلى هللا - 3
 )176(.النار«

لى  حين علم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم األعرابي شرائع اإلسالم، وقال له األعرابي: وهللا ال أزيد عليها، وال أنقص منها، قال رسول ص  -4
 )177(.»أفلح إن صدق« لم: هللا عليه وس

 الشرط السادس: اإلخالص املنايف للشرك .

ال إله إال هللا"، وتنقية العبادة، من أدران الرياء. واإلخالص أن تكون العبادة هلل المراد بهذا الشرط: تصفية القلب  من كل ما يضاد معنى "
 :ى هذا الشرطمن األدلة علوحده دون سواه ، فال يصرف منها شيء لغير هللا عز وجل .

يُن اْلَخال ص﴾قول هللا عز وجل:  -1  خالصا له سبحانه ال يشركه فيه أحد من خلقه . ؛ أي ال يقبل هللا من العمل إال ما كان )178(﴿َأال هلل َّ  الدّ 
يَن ُحَنَفاَء﴾قول هللا عز وجل:  -2 يَن َلُه الدّ  َ ُمْخل ص  ُروا إ الَّ ل َيْعُبُدوا َّللاَّ  )179( .﴿َوَما ُأم 
 )180(.»إن هللا حرم على النار من قال ال إله إال هللا يبتغي بذلك وجه هللا«قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  -3
 )181(.»أسعد الناس بشفاعتي من قال ال إله إال هللا خالصا من قلبه«صلى هللا عليه وسلم:  قول رسول هللا -4

 الشرط السابع:  احلب املنايف للبغض:

الكلمة، ويحب ا يرضي هللا عز وجل؛ فيحب ما أحب هللا، ويكره ما كره.المراد بهذا الشرط: أن يحب هذه أة القلب على م المحبة هي مواط
 )182(.العمل بمقتضاها، ويحب أهلها العاملين بها.ومن هنا قيل: "كل من ادعى محبة هللا، ولم يوافق هللا في أمره، فدعواه باطلة"

يجد العبد يها شيء من األعمال؛ إذ حبها يمأل القلب، فال يتسع لغيرها، وعندئذ  " في القلب؛ فإنه ال يفضل علومتى استقرت كلمة "ال إله إال هللا 
 :من األدلة على هذا الشرط)183(.حالوة اإليمان

يَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبًّ قول هللا عز وجل  -1 بُّوَنُهْم َكُحبّ  َّللاَّ  َوالَّذ  ْن ُدون  َّللاَّ  َأْنَداًدا ُيح  ُذ م  َن النَّاس  َمْن َيتَّخ  ، وللمفسرين في أفعل التفضيل )184(ا هلل َّ ﴾:﴿َوم 
 ين خالصة، ومحبة المشركين مشتركة. قوالن: أحدهما: الذين آمنوا أشد حبا هلل من حب المشركين هلل؛ ألن محبة المؤمن"أشد حبا هلل" 

 .(185)وثانيهما: الذين آمنوا أشد حبا هلل من حمبة املشركني ألنداده

ْنُكْم َعْن قول هللا عز وجل:  - 2 يَن آَمُنوا َمْن َيْرَتدَّ م  بُّوَنُه﴾﴿َيا َأيَُّها الَّذ  بُُّهْم َوُيح  ُ ب َقْوٍم ُيح  ين ه  َفَسْوَف َيْأت ي َّللاَّ يحبهم بسبب تمسكهم  ؛ فاهلل)186(د 
 بدينه وشرعه، وهم يحبونه، ويمتثلون أوامره، ويجتنبون نواهيه.

ُ َويَ قول هللا عز وجل:  - 3 َ َفاتَّب ُعون ي ُيْحب ْبُكُم َّللاَّ بُّوَن َّللاَّ يٌم﴾﴿ُقْل إ ْن ُكْنُتْم ُتح  ُ َغُفوٌر َرح   . يقول الحسن البصري رحمه)187(ْغف ْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَّللاَّ
زل هللا  هللا عن هذه اآلية: "قال أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم: يا رسول هللا إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأحب هللا أن يجعل لحبه علما، فأن

 )188(.تعالى هذه اآلية"
ليه مما سواهما، وأن يحب  »ثالث من كن فيه وجد بهن حالوة اإليمان: أن يكون هللا ورسوله أحب إى هللا عليه وسلم: قول رسول هللا صل -4

واجتماع هذه الشروط يحقق حالوة  )189(.المرء ال يحبه إال هللا، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه هللا منه كما يكره أن يقذف في النار«
ورضا رسوله صلى هللا عليه    العبد الطاعات، ويجتهد في تحصيل األعمال الصالحة دون كلل أو ملل فغايته تحصيل رضا هللا اإليمان؛ فيستلذ  

 وسلم.
 املطلب الثاني : نواقض ال إله إال اهلل:

آثارها  –: جمع ناقض، وهو المفسد، فالنواقض هي المفسدات لمعنى الشهادة، بحيث ال تترتب على نطقها واعتقادها والعمل بمدلولها النواقض
عبد ناقض من النواقض، فإنه ال يكون من المسلمين، وال يكتسب أحكام وهي الدخول في اإلسالم، والبراء من ضده. وعليه فإذا وجد في ال

ونواقض )ال إله إال    طى أحكام أهل الشرك والكفر، إن كان الناقض وجد معه ابتداء، والردة إن وجد بعد أن دخل اإلسالم .المسلمين، بل يع
 هي: ثالثة نواقض رئيسيةبها الردة عن دين اإلسالم تجتمع في هللا( وتسمى )نواقض اإلسالم( و)نواقض التوحيد( وهي الخصال التي تحصل 

 الشرك األكبر . -1
 الكفر األكبر. -2
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 النفاق االعتقادي . -3
 :واألحكام المترتبة على وجود الناقض نوعان

باتها مع وجود ما يناقضها : عدم دخوله في اإلسالم إن وجد الناقض معه ابتداء، على معنى أنه نطق بها، واعتقد مدلولها، وعمل بموجاألول
 فيه.

 اإلسالم، فيكون بوروده عليه مرتدًا، خارجًا عن دين اإلسالم.: أن يرد عليه الناقض بعد دخوله في الثاني
 وهي: عشرةوقد عدَّ االمام محمد بن عبدالوهاب هذه النواقض وأوصلها إلى 

  :تعاىل باهلل ركالشِّ :الناقض األول

ا له سبحانه وتعالى. والعبادات كثيرة منها: الدعا         ء  ومعناه أن يصرف اإلنسان شيًئا من العبادات لغير هللا تعالى؛ فيجعل غيَر هللا ندًّ
عظم ذنب لنذر والذبح والسجود، وغير ذلك؛ فمن صرف شيًئا من هذه العبادات أو غيرها لغير هللا تعالى فهو مشرك باهلل تعالى. والشرك هو أ وا

َي هللا تعالى به؛ قال تعالى:   َ اَل َيْغف ُر َأْن ُيْشَرَك ب ه  َوَيْغف ُر َما ُدوَن َذل َك ل َمْن َيَشاُء َوَمنْ  ﴿ُعص  يًدا﴾إ نَّ َّللاَّ وقال )190(. ُيْشر ْك ب اهللَّ  َفَقْد َضلَّ َضاَلاًل َبع 
َ اَل َيْغف ُر َأْن ُيْشَرَك ب ه  وَ  ﴿تعالى:  يًما﴾إ نَّ َّللاَّ  )191(.َيْغف ُر َما ُدوَن َذل َك ل َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْشر ْك ب اهللَّ  َفَقد  اْفَتَرى إ ْثًما َعظ 

يُح َياَبن ي إ ْسَرائ يَل اْعُبُدوا َّللاََّ َلَقْد َكَفَر الَّ  ﴿وقال تعالى:     يُح اْبُن َمْرَيَم َوَقاَل اْلَمس  َ ُهَو اْلَمس  يَن َقاُلوا إ نَّ َّللاَّ َم  ذ   َربّ ي َوَربَُّكْم إ نَُّه َمْن ُيْشر ْك ب اهللَّ  َفَقْد َحرَّ
يَن م   ُ َعَلْيه  اْلَجنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما ل لظَّال م   )192( .﴾ ْن َأْنَصارٍ َّللاَّ

ل عليهم؛  يصرف لهم شيًئا من العبادة ليقربوه إلى هللا تعا الناقض الثاني:َمْن َجَعَل بينه وبني اهلل وسائَط: لى؛ فيدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكَّ
ْن ُدون  َّللاَّ  َما اَل َيُضرُُّهْم َواَل َيْنفَ  ﴿فقد كفر إجماًعا . قال تعالى:  َ ب َما اَل َيْعَلُم ف ي  َوَيْعُبُدوَن م  ْنَد َّللاَّ  ُقْل َأُتَنبّ ُئوَن َّللاَّ ُعُهْم َوَيُقوُلوَن َهؤاَُلء  ُشَفَعاُؤَنا ع 

مَ  ا ُيْشر ُكوَن﴾السَّ يُن  َأاَل هلل َّ   ﴿. فسماها هللا تعالى عبادة، وسمى هذا شركًا . وقال تعالى:  )193(اَوات  َواَل ف ي اأْلَْرض  ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى َعمَّ  الدّ 
ْن ُدون ه  َأْول َياَء َما َنْعُبُدُهْم إ الَّ  يَن اتََّخُذوا م  َ اَل يَ اْلَخال ُص َوالَّذ  َ َيْحُكُم َبْيَنُهْم ف ي َما ُهْم ف يه  َيْخَتل ُفوَن إ نَّ َّللاَّ ُبوَنا إ َلى َّللاَّ  ُزْلَفى إ نَّ َّللاَّ ي َمْن ُهَو ل ُيَقرّ  ْهد 

ارٌ  ٌب َكفَّ  )194(.﴾ َكاذ 
رهم في آياٍت كثيرة، َوَأَمَر بعداوتهم؛ الفترائهم ألن هللا عزَّ وجلَّ  الناقض الثالث: من مل ُيَكفِّر املشركني أو َشكَّ يف ُكفرهم، أو صحح مذهبهم:  كفَّ

يُح اْبُن َمْرَيمَ  ﴿الكذب عليه.قال تعالى:  َ ُهَو اْلَمس  يَن َقاُلوا إ نَّ َّللاَّ  )195( .﴾ َلَقْد َكَفَر الَّذ 
ْن َقْبُل  َوَقاَلت  اْلَيُهوُد ُعَزْيٌر اْبُن َّللاَّ  َوَقاَلت  النََّصاَرى اْلمَ  :﴿وقال تعالى         يَن َكَفُروا م  ُئوَن َقْوَل الَّذ  ْم ُيَضاه  ه  يُح اْبُن َّللاَّ  َذل َك َقْوُلُهْم ب َأْفَواه  س 

ُ َأنَّى ُيْؤَفُكونَ  يَح اْبَن َمْرَيَم َوَما ُأم  اتََّخُذوا َأحْ  * َقاَتَلُهُم َّللاَّ ْن ُدون  َّللاَّ  َواْلَمس  ًدا اَل إ َلَه إ الَّ ُهَو ُسْبَحاَنُه َباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم َأْرَباًبا م  ُروا إ الَّ ل َيْعُبُدوا إ َلًها َواح 
ا ُيْشر ُكونَ   :ألمرينذلك أو شكَّ في كفرهم فهو مثلهم؛ وال ُيْحَكم بإسالم المرء حتى يكفّ ر المشركين، فإن توقَّف في  )196(.﴾ َعمَّ

ًبا هلل ولرسوله  :األول  ؛ لما ورد في تكفيرهم من آيات وأحاديث كثيرة.-صلى هللا عليه وسلم   - ألنه بعدم تكفير هؤالء يكون مكذّ 
ْن ب اهللَّ  َفَقد  اْسَتْمَسَك ب اْلُعْرَوة  اْلُوْثَقى اَل اْنف َصاَم  َفَمْن َيْكُفْر ب الطَّاُغوت  وَ  ﴿ألن من شرط اإليمان باهلل الكفُر بالطاغوت؛ قال تعالى:  :والثاني ُيْؤم 

يٌع َعل يمٌ  َلَها َوَّللاَُّ   )197(.﴾ َسم 
ل حكَم  : كالذي يفضّ  أْكَمُل ِمن هديه، أو أنَّ ُحْكَم غريه أحسُن من ُحْكِمه -صلى اهلل عليه وسلم  -الناقض الرابع: َمِن اعتقد أنَّ غري هْدِي النيبِّ 

ارق ال يناسب هذا الع ه؛ وذلك كالذين يقولون: إنَّ إنفاَذ ُحْكم هللا في رجم الزَّاني المحَصن، أو قطع يد السَّ صر الحاضر؛  الطواغيت على ُحْكم 
َفاَل َوَربّ َك  ﴿ ل تعالى:  منه.قا و أفضل ، وكالذي يقول: إن غيره من األحكام مثله أ- صلى هللا عليه وسلم    -ألنَّ زماننا قد تغيَّر عن زمن النبيّ   

ا َقَضْيَت َويُ  مَّ ْم َحَرًجا م  ه  ُدوا ف ي َأْنُفس  ُنوَن َحتَّى ُيَحكّ ُموَك ف يَما َشَجَر َبْيَنُهْم ُثمَّ اَل َيج   )198(. ﴾ َسلّ ُموا َتْسل يًمااَل ُيْؤم 
ل يَّة  َيْبُغوَن َوَمْن َأحْ  ﴿وقال تعالى:  َن َّللاَّ  َأَفُحْكَم اْلَجاه  ُ َفُأوَلئ َك ُهُم  ﴿وقال تعالى: )199(.﴾  ُحْكًما ل َقْوٍم ُيوق ُنونَ َسُن م  َوَمْن َلْم َيْحُكْم ب َما َأْنَزَل َّللاَّ

ُ َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأْن َيُكوَن لَ  ﴿وقال تعالى: )200(.﴾ اْلَكاف ُرونَ  َنٍة إ َذا َقَضى َّللاَّ ٍن َواَل ُمْؤم  َيَرةُ َوَما َكاَن ل ُمْؤم  َ َوَرُسوَلُه   ُهُم اْلخ  ْم َوَمْن َيْعص  َّللاَّ ْن َأْمر ه  م 
 )201(.﴾ َفَقْد َضلَّ َضاَلاًل ُمب يًنا

وهذا باتّ فاق العلماء.وقد َحَكَم هللا على َمْن   ولو عمل به َكَفَر: -صلى اهلل عليه وسلم  -الناقض اخلامس: َمن أبغض شيًئا مما جاء به الرسول 
الل، وأنَّ أعمالهم باطلٌة مردودٌة؛ قال تعالى:  -لى هللا عليه وسلم ص - جاء به الرسول كره شيًئا مما  يَن َكَفُروا َفَتْعًسا َلُهْم  ﴿بالكفر والضَّ َوالَّذ 

ُ َفَأْحَبَط أَْعَماَلُهمْ  * َوَأَضلَّ أَْعَماَلُهمْ  ُسول  َرَأْيَت َوإ َذا ق يَل َلهُ  ﴿وقال تعالى: )202(.﴾ َذل َك ب َأنَُّهْم َكر ُهوا َما َأْنَزَل َّللاَّ ُ َوإ َلى الرَّ ْم َتَعاَلْوا إ َلى َما َأْنَزَل َّللاَّ
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 ال اهلل( أمنوذج)ال اله ا الباقيات الصاحلات وأثرها يف ترسيخ االميان و العقيدة  

  

  

وَن َعْنَك ُصُدوًدا َ  ﴿فكلُّ َمْن كره ما أنزل هللا فعمله حاب ٌط، وإن عمل بما كره؛ قال تعالى: )203(.﴾  اْلُمَناف ق يَن َيُصدُّ َذل َك ب َأنَُّهُم اتََّبُعوا َما َأْسَخَط َّللاَّ
 )204(.﴾ اَنُه َفَأْحَبَط أَْعَماَلُهمْ َوَكر ُهوا ر ْضوَ 

 أو عقابه َكَفر أو ثوابه -صلى اهلل عليه وسلم  -الناقض السادس: َمِن استهزأ بشيٍء من دين الرسول 

ُروا َقْد َكَفْرُتْم   * ت ه  َوَرُسول ه  ُكْنُتْم َتْسَتْهز ُئونَ َوَلئ ْن َسَأْلَتُهْم َلَيُقوُلنَّ إ نََّما ُكنَّا َنُخوُض َوَنْلَعُب ُقْل َأب اهللَّ  َوآَيا ﴿والدليل على ذلك، قوله تعالى:  اَل َتْعَتذ 
شيٍء مما جاء به الرسول كْفٌر بإجماع المسلمين، ولْو لم يقصد حقيقة االستهزاء، كما لو هزل مازًحا. وقد  فاالستهزاء ب )205(.﴾ َبْعَد إ يَمان ُكمْ 

ْعتُ  ﴿زئين، وبيَّن أنَّ َمْن جلس معهم فهو مثلهم؛ قال تعالى: َنَهى هللا تعالى عن ُمَجاَلسة هؤالء المسته َل َعَلْيُكْم ف ي اْلك َتاب  َأْن إ َذا َسم  ْم َوَقْد َنزَّ
يٍث َغْير ه  إ نَُّكْم  ْثلُ آَيات  َّللاَّ  ُيْكَفُر ب َها َوُيْسَتْهَزُأ ب َها َفاَل َتْقُعُدوا َمَعُهْم َحتَّى َيُخوُضوا ف ي َحد  ُع اْلُمَناف ق يَن َواْلَكاف ر يَن ف ي َجَهنََّم إ ًذا م  َ َجام  ُهْم إ نَّ َّللاَّ

 )206(.﴾ َجِميعاا
يُن َعَلى ُمْلك  ُسَلْيَماَن َوَما َكَفَر  ﴿  تعاىل: : ومنه الصَّْرف والَعطف، فَمن فعله أو رضي به َكَفر.قالحرالسِّالناقض السابع:  َياط  َواتََّبُعوا َما َتْتُلو الشَّ

ْحَر َومَ  يَن َكَفُروا ُيَعلّ ُموَن النَّاَس السّ  َياط  ْن َأحَ ُسَلْيَماُن َوَلك نَّ الشَّ ٍد َحتَّى َيُقواَل إ نََّما َنْحُن ا ُأْنز َل َعَلى اْلَمَلَكْين  ب َباب َل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما ُيَعلّ َمان  م 
ه  َوَما ُهْم ب َضارّ يَن ب   ُقوَن ب ه  َبْيَن اْلَمْرء  َوَزْوج  ْنُهَما َما ُيَفرّ  نْ ف ْتَنٌة َفاَل َتْكُفْر َفَيَتَعلَُّموَن م  َقْد  َأَحٍد إ الَّ ب إ ْذن  َّللاَّ  َوَيَتَعلَُّموَن َما َيُضرُُّهْم َواَل َيْنَفُعُهْم َولَ ه  م 

ْن َخاَلٍق َوَلب ْئَس َما َشَرْوا ب ه  َأْنُفَسُهْم َلْو َكاُنوا َيْعَلمُ  َرة  م   )207(.﴾ ونَ َعل ُموا َلَمن  اْشَتَراُه َما َلُه ف ي اآْلخ 
ليل على ذلك قوله تعالى:  . لى املسلمنيعاونتهم عومظاهرتهم، وم ،املشركني مواالةالناقض الثامن:  ُذوا اْلَيُهوَد   ﴿والدَّ يَن آَمُنوا اَل َتتَّخ  َيا َأيَُّها الَّذ 

َ اَل يَ  ْنُهْم إ نَّ َّللاَّ ْنُكْم َفإ نَُّه م  ي اْلَقْوَم الظَّ َوالنََّصاَرى َأْول َياَء َبْعُضُهْم َأْول َياُء َبْعٍض َوَمْن َيَتَولَُّهْم م  ينَ ْهد  يَن آَمُنوا   ﴿وقال تعالى:   )208(.﴾ال م  َيا َأيَُّها الَّذ 
َن ا ة  َوَقْد َكَفُروا ب َما َجاَءُكْم م  ْم ب اْلَمَودَّ ُكْم َأْول َياَء ُتْلُقوَن إ َلْيه  ُذوا َعُدوّ ي َوَعُدوَّ ُنوا اَل َتتَّخ  ُسوَل َوإ يَّاُكْم َأْن ُتْؤم  إ ْن ُكْنُتْم َخَرْجُتْم  ب اهللَّ  َربّ ُكمْ ْلَحقّ  ُيْخر ُجوَن الرَّ

ة  َوَأَنا أَْعَلُم ب َما َأْخَفْيُتْم َوَما  ْم ب اْلَمَودَّ وَن إ َلْيه  رُّ َهاًدا ف ي َسب يل ي َواْبت َغاَء َمْرَضات ي ُتس  ب يل  ج  ْنُكْم َفَقْد َضلَّ َسَواَء السَّ وقال )209(.﴾ أَْعَلْنُتْم َوَمْن َيْفَعْلُه م 
ُد َقوْ  ﴿لى: تعا َ َوَرُسوَلُه َوَلْو َكاُنوا آَباَءُهْم َأْو أَ اَل َتج  وَن َمْن َحادَّ َّللاَّ ر  ُيَوادُّ ُنوَن ب اهللَّ  َواْلَيْوم  اآْلخ  يَرَتُهْم ُأوَلئ َك َكَتَب ًما ُيْؤم  ْبَناَءُهْم َأْو إ ْخَواَنُهْم َأْو َعش 

يَماَن َوَأيََّدُهْم ب   ُم اإْل  زْ ُروٍح م ْنُه َوُيْدخ  ف ي ُقُلوب ه  ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه ُأوَلئ َك ح  َي َّللاَّ يَن ف يَها َرض  ْن َتْحت َها اأْلَْنَهاُر َخال د  ُب َّللاَّ  َأاَل إ نَّ  ُلُهْم َجنَّاٍت َتْجر ي م 
ْزَب َّللاَّ  ُهُم اْلُمْفل ُحونَ   )210(.﴾ ح 

 : فهو كافٌر.-صلى اهلل عليه وسلم  -نيبِّ عه اخلروج عن شريعة الالناقض التاسع: َمِن اعَتَقَد أنَّ بعض الناس يس

ٌب لَقْول هللا تعالى:           َماَوات  َواأْلَْرض  اَل إ َلهَ  ﴿ألنه ُمَكذّ  ي َلُه ُمْلُك السَّ يًعا الَّذ  يُت  إ الَّ ُهَو ُيْحي ي َويُ ُقْل َيا َأيَُّها النَّاُس إ نّ ي َرُسوُل َّللاَّ  إ َلْيُكْم َجم  م 
ُنوا ب اهللَّ   ُن ب اهللَّ  َوَكل َمات ه  َواتَّب ُعوُه َلَعلَُّكْم َتْهَتُدونَ َفآم  ي ُيْؤم  يّ  الَّذ  يَن َيتَّب ُعوَن  ﴿وقال تعالى عن اليهود والنصارى:  )211( .﴾  َوَرُسول ه  النَّب يّ  اأْلُمّ  الَّذ 

ُدونَ  ي َيج  يَّ الَّذ  ُسوَل النَّب يَّ اأْلُمّ  ْنَدهُ الرَّ لُّ َلُهُم الطَّيّ َبات  ُه َمْكُتوًبا ع  يل  َيْأُمُرُهْم ب اْلَمْعُروف  َوَيْنَهاُهْم َعن  اْلُمْنَكر  َوُيح  ْنج  ُم ْم ف ي التَّْوَراة  َواإْل  ُم َعَلْيه  َوُيَحرّ 
ْم فَ  يَن آَمُنوا ب ه  اْلَخَبائ َث َوَيَضُع َعْنُهْم إ ْصَرُهْم َواأْلَْغاَلَل الَّت ي َكاَنْت َعَلْيه  ي ُأْنز َل َمَعُه ُأوَلئ َك ُهُم  الَّذ  ُروُه َوَنَصُروُه َواتََّبُعوا النُّوَر الَّذ  َوَعزَّ

أو َظنَّ االستغناء عنها؛ فقد َخَلَع ر بقة اإلْسالم من ُعُنق ه، قال   - صلى هللا عليه وسلم  - فمن رغب الخروج عن شريعة النبيّ  )212(.﴾ اْلُمْفل ُحونَ 
ر يَن﴾َوَمْن َيْبَتغ  غَ  ﴿ى: تعال َن اْلَخاس  َرة  م  ْنُه َوُهَو ف ي اآْلخ  يًنا َفَلْن ُيْقَبَل م  ْساَلم  د   )213(.ْيَر اإْل 

 الناقض العاشر: اإلعراض عن دين اهلل، ال يتعلَّمه، وال يعمل به.

ْن ُذكّ َر ب آَيات  َربّ ه  ُثمَّ  ﴿قال تعالى:   مَّ َن الْ َوَمْن َأْظَلُم م  يَن ُمْنَتق ُمونَ أَْعَرَض َعْنَها إ نَّا م  ُروا   ﴿وقال تعالى:  )214(.﴾ ُمْجر م  ا ُأْنذ  يَن َكَفُروا َعمَّ َوالَّذ 
َمْت َيَداُه إ نَّا   ﴿وقال تعالى:  )215(.﴾ ُمْعر ُضونَ  َي َما َقدَّ ْن ُذكّ َر ب آَيات  َربّ ه  َفَأْعَرَض َعْنَها َوَنس  مَّ ْم َأك نَّ َوَمْن َأْظَلُم م  ًة َأْن َيْفَقُهوُه َوف ي  َجَعْلَنا َعَلى ُقُلوب ه 

ْم َوْقًرا َوإ ْن َتْدُعُهْم إ َلى اْلُهَدى َفَلْن َيْهَتُدوا إ ًذا َأَبًدا  :ومن العلماء من اختار تقسيمًا ثالثًا هو)216( .﴾ آَذان ه 
 . الصفات، واألسماء وإنكار الربوبية، ونحو ذلك: النواقض المتعلقة بالذات واإللهية: كالشرك، وإنكار أوالً 

 : النواقض المتعلقة بالنبي صلى هللا عليه وسلم: كإنكار الرسالة، أو ما جاء به الرسول، أو إنكار بعض ما جاء به، وجحده. ثانياً 
ر ما هو معلوم بالضرورة من دين اإلسالم، أو  : النواقض المتعلقة بالشريعة: كتجويز التعبد بغيرها، أو الحكم بغير ما أنزل هللا، أو إنكاثالثاً 

 االستهزاء بالدين وأهله، أو اإلعراض عن دين اإلسالم ال يتعلمه وال يعمل به.
كمواالة المشركين، ومظاهرتهم، ومعاونتهم على المسلمين، والسحر، والكهانة، والعرافة،   –أفعالهم  –: النواقض المتعلقة بأعداء هللا رابعاً 

 )217(ونحوها.
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 ة بــ ) ال إله إال اهلل ( :املطلب الثالث : أمساء اهلل احلسنى املتعلق

ماته وخصائصه يجد  كثرُة ورود  أسماء هللا  الحسنى في مختلف سور ه وآياته، وفي شتَّى           إّن المتدبر للقرآن  الكريم والمتمعن في س 
، وهذا له أثره الكبير على الفرد. وقد ورد   الحسنى تدلُّ على َعَظمة هللا تبارك وتعالىمواضيعه ومجاالته، وهو أمٌر له داللته. فكثرَة أسماء هللا

»إن هلل تسعة وتسعون قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -فعن أبي هريرة عن النبي الحديث في الحّث على حفظ أسماء هللا الحسنى وإحصاءها.
ْترٌ  ْتر« اسًما، َمن أحصاها، دَخَل الجنة، وإنَّ هللا و   ال هللا ( وردت فيها أسماء متعلقة بها ؛ منها :وكلمة التوحيد ) ال إله إ)218( .يحبُّ الو 

.والمعنى الشرعي لـ ) هللا( : علم على الرب تبارك وتعالى . الذي يألهه كل شيء , ويعبده كل  ( مرة 2697هللا : وقد ورد في القرآن ) 1- 
 ...﴾)220( َوهلل َّ  اأْلَْسَماُء اْلُحْسَنى َفاْدُعوُه ب َهاالى : ﴿ومن مزايا هذا االسم العظيم أن جميع أسماء هللا الحسنى متعلقة به . كما قال تع)219(.شيء  

ُ اَل إ َلَه إ الَّ ُهَو َلُه اأْلَْسَماُء اْلُحْسَنى﴾﴿وقال تعالى : . " فمن خصائص هذا االسم أنه مستلزم لجميع معاني األسماء الحسنى, دال   )221( .َّللاَّ
مرجع سائر   لصفات اإللهية التي هي صفات الجالل والكمال والعظمة, فهو االسم الذي عليها باإلجمال, واألسماء الحسنى تفصيل وتبيين

ولهذا االسم أثر اعتقادي على الخلق, فاله هو المستحق للعبادة وحده دون سواه. " فاهلل سبحانه وتعالى ذو األلوهية )222( أسماء هللا الحسنى إليه
وتعظيم , وطاعة وتسليم  ن غيره, المألوه الذي تعّظمه القلوب , وتخضع له وتعبده عن محبة  على الخلق أجمعين, فهو المستحق للعبادة وحده دو 

 )223( .لما اتصف به من الصفات العلى واألسماء الحسنى"
ويقول )224(: الذي يربينا بنعمه, وإحسانه, وهو مالك ذواتنا ورقابنا وأنفسنا  والمعنى الشرعي للرب( مرة . 871الرب  : ورد في القرآن أكثر من )  -2

لنعم, وأخصُّ من هذا تربيته ألصفيائه بإصالح قلوبهم وأرواحهم , وأخالقهم :" الرب: المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف ا السعدي
..﴾وقد اقترن باسم الرب كثيرًا من أسماء هللا الحسنى .كما قال تعالى:)225( ." ﴿إن ربك هو . وقال تعالى:  )226(﴿َوَربَُّك اْلَغن يُّ ُذو الرَّْحَمة 

األلوهية ذلك أنه يستلزم توحيد هللا وافراده بالعبادة ." فاإلقرار بألوهية وربوبية هللا عز وجل  ولهذا االسم أثر كبير في )227( القوي العزيز﴾
لمتصرف فيه باالحياء يقتضي ويستلزم توحيد هللا بأفعاله , وتوحيده بأفعال العباد, وعبادته ال شريك له, إذ أن الخالق لهذا الكون وما فيه وا

تحق للعبادة وحده , إذ كيف يعبد مخلوق ضعيف ويجعل ندًا هلل تعالى في المحبة والتعظيم والعبادة واالماتة والرزق والتدبير هو المس
لهم بالخلق والرزق  ربوبية عامة تشمل كل مخلوق برًا وفاجرًا مومنًا وكافرًا سعيدًا وشقيًا وهي تربيته :وربوبيته سبحانه وتعالى نوعان)228( "

 )229(.ألوليائه باإليمان به والقيام بعبوديته, واالنابة اليه, وتيسيرهم لليسرى, وتجنيبهم للعسرى  وربوبية خاصة  والتدبير واالنعام .
الخضوع والحّب  : " المعبود المحبوب الذي ال تصلح العبادة والذل و  والمعنى الشرعي ل )االله( مرة . 31ورد في القرآن أكثر من : اإلله  -3

: "االله هو المستحق لصفات الكمال, المنعوت بنعوت الجالل, وهو الذي تألهه القلوب, وتصمد إليه بالحب والخوف ويقول ابن القيم)230(.إال له"
كل خاضعون لعظمته, ." فيألهه أهل السماء, وأهل األرض  طوعًا وكرهًا, والفاهلل عّز وجل ذو االلوهية الكاملة على جميع الخلق  )231( .والرجاء"

لي والعملي  منقادون إلرادته ومشيئته, عانون لعزته وقويمته, وعباد الرحمن يألهونه ويعبدونه, ويبذلون له مقدورهم من التأله القلبي والروحي القو 
 )232( .بحسب مقاماتهم ومراتبهم "

  لذي ال شريك له وال عديل .واالحد: الذي ال شبيه له وال مثيل . ( مرة .والمعنى الشرعي : للواحد : ا 23) األحد( : ورد في القرآن ) الواحد  -4
: " الواحد ) األحد( الذي توّحد بجميع الكماالت بحيث ال يشاركه فيها مشارك, ويجب على العبيد توحيده, عقدًا وقواًل وعماًل بأن  يقول السعدي

وهذان االسمان يدالن على وحدانيته تعالى وألوهيته ." فهو المتفرد )233(  ."عترفوا بكماله المطلق وتفرده بالوحدانية, ويفردوه بأنواع العبادة ي
د في  بصفات المجد والجالل, المتوحد بنعوت العظمة والكبرياء والجمال , فهو واحد في ذاته ال شبيه له, وواحد في صفاته ال مثيل له, وواح

ولهذا االسم أثر كبير على النفس في التعلق باهلل )234( .التعظيم والذّل والخضوع"أفعاله ال شريك له, وواحد في ألوهيته فليس له نّد في المحبة و 
جه لوجهات عز وجل . " فيتعلق القلب بخالقه وتوحيد وجهته وطلبه وقصده لخالقه فيستريح ويطمئن, ألنه أسلم وجهه وقلبه هلل وحده ولم يتو 

 )235( .متعددة, وشركاء متشاكسين يعيش بينهم في حيرة وعذاب "
 املطلب الرابع: آثار كلمة التوحيد ال إله إال اهلل على الفرد واجملتمع

 : آثار كلمة التوحيد ال إله إال هللا على الفرد :لكلمة التوحيد عدة آثار عظيمة  تعود على الفرد و هي آثار دنيوية وآثار أخروية:  أوالً 
 :شيئًا من آثارها على العبد في الدنيا  )236(الُمنقى مما يتعلق بكلمة التقوى.  في رسالته  الكالم ابن حجي الحنبلينقل  فمن اآلثار الدنيوية:

 أنها تورث الفرد :
 الزهد في الدنيا, ونعني به خلو الباطن من الميل إلى فان .  -1
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 ومنها أنها تورث الفرد التوكل على هللا , وهو ثقة القلب بالوكيل الحق سبحانه وتعالى .  -2
 تعظيم هللا عز وجل بدوام ذكره , والتزام امتثال أمره ونهيه .ومنها الحياء, ب -3
 , وهو إفراد القلب بالثناء على هللا تعالى, ورؤية النعم في طي النقم.ومنها الشكر -4
  )237(ومنها أنها تعصم الدم والمال لمن قالها  ) إال بحقها(. -5

 ؤمن حيث أنها تورثه نورًا.ومن أعظم آثارها على الفرد في الدنيا أثرها على قلب الم -6
م أن أشعة ال إله إال هللا تبدد ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه، فلها نور،  يقول اإلمام ابن القيم _رحمه هللا: "اعل        

لبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه  وتفاوت أهلها في ذلك النورـ قوة وضعفا ـ ال يحصيه إال هللا تعالى؛ فمن الناس من نور هذه الكلمة في ق
كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف، ولهذا تظهر األنوار يوم القيامة    كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبه 

 )238(حاال".بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار، بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة علما وعمال، ومعرفة و 
كن قلوبهم متعلقة باآلخرة، إن قلوبهم تحيا في حياة رغدة سعيدة هانئة، لو  إن عباد هللا الصالحين يعيشون في هذه الدنيا مع الناس وبينهم ول

حولهم من األلم  عرفها الملوك لقاتلوهم عليها؛ ألنها ألذ من لذاتهم وأروح ألنفسهم وريحانا لقلوبهم في ذات الوقت الذي يعانى في الناس من 
ي ب ه  ف ي النَّاس  َكَمْن َمَثُلُه ف ي الظُُّلَمات   نه_: ﴿والقلق والحيرة والتخبط والتنازع والتقاتل يقول هللا _سبحا َأَوَمْن َكاَن َمْيًتا َفَأْحَيْيَناُه َوَجَعْلَنا َلُه ُنوًرا َيْمش 

ْنَها﴾ ه باإليمان ودبت فيه الحياة وهو المؤمن الصالح والثاني الغافل المعرض عن ذكره في فاألول كان ميتا فاستنار قلب )239(.َلْيَس ب َخار ٍج م 
الظلمات... قد مات قلبه.قال اإلمام ابن القيم _رحمه هللا_: "والشأن كل الشأن والفالح كل الفالح في النور كل النور، والشقاء في  

سؤال ربه _تبارك وتعالى_ حين يسأله أن يجعل النور في لحمه وعظامه وشعره   _صلى هللا عليه وسلم_ يبالغ في"ولهذا كان النبي  )240(فواته".
قال اإلمام ابن القيم: "فدين   )241(.وبشره وسمعه وبصره ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله وخلفه وأمامه حتى يقول: "واجعلني نورا"

النور،   يتألأل، وهو _تبارك وتعالى_ نور السماوات واألرض، ومن أسمائه وداره التي أعدها ألوليائه نور هللا _عز وجل_ نور، وكتابه نور،
.وقال ابن مسعود _رض هللا عنه_: ليس عند ربكم ليل وال نهار، نور السماوات من نور وجهه. وقال  )242(وأشرقت الظلمات لنور وجهه"

تعالى_ يوم القيامة للفصل بين عبادة أشرقت بنوره األرض وليس إشراقها فإذا جاء _تبارك و  )243(،َربّ َها﴾َوَأْشَرَقت  اأْلَْرُض ب ُنور  _تعالى_: ﴿
يومئذ بشمس وال قمر، فإن الشمس تكور والقمر يخسف ويذهب نورهما. وحجابه _تبارك وتعالى_ النور؛ قال أبو موسى: قام فينا رسول هللا  

أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل  ينام وال ينبغي له  »إن هللا ال  صلى هللا عليه وسلم بخمس كلمات، فقال:  
فاستنارة ذلك الحجاب بنور وجهه )244(، النهار قبل الليل، حجابه النور، ولو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه«

ى _تبارك وتعالى_ للجبل وكشف من الحجاب شيئا يسيرا جدا  بصره، ولهذا لما تجلسبحانه، ولواله ألحرقت سبحات وجهه ونوره ما انتهى إليه 
  )245(.﴿اَل ُتْدر ُكُه اأْلَْبَصاُر﴾ساخ الجبل في األرض وتد كدك ولم يقم لربه تبارك وتعالى، وهذا معنى قول ابن عباس عل قوله _سبحانه وتعالى_:  

ونور ال إله إال هللا )246(.همه _رضي هللا عنه_ ودقيق فطنته..." قال: "ذلك هللا _عز وجل_ إذا تجلى بنوره لم يقم له شيء وهذا من بديع ف
 يورث قلب المؤمن ثالثة آثار تؤثر على كامل حياته وهي: 

فهو تحقيق معاني العبودية ظاهرا  الثالثلى العبادة، وأما فهو نبذ الذنب واإلقبال ع الثاني: فهو كلمة التوحيد وتحقيق شروطها، وأما األول
: فهو أثر كلمة التوحيد "ال إله إال هللا" في القلب وأثر العلم بها نفيا وإثباتا وتطبيق شروطها بالحقيقة، واإلخالص لها  ثر األولأما األوباطنا. 

، وعالمة ذلك كره الشرك بجميع صوره وأشكاله ونبذه، والبراءة منه قوال واإلقبال عليها، فمن قام بذلك خرج من ظلمة الغفلة إلي نور التوحيد
مال واعتقادا، وكذلك فإن من عالماته اإلقبال على هللا بالكلية ومحاولة تنقية األعمال من مراءاة الناس ومحاولة جمع القلب على هللا  وع

ذكر  وهو أثر نبذ الذنب واإلكثار من العبادة وال: األثر الثاني  قلبه وحياته.  _سبحانه_، فمن قام بذلك حدا النور نحو في أول آثاره، ووجد ذلك في
وهو  حتى إنه ليكره الذنب تماما ويتوب من ذنبه التوبة النصوح وينسى لذة الذنب ويكره أن يعود إليه ويفارق المعاصي كفراق المشرق للمغرب،  

«، وكذلك أن يكثر من الطاعات )247(وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرباللهم باعد بيني دعاء النبي _صلى هللا عليه وسلم_، »
»ومازال عبدي يتقرب إلى بالنوافل  قوم بحق الفرائض كاملة غير منقوصة ثم يكثر ما شاء هللا له من النوافل وهو ما جاء في الحديث القدسي:  في

يَن َيْذُكُرو ما وقعودا ليال ونهارا سرا وجهارا وهو قول هللا _تعالى_:  ، ثم يكثر من ذكر هللا _سبحانه وتعالى_ قيا)248(حتى أحبه« َ ق َيامًا ﴿الَّذ  َن َّللاَّ
ْم﴾ ، فإذا نبذ الذنب وأقبل على العبادة  )250(»ال يزال لسانك رطبا من ذكر هللا«, وقول النبي صلى هللا عليه وسلم: )249(َوُقُعودًا َوَعَلى ُجُنوب ه 
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ه ويبدأ في التحرر من سجن الدنيا  ا هلل سبحانه، حدا إليه النور خطوة أخرى ووجد ثاني آثاره، إذ يشعر بالنور في قلبومأل قلبه وجوانحه ذكر 
  )251( ويجد نفسه حرا خفيفا من أثر نفسه وهواه ودنياه. ويشعر بلذة الطاعة تسري في عروقه.

_: "من أراد السعادة األبدية فليلزم عتبة  شيخ اإلسالم ابن تيمية _رحمه هللاوهو أثر تحقيق معاني العبودية الكاملة وهو قول  األثر الثالث:
يَن َجاَهُدوا ف  فيقوم المؤمن بالتدريج في مراتب العبودية شيئا فشيئا مستعينا باهلل عز وجل، يقول هللا _سبحانه وتعالى_:  )252( ."العبودية يَنا ﴿َوالَّذ 

ن يَن﴾ َ َلَمَع اْلُمْحس  َينَُّهْم ُسُبَلَنا َوإ نَّ َّللاَّ حسن خلقه مع الناس، وترقى منزلته في  ، فيقوم بالجهاد في سبيل هللا بنفسه وماله وما يحب، وي )253(َلَنْهد 
إلشفاق من عذابه، واإلخبات إليه، والزهد فيما  منازل العبودية، فيحقق التوبة واإلنابة، والتفكير واالعتصام باهلل، والخوف منه، والفرار إليه، وا
بما في يديه، والرضا بقضائه، والحياء منه،  عند الناس، والورع فيما بين يديه، واإلخالص في كل سكناته وحركاته، والتوكل عليه، والثقة

ق ذلك هداه هللا سبحانه ونصره على الشيطان وعلى  فإذا حق والطمأنينة في ذكره، والمحبة له، والفرح بقربه... إلى غير ذلك من مراتب العبودية.
إلنسان كشاف مضيء في ليل مظلم، فهو الذي هوى نفسه، ووجد أثر النور في قلبه ويضئ طريقه، ويثبته في الفتن.إن عمل النور في قلب ا

الشيطان للغافلين وال كما زينها هوى النفس في  يكشف لك األشياء على حقيقتها، فتراها كما هي وال تراها أبدا كما زينت في الدنيا والكما زينها
ا وال بجمالها، ولكنه يضئ له فيرى الزنا ظلمة وفقرا  أنفس العاصين، يرى الزنا فال ينظر إليه أنه متعه ورغبة وال يرى المرأة في وقتها بزينته

ل وال غنى ومتاع، ولكنه يراها على أنها لعنة وحسرة وعقبتها وغما وكبيرة، ونهايته العذاب والحسرة والدمار، يرى الرشوة فال ينظر إليها أنها ما
وضئ ولكن يراها دار ابتالء واختبار وأنها ال تساوي عند هللا شيئا...   يرى الدنيا فال يراها على أنها متاع براق وال زينة خالبة وال أمل  الخسران.

ن كيفية إيجاد النور في قلوبهم وكيفية تنوير قلوبهم ليروا حقائق األشياء وهكذا يعمل النور... لذلك فالبد للعاملين هلل سبحانه من البحث ع
﴿َأَفَمْن  للبصيرة وتخبط وتعثر وهم وضيق صدر دائم، قال هللا _سبحانه_: ويسيروا على هدي من هللا سبحانه.وفقدان هذا النور ظلمة وطمس 

نْ  ُ َصْدَرُه ل إْل ْسالم  َفُهَو َعَلى ُنوٍر م  ْكر  َّللاَّ ...﴾ َشَرَح َّللاَّ ْن ذ  َية  ُقُلوُبُهْم م  َعْلَنا َلُه ﴿َأَوَمْن َكاَن َمْيتًا َفَأْحَيْيَناُه َوجَ ، وقال تعالى: )254(َربّ ه  َفَوْيٌل ل ْلَقاس 
ْنَها...﴾ ي ب ه  ف ي النَّاس  َكَمْن َمَثُلُه ف ي الظُُّلَمات  َلْيَس ب َخار ٍج م  : "أصل كل خير للعباد؛ بل -رحمه هللا - القيم اإلمام ابنقال  )255(،ُنورًا َيْمش 

ه وحياؤه وعفته، وكذلك إذا قوي نوره، وإشراقه  لكل حي ناطق كمال حياته ونوره فالحياة والنور مادة كل خير، فبالحياة تكون قوته وسمعه وبصر 
 )256(اته، وكذلك قبح القبيح". انكشفت له صور المعلومات وحقائقها على ما هي عليه، فاستبان حسن الحسن بنوره وآثره بحي

فصاَل كاماَل  كلمة اإلخالص""تحقيق في رسالته  - رحمه هللا -العالمة ابن رجب الحنبليذكر وأما آثارها على الفرد في اآلخرة فكثيرة منها :
 عدد فيه اآلثار التي تترتب على كلمة التوحيد في اآلخرة وألخص منها أهمها:

 / النجاة من النار . 1
 / توجب المغفرة .2
  / أحسن الحسنات .3
 / تمحو الذنوب والخطايا . 4
 / تجدد ما درس من اإليمان في القلب . 5
 / ال يعدلها شيء في الميزان .6
 حتى تصل إلى هللا عز وجل إذا قالها القائل .  ق الُحجب كلها/ تخر 7
 / ينظر هللا إلى قائلها ويجيب دعاءه إذا كان قالها مخلصًا .  8
 / أفضل ما قاله النبيون . 9

 / أفضل الذكر . 10
 / أفضل األعمال وأكثرها تضعيفًا في األجر وتعدل عتق رقبة وتكون حرزًا من الشيطان . 11
 القبر وهول الحشر . من وحشة / أنها أمان 12
 / شعار المؤمنين إذا قاموا من القبور . 13
 )257( ./ أن قائلها ال يخلد في النار14

 واّما اآلثار العامة للكلمة فمنها التالي :
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غايتها, وقطب رحاها " فالتوحيد هو زبدة الرساالت اإللهية, و أنها خالصة دعوة األنبياء والرسل, وألجلها أنزل هللا الكتب, وأرسل الرسل:  -
من    هوعمدتها, ترتكز كلها عليه, وتستند في وجودها إليه, وتبتدئ منه, وتنتهي إليه, وال عجب فهو يقوم على إفراد العبد ربه بما هو محض حقّ 

لعبودية لهم في سائر أنواع العبادة وصورها , وإخالص القصد واإلرادة له في أدائها, واعترافه على نفسه وعلى غيره من المخلوقات بلزوم ا
 )258(.الحاالت, فاهلل وحده هو ربهم, ومليكهم, والقاهر فوقهم, والمتصرف فيهم بما يشاء, ال دافع لقضائه وال راد لمشيئته"

يمة, " وهذه األجور العظظيم المترتب على هذه الكلمة, والفضل الكبير لمن حقّق مدلولها, وعمل بمقتضاها, وابتعد عن نواقضها: األجر الع -
والعوائد الجّمة أنما تحصل كاملة لمن قام بحّق هذه الكلمات, فأحضر معانيها بقلبه, وتأملها بفهمه, واتضحت له معانيها, خاض في بحار 

 )259( .في رياض زهرتها, ووصل فيها إلى عين اليقين, وهذا هو اإلحسان في الذكر, فإنه من أعظم العبادات"معرفتها, ورتع 
ُ َعْنُه، َأنَُّه َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسو السعادة والطمأ - َي َّللاَّ ْسَعُد  َل َّللاَّ ، َمْن أَ نينة في النفس, والراحة القلبية ، كما جاء في الحديث : َأب ي ُهَرْيَرَة َرض 

؟ َفَقاَل: »َلَقْد َظَنْنُت، َيا َأَبا ُهَرْيَرَة، َأْن اَل َيسْ  ،  النَّاس  ب َشَفاَعت َك َيْوَم الق َياَمة  يث  َك َعَلى الَحد  ْرص  ْن ح  ْنَك، ل َما َرَأْيُت م  ُل م  يث  َأَحٌد َأوَّ َأَلن ي َعْن َهَذا الَحد 
«َأْسَعُد النَّاس  ب َشَفاَعت ي َيْوَم الق َيا ه  ْن ق َبل  َنْفس  ُ، َخال ًصا م  ضاها حصلت له  " فمن قال ال اله اال هللا وعمل بمقت)260(.َمة  َمْن َقاَل: اَل إ َلَه إ الَّ َّللاَّ

يعبد آلهة الطمأنينة النفسية, واالستقرار الذهني, إلنه يعبد ربًا واحدًا يعرف مراده, وما يرضيه فيفعله, ويعرف ما يسخطه فيجتنبه, بخالف من 
 )261(.متعددة كل واحد منها له مراد غير مراد اآلخر "

جميع األعمال الصالحة الظاهرة والباطنة, وكل عمل صالح مرضي هلل فهو ثمرة ومن أعظم الثمرات لكلمة التوحيد )ال اله اال هللا( أنها تثمر    -
ماء تؤتي ثمرها وأكلها كل حين, وال تزال هذه الشجرة تثمر األعمال  فمثلها كمثل شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السهذه الكلمة الطيبة: 

إخالصه فيها , وقيامه بحقوقها, وقد أخبر هللا تعالى أن العمل الصالح  الصالحة كل وقت بحسب ثباتها في قلب المؤمن, ومحبة القلب له و 
 )262( .كل وقت وحين, وذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء  يرفع الكلم الطيب, وأخبر أن الكلمة الطيبة تثمر لقائلها األعمال الصالحة

أن تكون كذلك في مرحلة من مراحل الدعوة فضال عن مرحلة   فشهادة أن ال إله إال هللا لم تكن مجرد كلمة تقال باللسان, وال يمكن        
ما استحقت كل ذلك الموكب من الرسل والرساالت,  التأسيس, فحقيقة العبادة لو كانت مجرد كلمة تقال باللسان أو هي الشعائر التعبدية فقط

في االرض من العبودية لغيره ولهواه, وذلك بإعالن العبودية  وألجل ذلك فإن كلمة التوحيد ) ال اله اال هللا ( اعالن الهي عام لتحرير االنسان 
 )263(.هلل وحده 

حيد هلل في النفس أكمل كان قبول األعمال عند هللا أوفر حظّا، وتضاعف  أن قبول األعمال متوقفة على هذه الكلمة العظيمة, فكلما كان التو   -
باإلخالص التام فإنه يصير القليل من العمل كثيرًا, وتضاعف أعماله وأقواله بغير  فالتوحيد إذا كمل في القلب, وتحقق تحققًا كامالً   له حسناته.

فهذه الكلمة إذا حققها اإلنسان وقالها من قلبه ملتزمًا بما تقتضيه من اإليمان  حصر وال حساب, ولهذا عّد االخالص ركنًا في تصحيح العبادة, 
  بد من أمرين هامين عظيمين أن يتوفرا في كل عمل وإال ال يقبل:فال)264(.والعمل الصالح فأنها تكون سببًا لدخول الجنة

 : أن يكون صاحبه قد قصد به وجه هللا عز وجّل  . أولهما
الحًا  : أن يكون موافقًا لما شرعه هللا تعالى في كتابه أو بّينه رسوله صلى هللا عليه وسلم في سنته, فإذا فقد أحد الركنين لم يكن العمل صثانيهما

َبادَ كما قال تعالى :)265( .قبواًل وال م   )266( .ة  َربّ ه  َأَحًدا﴾﴿َفَمْن َكاَن َيْرُجو ل َقاَء َربّ ه  َفْلَيْعَمْل َعَماًل َصال ًحا َواَل ُيْشر ْك ب ع 
 )267(لكلمة التوحيد آثار عامة على المجتمع نجمل أهمها في اآلتي:  ثانيًا:آثار كلمة التوحيد على المجتمع:

 : كلمة التي ينتج عنها حصول القوة للمسلمين واالنتصار على عدوهم ألنهم يدينون بدين واحد وعقيدة واحدة كما قال تعالىاجتماع ال -1
ُقواْ وَ ﴿ يًعا َواَل َتَفرَّ ُموْا ب َحْبل  َّللاَّ  َجم  ن يَن، َوأَ  :وقال تعالى  .(268)﴾اْعَتص  َي َأيََّدَك ب َنْصر ه  َوب اْلُمْؤم  ْم َلْو َأنَفْقَت َما ف ي اأَلْرض  ﴿ُهَو الَّذ  لََّف َبْيَن ُقُلوب ه 

ْم  ا َألََّفْت َبْيَن ُقُلوب ه  يعًا مَّ َ َألََّف َبْيَنُهْم إ نَُّه َعز يٌز َحك يمٌ َجم   :واالختالف في العقيدة يسبب التفرق والنزاع والتناحر كما قال تعالى .(269)﴾َوَلـك نَّ َّللاَّ
يَن   ْنُهْم ف ي َشْيٍء﴾﴿إ نَّ الَّذ  َيًعا لَّْسَت م  يَنُهْم َوَكاُنوْا ش  ُقوْا د  ْم َفر ُحونَ ﴿ :وقال تعالى  .)270(َفرَّ ْزٍب ب َما َلَدْيه  فال   . )271(﴾َفَتَقطَُّعوا َأْمَرُهم َبْيَنُهْم ُزُبًرا ُكلُّ ح 

 .اعتبر ذلك بحالة العرب قبل اإلسالم وبعدهيجمع الناس سوى عقيدة اإليمان والتوحيد التي هي مدلول ال إله إال هللا و 
الذي يدين بمقتضى ال إله إال هللا ألن كاًل من أفراده يأخذ ما أحل هللا له ويترك ما حرم هللا  توفر األمن والطمأنينة في المجتمع الموحد    -2

ل محل ذلك التعاون والمحبة والمواالة في هللا عماًل بقوله  عليه تفاعاًل مع عقيدته التي تملي عليه ذلك فينكف عن االعتداء والظلم والعدوان ويح
نُ ﴿ :تعالى فقد كانوا من قبل أعداء   –يظهر هذا جلًيا في حالة العرب قبل أن يدينوا بهذه الكلمة وبعد ما دانوا بها  .)272(﴾وَن إ ْخَوةٌ إ نََّما اْلُمْؤم 
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يَن َمعَ   :بها أصبحوا أخوة متحابين كما قال تعالى   متناحرين يفتخرون بالقتل والنهب والسلب فلما دانوا  ُسوُل َّللاَّ  َوالَّذ  ٌد رَّ َحمَّ ار   ﴿مُّ اُء َعَلى اْلُكفَّ دَّ ُه َأش 
 .)274(﴾ َفَأْصَبْحُتم ب ن ْعَمت ه  إ ْخَواًناَواْذُكُروْا ن ْعَمَت َّللاَّ  َعَلْيُكْم إ ْذ ُكنُتْم أَْعَداًء َفَألََّف َبْيَن ُقُلوب ُكمْ ﴿ : وقال تعالى.)273(﴾ُرَحَماُء َبْيَنُهمْ 

يَن  ﴿ :األرض وصفاء الدين والثبوت أمام تيارات األفكار والمبادئ المختلفة، كما قال تعالى حصول السيادة واالستخالف في  -3 ُ الَّذ  َوَعَد َّللاَّ
ال َحات  َلَيْسَتْخل َفنَُّهم ف ي األَ  ُلوا الصَّ نُكْم َوَعم  ينَ آَمُنوا م  ْم َوَلُيَمكّ َننَّ َلُهْم د  ن َقْبل ه  يَن م  ن َبْعد  ْرض  َكَما اْسَتْخَلَف الَّذ  َلنَُّهم مّ  ي اْرَتَضى َلُهْم َوَلُيَبدّ  ُهُم الَّذ 

ْم َأْمًنا َيْعُبُدوَنن ي ال ُيْشر ُكوَن ب ي َشْيًئا ال شريك له الذي هو معنى ومقتضى  فربط سبحانه حصول هذه المطالب العالية بعبادته وحده    )275(،﴾َخْوف ه 
 .ال إله إال هللا 

واالستقرار الذهني لمن قال ال إله إال هللا وعمل بمقتضاها ألنه يعبد رًبا واحًدا يعرف مراده وما يرضيه فيفعله حصول الطمأنينة النفسية  -4
مراد اآلخر وله تدبير غير تدبير اآلخر كما قال  ويعرف ما يسخطه فيجتنبه بخالف من يعبد آلهة متعددة كل واحد منها له مراد غير 

ارُ َأَأْرَباٌب مَُّتفَ ﴿ :تعالى ُد اْلَقهَّ ُ اْلَواح  ُقوَن َخْيٌر َأم  َّللاَّ ُ َمَثاًل رَُّجاًل ف يه  ُشَرَكاُء ُمَتَشاك ُسوَن َوَرُجاًل َسَلًما لّ َرُجٍل َهْل  :وقال تعالى .)276(﴾رّ  ﴿َضَرَب َّللاَّ
َيا هذا مثل ضربه هللا سبحانه للمشرك والموحد، فالمشرك بمنزلة عبد يملكه جماعة متنازعون   :رحمه هللا  اإلمام ابن القيمقال  .)277(﴾ن  َمَثالً َيْسَتو 

 فالمشرك لما كان يعبد آلهة شتى شبه بعبد يملكه جماعة متنافسون في خدمته ال )278(.السيئ الخلق  :مختلفون متشاحون والرجل المتشاكس
ما كان يعبد هللا وحده فمثله كمثل عبد لرجل واحد قد سلم له وعلم مقاصده وعرف الطريق إلى رضاه  يمكنه أن يبلغ رضاهم أجمعين، والموحد ل

فهو في راحة من تشاحن الخلطاء فيه، بل هو سالم لمالكه من غير تنازع فيه مع رأفة مالكه ورحمته له وشفقته عليه وإحسانه إليه وتوليه 
 .صالحه، فهل يستوي هذان العبدان لم
ل السمو والرفعة ألهل ال إله إال هللا في الدنيا واآلخرة: إن العرب قبل اإلسالم لم تكن لهم حضارة تذكر، وال ثقافة عريقة يعودون  حصو  -5

وتعالى بها قلوبهم وأنارت كما قال هللا سبحانه  إليها وال خبرة لهم بالحكم واإلدارة وال بالتقدم واالبتكار...، ولكنهم قبلوا كلمة التوحيد، وتحققت
، فصاروا أهل كلمة التوحيد وانسجم سلوكهم مع القرآن.ـ فتغير حالهم وخرجت )279(﴿َوَأْلَزَمُهْم َكل َمَة التَّْقَوى َوَكاُنوا َأَحقَّ ب َها َوأَْهَلَها﴾عنهم : 

أقوى أمة وأرقى حضارة وهزموا  جمعين ودانت لهم األرض بجوانبها فصاروا األعاجيب من أفعالهم وصاروا نور الدنيا أجمعها وهداة الخلق أ 
الممالك والدول العظمى وأخذ شعوب العالم دين اإلسالم دينا لهم.واليوم والمسلمون في حال تخلف وانحدار وضعف وهزيمة واستهتار حتى 

كلمة التوحيد وسلوكهم  ذي سيعيد لهم المجد ويختصر الطريق، إنهاصاروا في ذيل األمم واستهانت بهم القوى العالمية،  إن شيئا واحدا هو ال
تبعا لسنة النبي صلى هللا عليه وسلم من خالل علم وعمل وتفاعل وعطاء، إن هذا وحده هو الذي سيختصر الطريق ويعيد لنا الماضي المجيد؛  

﴿ُحَنَفاء هلل َّ  َغْيَر ُمْشر ك يَن  :لشعوب الفائزة والمنتصرة, كما قال تعالىإذ إنه بهذه الكلمة سيوجد اإلنسان الراقي ذو القلب السليم وهو لبنة بناء ا
َماء  َفَتْخَطُفُه الطَّْيُر َأْو َتْهو ي ب ه  الرّ يُح ف ي َمَكانٍ  َن السَّ يقٍ ب ه  َوَمن ُيْشر ْك ب اهللَّ  َفَكَأنََّما َخرَّ م  اع فدلت اآلية على أن التوحيد علو وارتف (280)﴾ َسح 

شبه اإليمان والتوحيد في علوه وسعته وشرفه بالسماء التي هي مصعده  :رحمه هللا - لعالمة ابن القيما قال .وأن الشرك هبوط وسفول وسقوط
ومهبطه، فمنها هبط إلى األرض وإليها يصعد منها، وشبه تارك اإليمان والتوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين من حيث التضييق 

ف أعضاءه وتمزقه كل ممزق بالشياطين التي يرسلها هللا تعالى وتؤزره وتزعجه وتقلقه إلى مظان  ديد واآلالم المتراكمة والطير التي تخطالش
 )281( .هالكه، والريح التي تهوي به في مكان سحيق هو هواه الذي يحمله على إلقاء نفسه في أسفل مكان وأبعده عن السماء

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال هللا فإذا قالوها عصموا مني دماءهم  »   :صلى هللا عليه وسلم  العرض، لقوله عصمة الدم والمال و  -6
معناه أنهم إذا قالوها وامتنعوا من القيام بحقها وهو أداء ما تقتضيه من التوحيد واالبتعاد عن الشرك  (بحقها). وقوله )282(«وأموالهم إال بحقها

تعصم أموالهم وال دماءهم بل يقتلون وتؤخذ أموالهم غنيمة للمسلمين كما فعل بهم النبي صلى هللا عليه وسلم  القيام بأركان اإلسالم أنها ال و 
 .وخلفاؤه

 اخلامتة:

ال هللا أن يكون هذا البحث  وفي الخاتمة نحمد هللا تعالى الكربم الذي يسر لي اتمام هذا البحث في هذه الكلمة العظيمة )ال اله اال هللا( وأس
 ا لوجهه الكريم حيث خرجت منه بكثير من الفوائد منها:خالص

 : عظمة ذكر هللا تعالى ومكانته العالية في االسالم . أوال
 : ان الباقيات الصالحات من اعظم الذكر في االسالم . ثانيا
 ال هللا (.  : ان اعظم كلمة يذكر بها هللا تعالى هي كلمة التوحيد )ال اله ا ثالثا
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 باد  ان يوحدوا هللا وال يشركوا به شيئا، ويعبدوه حق عبادته، فهو المستحق لذلك .: يجب على العرابعا
 : ان التدبر في اسماء هللا تعالى تجعل العبد يتعلق باهلل، وتظهر آثارها عليه في سلوكه . خامسا
 المجتمعات في الدنيا .يا واآلخرة  وكذلك على  : ان كلمة التوحيد لها فضائل عظيمة على األفراد في الدنسادسا

 : ان لكلمة التوحيد شروطا يجب تحققها ونواقض يجب اجتنابها حتى يستفيد منها المسلم .    سابعا
 : انه ينبغي للمسلم حينما يذكر هللا تعالى استشعار عظمة هللا وكماله المطلق في اسمائه وصفاته وافعاله وذاته. ثامنا

 متواطئا بين القلب واللسان كلما ظهرت اثاره العظيمة على الذاكر . الذكر كلما كان : أن تاسعا  
 وصلى هللا على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد هلل رب العالمين .
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 لقي هللا باإليمان وهو غير شاك فيه، دخل الجنة.( صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب من 161) 
 (. 70( القول المفيد في مهمات التوحيد )162) 
 (.35الصافات: اآلية رقم: )( سورة 163) 
 (.33األنعام: اآلية رقم )( سورة 164) 
 (.51النور: االية رقم: )( سورة 165) 
 (.36زاب: اآلية رقم: )األح( سورة 166) 
(  صحيح البخاري، كتاب العلم، باب فضل من علم. وصحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب بيان مثل ما بعث النبي صلى هللا عليه وسلم من 167) 

 الهدي والعلم. 
 (. 72( القول المفيد في مهمات التوحيد ) 168) 
 (.22لقمان: اآلية رقم:)( سورة 169) 
 (.125قم: )النساء: اآلية ر ( سورة 170) 
 (.54الزمر: اآلية رقم: )( سورة 171) 
 (.41( األربعون النووية ح )172) 
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 (. 72,73( المفيد في مهمات التوحيد ) 173) 
 (.3-1العنكبوت: اآلية رقم: )( سورة 174) 
 (.1المنافقون: اآلية رقم: )( سورة 175) 
 (  صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من خص بالعلم قوما دون قوم.176) 
 اب اإليمان، باب الزكاة من اإلسالم، وصحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان اإلسالم.البخاري، كت  (  صحيح177) 
 (.3الزمر: اآلية رقم: )( سورة 178) 
 (.5البينة: أالية رقم: )( سورة 179) 
 أبتغي به وجه هللا.عمل الذي (  صحيح البخاري، كتاب الصالة، باب المساد في البيوت، وكتاب الرقاق، باب ال180) 
 (  صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار.181) 
 .61(  ذكره ابن رجب الحنبلي في كتاب التوحيد ص182) 
 ( . 74( المفيد في مهمات التوحيد ) 183) 
 (.165البقرة: اآلية رقم: )( سورة 184) 
 .359/ 2(  انظر: الدين الخالص لصديق حسن خان 185) 
 (.54المائدة: اآلية رقم: )( سورة 186) 
 (.31آل عمران: اآلية رقم: )( سورة 187) 
 ، وعزاه إلى ابن جرير، وابن المنذر عن الحسن البصر.178-177/ 2(  ذكره السيوطي في الدر المنثور 188) 
 هن وجد حالوة اإليمان. ( صحيح البخاري، كتاب اإليمان، باب حالوة اإليمان. وصحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب بيان خصال من اتصف ب 189) 
 ( .116( سورة النساء: اآلية رقم: )190) 
 ( .48( سورة النساء: اآلية رقم: )191) 
 ( .72( سورة المائدة: اآلية رقم:)192) 
 ( .18( سورة يونس: االية رقم: )193) 
 (. 3( سورة الزمر: اآلية رقم: )194) 
 ( .17( سورة المائدة: االية رقم: )195) 
 (.31-30م:)( سورة التوبة: اآلية رق196) 
 ( .256( سورة البقرة: اآلية رقم: )197) 
 (.65( سورة النساء: االية رقم: )198) 
 ( .50( سورة المائدة: اآلية رقم: )199) 
 ( .44( سورة المائدة: اآلية رقم: )200) 
 ( .36( سورة األحزاب: )201) 
 (.9-8( سورة محمد: اآلية رقم: )202) 
 (. 61( سورة النساء: اآلية رقم: )203) 
 (. 28حمد: اآلية رقم: )( سورة م204) 
 (.66-65( سورة التوبة: اآلية رقم: )205) 
 ( .140( سورة النساء: اآلية رقم: )206) 
 (.102( سورة البقرة: اآلية رقم )207) 
 ( .51( سورة المائدة: اآلية رقم )208) 
 (.1( سورة الممتحنة: اآلية رقم )209) 
 ( .22ادلة: اآلية رقم: )( سورة المج210) 
 ( .158ية رقم: )( سورة االعراف: اال211) 
 ( .157( سورة االعراف: اآلية رقم: )212) 
 (.58( سورة آل عمران: اآلية رقم: )213) 
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 ( .22( سورة السجدة: اآلية رقم: )214) 
 (. 3( سورة االحقاف: اآلية رقم: )215) 
 ( .57( سورة الكهف: االية رقم: )216) 
؛ وشرح تسهيل العقيدة االسالمية , عبدهللا بن 51- 50دالعزيز بن باز , صنواقض : حاشية الدروس المهمة لعامة األمة , عب ( انظر في هذه ال217) 

 .113-111؛ والمدخل لدراسة العقيدة االسالمية , ابراهيم البريكان , ص 125عبدالعزيز الجبرين , ص
 ( واللفظ له .2677(؛ ومسلم )6410( أخرجه البخاري )218) 
 .21ثير , إعداد جماعة من العلماء بإشراف صفي الرحمن المباركفوري, ص( انظر : المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن ك219) 
 (.180( سورة االعراف: االية رقم:)220) 
 (.8( سورة طه: اآلية رقم: )221) 
 .  90( فقه األسماء الحسنى: عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر ,ص222) 
 . 82الحسنى تصنيفًا ومعنى: ماجد بن عبدهللا آل عبدالجبار , ص( االسماء 223) 
 , ص. 4( انظر: بدائع الفوائد , ابن القيم , ج224) 
 . 16( تيسير الكريم الرحمن , السعدي , ص225) 
 (.132( سورة االنعام: اآلية رقم: )226) 
 (.66( سورة هود: اآلية رقم: )227) 
 .83آل عبدالجبار , ص( االسماء الحسنى تصنيفًا ومعنى , ماجد 228) 
 .96, ص( انظر: فقه االسماء الحسنى , البدر 229) 
 .132, ص4( بدائع الفوائد البن القيم , ج230) 
 .830, ص2( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل, البن القيم الجوزية  , ج231) 
 .93( فقه االسماء الحسنى , عبدالرزاق البدر , ص232) 
 .16يم الرحمن , السعدي, ص( تيسير الكر 233) 
 .128ص  ( فقه االسماء الحسنى , البدر ,234) 
 .97( االسماء الحسنى تصنيفًا ومعنى , ماجد آل عبدالجبار , ص235) 
جمع الشيخ محمد رشيد رضا , وأعاد طباعتها مع الفهارس الدكتور عبد  858ص 5(بتصرف يسير من مجموع الرسائل والمسائل النجدية , ج 236(

 رحمهما هللا . –بد الكريم السالم آل ع
 ( المصدر السابق .237)
 ( .1/338لسالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين )( مدارج ا238) 
 (.122( سورة األنعام: اآلية رقم:)239) 
 (. 50( الوابل الصيب من الكلم الطيب ابن قيم الجوزية  )240) 
 واجعل لي(. ( رواه البخاري ومسلم واللفظ واجعلني لمسلم وفي البخاري )241) 
 ( .51ية )( الوابل الصيب من الكلم الطيب ابن قيم الجوز 242) 
 (.69( سورة الزمر: اآلية رقم:)243) 
 ( رواه مسلم عن أبي موسى.244) 
 (.103( سورة األنعام: اآلية رقم :)245) 
 ( المصدر السابق نفسه . 246) 
 ( رواه البخاري عن أبي هريرة.247) 
 (.6502( صحيح البخاري ح )248) 
 (.191سورة آل عمران: اآلية رقم: )( 249) 
 ( رواه أحمد والترمذي.250) 
 (. 51ابل الصيب من الكلم الطيب ابن قيم الجوزية )( الو 251) 
 (.1/429( مدارج السالكين: )252) 
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 (.69( سورة العنكبوت: اآلية رقم: )253) 
 (.22( سورة الزمر: اآلية رقم:)254) 
 (.122( سورة األنعام: اآلية رقم: )255) 
 د الفقي . للهفان من مصايد الشيطان شمس الدين ابن قيم الجوزية تحقيق محمد حام( إغاثة ا256) 
 ( كلمة اإلخالص وتحقيق معناها عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي .257) 
 .  5( دعوة التوحيد: محمد خليل هراس , ص258) 
 . 24, ص 17( كنوز رياض الصالحين: إعداد حمد بن ناصر العمار وآخرون , ج259) 
 . 6570( أخرجه البخاري بسنده عن أبي هريرة ضي هللا عنه، حــ 260) 
 , مطابع الجامعة االسالمية بالمدينة المنورة .  44ى ال اله إال هللا , صالح الفوزان , ص( معن 261) 
 .300-299, ص 2( انظر : اعالم الموقعين عن رب العالمين , ابن القيم الجوزية , ج262) 
 .27هللا عليه وسلم في الدعوة من خالل السيرة الصحيحة, محمد أمحزون , ( انظر : منهج النبي صلى 263) 
 .117. وشرح رياض الصالحين , محمد بن صالح العثيمين, ص 18( انظر: القول السديد شرح كتاب التوحيد , السعدي , ص264) 
 .9( فقه الدعوة وتزكية النفوس , حسين عودة العوايشة , ص265) 
 (.110رقم: )( سورة الكهف: اآلية 266) 
 زان بتصرف .( هذه مأخوذة من كتاب معنى ال إله إال هللا للشيخ صالح الفو 267) 
 (.103) : اآلية رقم:سورة آل عمران ( 268) 
 (.62-63) : اآلية رقم:سورة األنفال( 269) 
 (.159) : اآلية رقمسورة األنعام( 270) 
 (.53اآلية رقم: ) :سورة المؤمنون ( 271) 
 (.10اآلية رقم: ) :الحجرات سورة ( 272) 
 (.29) : اآلية رقم:( سورة الفتح273) 
 (.103) : اآلية رقم:رة آل عمران سو (274) 
 (.55) : اآلية رقم:سورة النور( 275) 
 (.39اآلية رقم: ) :( سورة يوسف 276) 
 (.29) : اآلية رقم:( سورة الزمر277) 
 . 44( معنى ال اله اال هللا ومقتضاها إلبن القيم: ص 278) 
 (.26( سورة الفتح: اآلية رقم:)279) 
 (.31اآلية رقم: ) :( سورة الحج280) 
 (.369-1/368( مدارج السالكين البن القيم : )281) 
 [.في االعتصام (13/217)]رواه البخاري (282) 
 
 

 
 
 

 


