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 ملّخص 

ال إله إال هللا"، فإّن هللا قد بعث مجيع  حاولت يف هذه املقالة تبيان معىن وفضل أعظم وأشرف كلمة وهي كلمة الّتوحيد "
"ال إله إالَّ هللا" اجتماعًيا    كلمةيف هذه املقالة العلميَّة معاجلة آاثر    حاولتاألنبياء لتبليغ الناس وتثبيت توحيد هللا يف قلوهبم،  
خالل   من  سواء،  حدٍّ  على  واجملتمع  الفرد    بشكل   وأجبت   ونواقضها،   ومقتضاها   وشروطها   وحقيقتها  معناها  بيانعلى 

ا  وإمياان،  وعمال قوال الكلمة هذا عىنسبيل اىل هنضة اجملتمع والفرد إالَّ بتحقيق م ال  أنَّه  واضح   يف  والفوز  النجاة  سبيل  وأهنَّ
ا املنهج الوصفي التحليلي وقوفًا على معاين "ال إله إالَّ هللا" وحتليال آلاثرها العملية  هذ  وقد اتبعت يف عملي  واآلخرة،   دنيا ال

قدمت  حيث  واجملتمع،  الفرد  فيه بيَّ   ة قدم مب  لمقالة ل   على  وتعريفً أهّم   انُت  اختياره،  وسبب  املوضوع  واصطالحيا ا  ية    لفظيا 
ث، حاولت يف املبحث األول أن أبّّي معىن وفضل "ال إله إال هللا" يف  كما تضمَّ   لكلمات "ال إله إال هللا" نت ثالثة مباحم

وإثبات   غريه،  أللوهّية  نفي  فهي  هللا"،  إال  إله  "ال  قول  الوارد فيها  اآلايت  بعض  تفسري  خالل  من  وذلك  الكرمي،  القرآن 
ولعلَّ  وحده،  حبقٍّّ   أللوهيّته  معبود  ال  أنّه  هلا  اجلامع  ثَّ إالَّ   املعىن  هللا،  العروة      فهي  الكرمي،  القرآن  فضلها يف  تبيان  حاولت 

وختمت  ،  الوثقى، وهي كلمة النجاة من عذاب هللا، وهي رسالة هللا إىل الناس، وغريها من املعاين الواردة يف القرآن الكرمي
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ا عمل مبقتضى املعىن، واتباع لإلله الواحد  ت املسألة لفظية فحسب، بل إهنَّ املبحث األول ابحلديث عن شروطها، إْذ ليس
 األحد الذي ال إله غريه، وذلك بقلب صادق ويقّي اتّم. 

ا منجاة من  ة الشريفة، حيث إهنَّ وفضلها ونواقضها يف السنَّ  ثت فيه عن معىن "ال إله إال هللا"أّما املبحث الثاين، فقد حتدَّ 
فاعة النيّب صلى هللا عليه وسّلم، ومن قاهلا كان معصوم الدم واملال، وغريها من الفضائل، وكذلك نّبهُت  النار، ومدعاة لش

 إىل األمور اليت تتعارض مع قول "ال إله إال هللا". 
وخّصصت الفصل الثالث للحديث عن آاثرها على الفرد واجملتمع ومقتضياهتا، فهي سّر التمكّي واالستخالف يف األرض،  

حبّم وهي   وسبب  الطمأنينة،  الرّفعة،    ابب  هلم  تكون  وابلتايل  ظّلها،  حتت  املسلمّي  جتمع كلمة  اليت  وهي  ورسوله،  هللا 
 والوعد ابلّنصر والتمكّي ولو بعد حّي.

 اجملتمع، األثر.  ، شهادة  األلوهية،  إله، التوحيد، الرَّب، املعبود، ،  : هللاالكلمات املفتاحية

 

Kur’ân ve Sünnette Kelime-i Tevhidin Manası ve Toplumsal Etkileri 

 

Öz 

Bu makalede en yüce ve en şerefli  söz olan kelime-i tevhidin (Lâ İlâhe İllallâh) manası ve fazileti  

açıklamaya çalışılmıştır. Zira Allah (c.c.) bütün peygamberleri insanlara dini  tebliğ etmeleri ve onların 

kalplerinde dini sabit kılmaları için göndermiştir  .Bu ilmî makalede “Lâ ilâhe illa’llâh” sözünün hem fert 

hem de toplum üzerindeki  sosyal tesirleri, manası, hakikati, şartları, gereklilikleri ve  onunla çelişen şeyler 

açıklanmak yoluyla incelenmiş ve toplumun da  ferdin de bu sözün manasını söz, fiil ve inanç yoluyla 

tahkik etmeksizin  kalkınmasının mümkün olmadığı, dünya ve ahirette kurtuluşa ermenin yolunun bu  

olduğu açık bir şekilde ortaya konmuştur. Bunu gerçekleştirirken “Lâ ilâhe  illa’llâh” ifadesinin 

manalarına vakıf olmak, bunların fert ve toplum  üzerindeki etkilerini inceleyebilmek ve “Lâ ilâhe 

illa’llâh” ifadesinin  kelimelerinin lafzi ve ıstılâhî tariflerini yapmak adına makaleye konunun  

ehemmiyetini ve neden bu konunun tercih edildiğinin açıklandığı bir mukaddime ile  başlanarak niteliksel 

metoda bağlı kalınmıştır. Bu da üç ana bölümü içermektedir.  

Birinci bölümde “Lâ ilâhe illa’llâh” ifadesinin Kur’ân-ı  Kerîm’deki manasını ve faziletini, bu ifadenin 

geçtiği bazı ayetlerin  tefsirleri yoluyla açıklanmaya çalışılmıştır ki o da (Allah’tan) başkasının  ilahlığının 

nefyedilmesi, O’nun tek ilah olduğunun ispat edilmesi şeklindedir ve bütün bunları kendisinde toplayan 

mana da muhtemelen Allah’ın yegâne hakiki  mabud olduğudur. Sonrasında bu ifadenin Kur’ân-ı 

Kerîm’deki değeri, bu  kelimenin en sağlam tutamak (el-‘urvetü’l-vüskâ) olduğu, Allah’ın azabından  

kurtuluşu sağlayan söz olduğu, Allah’ın insanlara yönelik çağrısı olduğu ve  Kur’ân-ı Kerîm’de geçen bu 

gibi manaları ortaya koyarak açıklanmaya çalışılmıştır. Akabinde birinci bölüm (kelime-i tevhidin) 

şartlarından bahsedilerek bitirildi; zira mesele yalnızca lafzi değildir, onun manasının muktezasına göre 

amel  etmek, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, bir ve tek olan Allah’a samimi  ve  tam yakîn 

sahibi bir kalple bağlanmak gerekmektedir . 

İkinci bölüme gelince; burada “Lâ ilâhe illa’llâh” ifadesinin manasından, faziletinden ve onunla çelişen  

hususlardan, onun ateşten kurtuluşun bir vesilesi ve Hz. Peygamber’in (s.a.s.)  şefaatine nail olmak için 

bir sebep olduğu, onu söyleyenin canının ve malının  korunmuş olacağı ve bu gibi faziletleri ortaya 

koyarak bahsedilmiş; “Lâ ilâhe illa’llâh” sözü ile çelişen hususlara da dikkat çekilmiştir. 

Üçüncü bölümde ise hususiyle  kelime-i tevhidin fert ve toplum üzerindeki etkilerinden ve 

gerekliliklerinden  bahsedilmiştir. Kelime-i tevhîd, yeryüzünde mesken sahibi ve halife kılınmanın  sırrı, 

manevi huzurun kapısı ve Allah (c.c.) ve resulünün (s.a.s.) sevgisine  nail olmanın da vesilesidir. 

Müslümanları kendi kapsamı altında bir arada tutan  da budur ki buna bağlı olarak prestij kazanırlar, zafer 

ve yeryüzünde sabit kalma vaadine -belli bir süre sonra da olsa- nail olurlar . 

Anahtar Kelimeler: Allah, İlah ,Tevhid, Rab, Mâbûd, Uluhiyet, Şehadet, Toplum, Etki . 
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 احملتوايت:  
 مدخل، ويتضمن:  

 أوَّاًل: أهية املوضوع.  
 اثنًيا: أسباب اختيار املوضوع.  

 مقدمة.  
 ، ويتضمن تعريف:  شرح الكلمات الواردة يف العنوان 

 .  اإلله  -1
 هللا، الرب، املعبود.  -2
 .  األثر، العالمة، النتيجة -3
 ، األمة،  اجملتمع -4

 إله إال هللا( وفيه ثالثة مطالب: املبحث األول: معىن وفضل )ال 
 . املطلب األول: معىن ال إله إال هللا يف القرآن الكرمي 

 . املطلب الثاين: فضل )ال إله إال هللا( يف القرآن الكرمي 
 املطلب الثالث: شروط ال إله إال هللا.

 . الشرط األول: العلم مبعناه املنايف للجهل
 . الشرط الثاين: اليقّي املنايف للشك 

 . الشرط الثالث: اإلخالص 
 . الشرط الرابع: الصدق 
 . الشرط اخلامس: احملبة

 . الشرط السادس: االنقياد 
 . الشرط السابع: القبول

 . الشرط الثامن: الكفر مبا يعبد من دون هللا
 : املبحث الثاين: معىن ال إله إال هللا يف السنة وفضلها ونواقضها، وفيه مطلبّي 

 ال هللا يف السنة املطلب األول: معىن ال إله إ
 املطلب الثاين: فضل ال إله إال هللا يف السنة 

 املبحث الثالث: آاثر ال إله إال هللا على الفرد واجملتمع ومقتضياهتا، وفيه مطلبّي: 
 املطلب األول: آاثر ال إله إال هللا على الفرد 

 املطلب الثاين: آاثر ال إله إال هللا على اجملتمع 
 . اخلامتة

 . املصادر واملراجع
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 : مدخل
 : ية املوضوع أهّم 

ق هللا هبا بّي املسلم والكافر، وهي اليت دعت إليها الرسل  ة. وهي اليت فرَّ وأساس امللَّ   ،هذه الكلمة هي أصل الدين   إنَّ 
ْنَس إمالَّ  َوَما  ، قال تعاىل:  -اجلن واإلنس-ق من أجلها الثقالن  لم لت من أجلها الكتب، وخُ نزم مجيعاً. وأُ  َخَلْقُت اجلْمنَّ َواإْلم

 . (1)لميَ ْعُبُدونم 

 : املوضوع   انسباب اختيار أ

اختيار ا  أمَّ  العنوان   ان سبب  أنَّ   هلذا  أنَّ   هو  يفهم  قد  مبعناها    البعض  العلم  بدون  هبا  واإلقرار  هللا،  إال  إله  بال  النطق  جمرد 
يقول  من  هناك  اآلخر  والسبب  اإلميان.  حقيقة  على  احلصول  يف  بشروطها كاف  أيتون    "هللا  إال   إله "ال    والعمل  وهم 

مساهة مين يف بيان معىن كلمة التوحيد وفضلها وشروطها  مقاليت  بنواقضها. وملا كان األمر كذلك آثرت أن يكون موضوع  
معناها، العاملّي مبقتضاها  من هللا تعاىل أن جيعلنا من أهلها املتمسكّي هبا والعارفّي    ا ونواقضها وآاثرها ومقتضاها، راجيً 

 ظاهراً وابطناً. 
امليد هذا  متواضع يف  جهد  هو  بل  الكمال  هذا  لعملي  ال أدعي  فإين  اخلتام:  فيه  ويف  إخالص، فإن كان  بكل  بذلته  ان 

. وأسأل هللا أن جيعله خالصاً لوجه الكرمي،  صواب فمن هللا وحده، وإن كان فيه من خطأ أو نسيان فمين ومن الشيطان 
 ن احلمد هلل رب العاملّي. أ  ى نبينا وحبيبنا حممد، وآخر دعواان وأن ينفع به األمة وصلى هللا عل

 :  مقدمة 

هللا بكلمة التوحيد، ليعزَّ العباد، وخيضع  بسم هللا الرمحن الرحيم، واحلمد هلل ربّم العاملّي، والصالة والسالم على من بعثه  
التوحيد، وعلى آله وأصحابه ذوي العقل الرشيد، الذين ساروا على  عقل كلّم جبار عنيد، اىل سبيل اهلداية وطريق احلقّم و 

من سار بعدهم اىل يوم كشف الغطاء والبصر احلديد،  محة للبشر السيد منهم والعبيد، وعلى  النيب املبعوث ر   هدي الرسول 
 وبعد:  

بكلمة   بعث هللا األنبياء والرسل  إالَّ هللا"فقد  إله  نبينا حممد من لدن آدم    "ال  ليقموا احلياة    اىل  عليهم الصالة والسالم، 
حوا للناس معىن خلقهم، على أساسها ول  وإجيادهم على هذه املعمورة، فهي طوق النجاة، وسبيل العزّم والتمكّي يف  يوضّم

فال إله  ، ويكون ضنك احلياة ومشقتها، وضياع اآلخرة وفقداهنا، الدنيا واآلخرة، وابإلعراض عنها يكون الثبور واخلسران 
مهيمن   هللا وال  الَّ إوال مشرّمع    ،  هللاالَّ إوال رازق    ، هللا  هللا تعىن ال خالق إالَّ  هللا، وال إله إالَّ إالَّ    هللا تعين ال معبود حبقٍّّ إالَّ 

د اإلسالم هذه املعاين وبيَّ  أكَّ تبّي، وجعل اإلميان متوقّمٌف على االإالَّ هللا، فقد  أشدَّ  هبذه املعاين اليت جاءت  نها  عرتاف 
فرد املسلم اىل اجملتمع كتبت هذه املقالة مساهة  هبا فضاًل عن قوهلا، وبغيباب هذه املعاين واألفكار عن واقع احلياة بدًءا ابل

 

 . 56الذارايت: ( سورة 1)
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ها، لتكون لبنة علميَّة يف سبيل النهضة اليت يكون فيها اجملتمع املسلم رائًدا بّي األمم، ومثااًل  مين يف سبيل إعادة توضيح
ة أخرجت للناس.  حيتذى به من قبل الشعوب واألمم،   ولنكون كما أرادان ربُّنا خري أمَّ

قام   ومنزلتها،وقد  وأهيتها  فضلها  وبيان  التوحيد  بشرح كملة  واحلديث  القدمي  يف  العلماء  من  بناء    العديد  يف  ودورها 
، فمنهم من أفردها ببحث أو مقال خاص، ومنهم من  متناولّي يف كتاابهتم كل جوانب هذه الكلمة  ، وغري ذلك   اجملتمع، 

من كتب العقيدة من ذكر  جعلها ضمن كتاب أساسية يف صرح اإلسالم،  . وال خيلو كتاب  إالَّ هللا" كوهنا ركيزة  "ال إله 
  واعتقاًدا وعماًل.  الذي ال يكون إالَّ هبا، قواًل 

 : شرح الكلمات الواردة يف العنوان 

أيله    اإلله: أله  مصدر  وهي  االهله،  وهو  مفعول،  واملألوه  مألوه،  ألنه  إله  مسي  مألوه،  يعين  مفعول،  مبعىن  فعال،  إهلة  أَله 
 ( 1) .إذا عبد مع احلب والذل والرضى وألوهة 

يعبد مع   الذي  هو  اإلله  معىن  فصار  والرضى،  احملبة  مع  يعبد  الذي  هو  املعبود، واالهله  فمعناها  اإلله  جاءت كلمة  فإذا 
الراجح   أو  الفعل  إىل  الراجغ  اشتقاقها  هلا  إله  ألن كلمة  وذلك  اللغة؛  تقتضيه  الذي  التفسري  والرضى والذل، وهذا  احملبة 

ََتكَ قال تعاىل:  (2) ،ىل هللا إ  . (3)َوآهلم
تقادهم  هللا عز وجل وكل ما اختذ من دونه معبوداً إله عند متخذه، واجلمع آهلة، واآلهلة: األصنام مسوا بذلك الع  إلله:وا

 (4) .قاداهتمتاع لعبادةهم  أن العبادة حتق هلا وأمساي

كل شيء، ويعبده كل خملوق، وهو املألوه واملعبود املستحق اإلفراد ابلعبادة ملا اتصف    الذي أيهله  أيمبعىن املعبود    هللا:  
 ( 6) .على اإلله احلق داللة جامعة جلميع أمساء هللا احلسىن وهو علم دال    (5) .وهي صفات الكمال  األلوهية به من صفات  

آثر كذا أو كذا أو بكذا    :، ويقال خرجت بعده وتتبعت أثره   :أي   أثره  بقية الشيء واجلمع آاثر وخرجت يف  األثر لغة:
 (7) .تتبعه   :أو كذا أي 

 

)ت:  1) العباس  أبو  احلموي  الفيومي  علي  بن  حممد  بن  ألمحد  الكبري،  شرح  غريب  يف  املنري  املصباح  ينظر:  العلمية 77(  )املكتبة    - ه(، 
 .1/19بريوت(، 

يق: أمحد حممد ه (، حتق 310( ينظر: جامع البيان يف تفسري القرآن، حملمد بن جرير بن يزيد بن غالب اآلملي أبو جعفر الطربي )ت: 2)
 .1/123م،  2000-ه   1400، 1ط -شاكر، مؤسسة الرسالة 

 .127( سورة األعراف: 3)
ه (، دار صادر، بريوت،    711( ينظر: لسان العرب، حملمد بن مكرم بن علي أبو الفضل مجال الدين بن منظور األنصاري اإلفريقي )ت  4)

 . 467-13ه ،  1414، 1ط
الفتاح اخلالدي، دار  (، حتقيق: صالح عبد254يل آايت القرآن، أليب جعفر حممد بن جرير الطربي )ت ( ينظر: جامع البيان عن أتو 5)

 .14، ص1997 -ه    1418، 1القلم، دمشق، ط
( ينظر: التوقيف على مهمات التعريف، لزين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن اتج العارفّي بن علي بن زين العابدين املناوي )ت: 6)

 .1/59م،  1990 -ه  1410، 1ه ( عامل الكتب، القاهرة، ط 1031
 .4/5( لسان العرب 7)
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يف   اقتصرت    : الشرعأما  تعاريف كثرية  تعاىل:  فلها  قوله  وجوده  على  ويدل  الشيء  اثر  واحدة:  آاَثرم  على  إمىَل  فَاْنظُْر 
اَّللَّم   يرٌ َرمْحَتم  َقدم َشْيءٍّ  َوُهَو َعَلى ُكلّم  اْلَمْوَتى  َلُمْحيم  َذلمَك  إمنَّ  َا  َمْوهتم بَ ْعَد  اأْلَْرَض  حُيْيم  األثر    . (1)َكْيَف  تعريف  ذكر  بعد 

 ( 2) .: وصول ما يدل على وجود الشيء والنتيجةتوصلت إىل أن األثر
 ( 3) .مشتق من الفعل اجتمع ضد تفرق واجملتمع موضع االجتماع أو اجلماعة من الناس  اجملتمع لغة:

مع  يهم وهلا أثر دائم أو مؤقت يف حياهتم ويف عالقاهتم  دمعروفة ل  ، كل جمموعة أفراد تربطهم رابطة ما   اجملتمع اصطالحاً:
  (4) .بعض 

 : ذات صلة بـ )اإلله(  األلفاظ(  1)

. والربوبية صفة مالزمة هلل تعاىل  أحدٌ وهو املالك فيقال من رب هذا املال، وهو هللا تعاىل وهو  (5) ،ريب هو امل الرب:  -أ
وهي سيادة هللا تعاىل    األُلوهيةومعناها ما تكفل به الرب من خلق ورزق وإحياء وإماتة وبعث وحشر وحساب. وتوازيها  

ّيَ تعاىل:  قال  ، على كل األكوان وبسط القدرة واجلالل والكمال على ما خلق   . (6 )َربّم اْلَعاَلمم
وتذلل هلل خشية وتعلقاً ألن األصل هو أن هللا تعاىل    ، َعَبَد عبادة إذا أطاع هللا ابألوامر وامتنع عن النواهياملعبود:    -ب

ْنَس إمالَّ لميَ ْعُبُدونم قال تعاىل:  (7) ، هو اإلله والرب والعبودية هي تذلل وتربم من احلول والقوة   ،  (8)َوَما َخَلْقُت اجلْمنَّ َواإْلم
 (9) .يف العبادة

 : ( األثر ( األلفاظ ذات صلة بـ ) 2)

وعلم يعلم علماً نقيض اجلهل ورجل    (11) ،علومة ابلضموالعالمة كاألُ   (10) ،ابلفتح كاملنارة للمسجد  األمارةالعالمة:    - أ

 

 . 50( سورة الروم: 1)
 .21( ينظر: التوقيف على مهمات التعريف: ص 2)
  1999  ه  /  1425لبنان،    –( ينظر: القاموس احمليط، لفريوزآابدي جمد الدين حممد بن يعقوب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  3)

 . 139م، مادة )مجع(، ص
 .16الواحد وايف، هنضة مصر للطباعة والتوزيع، ص   ( ينظر: علم اجتماع، لعلي عبد4)
ه (، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع،    1376الرمحن بن انصر السعدي )ت:    ( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، لعبد5)

 .25م، ص 2003  -ه   1424، 1ط
 . 2( سورة الفاحتة: 6)
 .314( املغين: 7)
 . 56( سورة الذارايت: 8)
 . 143، ص 2لبنان، ط –( التعريفات الفقهية، لسيد حممد كيم االحسان اجملددي الربكيت، دار الكتب العلمية 9)
  109( ينظر: الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، أليوب بن موسى احلسيين القرميي الكفومي، أبو البقاء احلنفي، )ت:  10)

 .1/653بريوت،  –حممد املصري، مؤسسة الرسالة   -ه (، حتقيق: عدانن درويش 
  1205سيين، أبو الفيض، امللقب مبرتضى الزبيدي )ت الرزاق احل ( ينظر: اتج العروس من جواهر القاموس، حملمد بن حممد بن عبد11)

 . 33/131ه (، حتقيق: جمموعة من احملققّي، دار اهلداية، 
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يٌظ َعلميمٌ إميّنم قال تعاىل:  (1) ،م وعليم مة، وعالَّ عالَّ   . (2)َحفم
وهي   النتيجة:   -ب منه  احلاصل  الشيء  مثرة  النون  احلكم  ،بفتح  مقدمات  إليه  تقتضي  التقومي    (3)ما  على  أيضاً  وتطلق 

)األثر    (5) :والنتيجة هي واحدة من معاين األثر، قال اجلرجاين  (4) .السنوي املستخرج من احلساب الفلكي واجلمع النتائج
  وقيل: هي   (6). مبعىن اجلزء(   : والثالث  . مبعىن العالمة   : والثاين   . مبعىن النتيجة وهو احلاصل من شيء   : األول   . له ثالثة معان 

نتي ) وبعده  مدعي  الدليل  قبل  وهي  منه  ويلزم  واحلجة  الدليل  إتيان  بعد  حيصل  ما  ابلذات  النتيجة:  متحدان  فهما  جة 
 (7) .(ومتغائران ابالعتبار 

 (8) .وقيل: هي ما يتحصل عليه بعد إجراء عملية حسابية 
ما بّي املقدمتّي:    ة تهل املنطق فهي ما ينتج من مقدمتّي كقولك: كل إنسان حي وكل حي اتم فنتيجأوالنتيجة بتعريف   

 (9) .ً كل إنسان اتم، ويسمى الردف أيضا

 : ( األلفاظ ذات صلة بـ )اجملتمع(3)

يقال: فالن    ،الطريقة والدين هي    ة مَّ واأل   ، ة احليوان أمَّ   وكل جنس من ،  هو يف اللفظ واحد ويف املعىن مجع  ،اجلماعة   : األُّّمة 
ةٍّ أُْخرمَجْت لملنَّاسم   قال تعاىل:     (10) ،حنلة له  ال أمة له، أي ال دين له وال  ُتْم َخرْيَ أُمَّ ة كل مجاعة جيمعها  واألمَّ  ، (11)ُكن ْ

أمة  فهي  اختياراً  أم  تسخرياً  اجلامع  األمر  سواء كان  واحد  مكان  أو  زمان  أو  دين  أو  القرآن   (12) .أمر  يف  األمة    ومعاين 

 

العّي، أليب عبد1) ينظر: كتاب  )ت    (  البصري  بن متيم الفراهيدي  عمرو  أمحد بن  بن  املخزومي    170الرمحن اخلليل  ه (، حتقيق: مهدي 
 .2/152الل، ود. إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة اهل

 . 55( سورة يوسف: 2)
حامد صادق قنييب، دار النفائس للطباعة والنشر   -  )مادة نتج(، ومعجم لغة الفقهاء، لرواس قلعهجي  4/373( ينظر: لسان العرب  3)

 .474م، ص 1988 -ه   1408، 2والتوزيع، ط
 .2/899القادر، حممد النجار، دار الدعوة،  ( ينظر املعجم الوسيط، معجم اللغة العربية، إلبراهيم مصطفى، أمحد الزايت، حامد عبد4)
 ه   (.  474ه    أو 471ن بن حممد اجلرجاين، )تالرمح ( هو الشيخ اإلمام أبو بكر عبدالقاهر بن عبد5)
بريوت  –ه (، حتقيق: مجاعة من العلماء، دار الكتب العلمية  816( التعريفات، لعلي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين، )ت 6)

 .9م، ص 1983 -ه   1430لبنان،  –
رب النيب بن عبد رب الرسول األمحد نكري، حتقيق: عرب عباراته   ( دستور العلماء جامع العلوم يف اصطالحات الفنون، لقاضي عبد7)

 . 3/272م،  2000 - ه   1421لبنان، بريوت،  –، دار الكتب العلمية 1الفارسية: حسن هاين فحص، ط
  - ه     1429،  1ه (، مبساعدة فريق عمل، عامل الكتب، ط1424احلميد عمر، )ت    ( معجم اللغة العربية املعاصرة، ألمحد خمتار عبد8)

 م. 2008
عبد9) أبو  يوسف،  بن  أمحد  بن  حملمد  العلوم،  مفتاح  )ت    (  اخلوارمي،  البلخي  الكاتنب  جار    387هللا  األبياري،  إبراهيم  حتقيق:  ه (، 

 . 171، ص2الكتاب العريب، ط
يق: أمحد عبد الغفور عطار، ه (، حتق  393( الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، أليب النصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب، )ت  10)

 . 5/1864م،  1987 -   ه 1407، 4بريوت، ط –دار العلم للماليّي 
 .110( سورة آل عمران: 11)
 . 30، وينظر: التعريفات الفقهية، ص10/76( الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، 12)
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 : منها كثرية، 
َدًة فَاْختَ َلُفوامبعىن امللة أي العقيدة كما يف قوله تعاىل:   األُّّمة -1 ًة َواحم  . (1)َوَما َكاَن النَّاُس إمالَّ أُمَّ
حْلَقّم َوبمهم  األمة مبعىن اجلماعة كما يف قوله تعاىل:  -2 ٌة يَ ْهُدوَن ابم َّْن َخَلْقَنا أُمَّ لُونَ َوِمم  . (2)يَ ْعدم
َن اْلُمْشرمكمّيَ ألمة مبعىن اإلمام كما يف قوله تعاىل:  -3 ًة قَانمًتا َّللمَّم َحنميًفا َومَلْ َيُك مم يَم َكاَن أُمَّ    . (3)إمنَّ إمبْ رَاهم

 : عىن ال إله إال هللام

للحصر.  ابهذه كلمة التوحيد اليت دعا إليها الرسل كلهم، وإثبات التوحيد هبذه الكلمة   عتبار النفي واإلثبات املقتضي 
دٌ ا قال تعاىل:  لمَّ فت اجملرد قد يتطرق إليه االحتمال،  اإلثبا  فإنَّ  الرَّمْحَُن  اَل إمَلَه إمالَّ ُهَو  قال بعده:    ، (4)َوإمهَلُُكْم إمَلٌه َواحم

يمُ    . (5)الرَّحم
الطربي جرير  ابن  إالَّ ه  ألنَّ   (6) :وقال  إله  هو  )ال  الذي  هللا  إال  له  العبادة  إخالص  عليك  يستحق  معبود  ال  يقول:  هو(   

المعبود  ويقول: وأيقنوا أيضاً أن    (7) .والنوى، فالق اإلصباح، وجاعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباانً   خالق احلبّم 
 (8) .له العبادة   هللا الذي له اخللق واألمر، وأفردواعلى اخللق إالَّ لوهية يستحق األ

   هو وال يعبد إالَّ وحده أن يشهد أن ال إله إالَّ إثبات توحيد اإلهلية هلل  ويتضمن    (9) .وهو عبادة هللا وحده ال شريك له  
إالَّ  يتوكل  إالَّ إايه وال  يوايل  إالَّ  عليه، وال  له وال يعادي  يعمل    ألجله، وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه    إالّ  فيه، وال 

 (10) .من األمساء والصفات 
 له ال   عليه، وال يكون الدين إالَّ ل إالَّ وكَّ تَ إال هو، وال ي ُ  هو، وال خيشى حقيقة التوحيد أن يعبد هللا وحده، فال يدعى إالَّ 

 هللا، فما هلذا الكون من مالك  ليس ألحد جدير أبن يعبده الناس ويسجد له ابلطاعة والعبادة إالَّ   (11) .ألحد من اخللق

 

 . 19( سورة يونس: 1)
 .181( سورة األعراف: 2)
 .120النحل: ( سورة 3)
 .163( سورة البقرة: 4)
 .163( سورة البقرة: 5)
م.(، إمام من  903  –   839ه  )  310-ه     224( هو حممد بن جرير بن زيد بن كثري بن غالب الشهري ابإلمام أيب جعفر الطربي )6)

 ترب أكرب علماء اإلسالم أتليفاً وحتقيقاً. أئمة املسلمّي الشمهورين، مؤرخ ومفسر وفقيه مسلم صاحب أكرب كتابّي يف التفسري والتاريخ، يع 
 . 9/479هللا الرتكي، دار هجر،  ( جامع البيان، حتقيق: عبد7)
 . 2/345( املصدر نفسه: 8)
، وينظر 5/28ه ،    1420،  1الرايض، ط  –( ينظر: التسعينية ضمن الفتاوى الكربى، حتقيق: حممد بن إبراهيم العجالن، دار املعارف  9)

 . 1/47الرمحن بن قاسم، مؤسسة قرطبة،  اجلهمية يف أتسيس بدعهم الكالمية: حتقيق: حممد بن عبدبيان تلبيس 
 .2/221ه ،  1199،  1( درء َتعارض العقل والَنقل، البن تيمية، حتقيق: حممد رشاد سامل، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ط10)
ه ،  1406يمية: حتقيق: حممد رشاد سامل، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،  ( منهاج السنة النبوية، لشيخ اإلسالم أمحد بن ت11)

3/490. 
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 (1) . هو وحده وكل شيء مفتقر إليه مضطر إىل استعانته وال حاكم إالَّ 
يسأل سائل ويقول   نقول ال إله إالَّ وقد  مع أنَّ كيف  من دون هللا وقد     هللا  تعاىل آهلة ومساها  مسهناك آهلة تعبد  اها هللا 

آهلة تعاىل:    ؟ عابدها  رَبّمكَ قال  أَْمُر  َجاَء  ا  َلمَّ َشْيءٍّ  ْن  مم اَّللَّم  ُدونم  ْن  مم َيْدُعوَن  الَّيتم  َتُ ُهُم  آهلم ُهْم  َعن ْ َأْغَنْت  َفَما 
وقال  (2)   ،

ْن ُدونمهم   َلْن َنْدُعوَ وقوله تعاىل:  ، (4)َواَل َتدُْع َمَع اَّللَّم إمهَلًا آَخرَ قال تعاىل:  ، (3)َواَل جَتَْعْل َمَع اَّللَّم إمهَلًا آَخر تعاىل:  مم
اإللوهية لغري هللا عز   فكيف ميكن أن نقول ال إله إال هللا مع ثبوت اإللوهية لغري هللا عز وجل وكيف نثبت أنَّ  ، (5)إمهَلًا

ْن إمَلهٍّ َغرْيُهُ وجل والرسل يقولون ألقوامهم:  َ َما َلُكْم مم  ( 6) ؟اْعُبُدوا اَّللَّ
هلة اليت تعبد من دون هللا هي آهلة، لكنها آهلة  هذه اآل : لا  هللا( فيقاب على هذا اإلشكال بتقدير اخلرب يف )ال إله إالَّ جيُ 

حقَّ  آهلة  ليست  حقّم ابطلة  من  هلا  وليس  شيء   ة  تعاىل:  ويدُّ   ،اإللوهية  قوله  لذلك  َما  ل  َوَأنَّ  احلَْقُّ  ُهَو  اَّللََّ  نَّ  أبَم َذلمَك 
ُل َوَأنَّ اَّللََّ ُهَو اْلَعلميُّ اْلَكبمريُ  ْن ُدونمهم اْلَباطم َت َواْلُعزَّى وقوله تعاىل:     ، (7)َيْدُعوَن مم أََلُكُم    .َوَمَناَة الثَّالمثََة اأْلُْخَرى  .أَفَ َرأَيْ ُتُم الالَّ

يَزى   .الذََّكُر َوَلُه اأْلُنْ َثى  ْن ُسْلطَانٍّ إمْن يَ تَّبمُعوَن    .تمْلَك إمًذا قمْسَمٌة ضم َا مم ُ هبم ُتُموَها أَنْ ُتْم َوآاَبؤُُكْم َما أَنْ َزَل اَّللَّ َي إمالَّ َأمْسَاٌء مَسَّي ْ إمْن هم
اهْلَُدى َرهبّممُم  ْن  مم َجاَءُهْم  َوَلَقْد  اأْلَنْ ُفُس  هَتَْوى  َوَما  الظَّنَّ  إالَّ   . (8)إمالَّ  إله  )ال  فمعىن  معبود  إذن  ال  هللا(  إالَّ حب   عز  ق  هللا   

 (9) .وجل
  

 

عبد1) القبورية، أليب  عقائد  إبطال  يف  احلنفية  علماء  جهود  )ت:    (  األفغاين،  بن قيصر  أشرف  بن  حممد  بن  الدين  مشس  ه (،  1420هللا 
 . 9/87م، 1996ه   1416، 1دار الصميعي، ط

 .101( سورة هود: 2)
 .39( سورة اإلسراء: 3)
 . 88( سورة القصص: 4)
 . 14( سورة الكهف: 5)
 . 32( سورة املؤمنون: 6)
 .30( سورة لقمان: 7)
 .23-19( سورة النجم: 8)
 .81-80م،  2004  -ه   1425، 1( فتاوى العقيدة وأركان اإلسالم، حملمد بن صاحل العثيمّي، دار املستقبل العنان، ط9)
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 : وفيه ثالثة مطالب  ( هللا  ال إله إاَل )فضل و معىن : املبحث األول
 : معىن ال إله إال هللا يف القرآن الكري : املطلب األول 

  اقتصرت على بعض اآلايت فقط: ين  هللا يف القرآن الكرمي لكنَّ هناك آايت كثرية يف معىن ال إله إالَّ 

اَّلَلُ الا إملاها إماَل ُهوا اْلحايُّ الحقايُّوم قوله تعاىل:   - 1
 (1) 

هللا ال إله  ،َقٍّّ إمالَّ ُهَو ،    َوقميَل:  ،اْلَباقمي   إال هو احلي  َأْي: اَل َمْعُبوَد حبم الَّذمي اَل يَ ُزوُل َواَل حُيَوَُّل َوقميَل: اْلُمَصرّمُف لمْْلُُمورم
يُم لمَغرْيمهم َوقميَل: اْلَقائمُم    القيوم  ،دائم البقاء   َواْلُمَقدّمُر لمْْلَْشَياءم  َا َكَسَبْت، َوقميَل: اْلَقائمُم بمَذاتمهم اْلُمقم اْلَقائمُم َعَلى ُكلّم نَ ْفسٍّ مبم

هم   ْفظم بتدبري خلقه بمَتْدبمريم اخْلَْلقم َوحم أنواع العبادة والطاعة  ال   فهو اإلله احلقُّ   (2) ،املبالغ يف القيام  مجيع  أن تكون  تتعّي  ذي 
نواهيه،    ه له تعاىل لكماله وكمال صفاته وعظيم نعمه، ولكون العبد مستحقاً أن يكون عبداً لربه، ِمتثالً أوامره جمتنباً والتألُّ 

 فقرياً من مجيع الوجوه، فلم  عاجزاً وكل ما سوى هللا تعاىل ابطل، فعبادة ما سواه ابطلة لكون ما سوى هللا خملوقاً انقصاً  
وقوله:   العبادة،  أنواع  من  شيئاً  القيوميستحق  على    احلي  يدالن  الكرميان  االمسان  احلسىن  أداء  هذان  األمساء  سائر 

، فاحلي من له احلياة الكاملة املستلزمة جلميع صفات الذات، كالسمع والبصر والعلم والقدرة،  وماً ولز   داللة مطابقة وتضمناً 
غريه، وذلك مستلزم جلميع األفعال اليت اتصف هبا رب العاملّي من فعله  ل ام قوحنو ذلك، والقيوم: هو الذي قام بنفسه و 

يشاء من االستواء والنزول والكالم والقول واخللق والرزق  واإلماتة واإلحياء، وسائر أنواع التدبري كل ذلك داخل يف    ما 
 (3) .( إهنما االسم األعظم) قيومية الباري، وهلذا قال بعض احملققّي: 

تعاىل:  و  اْلَقيُّومقوله  احلَْيُّ  ُهَو  إمالَّ  إمَلَه  اَل   ُ أبنَّ   اَّللَّ املتفرّم إخبار  اخلالئق،  ه  جلميع  ابإلهلية  القيوم د  يف    احلي  احلي  أي 
 (4) .نفسه الذي ال ميوت أبداً، القيم لغريه

لحقمسحطم الا إملاها إماَل ُهوا قوله تعاىل:    - 2 ُة واُأولُو الحعملحمم قاائمًما ِبم ئمكا اْلحاكميمُ الحعازميُز    شاهمدا اَّلَلُ أانَُه الا إملاها إماَل ُهوا واالحماالا
 (5 )   

ه إله فأخربهم  نفى هللا عز وجل هبذه اآلية ما أضافته إليه النصارى الذين حاجوا النيب عليه السالم يف عيسى وغريهم، أنَّ 
 (6) .ذلك شهد به هو  هو وأنَّ ه ال إله إالَّ أنَّ 

 

 .255البقرة: ( سورة 1)
دمشق،  - ه ( دار ابن كثري، دار الكلم الطيب 1250( فتح القدير، حملمد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمين )ت: 2)

 . 1/311ه   1414 - 1بريوت ط
 . 1/110( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، 3)
 .227/ 1م،  1981 - ه   1402، 7لبنان، ط –الصابوين، دار القرآن الكرمي، بريوت ( خمتصر تفسري ابن كثري، حملمد علي 4)
 .18( سورة آل عمران: 5)
القيسي 6) خمتار  بن  حممد  بن  محوش  طالب  أيب  بن  مكي  حممد  أليب  وأحكامه،  وتفسريه  القرآن  معاين  علم  يف  النهاية  بلوغ  إىل  اهلداية   )

)ت:   القرطيب  األندلسي  ث  الشارقة،  ه 427القريواين  جامعة  العلمي،  والبحث  العليا  الدراسات  بكلية  جامعية  رسائل  جمموعة  حتقيق:   ،)
  - ه   1429، 1اجلامعة اإلسالمية، ط -كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية   -إبشراف الشاهد اللبويت، )جمموعة حبوث الكتاب والسنة( 

 .2/974م،  2008
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اليت فصل عقائدها الباطلة قبل هذا  على مجيع هذه الطوائف    نت هذه اآلية الكرمية: إثبات حقيقة التوحيد، والردّم تضمَّ 
  بعد فهم اآلية ببيان ما تضمنته من املعارف اإلهلية واحلقائق اإلميانية ثبت والشهادة يبطالن أقواهلم ومذاهبهم وهذا إمنا ي

  ( شهد) سلف يف  وعبارات ال  أبجل مشهود  ،فتضمنت هذه اآلية أجل شهادة وأعظمها وأعدهلا وأصدقها من أجل شاهد
   . )حكم وقضى(  واإلعالم والبيان واإلخبار قال جماهد: ، تدور على احلكم والقضاء

َا تـاعحُبُدونا قوله تعاىل:    - 3 ممهم إمَنِنم بـارااٌء ِمم ابميهم واقـاوح دمينم   . واإمذح قاالا إمبـحرااهميُم ألم ًة    .إماَل اَلذمي فاطاراِنم فاإمنَُه سايـاهح واجاعالاهاا كالمما
ُعونا  قمياًة يفم عاقمبمهم لاعاَلُهمح يـارحجم ِبا

 (1) . 

هم   يقول تعاىل:   َبميهم َوقَ ْومم يُم ألم َّاتَ ْعُبُدونَ الذين كانوا يعبدون ما يعبده مشركو قومك اي حممد    َوإمْذ قَاَل إمبْ رَاهم   إمنَّينم بَ رَاٌء ِمم
لرسلها.  املكذبة  األمم  من  قبلهم  ِمن  انتقمنا  منهم كما  فانتقمنا  فكذبوه  هللا،  َفطََرينم   من دون  الَّذمي  إين  و   إمالَّ  يقول: 

ش  يءبر  من  تعبدون  فطرين  يءِما  الذي  من  خ  إال  الذي  ينم لقين  يعين  َسيَ ْهدم احلق  فَإمنَُّه  للدين  سيقومين  فإنه    يقول: 
 (2) .ويوفقين التباع سبيل الرشد 

واجلماعة والذكر واألنثى يقولون   مبعىن بريء ِما تعبدون، والعرب تقول للواحد منها أان الرباء منك وكذلك اإلثنان :براء
وإمنا املعىن إان ذوو الرباء منك وحنن ذوو الرباء    حنن الرباء منك واخلالء منك، وال يقولون: حنن الرباءان منك وال الرباءون، 

ينم منك. وقوله:   تعبدون  ،  إمالَّ الَّذمي َفطََرينم فَإمنَُّه َسيَ ْهدم إان نربأ ِما  أن    إالمن دون هللا    املعىن  من هللا عز وجل وجيوز 
ُعونَ  يكون إال مبعىن لكن فيكون املعىن لكن الذي فطرين فإنه سيهدين.  بمهم َلَعلَُّهْم يَ ْرجم يعين   َوَجَعَلَها َكلمَمًة اَبقمَيًة يفم َعقم

 (3) .يزال من ولده من يوحد هللا عز وجل  هبا كلمة التوحيد وهي ال إله إال هللا ابقية يف عقب إبراهيم ال 
براء بريء   إنين  َوَجَعَلَها َكلمَمةً   ،أي:   . ينم َسيَ ْهدم فَإمنَُّه  َفَطَرينم  الَّذمي  التوحيد   إمالَّ  بمهم أي: كلمة  َعقم يفم  عقب    اَبقمَيًة 

ُعونَ إبراهيم عليه الصالة والسالم وال يزال من ولده من يوحد هللا عز وجل  كي يرجعوا هبا من الكفر إىل   َلَعلَُّهْم يَ ْرجم
 (4) . اإلميان

ممنمنيا قوله تعاىل:   - 4 نحبمكا والملحُمؤح تـاغحفمرح لمذا ممناات فااعحلامح أانَُه الا إملاها إماَل اَّلَلُ وااسح  . (5)واالحُمؤح

عاملاً به، أحدها: يعين اعلم أن هللا أعلمك أن ال إله    صلي هللا عليه وسلم وإن كان الرسول  ،ويف هذه اآلية ثالثة أوجه
إال هللا، الثاين: ما علمته استدالاًل فاعلمه خرباً يقيناً، الثالث: يعين فاذكر أن ال إله إال هللا، فعرب عن الذكر ابلعلم حلدوثه  

 

 . 28-26( سورة الزخرف: 1)
 .21/588ن يف أتويل القرآن، ( جامع البيا2)
اجلليل عبده شليب، عامل الكتب  ه (، حتقيق: عبد311( معاين القرآن وإعرابه، إلبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )ت:  3)

 .4/409م، 1988 -ه   1408،  1بريوت، ط –
ه (، حتقيق:   468ي الواحدي، النيسابوري، الشافعي )ت  ( الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، أليب احلسن علي بن أمحد بن حممد بن عل4)

 .  1/973ه ،  1415،  1بريوت، ط –دمشق  –صفوان عدانن داودي، دار القلم، الدار الشامية 
 .19( سورة حممد: 5)
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اين: استغفر هللا ليعصمك من  الث  .أحدها: يعين استغفر هللا أن يقع منك ذنب :  حيتمل وجهّي  واستغفر لذنبك  عنه.
 (1) .أي استغفر هلم ذنوهبم ، وللمؤمنّي واملؤمنات الذنوب.

وجل:   عز  هللاقوله  إال  إله  ال  أنه  النيب   ، فاعلم  مع  اخلطاب  وسلم   قيل:  عليه  هللا  معناه    صلي  وقيل:  غريه،  به  واملراد 
فاثبت عليه. وقال احلسّي بن الفضل: )فازدد علماً على علمك(. وقال أبو العالية وابن عيينة: هو متصل مبا قبله معناه:  

بطل  إذا جاءهتم الساعة فاعلم أنه ال ملجأ وال مفزع عند قيامها إال إىل هللا. وقيل: فاعلم أنه ال إله إال هللا، أن املمالك ت
 (2) . أمر ابالستغفار مع أنه مغفور له لتسنت به أمته واستغفر لذنبكعند قيامها، فال ملك وال حكم ألحد إال هلل، 

 : يف القرآن الكري  (ال إله إال هللا)فضل  : املطلب الثاِن

تذكر   أن  من  أشهر  فضائل  هلا  هللا(  إال  إله  )ال  واألحاديث  أو إن كلمة  اآلايت،  بذلك  نطقت  فقد  حتصر  أن  من  كثر 
سالم والقاعدة اليت تبىن عليها أركان الدين وهي أعلى شعب اإلميان وما  الالذي تدور عليه رحى ا الشهرية فهي القطب 

لك ال إله إال هللا، فجميع العلوم فروع لعلم: ال إله إال هللا، وهلذا  من علم من علوم الغيب والشهادة إال وهو منتظم يف س
للنيب  بتعليمها  العلوم    )ملسو هيلع هللا ىلص(   اكتفى  من  عليه  احتوت  ما  على  تعاىل  هللا  أطلعه  أبن  وتفصيالً  املوجز،  اللفظ  هبذا  إمجاالً 

إمَلَه إمالَّ اَّللَُّ واألسرار، فقال تعاىل:   أَنَُّه اَل  وقد ورد يف فضلها والتنويه إليها آايت كثرية تفوق احلصر لكين    . (3)فَاْعَلْم 
 : اقتصرت على البعض منها 

تعاىل:    : ثقى اليت من متسك هبا جنى، ومن حرم منها هلكهي العروة الو   - 1 ْن  قال  َويُ ْؤمم لطَّاُغوتم  ابم َيْكُفْر  َفَمْن 
ْلُعْرَوةم اْلُوثْ َقى  َّللَّم فَ َقدم اْسَتْمَسَك ابم من خلع األنداد واألواثن وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد    : أي   ، (4)ابم

هو   إله إال  ال  أن  وشهد  وحده  فعبده  هللا  ووحد  هللا  الوثقىمن دون  ابلعروة  استمسك  أمره    :أي   فقد  يف  ثبت  فقد 
الطريق على  املستقيم   ةواستقام  والصراط  الطاغوت  ،املثلى  يف  قوله  قوي  أن    :ومعىن  شر  الشيطان  يشمل كل  فإنه  جداً 

تنفص ال  اليت  القوية  ابلعروة  ذلك  هبا وشبه  واالستنصار  والتحاكم  عبادة األواثن  من  اجلاهلية  أهل  عليه  يف  ف  لكان  هي 
ُ مسَم   : نفسها حمكمة مربمة قوية وربطها قوي شديد وهلذا قال  َصاَم هَلَا َواَّللَّ ْلُعْرَوةم اْلُوثْ َقى اَل اْنفم ،  يٌع َعلميمٌ فَ َقدم اْسَتْمَسَك ابم

 (5) .اإلميان فقد استمسك ابلعروة الوثقى، أي:  قال جماهد:

 

اب1) الشهري  البغدادي،  البصري  حبيب  بن  حممد  بن  حممد  بن  علي  احلسن  أليب  والعيون،  النكت  املاوردي،  تفسري  ينظر:  )ت  (  ملاوردي، 
 . 5/300بريوت، لبنان،  -ه (، حتقيق: السيد بن عبد املقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية  450

هللا النمر   ه (، حتقيق: حممد بن عبد  520( ينظر: معامل التنزيل يف تفسري القرآن، حملي السنة، أبو حممد احلسّي بن مسعود البغوي، )ت  2)
 . 7/285م،  1997 - ه   1417، 4سليمان مسلم احلرمش، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط –عثمان مجعة محريية  –

 .19( سورة حممد: 3)
 .256( سورة البقرة: 4)
)ت:  5) الدمشقي،  البصري  القرشي  بن كثري  عمر  بن  إمساعيل  الفداء  أليب  العظيم،  القرآن  تفسري  سامي    774(  حتقيق:  حممد  ه (،  بن 

 .684-1/683م،  1990 - ه   1420 2سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط
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ُر َما ُدوَن  قال تعاىل:    :هي كلمة النجاة من عذاب هللا حيث ال جناة إال هبا   -2 ُر َأْن يُْشَرَك بمهم َويَ ْغفم إمنَّ اَّللََّ اَل يَ ْغفم
يُْشرمْك   َوَمْن  َيَشاُء  لمَمْن  يًماَذلمَك  َعظم إممْثًا  اْفرَتَى  َّللَّم فَ َقدم  خلود    . (1)ابم على  احلكم  بت  به ألنه  أن يشرك  يغفر  ال  هللا  إن 

أثره   عنه  ينمحي  ال  ذنبه  وأن  دون ذلكعذابه  ما  تفضالً    ويغفر  يشاء  ملن  أو كبرياً  صغرياً كان  الشرك  دون  ما  أي: 
ويغفر ما دونه ملن    ،عليه وإحساانً. واملعتزلة علقوه ابلفعلّي على معىن إن هللا ال يغفر الشرك ملن يشاء، وهو من مل يتب

ذهبهم فإن تعليق األمر  يشاء وهو من اتب، وفيه تقييد بال دليل إذ ليس عموم آايت الوعيد ابحملافظة أوىل منه ونقض مل
الذين   اخلوارج  على  حجة  فهي  عليهم  حجة  هي  فاآلية كما  بعدها  والصفح  التوبة  قبل  التعذيب  وجوب  ينايف  ابملشيئة 

ارتكب ما يستحقر دونه    عظيماً   ومن يشرك ابهلل فقد افرتى إمثاً   . زعموا أن كل ذنب شرك وأن صاحبه خالد يف النار
املعىن إىل  إشارة  وهو  وكذلك  اآلاثم  الفعل  على  يطلق  القول  على  يطلق  واالفرتاء كما  الذنوب  سائر  وبّي  بينه  الفارق   

 (2) .خالق األ

به ف  يغفر ملن يشرك  ليس من شأنه أن  يقبل الغفران    إن هللا تعاىل  العبادة أو يف الربوبية، ألن الشرك احنراف شديد ال 
 (3) . إال أن يعود إىل التوحيد املطلق بعد اإلشراك

ن )شهادة أن ال إله  الثقلني اإلنس واجل هبا  أن يدعو )ملسو هيلع هللا ىلص(  هي الكلمة اليت أمر هللا سبحانه وتعاىل نبيه حممد   -3
ريَةٍّ َأاَن َوَمنم ات َّبَ َعينم َوُسْبَحاَن  :  )ملسو هيلع هللا ىلص( لنبيه حممديقول هللا تبارك وتعاىل   : ( إال هللا ُقْل َهذمهم َسبميلمي أَْدُعو إمىَل اَّللَّم َعَلى َبصم

َن اْلُمْشرمكمّيَ   . (4 )اَّللَّم َوَما َأاَن مم

قل هذه سبيلي   بقوله  :يعين إىل التوحيد واإلعداد للمعاد ولذلك فسر السبيل  هو    :وقيل   أدعو إىل هللا  : الدعوة 
أتكيد للمسترت يف أدعو أو على بصرية ألنه حال   أانبيان وحجة واضحة غري عمياء    على بصريةحال من الياء  

و  بصرية  على  خربه  مبتدأ  أو  اتبعينمنه  عليه    من  أانعطف  وما  هللا  املشركّي  وسبحان  من    من  تنزيهاً  وأنزهه 
 (5) .الشركاء 

إىل الثقلّي: اإلنس واجلن آمراً أن خيرب الناس أن هذه سبيله، أي طريقه ومسلكه وسنته،    )ملسو هيلع هللا ىلص(   رسولهو يقول تعاىل لعبده  
ويقّي وبرهان، فهو  وهي الدعوة إىل شهادة أن )ال إله إال هللا وحده ال شريك له( يدعو إىل هللا هبا على بصرية من ذلك  

هللا  رسول  إليه  دعا  ما  إىل  يدعو  اتبعه  من  وسلم   وكل  عليه  هللا  وقوله:    صلي  وعقلي،  شرعي  وبرهان  ويقّي  بصرية  على 

 

 .256( سورة البقرة: 1)
ه (، حتقيق: حممد بن   685هللا بن عمر بن حممد الشريازي البيضاوي، )ت:  ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل، لناصر الدين أيب سعيد عبد2)

 .78/ 2ه ،  1418، 1بريوت، ط –الرتاث العريب الرمحن املرعشلي، دار إحياء  عبد
 .4/1708ه (، دار الفكر العريب،  1384)ت:  ( زهرة التفاسري، حملمد بن أمحد بن مصطفى بن أمحد املعروف أبيب زهرة،3)
 . 256( سورة يوسف: 4)
 .3/178( أنوار التنزيل وأسرار التأويل، 5)
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وسبحان هللا    أي: وأنزه هللا وأجله وأعظمه وأقدسه عن أن يكون له شريك أو نظري أو عديل أو نديد أو ولد أو والد
 (1) .أو صاحبة أو وزير أو مشري، تبارك وتقدس وتنزه عن ذلك كله علواً كبرياً 

ُ َسكمينَ َتُه َعَلْيهم َوأَيََّدُه  قال تعاىل:    :وهي كلمة هللا العليا   - 4 ْفَلى  َفأَنْ َزَل اَّللَّ يَن َكَفُروا السُّ ُُنودٍّ مَلْ تَ َرْوَها َوَجَعَل َكلمَمَة الَّذم ِبم
  . (2)هي العليا وََكلمَمُة اَّللَّم 

الذين كفروا والكفر،    : أي  كلمة  الشرك  هللااملغلوبة،    السفلىدعوة  اإلله   :أي  وكلمة  بتوحيد  الشهادة    كلمة 
هي العليا  (3) .الغالبة وهللا عزيز يف ملكه حكيم يف صنعه 
الذين كفروا الشرك    وجعل كلمة  إىل  املغلوبة    السفلىدعوهتم  هللااملنحطة  توحيده    وكلمة  إىل  والدعوة  دينه، 
هي العليا  (4) .الظاهرة الغالبة 

ويف الصحيحّي: )من قاتل لتكون كلمة   .هللا قال ابن عباس: يعين بكلمة الذين كفروا الشرك، وكلمة هللا هي ال إله إال  
   (5) .هللا هي العليا، فهو يف سبيل هللا عز وجل(

َد  قال تعاىل:    : أهنا كلمة التوحيد اليت شهد هللا تعاىل هبا لنفسه وشهد له هبا املالئكة وأولو العلم من خلقه  -5 َشهم
ُ أَنَُّه اَل إمَلَه إمالَّ ُهَو  ْسطم اَل إمَلَه إمالَّ ُهَو اْلَعزميُز احلَْكميمُ اَّللَّ ْلقم  . (6)َواْلَماَلئمَكُة َوأُولُو اْلعمْلمم قَائمًما ابم

شهد هللا  َيَن َوَأْعَدهُلُْم َوَأْصَدُق اْلَقائملمّي دم اهم يًدا َوُهَو َأْصَدُق الشَّ َد تَ َعاىَل وََكَفى بمهم َشهم بّي هللا خللقه ابلدالئل واآلايت    َشهم
إالهو أنه ال إله   ُّ يَع َعبميُدُه َوَخْلُقُه وفقراء إملَْيهم، َوُهَو اْلَغينم ، َوَأنَّ اجْلَمم يعم اخلَْاَلئمقم َمم هلَميَّةم جلم إْلم َواُه ، أي املنفرد ابم ا سم ُثَّ     َعمَّ

ُ أَنَُّه اَل إمَلَه إمالَّ ُهَو َواْلَماَلئمَكُة َوأُولُو اْلعمْلمم   َهاَدتمهم فَ َقاَل:قَ َرَن َشَهاَدَة َماَلئمَكتمهم َوأُويلم اْلعمْلمم بمشَ  َد اَّللَّ يٌَّة      َشهم َوَهذمهم ُخُصوصم
اْلَمَقامم   َهَذا  يفم  لمْلُعَلَماءم  يَمٌة  اأْلَْحَوالم َكَذلمَك.    قائماً َعظم يعم  مجَم يفم  احْلَالم َوُهَو  َعَلى  ال  ابلعدل    ابلقسط َمْنُصوٌب 

هو إال  َسَبَق      إله  لمَما  وَكمرْبماَيًء    العزيزأَتْكميٌد  َعَظَمًة  َجَنابُُه  يُ رَاُم  اَل  الَّذمي  وشرعه  احلكيماْلَعزميُز  وأفعاله  أقواله  يف 
 (7) .وقدره

تعاىل   توحيده  وهو  عليه،  مشهود  أجل  على  العلم،  وأهل  املالئكة  بشهادة  شهادته  وقرن  ابإلهلية،  املتفرد  أنه  هللا  شهد 

 

 .4/422( تفسري القرآن العظيم، 1)
 .256قرة: ( سورة الب 2)
املعاصر  3) الفكر  دار  الزحيلي،  مصطفى  بن  لوهبة  واملنهج،  والشريعة  والعقيدة  املنري  التفسري  ط  –(  ه ،    1418،  141،  2دمشق، 

10/213. 
م.  1964  -ه     1383،  6ه (، املطبعة املصرية ومكتبتها، ط1402اللطيف بن اخلطيب، )ت:    ( أوضح التفاسري، حملمد حممد عبد4)

1/229. 
هللا البخاري اجلعفي، دار طوق النجاة،   جلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا وسننه وأايمه، حملمد بن إمساعيل أبو عبد( ا5)

 (.2810رقم احلديث ) 4/20ه ، ابب من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا،  1422، 1ط
 .256( سورة البقرة: 6)
 1/272( خمتصر تفسري ابن كثري، 7)
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 (1) .وقيامه ابلعدل، ال إله إال هو العزيز الذي ال ميتنع عليه شيء أراده، احلكيم يف أقواله وأفعاله

 : شروط ال إله إال هللا: املطلب الثالث

ألهنم    ؛ن يقولوهنا وهم يف الدرك األسفل من النارو التوحيد ال تنفع قائلها إال إذا عمل بشروطها. وقد كان املنافقكلمة  
 . مل يومنوا هبا ومل يعملوا هبا وبشروطها وهكذا اليهود تقوهلا وهم من أكفر الناس لعدم إمياهنم هبا

 وقد زاد بعض أهل العلم أن شروطها مثانية مجعها يف بيتّي:  

 حمبة وانقياد والقبول هلا   علم يقّي وإخالص وصدقك مع 
 (2) .سوى اإلله من األشياء قد أهلا   وزيد اثمنها الكفران منك مبا 

 : الشرط األول: العلم مبعناه املنايف للجهل

فَاْعَلْم أَنَُّه اَل  اآلهلة اليت يعبدها الناس سوى هللا تعاىل كلها ابطلة. قال تعاىل:   ، أن معناها: ال معبود حبق إال هللا تعاىل
إمَلَه إمالَّ اَّللَُّ 

 (4) .: )من مات وهو يعلم أنه ال إله إال هللا دخل اجلنة( صلي هللا عليه وسلم. وقال  (3) 

 : : اليقني املنايف للشكالثاِنالشرط 

يكون على يقّي أبن هللا تعاىل هو املعبود حبق فإن األعيان ال يغين منه إال علم اليقّي ال علم   فال بد يف حق قائلها أنْ 
َّللَّم َوَرُسولمهم ُثَّ مَلْ يَ ْراَتبُواقال تعاىل:    ؟الظن أو التوقف والرتدد فكيف إذا دخله الشك ُنوَن الَّذميَن آَمُنوا ابم َا اْلُمْؤمم إىل    إممنَّ

  .(5)َك ُهُم الصَّادمقُونَ أُولَئم  قوله تعاىل:
 يَ ْراَتبُوا مَلْ  ُثَّ  َوَرُسولمهم  َّللَّم  ابم آَمُنوا  يَن  إمنا   الَّذم قلوهبم:  يف  اإلميان  يدخل  وملا  آمنا  قالوا  الذين  لْلعراب  ذكره  تعاىل  يقول 

وحدانية هللا، وال يف نبّوة نبيه َصلَّى هللا  املؤمنون أيها القوم الذين صّدقوا هللا ورسوله، ث مل يراتبوا، يقول: ث مل يشكوا يف  
هللا فرائض  من  عليه  وجب  مبا  والعمل  رسوله،  وطاعة  هللا  طاعة  نفسه  وألزم  َوَسلَّم،  منه َعَلْيهم  شّك  بغري      ُهُم أُولَئمَك 

 
فهد لطباعة املصحف الشريف    (1) م،    2009  - ه     1430،  2السعودية، ط  –التفسري امليسر، خنبة من أساتذة التفسري، جممع امللك 

1/52. 
هللا بن ابز، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد    العزيز بن عبد  ( حتفة اإلخوان أبجوبة مهمة تتعلق أبركان اإلسالم، لعبد2)

 .1/24ه ، 1423 ،2كة العربية السعودية، طاململ -
 .19( سورة حممد: 3)
)ت:  4) النيسابوري  القشريي  احلسّي  بن  احلجاج  بن  ملسلم  إىل رسول هللا،  العدل  عن  العدل  بنقل  املختصر  الصحيح  املسند  ه (،  261( 

ي هللا ابإلميان وهو غري شاك فيه دخل اجلنة وحرم بريوت، ابب من لق –الباقي، دار إحياء الرتاث اإلسالمي العريب  حتقيق: حممد فؤاد عبد
 (. 43على النار، رقم احلديث )

 .15( سورة احلجرات: 5)
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خوف السيف ليحقن  هؤالء الذين يفعلون ذلك هم الصادقون يف قوهلم: إان مؤمنون، ال من دخل يف امللة    الصَّادمقُونَ 
  (1) دمه وماله. 

وسلم  وقال عليه  هللا  دخل  صلي  إال  فيهما  شاك  غري  عبد  هبا  هللا  يلقى  ال  هللا  رسول  وأين  هللا  إال  إله  ال  أن  )اشهد   :
 (2) .اجلنة( 

 : اإلخالص الشرط الثالث:   
تعاىل:   م فـارحٍث واداٍم لابـاًنا خاالمًصا ساائمًغا  قال  اإلشراك  . (3)لملَشارمبمنيا ممنح بانيح يضاده  الباعث    . واإلخالص  فمهما كان 

ولكن العادة جارية بتخصيص اسم اإلخالص بتجريد قصد التقرب    عنه إخالصاً   عدعلى التجرد مسي الفعل الصا   اً واحد
 ( 4) .إىل هللا تعاىل عن مجيع الشوائب

شرط    النتفاء  الشهادة  حيقق  مل  حنوها  أو  الدنيا  أو  السمعة  أو  الرايء  هبا  أراد  أبن  تعاىل  هلل  العبادة  خيلص  مل  فمن 
    (5) .اإلخالص

 يلي: ومن السنة ما يضيق عنه املقام، منها ما  
يقول: قال هللا وتعاىل أان أغىن الشركاء من عمل عماًل أشرك فيه معي غريي    )ملسو هيلع هللا ىلص(  عن أىب هريرة قال: مسعت رسول هللا

 (6) .تركته وشركه 
اي أاب  صلي هللا عليه وسلم  قال ف عن أيب هريرة قال: اي رسول هللا من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟   لقد ظننت   :

أنْ  احلديث   هريرة  على  حرصك  من  رأيت  ملا  منك  أول  أحد  احلديث  هذا  عن  يسألين  يوم    . ال  بشفاعيت  الناس  أسعد 
 (7) .نفسه من قلبه، أو   خالصاً القيامة، من قال ال إله إال هللا 

 : لشرط الرابع: الصدقا

ومنها: الشرط  هذا  عن  السنة  ومن  الكتاب  من  أدلة كثرية  تعاىل:    هناك  ْليَ ْومم  قوله  َوابم َّللَّم  ابم آَمنَّا  يَ ُقوُل  َمْن  النَّاسم  َن  َومم
َوَما   آَمُنوا  يَن  َوالَّذم اَّللََّ  خُيَادمُعوَن  نمَّي.  ُْؤمم مبم ُهْم  َوَما  رم  ُ  اآْلخم اَّللَّ فَ زَاَدُهُم  َمَرٌض  قُ ُلوهبممْم  يفم  َيْشُعُروَن.  َوَما  أَنْ ُفَسُهْم  إمالَّ  خَيَْدُعوَن 

َا  بُونَ  َمَرًضا َوهَلُْم َعَذاٌب أَلميٌم مبم  . (8)َكانُوا َيْكذم

 

 22/319( جامع البيان يف أتويل القرآن، 1)
 (.44، رقم احلديث )1/55( صحيح مسلم، ابب من لقى هللا ابإلميان وهو غري شاك، 2)
 .66( سورة النحل: 3)
 .38ه ،   1377، 7القاهرة، ط -الرمحن بن حسن آل الشيخ، مطبعة السنة احملمدية  كتاب التوحيد، لعبد( فتح اجمليد شرح  4)
 ( املصدر نفسه. 5)
 (.2985، رقم احلديث )4/2289شرك يف عمله غري هللا، أ( صحيح مسلم، ابب من 6)
 (.99، رقم احلديث )1/31( صحيح البخاري، كتاب العلم، ابب احلرص على احلديث، 7)
 .10-8رة: ق( سورة الب 8)
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يشهد أن ال إله إال  ملعاذ: ما من أحد    صلي هللا عليه وسلم   قوله  أما األدلة من السنة فيضيق املقام، وإليك البعض منها:
 (1) .هللا وأن حممداً رسول هللا صدقاً من قلبه إال حرمه هللا على النار 

يف  فالصدق  وحاله  وعمله  قوله  ف  الصدق  شأنه  من  هو  القيم:  ابن  األقوال كاستواء    وقال  على  اللسان  استواء  األقوال 
ساقها  على  األعمال  ،السنبلة  يف  اجلسدك  والصدق  على  الرأس  القلب  و   ،استواء  أعمال  استواء  األحوال:  يف  الصدق 

واجلوارح على اإلخالص واستفراغ الوسع وبذل الطاقة فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا ابلصدق وحبسب كمال هذه  
 (2) .األمور فيه وقيامها به: تكون صدقيته 

اآلايت مبعىن الشهادة ومقتضاها قواًل وعمالً    ه من كالم ابن القيم )رمحه هللا( يتبّي أن الصدق الواجب وهو ما دلت علي
 وحااًل. 

 : الشرط اخلامس: احملبة

ْن ُدونم  قال تعاىل:   (3) .فمحبة العبودية هي أشرف أنواع احملبة وهي خالص حق هللا على عباده ُذ مم َن النَّاسم َمْن يَ تَّخم َومم
اَّللَّم   بُّوهَنُْم َكُحبّم  حيُم أَْنَداًدا  َّللمَّم اَّللَّم  ُحبًّا  َأَشدُّ  آَمُنوا  يَن  َوالَّذم

من  )ملسو هيلع هللا ىلص(   وقال   .(4)  إليه  أحب  أكون  حىت  أحدكم  يؤمن  ال   :
 (5) . أهله وماله والناس أمجعّي

 : الشرط السادس: االنقياد

تعاىل:   اْلَعَذاُب  قال  أَيْتمَيُكُم  َأْن  قَ ْبلم  ْن  مم َلُه  َوَأْسلمُموا  َربّمُكْم  إمىَل  تُ ْنَصُرونَ َوأَنميُبوا  اَل  على     . (6)ُثَّ  تدل  نرى  واآلايت كما 
عن    صلي هللا عليه وسلم  ء به رسول هللاجا  واملراد هو: االستسالم هلل ابلتوحيد واالنقياد له ملا   وجوب اإلسالم هلل تعاىل.

ذلك.   والتزام  حرمه  ما  وترك  هللا  فرضه  مبا  ابلعمل  وذلك  وتعاىل  سبحانه  قائل  ربه  ينتفع  هبذا  وال  إال  هبا  هللا  إال  إله  ال 
ْلُعْرَوةم اْلُوثْ َقى االنقياد، قال تعاىل:  ٌن فَ َقدم اْسَتْمَسَك ابم  . (7)َوَمْن يُْسلمْم َوْجَهُه إمىَل اَّللَّم َوُهَو حُمْسم

صلي هللا عليه    رسوله   مواحُيَكّم قال ابن القيم يف تفسري هذه اآلية: أقسم سبحانه بنفسه على نفي اإلميان عن العباد حىت 
 (8) .يف كل ما شجر بينهم وسلم

 

 (.128، رقم احلديث )37/ 1( صحيح البخاري، ابب من خص ابلعلم قوم دون قوم كراهية ان اليفهموا،1)
 .2/27/29ه ،  1393، 2بريوت، لبنان، ط -( مدارج السالكّي، لإلمام ابن قيم اجلوزية، دار الكتاب العريب 2)
ه ( ، دار الكتب العلمية، 751أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية )ت: ( روضة احملبّي ونزهة املشتاقّي، حملمد بن 3)

 . 1/52م 1983ه /1403بريوت، لبنان: ط،
 .165( سورة البقرة: 4)
 (.6941، رقم احلديث )9/20( صحيح البخاري، ابب من اختار الضرب والقتل واهلوان على الكفر، 5)
 .54( سورة الزمر: 6)
 .22لقمان: ( سورة 7)
هللا حممد بن أيب بكر املعروف ابن قيم اجلوزية، مكتبة الكليات األزهرية، مصر،    ( إعالم املوقعّي عن رب العاملّي، لشمس الدين أبو عبد8)

 . 1/51القاهرة، 
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ئ مسلم يشهد أن ال إله إال هللا وأين رسول هللا إال إبحدى  : ال حيل دم امر صلي هللا عليه وسلم  أما الدليل من السنة قوله
 (1) .ثرث الثيب الزاين أو النفس ابلنفس والتارك لدينه املفارق للجماعة 

 : الشرط السابع: القبول

منها:  الشرط كثرية  هذا  على  تعاىل:    واألدلة  لََتارمُكو  قوله  أَئمنَّا  َويَ ُقولُوَن  ُوَن.  َيْسَتْكربم  ُ اَّللَّ إمالَّ  إمَلَه  اَل  قميَل هَلُْم  إمَذا  ُْم َكانُوا  إمهنَّ
. وَ  َق اْلُمْرَسلمَّي. إمنَُّكْم َلَذائمُقو اْلَعَذابم اأْلَلميمم حْلَقّم َوَصدَّ . َبْل َجاَء ابم َتمَنا لمَشاعمرٍّ جَمُْنونٍّ ُتْم تَ ْعَمُلوَن.إم َما جُتَْزْوَن  آهلم إمالَّ    الَّ َما ُكن ْ

ّيَ   . (2 )يفم َجنَّاتم النَّعميمم   .فَ َواكمُه َوُهْم ُمْكَرُمونَ  .أُولَئمَك هَلُْم رمْزٌق َمْعُلومٌ  . عمَباَد اَّللَّم اْلُمْخَلصم
 : الكفر مبا يعبد من دون هللاالشرط الثامن: 

و  هللا  غري  عبادة  من  يتربأ  أن  أهنا  يومعناه  سبحانه:    (3) .ابطلة عتقد  قال  فَ َقدم  كما  َّللَّم  ابم ْن  َويُ ْؤمم لطَّاُغوتم  ابم َيْكُفْر  َفَمْن 
يٌع َعلميمٌ  ُ مسَم َصاَم هَلَا َواَّللَّ ْلُعْرَوةم اْلُوثْ َقى اَل اْنفم  . (4)اْسَتْمَسَك ابم

 : مطلبني وفيه ، معىن ال إله إال هللا يف السنة وفضلها ونواقضها:  املبحث الثاِن 

 : معىن ال إله إال هللا يف السنة : املطلب األول 

مبعرفة معناها والعمل مبقتضاها، ولكن ملا كان هناك نصوص  سبق أن بينا أن قول ال إله إال هللا ال بد أن يكون مصحوابً  
إيضاح ذلك إلزالة هذا الوهم    اقتضى األمر بعض الناس،    ا يكفي، وقد تعلق هبذا الوهمهبقد يتوهم منها أن جمرد التلفظ  

من قال ال إله إال   إن هللا حرم على النار  عمن يريد احلق، قال الشيخ سليمان رمحه هللا على حديث عتبان الذي فيه: 
يبتغي بذلك وجه هللا أنه من أتى ابلشهادتّي حرم على النار، كهذا  . قال:  (5) هللا  ظاهرها  أنه قد وردت أحاديث  اعلم 

«، قَاَل:    أنس قال: كان النيب صلى هللا عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل،:  احلديث، وحديث قَاَل: »اَي ُمَعاَذ ْبَن َجَبلٍّ
ْيَك اَي َرُسوَل اَّللَّم َوَسْعَدْيَك، قَاَل: »اَي ُمَعاُذ«، قَاَل: لَب َّْيَك اَي َرُسوَل اَّللَّم َوَسْعَدْيَك َثاَلاًث،  ْن َأَحدٍّ يَ  لَب َّ ْشَهُد أَْن  قَاَل: »َما مم

ُ َوَأنَّ ]ص: «، قَاَل اَي َرُسوَل اَّللَّم: أَفَ 38اَل إمَلَه إمالَّ اَّللَّ ُ َعَلى النَّارم ْن قَ ْلبمهم، إمالَّ َحرََّمُه اَّللَّ ْدقًا مم ًدا َرُسوُل اَّللَّم، صم ُ  [ حُمَمَّ اَل أُْخربم
ُروا؟ قَاَل: »إمًذا يَ تَّكمُلوا« َوَأْخرَبَ  ًابمهم النَّاَس فَ َيْستَ ْبشم أَتمثُّ َمْوتمهم  َا ُمَعاٌذ عمْنَد  أن ال    (6) . هبم وملسلم عن عبادة مرفوًعا: من شهد 

 (7) .إله إال اَّلّل وأن حممداً عبده ورسوله، حرمه اَّلّل على النار 

 

 (. 25، رقم احلديث )3/1302( صحيح مسلم كتاب القسامة، ابب ما يباح دم املسلم، 1)
 .43-35( سورة الصافات: 2)
 . 1/26( حتفة األخوان أبجوبة مهمة تتعلق أبركان اإلسالم، 3)
 .256( سورة البقرة: 4)
 (.5401، رقم احلديث )7/72( صحيح البخاري، ابب اخلريزة ،5)
 ( سبق خترجيه.6)
 (.47، رقم احلديث )1/57( صحيح مسلم، ابب من لقي هللا ابالميان وهو غري شاك فيه دخل اجلنة وحرمه على النار، 7)
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هريرة   أيب  حديث  منها  النار،  على  حمرم  أنه  فيها  اجلنة، وليس  دخل  ابلشهادتّي  اتى  من  أن  فيها  أحاديث  أهنم  ووردت 
: أشهد أن ال إله إال هللا  صلي هللا عليه وسلم  فقال النيب   -احلديث  – يف غزوة تبوك    صلي هللا عليه وسلم   كانوا مع النيب

 (1) .وأين رسول هللا ال يلقى هللا هبما عبد غري شاك فيحجب عن اجلنة 
هي   إمنا  األحاديث  هذه  وغريه:  اإلسالم  شيخ  قاله  ما  معناه  يف  قيل  ما  جاءت  وأحسن  عليها، كما  ومات  قاهلا  فيمن 

فإن حقيقة التوحيد اجنذاب الروح إىل هللا    ،مقيدة وقاهلا خملصاً من قلبه، مستيقناً هبا قلبه غري شاك فيها بصدق ويقّي 
دخل اجلنة؛ ألن اإلخالص هو اجنذاب القلب إىل هللا   من قلبه  إله إال هللا، خالصاً  أن ال  ن  تعاىل أبمجلة، فمن شهد: 

فإنه قد تواترت األحاديث أبنه خيرج من النار من    من الذنوب توبة نصوحاً، فإذا مات على تلك احلال انل ذلك.   يتوب 
قال: ال إله إال هللا، وكان يف قلبه من اخلري ما يزن شعرية، وما يزن خردلة، وما يزن ذرة، وتواترت أبن كثرياً ِمن يقول: ال  

، وتواترت أبن هللا حرم على النار أن أتكل أثر السجود من ابن آدم، فهؤالء كانوا  إله إال هللا يدخل النار ث خيرج منها
يصلون ويسجدون هلل، وتواترت أبنه حيرم على النار من قال: ال إله إال هللا، ومن شهد أن ال إله إال هللا وأن حممداً رسول  

خالص وال اليقّي، ومن ال يعرف ذلك خيشى عليه  هللا، لكن جاءت مقيدة ابلقيود الثقال، وأكثر من يقوهلا ال يعرف اإل
أن يفنت عنها عند املوت فيحال بينه وبينها، وأكثر من يقوهلا إمنا يقوهلا تقليداً أو عادة ومل خيالط اإلميان بشاشة قلبه،  

الب أعمال  وغالب من يفنت عند املوت ويف القبور أمثال هؤالء كما يف احلديث: )مسعت الناس يقولون شيئاً فقلته(، وغ
تعاىل:   قوله  من  الناس  أقرب  وهم  أبمثاهلم  واقتداء  تقليد  هي  إمنا  م  هؤالء  آاَثرمهم َعَلى  َوإمانَّ  ةٍّ  أُمَّ َعَلى  آاَبَءاَن  َوَجْداَن  إمانَّ 

ْقَتُدونَ   . (2)مُّ
ذنب أصاًل؛ فإنَّ كمال  احلال مصراً على    وحينئذ فال منافاة بّي األحاديث فإذا قاهلا إبخالص ويقّي اتم مل يكن يف هذه 

إخالصه ويقينه يوجب أن يكون هللا أحب إليه من كل شيء، فإذاً ال يبقى يف قلبه إرادة ملا حرم هللا، وال كراهية ملا أمر  
هللا به، وهذا هو الذي حيرم على النار، وإن كانت له ذنوب قبل ذلك، فإنَّ هذا اإلميان وهذه التوبة، وهذا اإلخالص،  

 (3) . وهذا اليقّي ال يرتكون له ذنباً إال مُيحى كما مُيحى الليل ابلنهار. انتهى كالمه رمحه هللا وهذه احملبة، 
املسماة    رسالته  يف  رجب  ابن  احلافظ  قوله   (4) :(االخالص كلمة  )وقال  وسلم  على  عليه  هللا  أقاتل  ":   صلي  أن  أمرت 

ففهم عمر ومجاعة من الصحابة أن من أتى ابلشهادتّي      (5)   "هللاالناس حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا وأن حممداً رسول  

 

 (. 45، رقم احلديث )1/56( صحيح مسلم، ابب من لقي هللا ابألميان وهو غري شاك فيه دخل اجلنة وحرم على النار، 1)
 . 23( سورة الزخرف: 2)
يف3) احلميد  العزيز  تيسري  الذ  (  التوحيد  )ت:   يشرح كتاب  الوهاب  عبد  بن  حممد  بن  هللا  عبد  بن  لسليمان  العبيد،  على  هللا  حق  هو 

 .67-66م 2002ه /1423األوىل،  ط، ه ( حتقيق: زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، بريوت، دمشق،1233
 ، 4دث حممد انصر الدين األلباين، املكتبة االسالمية ط( كلمة اإلخالص وحتقيق معناها، حلافظ ابن رجب احلنبلي، حتقيق: العالمة احمل4)

 .18-17ص ،1397
 (. 36، رقم احلديث )1/53( صحيح مسلم، ابب االمر بقتال الناس حىت يقولوا الإله إال هللا 5)
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  امتنع من عقوبة الدنيا مبجرد ذلك فتوقفوا يف قتال مانعي الزكاة، وفهم الصديق أنه ال مينع قتاله إال أبداء حقوقها لقوله 
 (1) . (فاذا فعلوا ذلك منعوا مين دماءهم إال حبقها وحساهبم على هللا ):  هللا عليه وسلم  ىصل

 : فضل ال إله إال هللا يف السنة : الثاِن املطلب 

عن   الصحيحة  األحاديث  من  ورد  ما  بعض  فأذكر  هنا،  استقصاؤها  ميكن  ال  احلصر  تفوق  فضائل  هلا  التوحيد  كلمة 
 : صلي هللا عليه وسلم  رسول هللا 

 : صلي هللا عليه وسلم ن قائلها يسعد بشفاعة رسول هللاأ - 1

الشفاعة   حديث  هللايف  رسول  أن  وسلم  ىصل  الطويل  عليه  ث    هللا  احملامد  بتلك  فأمحده  الرابعة  أعود  ث  رّ قال:  له    أخم
ع، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول: اي رب ائذن يل فيمن قال ال إله  يمس  ساجداً فيقال: اي حممد ارفع رأسك وقل اي 

 (2) .ن قال ال إله إال هللاإال هللا، فيقول: وعزيت وجاليل، وكربايئي وعظميت ألخرجن منها م 

 : أن قائلها معصوم الدم واملال  - 2

قال: أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال   هللا عليه وسلم ىصل عن عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا
ذلك   فعلوا  فإذا  الزكاة،  ويؤتوا  الصالة،  هللا، ويقيموا  رسول  هللا، وأن حممداً  إال  حبق  إله  دماءهم وأمواهلم إال  مين  عصموا 

 (3) .اإلسالم، وحساهبم على هللا

 : وفيه مطلبني، آاثر ال إله إال هللا على الفرد واجملتمع ومقتضياهتا: املبحث الثالث 

 : آاثر ال إله إال هللا على الفرد: املطلب األول 

كما    تيارات األفكار واملبادئ املختلفة حصول السيادة واالستخالف يف األرض وصفاء الدين والثبوت أمام    -1
تعاىل:   الَّ قال  اْسَتْخَلَف  اأْلَْرضم َكَما  يفم  لََيْسَتْخلمَفن َُّهْم  َاتم  الصَّاحلم ُلوا  َوَعمم ْنُكْم  مم آَمُنوا  يَن  الَّذم  ُ اَّللَّ ْم  َوَعَد  قَ ْبلمهم ْن  مم يَن  ذم

ينَ ُهُم الَّذمي اْرَتَضى هَلُْم وَ  ًئا َولَُيَمكّمَننَّ هَلُْم دم ْم أَْمًنا يَ ْعُبُدوَنينم اَل يُْشرمُكوَن يبم َشي ْ ْن بَ ْعدم َخْوفمهم لَيُ َبدّملَن َُّهْم مم
. فربط سبحانه  (4) 

 حصول هذه املطالب العالية بعبادته وحده ال شريك له، الذي هو معىن ومقتضى ال إله إال هللا. 

 : إله إال هللا وعمل مبقتضاهاية واالستقرار الذهِن ملن قال ال  فسحصول الطمأنينة الن - 2

 

 (.25، رقم احلديث )1/14( صحيح البخاري، فإن اتبوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، 1)
 (.751، رقم احلديث )9/146خاري، ابب كالم الرب عز وجل يوم القيامة مع األنبياء وغريهم، ( صحيح الب2)
 ( سبق خترجيه.3)
 . 55( سورة النور: 4)
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خبالف من يعبد آهلة متعددة كل واحد    ، فيتجنبهويعرف ما يسخطه    ، ألنه يعبد رابً واحداً يعرف مراده وما يرضيه فيفعله
تعاىل:  منها   قال  اآلخر، كما  تدبري  غري  تدبري  وله  اآلخر،  مراد  غري  مراد  ُ  له  اَّللَّ أَمم  َخرْيٌ  ُمتَ َفرّمُقوَن  ُد  أَأَْراَبٌب  اْلَواحم

ارُ  اْلَقهَّ
ُ َمَثاًل َرُجاًل فميهم ُشرََكاُء ُمَتَشاكمُسوَن َوَرُجاًل َسَلًما لمَرُجلٍّ َهْل َيْسَتوماَينم َمَثاًل . وقال تعاىل: (1)  َضَرَب اَّللَّ

 (2)  . 

 : صلي هللا عليه وسلم حب رسول هللا  - 3

ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من والده وولده  قال: فوالذي نفسي بيده    صلي هللا عليه وسلمالنيب  أن  عن أنس  
 ( 3) .والناس أمجعّي

عالء قدره عليه الصالة والسالم وال تكون  إابتباعه، والقتداء بسنته و   هللا عليه وسلم  ىصل   واملسلم يكون حمباً للرسول هللا
ملموس، فإن قوماً ادعو   دون واقع  منهم الدليل على  احملبة كالم يقال  حمبة هللا عز وجل فاختربهم هللا عز وجل وطلب 

تعاىل:    ذلك  قال  هللا،  ألوامر  االتباع  هو  الدليل  أبن  وأخربهم  اَّللَُّ احلب  فَاتَّبمُعوينم حُيْبمْبُكُم   َ اَّللَّ بُّوَن  حتُم ُتْم  إمْن ُكن ْ ُقْل 
 (4)  .

و  سنته،  أتباع  هي  اجلنة  إىل  اليت توصل  الطريق  جعل  هريرة  وهللا  أيب  عن  به،  هللا    االقتداء  رسول  عليه    ى صل) أن  هللا 
اجلنة   (وسلم دخل  أطاعين  من  قال:  أيىب؟  ومن  هللا،  رسول  اي  قالوا:  أىب،  من  إال  اجلنة  يدخلون  أميت  ومن    ،قال: كل 

 (5) .عصاين فقد أىب 

 : التوحيد أساس اإلخاء واملساواة - 4

وإذا كان التوحيد يعد أساساً حلرية اإلنسان وإشعاره بعزته وكرامته، فهو أساس إلثبات األخوة اإلنسانية واملساواة البشرية،  
أهل   فهذا  هللا  عباد  إذا كانوا كلهم  فأما  لبعضن  ارابابً  بعضهم  إذا كان  الناس  حياة  يف  تتحقق  ال  واملساواة  األخوة  ألن 

الناس ل يَ تَّ لمساواة واإلخاء بّي  َواَل  ًئا  بمهم َشي ْ نُْشرمَك  َواَل  اَّللََّ  إمالَّ  نَ ْعُبَد  َأالَّ  َنُكْم  َوبَ ي ْ نَ َنا  بَ ي ْ َسَواءٍّ  إمىَل َكلمَمةٍّ  بَ ْعُضَنا  تَ َعاَلْوا  َذ  خم
ْن ُدونم اَّللَّم     . (6)بَ ْعًضا أَْراَباًب مم

 : حمبة هللا عز وجل - 5

ُ بمَكافٍّ َعْبَدهُ قال تعاىل:    أَلَْيَس اَّللَّ
يَن آَمُنوا َوَأنَّ اْلَكافمرميَن اَل َمْوىَل هَلُمْ ، وقال تعاىل:  (7) نَّ اَّللََّ َمْوىَل الَّذم َذلمَك أبَم

 (8) . 
 : حفظ النفوس واألعراض  -6

 

 . 39( سورة يوسف: 1)
 .29( سورة الزمر: 2)
 (.15، رقم احلديث )1/12( صحيح البخاري، ابب حب الرسول من اإلميان، 3)
 .29( سورة آل عمران: 4)
 (.7280، رقم احلديث )9/92صحيح البخاري، ابب االقتداء بسنن رسول هللا، ( 5)
 .64( سورة آل عمران: 6)
 .36( سورة الزمر: 7)
 .11( سورة حممد: 8)
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، يقول: من قال: ال إله إال هللا، وكفر مبا يعبد من  صلي هللا عليه وسلمعن أيب مالك، عن أبيه قال: مسعت رسول الله
   (1) .هللا، حرم ماله ودمه وحسابه على هللادون 

 : آاثر ال إله إال هللا على اجملتمع : لب الثاِناملط
 ا آاثر محيدة على الفرد واجملتمع أهها: هلهلذه الكلمة إذا قيلت بصدق وإخالص وعمل مبقتضاها ظاهراً وابطناً 

 : اجتماع املسلمني - 1

للمسلمّي   القوة  حصول  عنه  ينتج  عدوهمالذي  على  قال    ؛ واالنتصار  واحدة، كما  وعقيدة  واحد  بدين  يدينون  ألهنم 
تَ َفرَّقُواتعاىل:   يًعا َواَل  َْبلم اَّللَّم مجَم ُموا حبم َواْعَتصم

َبّْيَ قُ ُلوهبممْم  ، وقال تعاىل:  (2)  نمَّي. َوأَلََّف  ْلُمْؤمم بمَنْصرمهم َوابم أَيََّدَك  ُهَو الَّذمي 
نَ ُهْم إمنَُّه َعزميٌز حَ َلْو   َ أَلََّف بَ ي ْ يًعا َما أَلَّْفَت َبّْيَ قُ ُلوهبممْم َوَلكمنَّ اَّللَّ كميمٌ أَنْ َفْقَت َما يفم اأْلَْرضم مجَم

. واالختالف يف العقيدة  (3) 
تعاىل:   قال  والتناحر، كما  والنزاع  التفرق  يَ عً يسبب  شم وََكانُوا  دمينَ ُهْم  فَ رَُّقوا  يَن  الَّذم َشْيءٍّ إمنَّ  يفم  ُهْم  ن ْ مم َلْسَت  ا 

وقال  (4)  ،
ْم َفرمُحونَ تعاىل:  َا َلَدْيهم ْزبٍّ مبم نَ ُهْم زُبُ رًا ُكلُّ حم فَ تَ َقطَُّعوا أَْمَرُهْم بَ ي ْ

 (5) .   
اإلسالم   قبل  العرب  حبالة  ذلك  واعترب  هللا،  إال  إله  ال  مدلول  هي  اليت  والتوحيد  اإلميان  عقيدة  سوى  الناس  جيمع  فال 

 وبعده. 

 : توفر األمن والطمأنينة يف اجملتمع املوحد - 2

هللا  إال  إله  ال  عقيدته    ؛ الذي يدين مبقتضى  مع  تفاعالً  عليه  هللا  حرم  ما  ويرتك  له  أحل هللا  ما  أيخذ  أفراده  من  ألن كل 
بقوله   عمالً  هللا  يف  واملواالة  واحملبة  التعاون  ذلك  حمل  وحيل  والعدوان  والظلم  االعتداء  عن  فيكف  ذلك،  عليه  متلي  اليت 

ُنوَن إمْخَوةٌ تعاىل:  َا اْلُمْؤمم  . (6)إممنَّ
جلياً يف حالة العرب قبل أن يدينوا هبذه الكلمة وبعد ما دانوا هبا، فقد كانوا من قبل أعداء متناحرين يفتخرون  يظهر هذا  

والن أصبحوه ابلقتل  هبا  دانوا  فلما  والسلب،  تعاىل:    هب  متحابّي، كما قال  اءُ  أخوة  دَّ َأشم َمَعُه  يَن  اَّللَّم َوالَّذم َرُسوُل  ٌد  حُمَمَّ
نَ ُهمْ َعَلى   بَ ي ْ ُرمَحَاءُ  ارم  تعاىل:     ، (7)اْلُكفَّ َفَأْصَبْحُتْم  وقال  قُ ُلوبمُكْم  َبّْيَ  َفأَلََّف  َأْعَداًء  ُتْم  إمْذ ُكن ْ َعَلْيُكْم  اَّللَّم  نمْعَمَت  َواذُْكُروا 

بمنمْعَمتمهم إمْخَواانً 
 (8) . 

 

 (.23، رقم احلديث )1/53( صحيح مسلم، ابب األمر بقتال الناس حىت يقولوا: ال إله إال هللا حممد رسول هللا، 1)
 .103عمران: ( سورة آل 2)
 .63-62( سورة األنفال: 3)
 . 159( سورة األنعام: 4)
 . 53( سورة املؤمنون: 5)
 .10( سورة احلجرات: 6)
 . 29( سورة الفتح: 7)
 .103( سورة آل عمران: 8)
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 : يف الدنيا واآلخرة  ( ال إله إال هللا )حصول السمو والرفعة ألهل  - 3

َماءم فَ َتْخَطُفُه الطَّرْيُ كما قال تعاىل:   َن السَّ َا َخرَّ مم َّللَّم َفَكَأمنَّ َأْو هَتْومي بمهم الرّميُح يفم    ُحنَ َفاَء َّللمَّم َغرْيَ ُمْشرمكمَّي بمهم َوَمْن يُْشرمْك ابم
يقٍّ  َمَكانٍّ َسحم

  تسقطه وتلقيه   َأْو هَتْومي بمهم الرّميحُ   زقته كل ِمزق ، أي فكأمنا سقط من السماء فتختطفه الطري، وم (1) 
 ٍّيق  (2) . بعيد أي أنه ال ترجى له جناة يف احلالتّي يفم َمَكانٍّ َسحم

 : عصمة الدم واملال والعرض  - 4

ويقيموا الصالة،  : أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا، وأن حممداً رسول هللا،  هللا عليه وسلم  ىصللقوله  
 ( 3) .ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم، وحساهبم على هللا

 : تكفل هللا ألهل التوحيد ِبلفتح والنصر يف الدنيا واآلخرة  - 5
  ( 4) . عنهم شرور الدنيا واآلخرةوالشرف وحصول اهلداية والتيسري واإلصالح لْلحوال والتسديد يف األقوال واألفعال ويدفع  

  

 

 . 31( سورة احلج: 1)
  1964فرباير    -ه     1383،  6، طه (، املطبعة املصرية ومكتبتها1402( أوضح التفاسري، حملمد حممد عبد اللطيف بن اخلطيب )ت:  2)

 . 1/45م، 
 (. 25رقم احلديث ) 10/14( صحيح البخاري، ابب فإن اتبوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، 3)
التحف ه (، حتقيق: املرتضى الزين أمحد، جمموعة    1371الرمحن بن انصر السعدي )ت:    ( القول السديد شرح كتاب التوحيد: أليب عبد4)

 .1/25، 3والنفائس الدولية، ط
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امتة خلا  

 بعد  أن طويت آخر صفحة من صفحات هذا املقالة  البد يل أن أشري  اىل النتائج اليت توصلت اليها: 

نفي العبادة    ، مفصل  ثبات وإال هللا تعين إ   ،فال إله تشري اىل نفٌي مطلق   ، ( ال معبود حبق إال هللاتعين ) له إال هللاإ ن ال  أ •
 واثبات مجيع العبادة هلل وحده.  سوى هللا تعاىل سبحانه وتعاىل،عن كل ما 

  ، وهي كلمة النجاة وكلمة هللا العليا  )هي العروة الوثقى، :  ن كلمة التوحيد هلا فضائل كثرية وردت يف القران والسنة منها إ •
  ، ن قائلها معصوم الدم واملالأ و   العلم من خلقه،   ا وهي كلمة التوحيد اليت شهد هللا هبا نفسه وشهد له هبا املالئكة وأولو 

 ا اعلى شعب االميان. هنَّ أ وسبب دخول اجلنة، و هنا تفرج الكرب  أو 
هللا عليه    ىصل  وحب الرسول  كثرية على الفرد واجملتمع منها )حصول السيادة واالستخالف،  اً ن لكلمة التوحيد آاثر إ •

وجل،   وسلم عز  هللا  اجتماع    حمبة  واالعراض،  النفوس  والطمأنينة،حفظ  االمن  توفر  الرزق  أانفتاح    املسلمّي،  بواب 
 تكفل هللا الهل التوحيد ابلفتح والنصر يف الدنيا واالخرة.  والثمرات، 

 أما التوصيات اليت أوصي هبا فهي كاآليت: 
وغريها ملا هلا من أهية يف    ، اللغوية   ، صوليةأل ا  ،الفقهية   ، عمل دراسات مستفيضة على هذه الكلمة من كافة النواحي •

 بل هي الدين كله.   ،هذا الدين 
ال وهي )حممد رسول هللا(. إذا ال يستطيع  إ  ، ولدراسة الشطر الثاين من كلمة التوحيد واليت ال تقل شأانً عن الشطر األ  •

 . صلي هللا عليه وسلم  ىل سنة النيبإول دون الرجوع املسلم أن يفهم الشطر األ
در  • الشهادتّي  معانيها دراسة  بّي  واالنسجام  الرتابط  مدى  ليتبّي  واحدة  حبق    ،اسة  معبود  )ال  تعين  هللا( إفاألوىل    ، ال 

  رحلّي معلنا   وبعد أن وضعت  ، املقاموال يسعين يف هذا    ال النيب حممد صلى هللا عليه وسلم(.إوالثانية تعين )ال متبوع حبق  
النيب  هللا عزوجل وسنة  آايت  التقلب بّي  من  عليه وسلم  انتهائي  هللا  ما    إالّ ،  صلي  على  عاله  جل يف  للباري  اتوجه  أن 

  فيه من   غريهالحد    وأسأله أن جيعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكرمي وال جيعل ،سدد ووفق الجناز هذا البحث املتواضع
م وسلم وابرك على املبعوث رمحة للعاملّي وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً  وصل الله ، إنه ويل ذلك والقادر عليه  ، نصيب 

 كثرياً. 
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 املصادر واملراجع 

للشيخ صاحل بن فوزان الفوزان، مؤسسة الرسالة    ،إعانة املستفيد بشرح كتاب التوحيد الذي هو حق هللا على العبيد  .1
 م. 2002 -ه  1423، 3بريوت، ط  –
هللا حممد بن أيب بكر املعروف ابن قيم اجلوزية، مكتبة الكليات    مشس الدين أبو عبد   ، إعالم املوقعّي عن رب العاملّي .2

 األزهرية، مصر، القاهرة. 
التأويل .3 وأسرار  التنزيل  عبد  ، أنوار  سعيد  أيب  الدين  )ت:    لناصر  البيضاوي،  الشريازي  حممد  بن  عمر  بن    685هللا 

 ه .  1418، 1بريوت، ط  –الرمحن املرعشلي، دار إحياء الرتاث العريب   ه (، حتقيق: حممد بن عبد
 1383،  6ه (، املطبعة املصرية ومكتبتها، ط1402حملمد حممد عبد اللطيف بن اخلطيب )ت:    ، أوضح التفاسري  .4

 م.  1964فرباير  -  ه
الرمحن بن صاحل احملمود،    احلميد األثري، مراجعة وتقدمي: د. عبد  هللا بن عبد  لعبد  ، نواقضه  ،خوارمه   ،اإلميان حقيقته  .5

 م.   2003 -ه   1424، 1مدار الوطن للنشر، ط
 طبة. الرمحن بن قاسم، مؤسسة قر  حتقيق: حممد بن عبد ، بيان تلبيس اجلهمية يف أتسيس بدعهم الكالمية  .6
الرزاق احلسيين، أبو الفيض، امللقب مبرتضى الزبيدي )ت    مد بن حممد بن عبدحمل  ، اتج العروس من جواهر القاموس .7

 ه (، حتقيق: جمموعة من احملققّي، دار اهلداية.  1205
ية واألوقاف  هللا بن ابز، وزارة الشؤون اإلسالم  العزيز بن عبد   لعبد  ،حتفة اإلخوان أبجوبة مهمة تتعلق أبركان اإلسالم  .8

 ه. 1423، 2اململكة العربية السعودية، ط - والدعوة واإلرشاد 
 ه . 1420، 1ط  الرايض، –التسعينية ضمن الفتاوى الكربى، حتقيق: حممد بن إبراهيم العجالن، دار املعارف   .9

 . 2لبنان، ط – سيد حممد كيم االحسان اجملددي الربكيت، دار الكتب العلمية ل ، التعريفات الفقهية .10
)ت  ل  ، التعريفات .11 اجلرجاين،  الشريف  الزين  علي  بن  حممد  بن  دار    816علي  العلماء،  من  مجاعة  حتقيق:  ه (، 

 م.  1983 -ه   1430لبنان،  – بريوت   –الكتب العلمية  
ه (، حتقيق:   774أليب الفداء إمساعيل بن عمر لن كثري القرشي البصري الدمشقي، )ت:  ،تفسري القرآن العظيم  .12

 م.  1990  -ه   1420 2سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، طسامي بن حممد 
أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية )ت  حمل  ،تفسري القرآن الكرمي  .13 بكر بن  ه (، حتقيق:    751مد بن أيب 

 . 1بريوت، ط –مكتب الدراسات والبحوث إبشراف إبراهيم رمضان، دار كتب اهلالل  
ه (، حتقيق: د. جمدي ابسلوم، دار  333حممود، أبو منصور املاتريدي )ت:  حملمد بن حممد بن ،تفسري املاتريدي  .14

 م. 2005 - ه   1426، 1بريوت، لبنان، ط - الكتب العلمية 
،  141،  2دمشق، ط  – لوهبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر املعاصر    ،التفسري املنري والعقيدة والشريعة واملنهج .15

 ه . 1418
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 1430،  2السعودية، ط  –تذة التفسري، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف  نخبة من أسا ل  ،التفسري امليسر  .16
 م.  2009 -ه  

اللغة  .17 )ت:    ،هتذيب  أبومنصور  اهلروي  األزهري  أمحد  بن  إحياء  370حملمد  دار  مرعي،  عوض  حممد  حتقيق:  ه (، 
 م.  2001، 1الرتاث العريب، بريوت، ط

التعريف  .18 مهمات  على  ال  ، التوقيف  حممد  الدين  العابدين  زين  زين  بن  علي  بن  العارفّي  اتج  بن  بعدالرؤوف  ملدعو 
 م.  1990  -ه  1410، 1ه ( عامل الكتب/ القاهرة، ط 1031املناوي )ت 

بن عبد،  هوحق هللا على العبيد  يتيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد الذ .19 هللا بن حممدبن عبد    لسليمان 
 م. 2002ه / 1423،  األوىل   ط،   دمشق،  بريوت،   االسالمي، ة  املكتب  الشاويش،  زهري  قيق،حت   ه (1233)ت:    الوهاب

ه (، دار ابن حزم للطباعة    1376الرمحن بن انصر السعدي )ت:  لعبد  ، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان .20
 م. 2003 -ه    1424، 1والنشر والتوزيع، ط

ه (، حتقيق:    1376هللا السعدي، )ت:    الرمحن بن انصر بن عبد  لعبد   ، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان .21
 ه .1420، 1الرمحن بن معال اللوحيق، مؤسسة الرسالة، ط عبد
أتويل آي القرآن،   .22 أبو جعفر الطربي )ت:  حملجامع البيان عن  بن جرير بن يزيد بن كثري اآلملي،  ه (،  310مد 

احملسن عبد  بن  هللا  عبد  الدكتور  د حتقيق:  ط:  الرتكي،  واإلعالن،  والتوزيع  والنشر  للطباعة  هجر    - ه     1422،  1ار 
 م.2001

تقريب وهتذيب إمام املفسرين واملؤرخّي أيب جعفر حممد بن جرير الطربي  ل  ، جامع البيان عن أتويل آايت القرآن .23
 ه .  1418، 1الفتاح اخلالدي، دار القلم، دمشق، ط (، حتقيق: صالح عبد 254)ت 
هللا البخاري اجلعفي، دار   حملمد بن إمساعيل أبو عبد ،)ملسو هيلع هللا ىلص(  مور رسول هللاأاجلامع املسند الصحيح املختصر من  .24

 ه .  1422، 1طوق النجاة، ط
هللا مشس الدين بن حممد بن أشرف بن قيصر األفغاين،    أليب عبد  ، جهود علماء احلنفية يف إبطال عقائد القبورية .25

 م. 1996 - ه   1416، 1ه (، دار الصميعي، ط1420)ت: 
  بريوت.  – ه (، دار الفكر   911يب بكر جالل الدين السيوطي، )ت أ الرمحن بن  لعبد  ، الدر املنثور .26
،  1ام حممد بن سعود اإلسالمية، طالبن تيمية، حتقيق: حممد رشاد سامل، جامعة اإلم  ، درء َتعارض العقل والَنقل  .27

 ه . 1199
نكري،    ،دستور العلماء جامع العلوم يف اصطالحات الفنون  .28 بن عبد رب الرسول األمحد  لقاضي عبد رب النيب 

 م. 2000  -ه     1421لبنان/ بريوت،    -، دار الكتب العلمية  1حتقيق: عرب عباراته الفارسية: حسن هاين فحص، ط
املشت .29 ونزهة  احملبّي  )ت:   ، اقّيروضة  اجلوزية  قيم  ابن  الدين  سعد مشس  بن  أيوب  بن  بكر  أيب  بن    ه (، 751حملمد 

 م.1983ه /1403دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان: 
 ه (، دار الفكر العريب.  1384حملمد بن أمحد بن مصطفى بن أمحد املعروف أبيب زهرة، )ت:  ،زهرة التفاسري  .30
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 ه (، مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي.  792للعالمة ابن أيب العز احلنفي، )ت   ،شرح العقيدة الطحاوية  .31
ه (، حتقيق: أمحد    393أليب النصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب، )ت    ،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية  .32

  .ه  1407، 4بريوت، ط – عبد الغفور عطار، دار العلم للماليّي 
 الواحد وايف، هنضة مصر للطباعة والتوزيع.  علي عبد ل  ،علم اجتماع  .33
عبد  ، العّي .34 )ت    أليب  البصري.  الفراهيدي  متيم  بن  عمرو  بن  أمحد  بن  اخلليل  مهدي    170الرمحن  حتقيق:  ه (، 

 سامرائي، دار ومكتبة اهلالل. املخزومي وإبراهيم ال
 م. 2004 -ه   1425، 1مد بن صاحل العثيمّي، دار املستقبل العنان، طحمل ، فتاوى العقيدة وأركان اإلسالم  .35
ه ( دار ابن كثري، دار الكلم الطيب  1250مد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمين )ت:  حمل  ، فتح القدير  .36

 دمشق، بريوت.  -
 1377،   7القاهرة، ط  -الرمحن بن حسن آل الشيخ، مطبعة السنة احملمدية    لعبد  ، كتاب التوحيد  فتح اجمليد شرح .37

 ه .
 1425لبنان،    – لفريوزآابدي جمد الدين حممد بن يعقوب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع    ، القاموس احمليط .38

 م.  1999ه  / 
ه (، حتقيق: املرتضى الزين   1371)ت:   ر السعديالرمحن بن انص  أليب عبد ، القول السديد شرح كتاب التوحيد .39

 . 3أمحد، جمموعة التحف والنفائس الدولية، ط
معناها .40 وحتقيق  اإلخالص  حتقيق:،  كلمة  احلنبلي  رجب  ابن  األلباين،    حلافظ  الدين  انصر  حممد  احملدث  العالمة 

 .18-17ص  4،1397املكتبة االسالمية ط
أليوب بن موسى احلسيين القرميي الكفومي، أبو البقاء احلنفي،    ،والفروق اللغوية الكليات معجم يف املصطلحات   .41

 بريوت.  – حممد املصري، مؤسسة الرسالة  - ه (، حتقيق: عدانن درويش  109)ت: 
ه (، دار    711بو الفضل مجال الدين بن منظور األنصاري االفريقي )ت أحملمد بن مكرم بن علي   ، لسان العرب  .42

 .  1414، 1صادر/ بريوت، ط
بن عبد  عبدل  ،لطائف وإشارات  .43 إبراهيم اليوسفي، اهليئة    495امللك القشريي )ت   الكرمي بن هوزان  ه (، حتقيق: 

 ه . 1312مصر،  – املصرية العامة للكتاب 
فتاوى .44 تيمية ل  ،جمموع  بن  أمحد  اإلسالم  عبد  ،شيخ  األولىن    حتقيق:  الطبعة  تصوير  قاسم،  بن  حممد  بن  الرمحن 

 بريوت.   –عة دار الكتب العربية  ه ، مطب 1398
بشري حممد   ، ألمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية احلراين أبو العباس تقي الدين حتقيق ، جمموعة التوحيد .45

 . 1987-1407دمشق  -عيون، كتبة دار البيان  
 حملمد بن صاحل العثيمّي، دار الثراي للنشر.  ،جمموعة فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن صاحل العثيمّي  -46
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 1981  - ه     1402،  7لبنان، ط –حملمد علي الصابوين، دار القرآن الكرمي، بريوت   ، خمتصر تفسري ابن كثري  -47
 م. 

 ه .  1393، 2بريوت، لبنان، ط - لإلمام ابن قيم اجلوزية، دار الكتاب العريب   ،مدارج السالكّي   -48
 ملسلم بن احلجاج بن احلسّي القشريي  ،)ملسو هيلع هللا ىلص(   ىل رسول هللاإل العدل عن العدل  املسند الصحيح املختصر بنق   -49

 بريوت.   –الباقي، دار إحياء الرتاث اإلسالمي العريب   ه (، حتقيق: حممد فؤاد عبد261النيسابوري )ت: 
ه(، )املكتبة  77ألمحد بن حممد بن علي الفيومي احلموي أبو العباس )ت:    ، املصباح املنري يف غريب شرح الكبري  -50

 بريوت(.  - العلمية
ه (، حتقيق: حممد بن    520حملي السنة، أبو حممد احلسّي بن مسعود البغوي، )ت    ، معامل التنزيل يف تفسري القرآن -51
  1997 -ه   1417، 4شر والتوزيع، طسليمان مسلم احلرمش، دار طيبة للن –عثمان مجعة محريية   –هللا النمر   عبد

 م. 
اجلليل عبده    ه (، حتقيق: عبد 31إلبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )ت:    ، معاين القرآن وإعرابه  -52

 م. 1988 - ه   1408، 1بريوت، ط – شليب، عامل الكتب 
 ه (.  395العسكري )ت أليب هالل  ، يف الفرق بّي قولنا هللا ربنا وبّي قولنا إله  معجم الفروق اللغوية  -53
ه (، مبساعدة فريق عمل، عامل الكتب،  1424احلميد عمر، )ت    محد خمتار عبد أل   ، معجم اللغة العربية املعاصرة -54

 م  2008 - ه   1429، 1ط
العربية،  -55 اللغة  معجم  الوسيط،  عبد   املعجم  حامد  الزايت،  أمحد  مصطفى،  دار    إلبراهيم  النجار،  حممد  القادر، 

 الدعوة. 
 1408،  2حامد صادق قنييب، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ط  - لرواس قلعهجي    ،لغة الفقهاء معجم   -56

 م. 1988 -ه  
 دار الكتب العلمية.   –عبداحلق الكتاين، الشركة املصرية لتوزيع الكتاب  ل  ، املغين معجم اللغة العربية  -57
ه (، حتقيق: إبراهيم    387البلخي اخلوارمي، )ت  هللا الكاتنب    مد بن أمحد بن يوسف، أبو عبدحمل  ،مفتاح العلوم -58

 .2األبياري، جار الكتاب العريب، ط 
النبوية  -59 السنة  سعود    ،منهاج  بن  حممد  اإلمام  جامعة  سامل،  رشاد  حممد  حتقيق:  تيمية:  بن  أمحد  اإلسالم  لشيخ 

 ه . 1406اإلسالمية، 
ه (، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة    1420هللا بن ابز )ت:    العزيز بن عبد  لعبد  ، نواقض اإلسالم -60

 ه .  1410، 1اململكة العربية السعودية، ط -واإلرشاد 
أليب حممد مكي بن أيب طالب محوش بن حممد    ،اهلداية إىل بلوغ النهاية يف علم معاين القرآن وتفسريه وأحكامه  -61

قيق: جمموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا  ه (، حت427بن خمتار القيسي القريواين ث األندلسي القرطيب )ت:  
 م.  2008 -ه    1429، 1والبحث العلمي، جامعة الشارقة، اجلامعة اإلسالمية، ط
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أليب احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي    ،الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  -62
   ر القلم، الدار الشامية.ه (، حتقيق: صفوان عدانن داودي، دا 468)ت 


