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╝
شرور  من  باهلل  ونعوذ  ونستغفره،  نستعينه  هلل  الحمد 
أنفسنا، من يهد اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، 
وأشهد أن ال إله إال اهلل، وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله، 

أرسله بالحق بشيًرا ونذيًرا بين يدي الساعة.
من يطع اهلل ورسوله فقد رشد، ومن يعص اهلل ورسوله 

فإنه ال يضر إال نفسه، وال َيُضرُّ اهلل شيًئا.
 ، يِّ األُمِّ النبيِّ  عبِدك ورسولِك  اللهم صل على محمٍد 
وعلى آل محمٍد وأزواِجه وذريتِه، كما صليَت على إبراهيم 
، وعلى  وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمٍد النبيِّ األميِّ
إبراهيم،  على  باركَت  كما  وذريته،  وأزواج��ه  محمد  آل 

وعلى آل إبراهيم يف العالمين، إنك حميد مجيد.
أما بعد :

فإن »ال إله إال اهلل« كلمة التوحيد أمرها عظيم، وَخْطبها 
يوجد  وال  كريمة،  اهلل  على  كلمة  جليل،  وشأهنا  جسيم، 
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يف الوجود كلمة أصدق وال أشرف وال أعظم وال أقدس 
منها، وال توجد يف الدنيا وال يف اآلخرة كلمة ثبت لها من 
معانيها،  كثرت  مباركة،  كلمة  فهي  لها،  ثبت  ما  الفضائل 
 فتعددت أساميها، ويف هذا المختصر))) نحاول تتبع ما ُأطلق 
المجيد  القرآن  من  المستمدة  الشريفة  األسماء  من  عليها 

كالِم الَملِِك الذي هو َملُِك الكالم.
واهلل تعالى من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

))) وهو اختصار الفصل األخير من كتابي »الكلمة المقدسة«.

)1( الطيب من القــول
ٻ  ]ٱ  المؤمنين:  شأن  في  -تعالى-  اهلل  قال 

ٻ ٻ ٻ [ ]الحج:24[.
]ٱ[  عنهما-:  اهلل  -رض��ي  عباس  اب��ن  ق��ال 

ُألِهُموا.
قال ابن جرير: »وقوُله: ]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ [

 

يقوُل تعالى ذكُره: وَهداهم ربُّهم في الدنيا إلى شهادة أن 
ال إلَه إال اهلل.« ا ه�.

وأي كلمة توجد أطهر وأطيب من هذه الكلمة؟! وقد 
إن  ثم  ]التوبة:28[.  ]ٿ ٿ ٿ[   : تعالى  قال 
النجاسة الحاصلة بسبب كفر سبعين سنة تزول بسبب ذكر 

هذه الكلمة مرة واحدة.
الذي  القول  من  الطيب  إلى  »وُه��دوا  السعدي:  وقال 
أفضُله وأطيبه كلمة اإلخالص، ثم سائر األقوال الطيبة التي 

فيها ذكر اهلل، أو إحسان إلى عباد اهلل« ا ه�.
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)2( القــول الثـابت
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ]ڤ   :- وج��لَّ -ع��زَّ  قال 
چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

چچ چ ڇ ڇ ڇ[ ]إبراهيم:27[.
قال الطبري -رحمه اهلل-: »يعني -تعالى ذكُره- بقولِه: 
ُق اهللُ أعماَلهم وإيماَنهم  ]ڤ ڦ ڦ ڦ[ : يحقِّ
قيل:  فيما  ، وهو  الحقِّ بالقوِل  يقوُل:  ] ڦ ڄ[. 

شهادُة أن ال إلَه إال اهللُ، وأن محمًدا رسوُل اهللِ«.
وعن الَبراء بن ع�ازب -رضي اهلل عنه- عن النبي -صلى 
اهلل عليه وسلم- قال: »إذا ُأقعد المـؤمُن في قبره أتاه آٍت، 
ثم يشهد أن ال إله إال اهلل وأن محمـًدا رسول اهلل، فذلك 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ]ڤ  قوله 
ڄ ڃ ڃ[ ]متفق عليه[.

وعن أبي سعيٍد الخدريِّ -رضي اهلل عنه- قال: شِهْدُت 
فقال:  ِجنازًة  وسلم-  عليه  اهلل  -صلى  اهللِ  رس��وِل  مع 

 

»يا أيُّها الناُس، إنَّ هذه األمَة ُتبتَلى في ُقبوِرها، فإذا اإلنساُن 

ق عنه أصحاُبه، جاءه مَلٌك في يِده ِمطراٌق فأقَعده،  ُدفَِن فَتَفرَّ
قال: ما تقوُل في هذا الرجِل؟ فإْن كان مؤمنًا قال: أشَهُد أن 
ال إلَه إال اهلُل وأن محمًدا عبُده ورسوُله. فيقوُل: صَدْقَت. 
ثم ُيْفَتُح له باٌب إلى الناِر، فيقوُل: هذا كان منِزَلك لو كَفْرَت 
ا إذ آمنَْت فهذا َمنِْزُلك. فُيْفَتُح له باٌب إلى الجنِة،  بربَِّك، فأمَّ
َفُيريُد أن ينَهَض إليه، فيقوُل له: اْسُكْن. وُيْفَسُح له في قبرِه، 
وإن كان كافًرا أو ُمنافًقا، َيقوُل له: ما تقوُل في هذا الرجِل؟ 
فيقوُل:  شيًئا.  يقولون  الناَس  َسِمْعُت  أْدِري،  ال  فيقوُل: 

 

ال َدَرْيَت وال َتَلْيَت))) وال اْهَتَدْيَت. ثم ُيْفَتُح له باٌب إلى الجنِة، 
فيقوُل: هذا َمنِْزُلك لو آمنَْت بربِّك، فأما إْذ َكَفْرَت به، فإن اهلَل

 

ثم  الناِر،  إلى  باٌب  له  وُيْفَتُح  هذا.  به  أبدَلك   - وجلَّ -عزَّ 
غيَر  كلُّهم  اهللِ  خْلُق  يسَمُعها  بالِمْطراِق،  َقْمَعًة  َيْقَمُعه 
يقوُم  أحٌد  ما  اهللِ،  رسوَل  يا  القوم:  بعُض  فقال  الثََّقَلْيِن«. 

))) »ال َدْري��َت وال اْئَتَلْي��َت« ق��ال ابن األثير: أي: وال اس��تطعَت أن تدري، 
ثون يروونه:  يقال: ما آلوه، أي: ما أستطيعه، وهو افتعلت منه، والمحدِّ

 

 »ال دريت وال تليت«، والصواب األول«اه�. من »النهاية« ))/62، 63(،
وانظره: ))/95)).
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فقال  ذلك.  عنَد  ِهيَل)))  إال  مِطراٌق  يِده  في  َمَلٌك  عليه 
رسوُل اهللِ صلى اهلل عليه وسلم �: »]ڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦ ڄ[«.
ڦ  ڦ  ڦ  ]ڤ  أبيه:  عن  طاوٍس،  وعن 
اهللُ،  إال  إل��َه  ال  ق��ال:  ڄ[  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

]ڃ ڃ[ : المسألُة في القبر.
تلك  عن  عكرمة:  قال  چ[  چ  ]ڃ 

الشهادِة، فال َيهتدون أبًدا.

)3( القول الصواب 
چچ  چ  ڃ  ڃ  ]ڃ   :- وج��لَّ -ع��زَّ  اهلل   قال 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ[ ]النبأ:38[.
ق��ولِ��ه:  ف��ي  عنهما-:  اهلل  -رض���ي  ع��ب��اس  اب��ن   ع��ن 
له  أِذن  َمن  إال  يقوُل:  ڌ[.  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ]ڇ 

الربُّ بشهادِة أن ال إلَه إال اهلُل، وهي ُمنَْتَهى الصواِب.

))) هيل: رأى هتاويل ففزع منها. »اللسان« )ه� ى ل(.

وعن أبي صالح، وعكرمة: ]ڌ ڌ[ قال: »ال إله 
إال اهلل«.

ا، ومن الحق:  وقال ابن كثير: ]ڌ ڌ[، أي: حقًّ
»ال إله إال اهلل«.

)4( القول السديد
قال -سبحانه-: ]ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

ھ[ ]األحزاب:70[.

]ھ ھ  قوله -تعالى-:  ابن عباس في  روي عن 
ھ[ قولوا: »ال إله إال اهلل«، وكذا قال عكرمة.

)5( كلمة التوحيـد
تدور مادة )وحد( على االنفراد واالختصاص، فتوحيد 
الربوبية  من  به  يختص  بما  إف��راده  معناه:  -تعالى-  اهلل 

واأللوهية واألسماء والصفات.
هو  »التوحيد  اهلل-:  -رحمه  حجر  ابن  الحافظ  قال 

العلم بأن اهلل واحد«.
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الذي  المنفرد  أنه  واحد:  -تعالى-  بأنه  العلم   ومعنى 
ال يشبهه شيء، وال نظير له، وال مثيل.

باألسماء  -تعالى-  اهلل  الن��ف��راد  شامل  والتوحيد 
الحسنى والصفات العليا التي ال يماثله فيها مخلوق أبًدا، 
والتدبير، وباستحقاقه  المتعدية كالخلق والرزق  وبأفعاله 

للعبادة وحده دون من سواه.
تدل  ألنها  التوحيد،  بكلمة  الله«  إال  إله  »ال  وسميت 

على نفي الشرك على اإلطالق، قال -تعالى-: ]ی 
المطلق:  التوحيد  مبينًا  مباشرة  بعدها  قال  ثم  ی[  ی 

]حئ مئ ىئ يئ[. 
الفعل  استعمال  الشريفة  النبوية  نة  السُّ في  شاع  وقد 
روى  فقد  اهلل،  إال  إله  ال  أن  بشهادة  أتى  بمعنى  ��د(  )وحَّ
النبيَّ  سمع  أن��ه  أبيه؛  عن  مالك  أب��ي  عن  بسنده  مسلم 

 

د اهلل، وكفر بما  -صلى اهلل عليه وسلم- يقول: »من َوحَّ
اهلل«  على  وحساُبه  ودُمــه،  ماُله  َحــُرَم  اهلل،  دون  ِمن  ُيعبد 

الحديث.

وفي رواية: »من قال: ال إله إال اهلل، وكفر بما ُيعبد من 
دون اهلل« الحديث.

اهلل عنهما-  وروى مسلم بسنده عن ابن عمر -رضي 
على  اإلسالم  »ُبني  قال:  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  عن 
الزكاة،  وإيتاء  الصالة،  وإقام  اهلل،  د  ُيَوحَّ أن  خمسة: على 

وصيام رمضان، والحج«.
وفي حديث عمرو بن عبسة -رضي اهلل عنه- أنه سأل 
رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم-: آهلل أرسلك؟، قال: 
اهلل،  َد  ُيَوحَّ »بأن  قال:  أرسلك؟  شيء  بأي  قلت:   »نعم«، 
وال ُيْشَرَك به شيء، وكسرِ األوثان، وصلِة الرحم« الحديث.

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن 
بن  وإن هشام  َبَدَنة،  مائة  ينحر  أن  الجاهلية  في  نذر  وائل 
النبي  سأل  َعْمًرا  وإن  بدنة،  خمسين  حصته  نحر  العاص 
فلو  أبوك  فقال: »أما  اهلل عليه وسلم- عن ذلك،  -صلى 

ْقَت عنه؛ نفعه ذلك«. كان أقرَّ بالتوحيد، َفُصْمَت، وتصدَّ
ى رسول اهلل   وعن أبي رافع -رضي اهلل عنه- قال: ضحَّ
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َمْوِجيَّيِن  أملحين  بكبشين  وسلم-  وآله  عليه  اهلل  -صلى 
وله  بالتوحيد،  شهد  عمن  »أحدهما  فقال:  خِصيَّيِن، 
بالبالغ، واآلخر عنه وعن أهل بيته«، قال: فكان رسول اهلل 

-صلى اهلل عليه وسلم- قد كفانا.
اهلل عنها- قالت: »فَيذبح  وفي حديث عائشة -رضي 
بالبالغ،  له  وشهد  بالتوحيد،  أقر  ممن  أمته  عن  أحَدهما 

وَيذبح اآلَخَر عن محمٍد وآِل محمد«.

)6( الدين اخلــالص
ڇ  ڇ  چ  چ  ]چ   : -ت��ع��ال��ى-  ق���ال 
ڈ[  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ 

]الزمر:2، 3[))).

- يف ع�دة مواضع من س�ورة  هلل -عزَّ وجلَّ ))) وقد ورد إخ�الص الدين 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   [ -عزوجل-:  وكقول�ه  اآلية،  كهذه  الزمر 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ]ڤ  وتعالى-:  -تبارك  وقوله  ]الزمر:))[،  پ[  پ 
اإلخالص  سورة  اجتهاًدا:  بعضهم  سماها  حتى  ]الزمر:4)[،  ڦ[ 

الكربى.

وروى الطبري عن قتادة: ]ڎ ڎ ڈ ڈ[ قال: 
»شهادة أن ال إله إال اهلل«.

)7( كلمة اإلخالص
اهلل  رس��ول  »ك��ان  ق��ال:  أب��زى  ب��ن  الرحمن  عبد  ع��ن 
على  »أصبحنا  ق��ال:  أصبح  إذا  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
محمٍد  نبينا  وديــن  اإلخــالص،  وكلمِة  اإلســالم،  فطرِة 

 

حنيًفا  إبراهيَم،  أبينا  وملِة  وسلم-،  عليه  اهلل  -صلى 
قال:  أمسى  وإذا  المشركين«،  مــن  كــان  ومــا  مسلًما، 
»كان  لفظ:  وفي  الحديث.  اإلسالم«  فطرة  على   »أمسينا 
أصبحنا:  إذا  ُمنا  ُيَعلِّ وسلم-  عليه  اهلل  -صلى  اهلل  رسول 
أصبحنا على فطرة اإلسالم..« الحديث وفي آخره »وإذا 

أمسينا مثل ذلك«.
ُدُبر الصالة:  اهلل عليه وسلم- يقول في  وكان -صلى 
»ال إله إال اهلل، وال نعبد إال إياه، له النعمة وله الفضل، وله 
كره  ولو  الدين  له  مخلصين  اهلل  إال  إله  ال  الحسن،  الثناء 
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الكافرون«.
الكريم  القرآن  في  الناس  به  تعالى  اهلل  أمر  ما  أول  إن 

هو ما تضمنه قوله تعالى في سورة البقرة: ]ڱ ڱ 
ہ[  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

]البقرة:21[.
اإلخالص  إذ  وح��ده،  هلل  العبادة  بإخالص  أمر  وهو 
محوَر  فكان  أجمعين،  رسله  به  اهلل  بعث  الذي  الدين  هو 

ڱ  ڱ  ڳ  ]ڳ   :- وج��لَّ -عزَّ  قال  وُلبَّها،  دعوتهم 
]البينة:5[، وقال جل وعال:  ڱ ڱ ں ں ڻ[ اآلية 
ڈ[  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ]ڇ 
 ]الزمر:2، 3[. فحصر الخضوع هلل، ودل على أنه ال إله سواه، 

]ٱ ٻ ٻ ٻ  إياه، وقال -سبحانه-:  وال معبود بحق إال 
]ڤ ڤ  ]الزمر:11[، وقال -تعالى-:  ٻ پ پ پ پ[ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ[ ]الزمر:14، 15[.

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ]ۓ   : -تعالى-  وقال 
ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ[ ]غافر:65[.

قال سعيد بن جبير -رحمه اهلل-: إذا قرأت ]ڭ ڭ 
ڭ ڭ ۇ[ ]غافر:14[ فقل: »ال إله إال اهلل«، وقل 
العالمين« ثم قرأ هذه اآلية:  هلل رب   على أثرها: »الحمد 

] ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ[.
الصفاء والتميز  اللغة على  ومدار اإلخالص في كتب 
عن األوشاب التي تخالط الشيء، يقال هذا الشيء خالص 

لك: أي ال يشاركك فيه غيُرك.
واإلخالص في تحقيق كلمة التوحيد أن تصفَو العبادة 
مع  اإلش���راك  شوائب  كل  من  تخلص  وأن  وح��ده،  هلل 
الكتاب:  أهَل  مخاطًبا   - وجلَّ -عزَّ  قال  -تعالى-،  اهلل 

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ]ہ 
فإخالص  ]البقرة:139[،  ڭ[  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

التشبيه،  من  اليهود  يدعيه  مما  تبرؤوا  قد  أنهم  المسلمين 
والنصارى من التثليث.

ڭ  ڭ  ڭ  ]ۓ  المنافقين:  في  -تعالى-  وقال 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
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ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ىائ[ ]النساء:145، 146[.

 عن عثمان -رضي اهلل عنه- قال: سمعت رسول اهلل 
كلمة  ألعلم  »إني  يقول:  وسلم-  وآله  عليه  اهلل   -صلى 
له  فقال  النار«،  م على  ُحرِّ إال  قلبه  من  ا  عبٌد حقًّ يقولها  ال 
عمر بن الخطاب -رضي اهلل عنه- أنا أحدثك ما هي؟ هي 
كلمة اإلخالص التي ألزمها اهلل -تبارك وتعالى- محمًدا 
نبي  عليها  أالص)))  التي  التقوى  كلمة  وهي  وأصحابه، 
ه أبا طالب عند الموت:  اهلل -صلى اهلل عليه وسلم - عمَّ

شهادة أن »ال إله إال اهلل«.
وعن أبي هريرة -رضي اهلل عنه- أن النبي -صلى اهلل 
عليه وسلم- قال: »أسعد الناس بشفاعتي من قال: ال إله 

إال اهلل خالًصا من قلبه أو من نفسه«.
وعن ِعتبان بن مالك -رضي اهلل عنه- عن النبي -صلى 
قال:  من  النار  على  م  حرَّ اهلل  »إن  قال:  وسلم-  عليه   اهلل 

))) أالص: أداره عليها وأرادها منه.

.» - ال إله إال اهلل يبتغي بذلك وجه اهلل -عزَّ وجلَّ
وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن النبي -صلى اهلل عليه 
وآله وسلم- قال: »ما من عبد قال: ال إله إال اهلل مخلًصا 

إال ُفتِحت لها أبواُب السماء حتى ُتْفِضَي إلى العرش«.

)8( الشهــادة
قولنا:  وهي  التوحيد،  كلمة  على  »الشهادة«   وتطلق 
اهلل،  إله إال  اهلل« وتسمى عبارة: »أشهد أن ال  إله إال  »ال 

وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله« بالشهادتين.
ومعناهما هنا متفرع عن مجموع )اإلخبار واإلقرار(، 
ُعلَِم،  قد  والبيان ألمر  اإلعالم  هنا هو  الشهادة  معنى  فإن 
واإلق���رار: االع��ت��راف ب��ه، وق��د نص اب��ن األن��ب��اري على 
إله  ال  أن  وأبيِّن  اهلل.  إال  إله  ال  أن  »أعلم  هو:  المعنى   أن 
اهلل  عن  لألخبار  ُمَبلٌِّغ  محمًدا  أن  وأبيِّن  وأعلم  اهلل،   إال 

.»- -عزَّ وجلَّ
ل(  ي النطق بالشهادتين بالتشهد، وهو صيغة )تفعُّ وُسمِّ

من الشهادة.
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قال -تعالى-: ]ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڤ ڤ ڦ ڦ

چ[ ]آل عمران:18، 19[. چ  چ  ڃ  ڃ 
وأعدَلها  وأعظمها،  شهادٍة  أجلَّ  اآلية:  هذه  تضمنت 

وأصدَقها، من َأَجلِّ شاهٍد، بَأَجلِّ مشهود.
وقد  بالقول،  تكون  قد  الشهادة  ]ٿ ٿ[:  قوله: 
لنفسه  وتعالى-  -سبحانه  اهلل  وشهادة  بالفعل.  تكون 
اهلل عليه  بانفراده باأللوهية هنا، كشهادته لرسوله -صلى 

ک  ک  ]ک  بقوله:  الكتاب  عليه  أنزل  بأنه  وسلم- 
ڱ[  ڳ  ڳڳ  ڳ  گگ  گ  گ 
لنفسه  - هو ومالئكته  فقد شهد -عزَّ وجلَّ ]النساء:166[؛ 
بالرسالة،  وسلم  عليه  اهلل  صلى  ولنبيه  بالوحدانية، 

والشهادُة في الموضعين قولية.
-سبحانه  اهلل  ُيظهره  ففيما  الفعلية:  الشهادة  وأم��ا 
وجلَّ  عزَّ  هلل  تشهد  الكائنات  فكل  آياته؛  من  وتعالى- 
اهلل  صلى  لنبيه  تأييده  وكذلك  الحال،  بلسان  بالوحدانية 

بأنه  له  شهادة  هو  له،  العاقبة  وَجْعُل  بالنصر،  وسلم  عليه 
ا. رسول اهلل حقًّ

المستحق  هو  وح��ده  أن��ه  على  الكريمة  اآلي��ة  ودل��ت 
تضمن  للعبادة  المستحق  وحده  أنه  أخبر  فإذا  للعبادة، 
الرب  يستحقه  ما  بأداء  وإلزاَمهم  العباد،  أمَر  اإلخباُر  هذا 
ه عليهم،  -تعالى- عليهم، وأن القيام بذلك هو خالص َحقِّ
شهادُته  تضمنت  هو؛  إال  إله  ال  أنه  -سبحانه-  شهد  فإذا 

األمَر واإللزاَم بتوحيده.
قوله -تعالى-: ]ڦ ڦڦ[ ]آل عمران:18[.

التي  الشهادة  هذه  في  بالقسط  قائم  وجل-  -عز  فهو 
وجحودها  وإنكارها  اإلط��الق،  على  شهادة  أع��دل  هي 
أظلم الظلم على اإلطالق، فال أعدل من توحيد الرسل، 
هذه  في  بالعدل  قائم  سبحانه  فهو  الشرك.  من  أظلم  وال 
الشهادة قواًل وفعاًل، حيث شهد بها وأخبر، وأعلم عباده 
وَبيَّن لهم تحقيقها وصحتها، وألزمهم بمقتضاها، وحكم 
والنهي  األمر  وجعل  عليها،  والعقاب  الثواب  وجعل  به، 

من حقوقها وواجباتها. 
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فالدين كله من حقوقها، والثواب كله عليها، والعقاب 
كله على تركها. وهذا هو العدل الذي قام به الرب -تعالى- 

في هذه الشهادة ]چ چ چ ڇ ڇ[ ]هود:56[.
المنافية  وحدانيته  الشهادة:  وهذه  اآلية  هذه  فتضمنت 
للعجز،  المنافية  وعزته  للظلم،  المنافَي  وعدَله  للشرك، 

وحكمته المنافية للجهل والعيب.
والعلم  والقوة،  والعدل  بالتوحيد  له  الشهادة  ففيها: 

والحكمة، ولهذا كانت أعظم شهادة. 

)9( كلمة اهلل العليــا
ہ  ہ  ]ۀ  وت��ع��ال��ى-:  -ت��ب��ارك  اهلل  ق��ال 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ۆئ[  ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائائ 

]التوبة:40[.

قال شيخ المفسرين الطبري -رحمه اهلل-:
وُسكوَنه  ُطَمأنينَته  اهلُل  فأنَزل  ذكُره-:  -تعالى  »يقوُل 

]ۉ  ب��ك��ٍر.  أب��ي  على  ق��ي��ل:  وق��د  رس��ولِ��ه.  على 
من  عنِده  مِن  بجنوٍد  اه  وَق��وَّ يقوُل:   .] ې  ې  ۉ 

المالئكِة لم َتَرْوها أنتم، ]ې ې ى 
ألنها  ]ائ[:  ْرِك،  الشِّ كلمُة  وهي  ى[: 
وكلُّ  أهَلها،  وَمَحق   ، تعالى  اهلُل  وأبَطَلها  وُأِذلَّت،  ُقِهَرت 
هو  والغالُب  الغالِب،  مِن  أْسفُل  فهو  وَمْغلوٍب  َمْقهوٍر 
وتوحيُده  اهللِ  وديُن  يقوُل:  ەئ[.  ]ەئ  األْعلى، 
وقوُل ال إلَه إال اهللُ، وهي كلمُته، ]وئ وئ[: على 

ْرِك وأهلِه، الغالِبُة. الشِّ
ثني  ق��ال:  صالٍح،  أب��و  ثنا  ق��ال:  الُمَثنَّى،  ثني  حدَّ كما 

]ې  ق��وَل��ه:  عباٍس  اب��ِن  عن   ، عليٍّ عن  معاويُة، 
ْرُك  الشِّ وه��ي  ائ[:  ى  ى  ې 
باهللِ، ]ەئ ەئ وئ وئ[: وهي ال إلَه إال اهلُل.

مبتدأ،  خبٌر  وئ[.  وئ  ەئ  ]ەئ  وقوُله: 
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غيُر مردوٍد))) على قولِه: ]ې ې ى 
على  معطوًفا  كان  لو  ذلك  ألن  ائ[؛  ى 

الكلمِة األولى لكان َنْصًبا)2).
رجٌل  جاء  ق��ال:  عنه-  اهلل  -رض��ي  موسى  أبي  وعن 
ُيقاتُِل  الرجُل  فقال:  وسلم-،  عليه  اهلل  -صلى  النبيِّ  إلى 
شجاعًة، وُيقاتُِل َحِميًَّة، وُيقاتُِل رياًء، فأيُّ ذلك في سبيل 
اهللِ هي العليا، فهو في  اهللِ؟ قال: »َمن قاَتل لتكوَن كلمُة 

سبيِل اهللِ« ]متفق عليه[.
)10( الكلمة الطيبة

ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ]ۆئ  -تعالى-:  اهلل  قال 
جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ 
 ))) فال��واو هن��ا ليس��ت عاطف��ة ب��ل حالي��ة، و]ەئ ەئ[ مبت��دأ، 
 ،] و ]وئ[ ضم��ر فصل أو مبت��دأ، ]وئ[ خرُب ]

.] أو خرب ]وئ[، ومجلة ]وئ وئ[ خرُب ]
)2) فالرف��ع يف ]ەئ ەئ[ يعط��ي معنى التقري��ر، ألن كلمة اهلل هي 
العليا طبيعًة وأصاًل، بدون تصييٍر متعلٍق بحادثة معينة، وانظر: »معاين 

القرآن« للفراء ))/438).

ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حئ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڤ[  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

]إبراهيم: 26-24[.
]ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ابِن عباٍس في قولِه:  عن 
]ىئ  اهللُ،  إال  إل��َه  ال  أن  ش��ه��ادُة  ىئ[:  ېئ 
ىئ[)1)، وهو المؤمُن، ]ی ی[. يقوُل: ال إلَه 
جئ[  ی  ]ی  المؤمِن،  قلِب  في  ثابٌت  اهللُ  إال 

يقول: ُيرفع بها عمُل المؤمنين إلى السماء«.
عارًفا  الله«  إال  إله  »ال  بكلمة  المؤمن  العبد  شهد  فإذا 

))) وصح يف الحديث عن النبي -صلى اهلل عليه وس��لم- أن الشجرة الطيبة 
هي النخلة: فقد روى الشيخان يف )صحيحيهما( عن ابن عمر -رضي اهلل 
عنهما- قال رس��ول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم-: »إن من الشجر شجرًة 
ثوين ما هي؟« فوقع الناس يف  ال يس��قط ورُقها، وإهنا مثل المس��لم، فحدِّ
ش��جر البوادي، قال عبداهلل: ووقع يف نفسي أهنا النخلة، فاستحييت، ثم 

ثنا ما هي يا رسول اهلل؟ قال: »هي النخلة« الحديث. قالوا: حدِّ
ويف رواي��ة للبخ��اري: فق��ال النب��ي -صل��ى اهلل عليه وس��لم-: »إن من   

الشجر َلَما بركته كربكة المسلم«.
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بمعناها وحقيقتها نفًيا وإثباًتا، متصًفا بموجبها، قائًما قلبه 
التي  هي  الطيبة  الكلمة  فهذه  بشهادته،  وجوارحه  ولسانه 
رفعت هذا العمل من هذا الشاهد، أصلها ثابت راسخ في 
ُمْخِرجٌة ثمرَتها كلَّ  قلبه، وفروعها متصلة بالسماء، وهي 

وقت«.

)11( كلمة االستقامة
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ]ٱ  -تعالى-:  قال 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ[ ]فصلت:32-30[.
ذهب فريق من المفسرين إلى أن المقصود: الذين أقروا 
بربوبية اهلل وتوحيده وما يقتضيه من عمل الصالحات، ثم 
التوحيَد  هذا  َيْلبِسوا  ولم  الممات،  حتى  ذلك  على  ثبتوا 

واإليمان بشرك ينقضه ويقدح فيه. 
فقد أخَرج البيهقيُّ في »األسماء والصفات« عن ابِن عباٍس 

 

في قولِه: ]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ[: »قال: 
على شهادِة أن ال إلَه إال اهلُل«.

وأخَرج عبُد بُن حميٍد عن ابِن عباٍس، أنه ُسئَِل: أيُّ آيٍة 
في كتاِب اهللِ أرَجى؟ قال: قوُله: ]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

پ پ[: على شهادِة أن ال إلَه إال اهلُل. 
وأخرج عبُد بُن حميٍد عن إبراهيَم، ومجاهٍد في قولِه: 
] پ پ[. قاال: قالوا: ال إلَه إال اهللُ، لم ُيْشِرُكوا 

بعَدها باهللِ شيًئا حتى َيْلَقوه.
 وكان رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم- يقول: »يا وليَّ 

ْكني اإلسالَم حتى ألقاك عليه«. اإلسالِم وأهلِه َمسِّ
وقال -صلى اهلل عليه وسلم-: »إنما األعمال بالخواتيم«.

يقول  حرب  بن  شعيب  سمعت  أحمد:  اإلم��ام  وقال 
لرجل: »إن دخلَت القبر ومعك اإلسالم فأبشر«.

)12( كلمة النجـاة
 قص اهلل -تعالى- في كتابه المجيد قوَل مؤمِن آل فرعون:
 ]ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ
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ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   
ٹ ٹ ٹ ڤ[ ]غافر:41، 42[.

من  األعظم  بالركن  اإلتيان  في  النجاة  أن  والش��ك 
ينجو  بها  إذ  اهلل،  إال  إل��ه  ال  أن  ش��ه��ادة  وه��و  اإلس���الم 

المؤمن من عذاب اهلل وعقوبته، عن مجاهد قال: ]ٻ ٻ 
ٻ پ پ[ اإليماُن باهلل.

إلى  يدعونه  النار، وهم  من  النجاة  إلى  يدعوهم  فكان 
النار.

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ]ڻ  -تعالى-:  وقال 
ھ ھ ھ ے[ ]النساء:48[. وهذا يدل على أن النجاة 
اهلل«، وتحصل مع  ب� »ال إله إال  ال تحصل بدون اإليمان 

اإليمان بها.
وألنها »كلمة النجاة« فزع إليها الوليُّ لما جاءته المحنة، 

قال تعالى في شأن نبيه يونس -عليه السالم-: ]ڳ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

ھ ے[ ]األنبياء:87[.
لما  -فرعون-  العدو  إليها  فزع  النجاة«  »كلمة  وألنها 

َقُرَب من الغرق فقال: ] ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
 ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ[ اآلية ]يونس:90[ ، فآمن حيث 
وقت  لحصوله  به  عبرة  ال  إيمان  ألنه  اإليمان؛  ينفعه  ال 

چ  ]چ  ُأجيب:  ولذلك  العذاب،  ون��زول  الغرغرة 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ[ اآلية ]يونس:91[ .

ولذلك أيًضا لم ينج الكفار الذين تشبثوا بها حين رأوا 
بأس الله قد نزل بهم، قال اهلل -تعالى-: ]ۋ ۋ ۅ 
ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 

ىئىئ ىئ ی ی [ ]غافر:84، 85[.
ي قائلها من سوء الخاتمة -عياًذا  - و »ال إله إال الله« ُتنَجِّ
بالله منها- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: »من 
وقال  الجنة«.  له  وجبت  الله،  إال  إله  ال  كالمه  آخر  كان 
-صلى الله عليه وسلم-: »من قال: )ال إله إال الله( ابتغاء 
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وجه الله ُختم له بها دخل الجنة« الحديث.
الله  رسول  قال  النار،  من  نجاة  الله«  إال  إله  »ال  و   -
-صلى الله عليه وسلم-: »ما من أحد يشهد أن ال إله إال 
مه الله  الله، وأن محمًدا رسول الله ِصْدًقا من قلبه إال حرَّ

-تعالى- على النار«.
لمن  النار  في  الخلود  من  نجاة  الله«  إال  إله  »ال  و   -
دين الذين كان لهم ذنوب، وماتوا دون  دخلها من الموحِّ
أن يتوبوا منها، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
»من قال: ال إله إال الله، أنجته يوًما من دهره، أصابه قبل 

ذلك ما أصابه«.

)13( كلمة الفـالح
الفالح هو: الظفر، والفوز بالُبْغَيِة، وهو نوعان: 

الحياة،  تطيب  بها  التي  األسباب  نيل  وهو  دنيوي:   -
وهي: البقاء، والِغنى، والِعز.

بال  فقر، وعز  بال  فناء، وغنًى  بال  بقاٌء  : وهو  وُأخرويٌّ
ذل، وعلم بال جهل، ولهذا قال -صلى اهلل عليه وسلم-: 

»اللهم ال عيَش إال عيُش اآلخرة«.
وا إلى سبب  ومعنى قول المؤذن: »حيَّ على الفالح«: َهُلمُّ

البقاء في الجنة، والفوز بها، وهو الصالة في الجماعة.
ٻ[ ٻ  ]ٱ  -ت���ع���ال���ى-:  اهلل  ق���ال  وق���د 
إله  ]المؤمنون:1[، وركن اإليمان األعظم هو شهادة أن ال 

إال اهلل.
- في المؤمنين ]ڇ ڇ ڇڍ ڍ  وقال -عزَّ وجلَّ

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ[ ]المجادلة:22[.
وقال -سبحانه-: ]ی جئ حئ مئ [ ]األعلى:14[. وقال: 
 ]ڦ ڦ ڄ ڄ[ ]الشمس:9[ وتزكية النفس بال إله إال اهلل

أعظم التزكية.
وقال -تبارك وتعالى-: ]ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

ېئ[ ]المؤمنون:102[.
عن  استكبروا  عمن  الفالَح   - وجلَّ -عزَّ  اهلل  ونفى 

ېئ  ۈئ  ]ۈئ   :- وج��لَّ -عزَّ  فقال  التوحيد،  شهادة 
]المؤمنون:117[. ېئ[ 
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]ۇئ ۆئ ۆئ  الكهف:  وقال حكاية عن أصحاب 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 

ی[ ]الكهف:20[.
يلي وكان جاهليًّا أسلم، قال:  وعن ربيعة بن ِعَباد الدِّ
عيني  َبَصَر  وسلم-  عليه  اهلل  -صلى  اهلل  رسول  رأيُت 
بسوق ذي الَمَجاز يقوُل: »يا أيُّها النَّاُس قولوا: ال إله إال اهلل،

 

فوَن))) عليه،  ُتْفِلُحوا« ويدُخُل في فِجاجها، والناُس ُمَتَقصِّ
»أيُّها  يقوُل:  يسكُت  ال  وهو  شيًئا،  يقوُل  أحًدا  رأيُت  فما 

النَّاُس قولوا: ال إله إال اهلل، تْفِلُحوا« الحديث.
قال  عنهما-  اهلل  -رض��ي  عمرو  ب��ن  اهلل  عبد   وع��ن 
رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم-: »قد أفلح من أسلم، 

وُرزق َكفاًفا، وقنَّعه اهلل بما آتاه«.
)14( الكلمة الباقية

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ]ڇ  -تعالى-:  قال 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

فوَن عليه: أي مجتمعون عليه تعجًبا مما يقول. ))) ُمَتَقصِّ

گگ گ گ ڳ ڳ[ ]الزخرف:28-26[.
]ک گ  اهلل-: »وقوُله:  ابن جرير -رحمه  قال 
گ گ گ[. يقول جلَّ ثناؤه: وجعل قوَله ] ڎ ڎ ڈ 
 ڈ ژ ژ ڑ ڑ[. -وهو قوُل: ال إلَه إال اهللُ- 
َمن  يتِه  ُذرِّ في  يزْل  فلم  يُته،  ُذرِّ وهم  عقبِه،  في  باقيًة  كلمًة 

يقوُل ذلك مِن بعده«.
گ[.  گ  گ  گ  ]ک  قولِه:  في  قتادَة  وعن 
ُد  يتِه من ُيَوحِّ قال: »التوحيَد واإلخالَص، وال يزاُل في ُذرِّ

اهللَ ويعبُده«.
وقال ابن قيم الجوزية -رحمه اهلل-: »أي: جعل هذه 
في  باقية  كلمة  سواه  معبود  كل  من  والبراءة  هلل  المواالة 
وهي  بعض  عن  بعضهم  وأتباعهم  األنبياء  يتوارثها  عقبه 
ثها إماُم الحنفاء ألتباعه  كلمة: ال إله إال اهلل، وهي التي ورَّ

إلى يوم القيامة«.
)15( كلمة التقوى

]گ گ گ گ ڳ ڳ  اهلل -تعالى-:  قال 
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ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

ھ ھ ھ ھ ے[ ]الفتح:26[.
عن ُأَبيِّ بِن كعٍب -رضي الله عنه-، عن النبيِّ -صلى اهلل 
 عليه وسلم-: ]ڻ ڻ ۀ[. قال: »ال إله 

إال اهلل«.
النبيَّ  سمعُت  ق��ال:  عنه-  اهلل  -رض��ي  عثماَن  وع��ن 
-صلى اهلل عليه وسلم- يقوُل: »إني ألعلُم كلمًة ال َيقوُلها 
مه اهلل على الناِر«. فقال عمُر بُن  ا من قلبِه إال حرَّ عبٌد حقًّ
ُثكم ما هي، كلمُة اإلخالِص التي ألَزمها  الخطاِب: أنا ُأَحدِّ
َأالَص)))  التي  التقوى  كلمُة  وهي  وأصحاَبه،  محمًدا  اهللُ 
ه أبا طالٍب عنَد الموِت؛ شهادُة أْن ال إله  عليها نبيُّ اهللِ عمَّ

إال اهلل.
]ڻ  عنهما-:  اهلل  -رض��ي  عباٍس  اب��ِن  وع��ن 
وهي  اهللُ،  إال  إلَه  ال  أن  »شهادَة  قال:  ۀ[  ڻ 

))) تقدم معناها ص )7)).

رأُس كلِّ َتْقَوى«.
اهلل-:  الجوزية -رحمه  قيم  ابن  المحقق  اإلمام  وقال 
»لما كانت حمية الجاهلية توجب من األقوال واألعمال 
ما يناسبها، جعل اهلل في قلوب أوليائه السكينة تقابل حمية 
الجاهلية، وفي ألسنتهم كلمة التقوى مقابلة لما توجبه حمية 
الجاهلية من كلمة الفجور؛ فكان حظ المؤمنين السكينة 
في قلوبهم، وكلمة التقوى على ألسنتهم، وحظ أعدائهم 
حمية الجاهلية في قلوبهم، وكلمة الفجور والعدوان على 
ألسنتهم، فكانت هذه السكينة وهذه الكلمة جنًدا من جند 
َد بها رسوَله والمؤمنين في مقابلة جند الشيطان الذي  اهلل أيَّ

في قلوب أوليائه وألسنتهم«.

)16( كلمة الصــدق
الشرك كذب على اهلل، قال تعالى: ]ڦ ڦ ڄ 
چ[ چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
]النحل:105[ وقال تعالى على لسان هود -عليه السالم-: 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ]ڭ 
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ۋ[، وكل ما يعبده المشركون من دون اهلل مجرد 
أسماء كاذبة مفرتاة، ولذلك وبَّخهم اهلُل تعالى فقال يف حق 

أوثاهنم: ]ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 
ائ ائ ەئ[ اآلية ]النجم:23[ .

آلهة  وليسوا  فقط،  هبم  المشركين  نفوس  يف  آلهة  وهم 
يف نفس األمر، قال إبراهيم -عليه السالم- لقومه: ]ڇ 
]الصافات:85[،  ڎ[  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

ولذلك وصف اهلل المشركين يف قوله -عز وجل-: ]ٻ 
ڀ[  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
تعالى:  بقوله  دين  الموحِّ بمدح  أتبعه  ثم  ]ال��زم��ر:32[، 
]ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ[ 
]الزمر:33[ وهذا َيُعم كل رسول دعا إلى »ال إله إال اهلل« الذي 
َقهم  هو »الصدق«، ويعم كل من آمن بالرسل واتبعهم وَصدَّ

فيما َدَعْوا إليه، وانقاد للشرع الذي ُبِعثوا به.
قال ابن عباس: ]ٿ ٿ ٿ[ يقول: من جاء 

ب� »ال إله إال اهلل«، ]ٹ ٹ[ يعني رسوَله، ]ٹ 

َقْوا الشرَك.  ڤ ڤ[ يقول: اتَّ
ق اهلل -سبحانه  وألن »ال إله إال اهلل« كلمة الصدق؛ ُيَصدِّ
وتعالى- عبده المؤمن إذا قالها كما دلَّ عليه قوُل الصادق 
 المصدوق -صلى اهلل عليه وآله وسلم- : »إذا قال العبد: 
عبدي،  َصَدَق  قال:  ه.  ربُّ َقه  َصدَّ أكرب،  واهلل  اهلل،  إال  إله  ال 

 

ال إله إال أنا، وأنا أكرب« إلى آخر الحديث.

)17( كلمُة الســواء
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ]ڤ   :  - وج��لَّ -ع��زَّ  اهلل  ق��ال 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

ڎ ڎ ڈ ڈ[ ]آل عمران:64[.
قال أبو العالية ومجاهد: كلمة السواء: ال إله إال الله.

الخطاب  »هذا  اهلل-:  -رحمه  كثير  ابن  الحافظ  وقال 
جرى  وَم��ن  والنصارى،  اليهود  من  الكتاب  أه��ل  يعم 
 ،] ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ]ڤ  مجراهم: 
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هنا،  ها  قال  كما  المفيدة  الجملة  على  تطلق  والكلمة 
عدل  أي:  ڄ[،  ڦ  ]ڦ  بقوله:  وصفها  ث��م 

رها بقوله: ] ڄ  وَنَصف، نستوي نحن وأنتم فيها، ثم فسَّ
صنًما،  وال  وثنًا،  ال  [؛  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ڄ 
نفرد  بل  شيًئا.  وال  ن��اًرا،  وال  طاغوًتا،  وال  صليًبا،  وال 
العبادة هلل وحده ال شريك له. وهذه دعوة جميع الرسل؛ 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ]ٱ   : -تعالى-  اهلل  قال 
]األن��ب��ي��اء:25[،  ٺ[  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ]ڄ   : -تعالى-  وقال 
قال  ث��م  ]ال��ن��ح��ل:36[.  ڇ[  چ  چ   چ 
ڍ[؛  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ]چ   : -تعالى- 
اهلل،  بعًضا في معصية  بعضنا  يطيع  يعني  ابن جريج:  قال 

ڌ  ]ڌ  لبعض.  بعضنا  يسجد  يعني  عكرمة:  وق��ال 
ڎ ڎ ڈ ڈ[، أي: فإن تولوا عن هذا 
استمراركم  على  أنتم  فأشهدوهم  الدعوة  وهذه  النََّصف 

على اإلسالم الذي شرعه اهلل لكم.« ا ه�.

 : -تعالى-  اهلل  »ق��ال  ل��ه-:  اهلل  -غفر  ال��رازي   وق��ال 
العالية  أبو  قال   ] ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   [
أنه  عليه  والدليل  اهلل«.  إال  إله  »ال  كلمة  هي  الرياحي: 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ]ڄ  ب��ع��ده:  ق��ال  -تعالى- 
چ[. وال معنى لهذه اآلية إال ما هو المراد من قول: 
»ال إله إال اهلل«. فثبت أن المراد من كلمة السواء هو كلمة 

»ال إله إال اهلل«. ا ه�.

)18( كلمة العــدل
قال اهلل -عزَّ وجّل-: ]چ چ چ ڇ ڇ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

ڎڈ ڈ ژ ژ[ ]النحل:90[.
 قال ابن عباس في تفسير »العدل«: شهادة أن ال إله إال الله. 

ڦ  ڤ   [ -تعالى-:  قوله  في  واء  السَّ هو  هنا  والعدل 
ڦ ڦ ڦ ڄ [، قاله قتادة.

-تعالى  »يقول  اهلل-:  -رحمه  الطبري  اإلم��ام  وق��ال 
ذكُره-: إن اهلل يْأُمُر في هذا الكتاِب الذي أنَزله إليك يا محمُد 



38-         -39-         -

]ڇ[، وهو اإلنصاُف، ومن اإلنصاِف اإلقراُر بَمن أْنَعم 
علينا بنعمته، والشكُر له على أفضالِه، وُنولِي الحمَد أهَله، 
وإذا كان ذلك هو العدَل، ولم َيُكْن لألوثاِن واألصناِم عنَدنا 
وعبادُتها،  حمُدها  بنا  جهاًل  كان  عليها؛  الحمَد  َتْسَتِحقُّ  يٌد 
أن  نْشَهَد  أن  فلِزمنَا  فُتْعَبَد،  َتنَْفُع  وال  فُتْشَكَر،  ُتنِْعُم  ال  وهي 

 

ال إلَه إال اهلُل وحَده ال شريَك له، ولذلك قال َمن قال: العدُل 
في هذا الموضِع: شهادُة أن ال إلَه إال اهلُل«.

)19( العروة الوثقى
قال اهلل -تعالى- : ]ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب 
يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  مبىب 

جث مث ىث يث حجمج جح مح جخ[ ]البقرة:256[.
العروة: طرف الحبل إذا ُربط على هيئة الَحْلَقة، ُيْمِسك 
هبا َمن ينزل يف بئٍر أو يصعد منها، والمراد هبا هنا: وسيلة 

النجاة، والوثقى: شديدة الربط، ال أوثق منها. ]ىث يث 
حج[ أي: ال انحالل لها، فال َيْهِلُك المتعلُق هبا، بل يصل 

لم  من  إال  الجنة  عن  ينقطع  وال  الجنة،  إلى  هبا  بتمسكه 
ْك هبا. يتمسَّ

 قال الطبري في تأويل اآلية: »] يب جت حت[
به  فَيْكُفْر  اهللِ،  دوِن  من  معبوٍد  كلِّ  ُربوبِيََّة  َيْجَحْد  فمن 
وربُّه  إلُهه  أنه  ب���اهلل  ْق  وُيصدِّ يقوُل:  مت[  ]خت 
مث[  جث  يت  ]ىت  غ��ي��ِره،  دون  ومعبوُده 
ُك به َمْن طَلب الخالَص  ك بَأوثِق ما َيَتَمسَّ يقوُل: فقد تمسَّ

لنفِسه مِْن عذاِب اهللِ وعقابِه«.
الوثقى:  العروة  قاال:  والضحاك  جبير  بن  سعيد   وعن 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ]ڈ  تعالى:  وقال  الله.  إال  إله  ال 
ڳ  ڳ  گ  گگ  گ  ک  ک  ک  ک 

ڳ[ ]لقمان:22[.
عن ابن عباس قال: ال إله إال الله.

وعن مجاهد قال: اإليمان، وفي لفظ: كلمة اإلخالص.

)20( املََثُل األعلى
 قال الله -تعالى-: ]ڳ ڳ ڱ[ اآلية ]النحل:60[،
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]ڃ ڃ ڃ چ چ چ[ اآلية  وقال -عز وجل-: 
]الروم:27[.

]ٻ  تعالى:  قوله  مثل  الصفة،  هنا:  الَمَثل  ومعنى 
ٻ ٻ ٻ پ[ اآلية ]الروم:27[.

قال الطبري: »يقول: ولله المثل األعلى، وهو األفضل 
واألطيب، واألحسن واألجمل، وذلك التوحيد، واإلذعاُن 

له بأنه ال إله غيره«.
يوصف  ما  وأفضل  وأكمل  أعلى  الله«  إال  إله  »ال  ف� 
في  آية  أعظم  في  تعالى  صفاتِه  تصدرت  ولذلك  الله،  به 
القرآن -آية الكرسي- التي تمحضت لذكر صفات الرب 

العليا وأسمائه الحسنى.
شهادُة  ڱ[:  ڳ  ]ڳ  وقتادَة:  عباس  ابن  قال 

 

أن ال إلَه إال اهلُل.
و ]ڱ[ أفعل تفضيل أي: أعلى من غيره، فيستحيل 
أن يشترك في المثل األعلى اثنان، ويستحيل أن يكون لمن 

له المثُل األعلى مِثل أو نظير.

)21( شـهــادة احلــق
قال اهلل -تعالى-: ]ۉ ۉ ې ې ې ې 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ[ ]الزخرف:86[.
اإلخالص،  كلمة  ەئ[:  ائ  ائ  ]ى  مجاهد:  قال 

]ەئ وئ[: أن اهلل حق.
ألن معنى »ال إله إال اهلل«: ال معبود بحقٍّ إال اهلل، وخبر 
»ال« محذوف ألنه معلوم لدى السامع، وال يمكن تقديره 
مع  إله  وجود  في  ينازعوا  لم  المشركين  ألن  »موجود«  ب� 
-سبحانه-  اهلل  أحقية  في  نازعوا  وإنما  وجل-  -عز  اهلل 
أحقيته  بين  -تعالى-  قرن  ولذلك  غيره،  دون  بالعبادة 
وتعالى:  تبارك  قوله  في  سواه  ما  عبادة  وبطالن  للعبادة، 

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ]ہ 
ڭ ڭ[ ]الحج:62[ اآلية.

)22( دعوة احلـق
[، قال ابن عباس وغيره:  ٻ ٻ  قال -تعالى-: ]ٱ 
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»شهادة أن ال إله إال اهلل«. ومعناها الحصر، أي له دعوة 
الحق ال لغيره.

اهلل،  إال  إل��ه  »ال  ٻ[:  ٻ  ]ٱ  زي��د:  اب��ن   وق��ال 
ليست تنبغي ألحد غيره.

الحق  دعوة  صاحب  -تعالى-  »إنه  القيم:  ابن  وقال 
وحده،  وُيدعى  وحده،  ُيعبد  أن  أهل  فهو  وصفاته،  لذاته 
وُيقَصَد وُيشكر وُيحمد، وُيحب وُيرجى وُيخاف، وُيتوكل 
عليه، وُيستعان به، وُيستجار به، وُيلجأ إليه، فتكون الدعوة 

اإللهية الحقُّ له وحده«. ا ه�.

)23( العـهــد
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ]ڳ  -سبحانه-:  ق��ال 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ[ ]مريم:87-85[.
من  لكن  بمعنى:  منقطع،  استثناء  »هذا  كثير:  ابن  قال 
اهلل،  إال  إله  ال  أن  شهادة  وهو  عهًدا،  الرحمن  عند  اتخذ 

والقيام بحقها« ـها.
وعن ابن عباس -رضي اهلل عنهما-: »لما قالت اليهود 

ما قالت)))، قال اهلل لمحمد -صلى اهلل عليه وسلم- ]ڈ 
ژ ژ ڑ ڑ[ ]البقرة:80[ يقول: أدَّخرتم عند اهلل 
عهًدا. يقول: أقلتم: ال إله إال اهلل، لم ُتشركوا، ولم تكفروا 
به، فإن كنتم قلتموها فارُجوا بها، وإن كنتم لم تقولوها َفلَِم 

تقولون على اهلل ما ال تعلمون«.

)24( اإلحســان
قال اهلل -تعالى-: ]ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ[ 

]الرحمن:60[.
عن ابِن عباٍس قال: »هل جزاُء من قال: ال إلَه إال اهلُل 

في الدنيا إال الجنُة في اآلخرة؟!«.
أن  شهادُة  ق��ال:   .] ٻ  »]ٻ  ق��ال:  قتادة   وعن 

))) يعن��ي ما ج��اء يف قوله -تعال��ى-: ]ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
ڎ[ اآلية ]البقرة:80[.
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 .] ]ٻ  الجنُة،  قال:   .] ]ٻ  اهلُل)))،  إال  إلَه  ال 
قال: النظُر إلى وجِه اهللِ«.

)25( احلسنة
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ]ٱ  -تعالى-:  اهلل  قال 

]النمل:89[. ڀ[  ڀ  پ  پ 
قال ابن عباس: »من جاء بال إله إال اهلل« وقال حذيفة: 
»من جاء بال إله إال اهلل وجبت له الجنة، ومن جاء بالشرك 

وجبت له النار«.
الحسنة  أي:  للجنس،  ال  للعهد  الحسنة  في  »أل«  و 
قوله  اهلل«، و»مِن« في  إال  إله  المعينة وهي »ال  المعهودة 
بسببها،  وث��واب  خير  فله  أي:  سببية،  پ[  ٻ   ]ٻ 
من  خير  شيء  ال  ألنه  الشر،  يقابل  ما  هو  هنا  »خير«   ف� 
»من  تفسيرها:  في  الحسن  قال  ولذلك  اهلل«،  إال  إله  »ال 

جاء بال إله إال اهلل؛ فله منها خير«.
))) والدلي��ل على أن »ال إله إال اهلل« هي اإلحس��ان أنه لو قال ذلك ومات، 

ولم يتفرغ لعمل آخر دخل الجنة.

وعن أبي ذر -رضي اهلل عنه- قال: قلت يا رسول اهلل، 
َتْمُحها«.  حسنًة  فَأْتبِعها  سيئًة  َعِملَت  »إذا  قال:  أوصني. 
قال: قلت: يا رسول اهلل، َأمَِن الحسناِت: ال إله إال اهلل؟ 

قال: »هي أفضل الحسنات«))).

)26( احلسنى
]ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  اهلل -تعالى-:  قال 

ے ے ۓ [ ]الليل:7-5[.
قالوا في تفسير: ]ھ ھ[: بال إله إال اهلل.

إله  بال  َب  وك��ذَّ  :] ۆ  ]ۇ  بعدها:  قوله   وف��ي 
إال اهلل.

ف� »ال إله إال اهلل« هي الكلمة الُحْسنَى مفرد يأتي بكل 
جمع، ألن التصديق الحقيقي بها يستلزم التصديق بُشَعبها 
وفروعها كلها، وجميُع أصوِل الدين وفروعه من ُشعب هذه 
الكلمة، كأركان اإليمان الستة، وأركان اإلسالم الخمسة، 

المسند«  »تحقيق  من  لغيره«ـها.  »حسن  »المسند«:  محققو  قال   (((
)386،385/35( حديث رقم ]487)2[.
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وهي  بحقوقها،  واإلقرار  اإلذعان  يقتضي  بها  والتصديُق 
ل هذه الكلمة. شرائع اإلسالم التي تفصِّ

والتصديق بالحسنى تصديق باإليمان وجزائه األخروي 
-وأعاله الجنة-، والدنيوي وهو الَخَلف على من أعطى 

وبذل لوجه الله تعالى.
محمد  ورسوله  عبده  على  وب��ارك  وسلم  اهلل  وصلى 

وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هلل رب العالمين.
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