عنوان الرســالة :كلمة «ال إله إال اهلل» يف القرآن الكريم :دراسة موضوعية.
الباحث :موسى بن سالم بن أحمد المالكي.

المشــرف :أ.د .محمد بن عبد العزيز بن محمد العواجي.

الدرجة :بحث مقدم لكلية القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية  -قسم التفسير وعلوم القرآن
بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة.

ً
اســتكمال لمتطلبات الحصول على درجة الماجســتير يف التفســير وعلوم القرآن ،ونال به
الدرجة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف األولى.

الجهة المانحة للدرجة :الجامعة اإلســامية بالمدينة المنورة كلية القرآن الكريم والدراسات
اإلسالمية  -قسم التفسير وعلوم القرآن.

سنة اإلجازة1439 - 1438 :هـ

الوصف المادي :تقع الرســالة يف مجلد واحد ،من ( )383صفحة.

#

J
األتمان األكمالن على خاتم
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم َّ
محم ٍد ،وعلى آله وصحبه أجمعين.
األنبياء والمرسلين نب ِّينا َّ

�أ َّما بعد:

فــإن كلمــة «ال إلــه إال اهلل» هي الكلمــة العظيمــة ،التي من أجلهــا ُخلِ َق
سل ،ومن أجلها ُأن ِْز ِ
ِ ِ
الر ُ
َ
الكتب السماوية.
لت
الخ ُ
ُ
لق ،ومن أجلها ُأ ْرس َلت ُّ

وال َّ
قدرا
شــك أن القــرآن الكريــم ،الــذي هو خاتــم الكتب ،وأعظمهــا ً
وأفصحها بيانًــا ،قد ُعني هبذه الكلمة العظيمة أ َّيما عناية؛ فقد وردت يف القرآن
الكريــم يف أربعين موض ًعــا ،وجاء القرآن لها بشــواهد وأدلة ،وقرهنا بأســمائه
وصفاتــه وأفعالــه ،وكذلك قرهنا بمــا تقتضيه من األوامــر والنواهي ،والمعاين
الجليلة ،التي ُّ
تدل على معناها ومقتضاها ،يف ســياقات قرآنية بديعة ،تشــهد َّ
أن
حق وأنَّه ﴿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﴾ [النمل.]٦ :
هذا القرآن ٌّ

َ
لــذاَّ ،
البحــث يف هذه الكلمــة العظيمة من خالل القــرآن الكريم؛ فيما
فإن
ســبق ذكره من أوجه تناول القرآن لها ،وكالم المفســرين فيما يرتبط هبا من ٍ
معان
ِّ
ملح ُ
بالغ األهمية؛ لما
أمر ٌّ
وأساليب وسياقات ،ودراسة ذلك دراسة موضوعية ٌ -
يرتتب عليه من تجلية معنى هذه الكلمة العظيمة وبيانه ،من خالل القرآن الكريم.

�أهمية املو�ضوع:

 -1كلمــة «ال إله إال اهلل» هــي أعظم كلمة وأشــرفها ،والقرآن هو أعظم
الكتب وأج ُّلها ،لذا فالبحث يتناول أعظم كلمة يف أعظم كتاب.
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 -2القــرآن الكريم هو المصدر األول يف فهم معنى هذه الكلمة العظيمة

ودالالهتا ،ومعرفة ذلك.

 -3تنوع واختالف أســاليب وســياقات القرآن الكريــم يف تقرير معنى

«ال إله إال اهلل».

 -4هذه الكلمة العظيمة تش ِّكل رافدً ا تربو ًّيا وإيمان ًّيا يف معانيها ودالالهتا

ويف ثمراهتا.

ٍ
بطــرق مختلفة،
 -5فتــح مجــاالت جديــدة لدراســة بعض المواضيــع

للوصــول إلى نتائج جديدة ،وخاصــ ًة المواضيع المرتددة بين علمي التفســير
والعقيدة أو التفسير والفقه.

 -6تأكيد حقيقة َّ
أن القرآن ال ينضب معينه وال تنتهي حكمه.

 -7دراسة كلمة «ال إله إال اهلل» من خالل كتب التفسير يربز جهود علماء

التفسير يف خدمة معنى هذه الكلمة العظيمة وبيانه.

�أ�سباب اختيار املو�ضوع:

 -1أهمية الموضوع وما ُذكِر فيه من أسباب.

 -2هــذه الكلمــة العظيمــة «ال إلــه إال اهلل» ،لم تنــل ح َّظها مــن البحث

والدراسة يف القرآن الكريم.

 -3عدم وجود دراســات ســابقة بالطريقــة والمنهج اللذين ســأتبعهما،

المختصين ،واهلل أعلم.
وذلك حسب بحثي وسؤال
ِّ

الماســة إلى معرفة طريقة القــرآن الكريم يف تناوله لكلمة
 -4الحاجــة
َّ

«ال إله إال اهلل» ،وسياقات القرآن الكريم يف ذلك.
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خاص ًة يف هــذا الزمن الذي كثر فيه دعاة
ملحةَّ ،
 -5تد ُّبــر القرآن ضرورة َّ

اإللحاد ،وهذه الدراســة لبن ٌة يف إبراز دور القــرآن الكريم يف عنايته بـ «ال إله إال

اهلل» والدعوة إليها والدفاع عنها.

الماسة إلى الرجوع إلى القرآن الكريم وفهم معانيه وتد ُّبره.
 -6الحاجة
َّ
 -7إثراء المكتبة اإلسالمية ،وخاصة يف التفسير الموضوعي.

 -8اإلسهام يف تد ُّبر معاين القرآن الكريم؛ من خالل معنى «ال إله إال اهلل»

وثمراهتا.

الدرا�سات ال�سابقة:
بعــد البحــث وســؤال المختصين ،لم أجد دراســة علميــة بحثت تناول
ٍ
ٍ
موضوعية على النحو الذي هتدف
بدراسة
القرآن الكريم لكلمة «ال إله إال اهلل»
إليه هذه الدراسة وتنتهجه.

ولكــن توجد شــذرات منثورة يف كتب المفســرين ،على اختالف طرقهم

ومناهجهم ،وهذا ما ستقوم الدراسة بجمعه ودراسته .أما ما بقي من المؤلفات
والدراسات التي تناولت معنى «ال إله إال اهلل» من ناحية عقدية بحتة ،فهي كثيرة،

تتطرق -يف مجملها-
وهي وإن كانت متخصص ًة يف الجانب العقدي ،لكنها لم َّ
إلــى تنــاول القرآن الكريم لكلمــة «ال إله إال اهلل» ،وهذا يف حــدِّ ذاته ُّ
يحث على
النظر والتساؤل ،وإن كانت ال تخلو من إشارات يسيرة إلى بعض المسائل.

وال نن�س��ى كذل��ك �أن م��ن الدرا�س��ات يف ه��ذه الكلمة العظيمة :الدراســات

كثير من علماء التفســير وعلماء اللغــة باإلعراب ،فمن
اللغويــة؛ فقد تناولها ٌ
ذلك ما ُأفرد بمؤ َّل ٍ
ٍّ
مســتقل ،ومنه ما كان ضمنًا :سواء يف التفسير أو يف غيره
ف
من الشروح.
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ومن �أبرز ما اطلعتُ عليه يف هذا املو�ضوع:
( -1معنــى ال إلــه إال اهلل) ،لبــدر الديــن محمــد بــن عبد اهلل الزركشــي

(ت794هـــ) ،تحقيــق :علــى محي الديــن القره داغــي ،دار االعتصــام ،عدد

صفحاته ( )178بقســميه دراســة الكتــاب والنص المحقــق ،والكتاب عظيم
الفائــدة ،وهــو يوهم مــن عنوانه أنه ســيتكلم عن معــاين كلمة «ال إلــه إال اهلل»
ويفســرها على غرار فعل أهل التفسير أو أهل العقيدة ،ولكنه نحى منحى أهل
ّ

كثيرا من الفوائد العقدية الجليلة
اللغة
وتوســع يف ذلك ،ومع ذلك فقد أضاف ً
َّ
الفريدة المتعلقة بكلمة التوحيد.

( -2كلمــة اإلخــاص وتحقيــق معناهــا) ،للحافــظ عبــد الرحمــن بن

شــهاب الدين بن رجب الحنبلي ،تحقيق :الشــيخ األلباين  ،$طبع المكتب
اإلسالمي ،وهو عبارة عن رسالة صغيرة يف ( )78صفحة ،وقد تناول ابن رجب
«ال إله إال اهلل» من خالل مجموعة من األحاديث صدَّ ر هبا رسالته ،وهي تتك َّلم
عــن مســألتين؛ �إحداهم��ا :أن من أتى يوم القيامة بالشــهادتين دخــل الجنة ولم

يحجــب عنها ،والثانية :أنه يحرم على النار .والخالف يف ذلك :هل المقصود

تحريم الخلود أو تحريم الدخول؟

ويقرر فيها منهج أهل الســنة يف فهم
يفرع على هذا مســائل كثيرة ِّ
وأخــذ ِّ
معنى كلمة التوحيد ،وأنه ال يكفي التل ُّفظ هبا ،بل ال بدَّ من مقتضاها وشروطها
وأركاهنا ،وهذه كلها مباحث عقدية محضة ليست داخلة فيما نحن بصدده.

( -3بيان معنى ال إله إال اهلل) ،لســماحة الشــيخ العالمــة :عبد العزيز بن

عبد اهلل ابن باز ،من مطبوعات وزارة الشــؤون اإلســامية والدعوة واألوقاف

بالسعودية ،وهي عبارة عن رسالة صغيرة الحجم عدد صفحاهتا ( )45صفحة
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تعــرض فيها الشــيخ  $للكالم علــى أهمية كلمة
مــن القطــع الصغير ،وقد َّ
التوحيــد ثم ب َّين كيف وقع الشــرك يف النــاس ،وكيف وصل النــاس إلى عبادة

ً
فصــا يف مقتضى كلمة
األصنــام ،وأن هــذا مناقــض لكلمة التوحيــد ،ثم عقد
ً
وفصل آخر يف نواقضها.
التوحيد،

( -4شــرح تفســير كلمة التوحيد) ،لمعالي الشــيخ الدكتور :صالح بن

فــوزان الفوزان ،وهي عبارة عن شــرح لتفســير اإلمام محمد بــن عبد الوهاب

لكلمــة التوحيــد ،والرســالة صغيــرة الحجم؛ عــدد صفحاهتــا ( )48صفحة،
طبــع دار اإلمــام أحمد ،وتك َّلمت عن معنى كلمة التوحيــد من جانبه العقدي،

وأضاف معالي الشــيخ صالح الفوزان تفســير علماء الكالم والجهمية وبعض

الفرق والرد عليهم وتفنيد أقوالهم.

( -5شهادة أن ال إله إال اهلل) ،للدكتور :صالح عبد العزيز عثمان سندي،

وهو بحث رصين جيد يف ( )122صفحة ،طبع دار اإلمام مسلم ،تناول معناها
عند أهل العقيدة ،وإعراهبا وفضلها وشروطها ،وأهم ما تثبته وتنفيه.

( -6شــرح شــروط ال إله إال اهلل) ،لخالد علي المرضي الغامدي ،وهو

موســع جدًّ ا ،وهو عبارة عــن مجلد يف ( )500صفحة ،طبــع مكتبة دار
بحــث َّ

يتطرق إلى
الحجاز ،لكنه اقتصر على شرح شروط «ال إله إال اهلل» وبياهنا ،ولم َّ

ما سوى ذلك من المباحث.

تأصيل ودراسة) ،رسالة علمية مقدَّ مة
( -7شروط شهادة «ال إله إال اهلل»
ً

لنيل درجة الماجســتير بالجامعة اإلســامية ،للباحث :محمد عبد اهلل مختار،
وقد اقتصر البحث على شروط «ال إله إال اهلل».
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( -8المســائل العقديــة المتعلقة بـــ«ال إله إال اهلل» من خــال األحاديث
الواردة يف الكتب التســعة) ،وهي رســالة علمية بالجامعة اإلسالمية لنيل درجة
الماجستير ،مقدمة من الباحث :إيهاب نادر على موسى.
«( -9ال إله إال اهلل» معناها وشروطها ولوازمها عند السلف) ،وهي رسالة
علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير بجامعة أم القرى ،مقدمة من الباحث :فهد
كريم األنصاري.

( -10األحاديث الواردة يف «ال إله إال اهلل» جم ًعا ودراســة) ،وهي رسالة
علميــة مقدمــة لنيل درجــة الدكتــوراه يف كلية الحديــث بالجامعة اإلســامية
بالمدينة المنورة ،مقدمة من الباحث :أيمن أحمد الرحيلي.
هــذه أبــرز الكتب التــي وقفت عليهــا ،وغيرها كثير ،ولكن لتشــاهبها يف
المضمون والطريقة اقتصرت على ما سبق ذكره.

بكرا يحتاج إلى بحث ودراسة ،وأسأل اهلل
وقد تب َّين أن الموضوع ما زال ً
التوفيق للقيام بذلك خير قيام ،واهلل ولي التوفيق.

خطة الر�سالة:

ت�شتمل خطة الر�سالة على :مقدمة ،وتمهيد ،وخمسة فصول ،وخاتمة،
وفهارس.

املقدمة :وفيها أهمية الموضوع ،وســبب اختياره ،والدراســات السابقة

له ،وخطته ،ومنهجه.

التمهيد :معنى «ال �إله �إال اهلل» يف اللغة واال�صطالح.
الف�صل الأول :داللة القر�آن الكرمي على كلمة «ال �إله �إال اهلل».
املبحث الأول :داللة القرآن على فضلها.
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املبحث الثاين :داللة القرآن على معناها.

املبحث الثالث :داللة القرآن على أركاهنا.

املبحث الرابع :داللة القرآن على شروطها.

املبحث اخلام�س :داللة القرآن على نواقضها.

املبحث ال�ساد�س :داللة القرآن على صفاهتا.

املبحث ال�سابع :داللة القرآن على فهم ك َّفار قريش لمعناها.

الف�صل الثاين :ال�سياقات القر�آنية الواردة فيها.
املبحث الأول :سياق الشهادة بالتوحيد.

املبحث الثاين :سياق تصديق وتأييد األنبياء السابقين ۏ.

املبحث الثالث :سياق تصديق وتأييد النبي محمد ﷺ.
املبحث الرابع :سياق االستدالل بخلق الكون عليها.

املبحث اخلام�س :سياق االستدالل بخلق اإلنسان عليها.

الف�صل الثالث :الأمور املقرتنة بها يف القر�آن الكرمي.
املبحث الأول :األسماء والصفات المقرتنة هبا يف القرآن الكريم.

املبحث الثاين :المعاين المقرتنة هبا يف القرآن الكريم.

املبحث الثالث :األوامر والنواهي المقرتنة هبا يف القرآن الكريم.

الف�صل الرابع� :سياقاتها يف الآيات املكِّية واملدنية و�أثره يف املعنى.
املبحث الأول :ورودها يف اآليات الم ِّكية والمدنية.

املبحث الثاين :سياقاهتا يف اآليات الم ِّكية.
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املبحث الثالث :سياقاهتا يف اآليات المدنية.

املبحث الرابع :المقارنة بين سياقاهتا يف اآليات الم ِّكية والمدنية.

الف�صل اخلام�س :ثمرات «ال �إله �إال اهلل» يف القر�آن الكرمي.
املبحث الأول :توحيد اهلل جل وعال.

املبحث الثاين :تصديق دعوة األنبياء عامة عليهم الصالة والسالم.

املبحث الثالث :تصديق خاتم األنبياء والمرسلين ۏ.
املبحث الرابع :التصديق بالكتب السماوية.
املبحث اخلام�س :التصديق بيوم القيامة.

املبحث ال�ساد�س :التصديق بأن اإلسالم هو الدين الحق.
املبحث ال�سابع :مغفرة الذنوب.

املبحث الثامن :األمن من العذاب.

املبحث التا�سع :تحقيق الهداية.

املبحث العا�شر :الحفظ والرعاية.

املبحث احلادي ع�شر :جلب الرزق.

املبحث الثاين ع�شر :الدخول يف رحمة اهلل.

اخلامتة:

وفيه��ا يت��م عر���ض �أه��م النتائ��ج والتو�صي��ات واالقرتاح��ات الت��ي تو�ص��ل
�إليها الباحث.
الفهار�س:
		
 -1فهرس اآليات.
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 -2فهرس األحاديث.

 -3فهرس اآلثار		.

		
 -5فهرس األعالم.

 -7فهرس الموضوعات.

 -4فهرس األشعار.

 -6ثبت المصادر والمراجع.

منهج الر�سالة:

المفسرين.
 -1أتبع المنهج االستقرائي ،وذلك يف جمع اآليات وأقوال
ِّ

المفســرين؛
 -2ثــم أتبــع المنهــج التحليلي يف دراســة اآليــات وأقوال
ِّ

الستنباط الدالالت والسياقات والثمرات ،وما اقرتن هبا من المعاين واألحكام.
 -3أتناول علوم القرآن المتصلة باآليات مما يؤ ِّثر يف معنى اآلية.

 -4أبين الغريب من األلفاظ والمشرتك والمتشابه والكالم عليها.

المفســرين :أســلك مســلك الجمع أو الرتجيح
 -5عند اختالف أقوال
ِّ

بحسب ما يقتضيه المقام.

 -6التعليــق على مــا يحتاج لتعليق مــن أقوال أهل العلــم ،وعرض كل

ذلك يف أسلوب أدبي.

 -7مراعاة قواعد اللغة واإلمالء والرتقيم.

 -8عــزو اآليات وكتابتها بالرســم العثماين من مصحف المدينة ،وذلك

يف المتن؛ حتى ال تكرب الحواشي.

 -9تخريج األحاديث واآلثار؛ فإن كان الحديث أو األثر يف الصحيحين

خرجتــه من كتــب الســنة ،وأذكر حكــم علمــاء الحديث
فأكتفــي هبمــا ،وإال َّ
المعتربين عليه إن وجد.

 -10توثيق النقول واألقوال من مصادرها األصلية.
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 -11توثيق األبيات الشعرية ونسبتها إلى قائليها ،فإن كان للشاعر ديوان

اكتفيت بالتوثيق منه ،وإال فمن المصادر األصيلة يف الباب.
 -12التعريف باألعالم غير المشهورين.

 -13التعريف بالبلدان واألماكن من المصادر القديمة والحديثة.

اخلامتة:

محم ٍد،
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحات ،وصلى اهلل وسلم على نب ِّينا َّ

وعلى آله وصحبه أجمعين،

�أما بعد:

ففي ختام هذه الر�سالة الذي �شرفت فيها بدرا�سة كلمة التوحيد «ال �إله �إال
تو�صلت �إليه من نتائج
اهلل» يف الق��ر�آن الك��رمي درا�س � ًة مو�ضوع َّية ،ف ��إين �أخل�ص ما َّ
يف هذا البحث:
 -1أن القــرآن الكريــم هــو أعظم مصدر للعلــم بالتوحيد ،وهــو المنبع

الصــايف ،ويحصل به من تفاصيله وجمله ما ال يحصل بغيره ،ثم تأيت بعد ذلك
وموضحة.
السنة النبوية الصحيحة :شارح ًة ومب ِّين ًة
ِّ

 -2دالئــل عظمة كلمــة التوحيد كثيرة جدًّ ا ،وأعظــم دليل على عظمتها
وفضلها :شهادة اهلل  عليها ،ثم شهادة المالئكة و ُأولي العلم.

موضوع ذو أهمية بالغة؛ وذلك ألنَّه معي ٌن على
 -3إعراب كلمة التوحيد
ٌ

معرفة معناها وفهمه ،ومعرفة الصواب يف ذلك.

(بحق) ،وهو
(حق) أو
ٍّ
 -4الصــواب يف خرب (ال) أنه محــذوف وتقديره ٌّ
الذي د َّلت عليه أدلة الكتاب والسنَّة ،وأجمع عليه علماء الملة.
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 -5لمعرفــة المعنــى الصحيح لكلمــة التوحيد :ال بدَّ مــن معرفة ركنين
أساسيين؛ من أجل أال يقع الخلل والخطأ يف معنى هذه الكلمة العظيمة:
بحق.
حق ،أو ٍّ
الأول :أن خرب (ال) المقدَّ ر هوٌّ :

الثاين :أن معنى اإلله هو :المعبود.

فيكون املعنى لكلمة التوحيد :ال معبود بحق إال اهلل.

ست
 -6وردت كلمة التوحيد يف أربعين موض ًعا ،يف تسع وثالثين آية ،يف ٍّ
وعشرين سورة ،يف ست صيغ:
 الأوىل ﴿ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﴾.

 الثانية ﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾.

 الثالثة ﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﴾.

 الرابعة ﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﴾.
 اخلام�سة ﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﴾.

 ال�ساد�سة ﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﴾.

مكرر ًة يف آية واحدة ،يف سورة آل عمران ،قال تعالى﴿ :ﭤ
ووردت َّ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﴾

[آل عمران.]18 :

ووردت مكــررة يف ســور (آل عمــران ،األنعــام ،التوبــة ،طــه ،األنبياء،
القصص ،غافر ،الحشر).

 -7أن القــرآن الكريم جــاء بالداللة على معنى كلمــة التوحيد وأركاهنا
وشروطها بعدة سياقات ،مقرتنة باألدلة المتنوعة ،التي تدل على استحقاق اهلل
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 -8أن ك َّفــار قريــش كانوا على فهــم وإدراك تا ٍّم لمعنى كلمــة التوحيد،

وأهنا تنقض معتقداهتم يف األصنام واألوثان ،ولذلك اشــتدَّ إنكارهم وعنادهم

واستكبارهم عن قبولها.

بالحجة والدليل بالدليل،
الحجة
 -9عندما عجز المشركون عن مقارعة
َّ
َّ

وعلمــوا أن العناد والحجج الواهية لــن تفيد يف ر ِّد الحق الب ِّين الواضح ،لجأوا

إلــى التخ ُّلص من تبعة ملتهم ومعتقدهم بأن قالوا ﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ ﴾ [الزخرف.]22 :

المهمة يف
 -10أن كلمة التوحيد ُذكرت يف قصص األنبياء عند المواقف
َّ

حياهتــم؛ لتبيين أن مهمتهم جمي ًعا تقريــر التوحيد الخالص والدعوة إليه ،وهو
الرسل وأنزل الكتب.
الذي من أجله خلق اهلل الخلق ،وأرسل ُّ

 -11وردت كلمــة التوحيد يف قصص خمســة من األنبياء :يونس ڠ،

محمد ﷺ.
وموسى ڠ ،وسليمان ڠ ،وعيسى ڠ ،ونب ِّينا َّ

 -12من أعظم األدلة على أنه سبحانه ال إله إال هو :ما أبدعه -سبحانه-

يف هــذا الكون الفســيح من اآليات الباهــرة الدالة على قدرتــه وحكمته وبديع

صنعه ،وأن ذلك ال يكون إال من إله واحد يف ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته.
 -13من دالئل عظمة كلمة التوحيد أهنا اقرتنت بعدة أمور:

ً � 
اســما وصفــة هلل تعالــى ،يف مئــة موضع من
أول :اقرتنــت بثالثيــن
ً
المواضع التي وردت فيها كلمة التوحيد.

تكــرارا :الدعوة لتوحيد
 ثان ًي��ا :اقرتنــت بعدة معاين ،أهمها وأكثرها
ً
اهلل تعالى وإفراده بالعبادة.
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موجــ ٌه للنبي ﷺ،
 ثال ًث��ا :اقرتنــت بعــدة أوامر ونواهــي ،منها ما هو َّ
موج ٌه للمؤمنين ،ومنها
موج ٌه لألنبياء السابقين ۏ ،ومنها ما هو َّ
ومنها ما هو َّ
موج ٌه للمشركين يف مكة وغيرهم.
ما هو َّ
ٍ
بحشــد ٍ
كبير
 -14أن كلمــة التوحيــد جــاءت يف القــرآن الكريــم مقرتن ًة

من المعاين واألدلة واألســماء والصفــات واألوامر والنواهــي ،وكل ما اقرتن
بكلمة التوحيد يناله شــرف االقرتان؛ وذلك لما تحمله كلمة التوحيد من تقرير
األلوهية والربوبية هلل سبحانه.
 -15عــدد اآليــات المكيــة التــي وردت فيهــا كلمــة التوحيــد :خمس
وعشــرون آية ،يف ثماين عشــرة ســورة ،وعدد اآليات المدنية التي وردت فيها
كلمة التوحيد :أربع عشرة آية ،يف ثماين سور.
 -16فضائــل وثمــار كلمــة التوحيد كثيرة جــدًّ ا ال يمكــن اإلحاطة هبا،
ولكن نقول كما قال ابن عبدالهادي يف ختام كتابه (مسألة يف التوحيد وفضل ال
إله إال اهلل)« :وما قلنا بعض بعض فضائلها ،ولو مدَّ البحر بِعيدان الشجر أقال ًما
ما بلغ عشر عشر فضائلها»(((.

�أهم التو�صيات:

 -1تــم يف هــذا البحــث التطــرق للشــهادة بالتوحيد «ال إلــه إال اهلل» ،يف
القرآن الكريم ،ولعله من المناسب كذلك إكمال البحث يف الشهادة للنبي ﷺ
بالرسالة والنبوة يف القرآن الكريم.

 -2جمــع ثمــار وفضائــل كلمة التوحيــد الــواردة يف القــرآن وتأصيلها
ً
كثيرا منها ابن عبد الهادي يف كتابه (مســألة
تأصيــا علم ًّيا؛ حيث إنه قد جمــع ً
يف التوحيد).

((( مسألة يف التوحيد ،البن عبد الهادي (.)116
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 -3دراســة الــدالالت الرتبويــة واإليمانيــة لكلمــة التوحيــد من خالل

ثمراهتا.

 -4المقــرن بكلمة التوحيد من المعاين موضوع واســع ،وجدير بمزيد

من البحث ،حيث يمكن استقصاؤها يف بق َّية القرآن الكريم.

 -5من خالل كثرة رجوعي لتفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن» تب َّين
وبعبارة ٍ
ٍ
غاية يف الدِّ َّق ِة والسالســة
لــي بأن له عناي ًة فائقــ ًة جدًّ ا بالجانب العقدي،
والشمول؛ لذا أوصي بدراسة المنهج العقدي يف تفسير السعدي .$

ٌ
عظيم النفع،
غزير الفائــدة،
علم
ُ
جليــل يف معانيهُ ،
 -6التفســير العقــدي ٌ
لب معــاين كالم اهلل َّ
جل وعال ،وحســب اطالعي فإين أظــ ُّن أنه ال يوجد
وهــو ُّ

تفســير يمكن أن يوصف بأنه تفســير عقــدي للقرآن ،كما يوجد تفســير فقهي،
وتفســير باألثــر؛ لذا أوصي بأن يفتــح المجال يف البحث فيــه ،ووضع القواعد

واألسس له.

المفســرين يف تقريــر العقيدة مــن خالل تفاســيرهم،
 -7جمــع جهــود
ِّ

ودراستها.
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