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محمدا رسول اهلل -ٛ .أول أمر وأول نيي في كتاب اهلل تعالى.
-------------------------

الخطبة األولى

أما بعد :فاتقوا اهلل ّأييا المسممون ،وأطيعوا اهلل ورسولو لعمكم تفمحون.
ّ
إن لكل مبدأ ٍ
ّأييا الناسَّ ،
ىد ٍام قوالً أُسِّس عميو ،وا َّن اإلسالم
باطل كممةً يبنى عمييا ،وا ّن لكل مذىب ّ
وىو دين الحق ِ
كممتُو التي بُنِي عمييا وأصمُو الذي أسِّس عميو ىو "ال إلو إال اهلل ،محمد رسول اهلل".
ُ
ش َعبو،
الدين
الدين
وبني عمييا اإليمان و ُ
الحق ،وىذه الكممة العظيمةُ ترجع إلييا أصول ّ
ّ
فيو ّ
وفروعوُ ،
ُ
سيوف الجياد في ِ
ونصب اهلل ألجميا
وج ِّردت
وألجميا أنزل اهلل
ُ
سبيل اهللَ ،
الرس َل ُ
َ
الكتب وأرسل ُ
النار ألعدائيا ،وكفى "ال إلو إال اهلل" شرًفا
الجن َة ألىل "ال إلو إال اهلل" ،وخمق ّ
ان ،وخمق اهلل ّ
الميز َ
ٍ
ٍ
شيادة نوه بيا وش ِيد بيا أعظم و ُّ
وعمُ َّو منزلة أنيا أعظم و ُّ
شاىد وىو
أعز
أجل
أجل و ّ
ومنزلةً وفضالً ُ
ّ
شيد بيا المالئكة وأولو العمم ،قال اهلل تعالىَ :ش ِي َد المَّوُ أََّنوُ ال ِإَل َو ِإالَّ ُى َو َواْل َمالئِ َكةُ
رب العالمين ،ثم َ
ّ
ِ
يم [آل عمران .]ٔٛ:وىي ّأو ُل شيء دعت إليو
َوأ ُْولُوا اْل ِعْمِم قَائِ ًما بِاْلِق ْس ِط ال ِإلَ َو ِإالَّ ُى َو اْل َع ِز ُ
يز اْل َحك ُ
ول ِإالَّ ُن ِ
ك ِم ْن رس ٍ
وحي
أم َميم ،قال اهلل عز وجلَ :و َما أ َْر َسْم َنا ِم ْن َقْبِم َ
َُ
ُ
األنبياء عمييم الصالة والسالم َ
َّ
اع ُب ُد ِ
ون [األنبياء.]ٕ٘:
ِإلَ ْي ِو أََّنوُ ال ِإلَ َو ِإال أ ََنا َف ْ
المنوه عنيا في قولو تعالى :فَأ َْن َز َل المَّوُ َس ِك َينتَوُ َعمَى َر ُسوِل ِو َو َعمَى
و"ال إلو إال اهلل" كممةُ التقوى ّ
ٍ ِ
ِِ
َىَميا و َك َ َّ ِ ِّ
ين وأَْل َزميُم َكِمم َة التَّ ْقوى و َك ُانوا أ َ َّ ِ
يما [الفتح .]ٕٙ:وىي
ان الموُ ب ُكل َش ْيء َعم ً
اْل ُم ْؤمن َ َ َ ْ َ
َحق بيَا َوأ ْ َ َ
َ َ
أو ُل واجب عمى المكمّف كما ىو قول أئمة السمف رضي اهلل عنيم ،وليس أول و ٍ
اجب النظر وال
ّ
ّ
ّ
النبي قالِ (( :
رت
القصد إلى النظر ،كما في الصحيحين من حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو أن َّ
َ
أم ُ

يدعو
أن أقاتل الناس حتى يشيدوا أن ال إلو إال اهلل وأني رسول اهلل)) ،و َ
أمر معا ًذا رضي اهلل عنو أن َ
أول شيء إلى الشيادتين.
أىل اليمن َ
َ
ِ
أكثر من أن يحصييا المقا ُل في ىذا المقام،
واآليات واألحاديث في فضل ىذه الكممة العظيمة ُ
وحسبنا أن نشير إلى ذلك إشارةً ،وأوجز في ىذا العبارةَّ ،
لتتحرك
الحية
فإن النفوس المؤمنةَ والقموب ّ
ّ
بأشق األعمال و ِّ
ال
إلى جزيل الثواب واتِّقاء أليم العقاب بالقيام
أشد الفعال ،فكيف إذا كان العمل سي ً
ّ
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يسير وثو ُابو أعظم الثواب ويد أر اهلل بو أعظم العق ِ
قوًيا،
ًا
اب؟! ال ش ّ
ك أن الدافع ليذا العمل يكون ّ
ِ
دائما ،وىذا الشأن ىو ما يميق بـ"ال إلو إال اهلل".
ويكون العزم
ِّ
مصم ًما واالستكثار متواصال ً

فمما ورد في فضميا ما رواه الشيخان من حديث عبادةَ بن الصامت رضي اهلل عنو قال :قال رسول
ّ
محمدا عبده ورسولو وأن عيسى عبد اهلل
اهلل (( :من شيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو وأن
ً
الجن َة عمى ما كان ِمن
حق والنار ّ
ورسولو وكممتو ألقاىا إلى مريم وروٌح منو والجنة ّ
حق أدخمو اهلل ّ
أن
أيضا أن َّ
النبي قال(( :من شيد أن ال إلو إال اهلل و ّ
عمل)) .وروى مسمم والترمذي من حديثو ً
حرم اهلل عميو النار)) .وفي الصحيحين من حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو قال:
محم ًدا رسول اهلل ّ
ّ

قال رسول اهلل (( :اإليمان بضعٌ وسبعون شعبة ،فأعالىا قول :ال إلو إال اهلل ،وأدناىا إماطة األذى
تدع ذنًبا وال يشبِيُيا
الحياء شعبة من اإليمان)) .وفي الحديث(( :ال إلو إال اهلل ال َ
عن الطريق ،و ُ
عمل)) .وعن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قال :قال رسول اهلل ِّ (( :
جددوا إيمانكم؛ أكثروا من قول :ال

إلو إال اهلل)) رواه أحمد بسند حسن .وروى الشيخان عن أبي أيوب رضي اهلل عنو أن النبي قال:

عشر مرات
((من قال :ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو لو الممك ولو الحمد وىو عمى كل شيء قدير َ
النبي قال(( :من قال :ال
كان كمن أعتق أربع َة أنفس من ولد إسماعيل)) .وليما عن أبي ىريرة أن َّ
إلو إال اهلل وحده ال شريك لو لو الممك ولو الحمد وىو عمى كل شيء قدير مائةَ مرة في ّأول يو ِمو
ِ
كعدل عت ِ
يومو ذاك)).
ق عشر رقاب ،وكتبت لو مائة حسنة ،وكانت ًا
ُك ّن
حرز لو من الشيطان َ
وىذه الكممة الجميمة الكبيرة المعاني ّبينت األدلة شروطَيا ،ووصفت أحواليا التي تجب مراعاتيا
لتكون ىذه الكممة نافع ًة لصاحبيا في الدارين ،شافع ًة لو عند ربو ،مقبول ًة في المأل األعمى؛ بأن

يقوليا المسمم ـ وىذا من شروطيا ـ أن يقوليا المسمم وىو يعمم معناىا ويفقو داللتيا كما قال تعالى:
وال يمِم ُ َِّ
ون ِم ْن ُدونِ ِو َّ
اعةَ ِإالَّ َم ْن َش ِي َد بِاْل َح ِّ
ون [الزخرف ،]ٛٙ:فاشترط
الشفَ َ
ق َو ُى ْم َي ْعمَ ُم َ
ين َي ْد ُع َ
ك الذ َ
َ َْ
َّ
َّ
موقنا بيا كما
استَ ْغِف ْر ِل َذ ْنبِ َك [محمد .]ٜٔ:وأن يقوَليا ً
العمم ،وقال تعالىَ :ف ْ
اعَم ْم أََّنوُ ال ِإَل َو ِإال الموُ َو ْ
ِ
صا من قمبو ،يبتغي بذلك
قال (( :من قال :ال إلو إال اهلل موقنا بيا دخل الجنة)) .وأن يقوليا مخم ً
برب
نافيا
ِّ
ومتبرئا مما نفت من الشرك ّ
وجو اهلل عز وجل ،مثبِتًا ما أثبتت من التوحيد هلل عز وجلً ،

أسعد
العالمين ،كما في الصحيح من حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو قال :قمت :يا رسول اهلل ،من
ُ
خالصا من قمبو ـ أو :نفسو ـ)) .وأن يقوليا المسمم
الناس بشفاعتِك؟ قال(( :من قال :ال إلو إال اهلل
ً
ِ
ِّ
الجيني رضي اهلل عنو قال :قال رسول اهلل
لسانو ،لما روى أحمد عن رفاعة
قمبو َ
مصد ًقا بيا ،يوافق ُ
ّ
(( :ال يموت عبد يشيد أن ال إلو إال اهلل وأني رسول اهلل ِ
صدقًا من قمبو ثم ِّ
يسدد إال دخل الجنة)).
وأن يقوليا ِ
محبِّا ليا ولما دلّت عميو من التوحيد هلل ،مبغضا لما نفَت من الشرك باهلل ،قال تعالىُ :ق ْل

ِ
َّ
ِ
َّ
َّ
ِ
يم [آل عمران .]ٖٔ:وأن
ُّون الم َو َفاتَّبِ ُعونِي ُي ْحبِ ْب ُك ْم الموُ َوَي ْغف ْر لَ ُك ْم ُذ ُن َ
ِإ ْن ُك ْنتُ ْم تُحب َ
وب ُك ْم َوالموُ َغفُ ٌ
ور َرح ٌ
عما دلّت عميو من النواىي ،قال عز وجلَ :وقَالُوا
َ
ينقاد ويخضع لما دلت عميو من األوامر ،وينزجر ّ
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ِ
ير [البقرة .]ٕٛ٘:وأن يتقبَّل شريعة اإلسالم جممة وتفصيالً
َس ِم ْع َنا َوأَ َ
ط ْع َنا ُغ ْف َرَان َك َرب ََّنا َوِالَ ْي َك اْل َمص ُ
جئت بو)) .والشرطُ
تبعا لما ُ
بالرضا والفرح و ّ
المحبة كما قال (( :ال يؤمن أحدكم حتى يكون ىواه ً
ويتبر من الشرك ،لقولو تعالى :وِا ْذ َق َ ِ ِ
ِ
يم
عبد من دون اهللَّ ،أ
يكفر المسمم بما يُ َ
الثامن ليا أن َ
ال إ ْب َراى ُ
َ
يو وقَو ِم ِو إَِّننِي بر ِ
ِِ
ط َرنِي فَِإَّنوُ َس َي ْيِد ِ
ين [الزخرف .]ٕٚ ،ٕٙ:فقائل ذلك
ون ِإالَّ الَِّذي فَ َ
اء م َّما تَ ْعبُ ُد َ
ََ ٌ
ألَب َ ْ
ِ
طيا تنفعو وتنجيو.
مستجم ًعا شرو َ
فمما دلت عميو دلّت عمى ثالثة
وكان ىذا الفضل المبين ليذه الكممة ألنيا دلّت عمى أمور عظامّ ،

أمور كبار عمييا مدار اإلسالم:
وحده ال شريك لو ،العبادات الظاىرة والباطنة ،األقوال واألفعال،
األول :إثبات العبادة كمِّيا هلل َ
ُّ
ِّ ُّ
يترك مع النية الصالحة ،وحتى
اإلرادات والمقاصد ،ودخل في ذلك كمو كل أمر يفعل وكل نيي َ
بالنية الصادقة الصالحة .فأثبتت ىذه
األفعال التي يفعميا اإلنسان بدافع الغري ِزة تكون عبادةً هلل تعالى ّ
معبود بحق إال
الكممة العبادة هلل سبحانو وتعالى ،ونفتيا عن غير اهلل ،فإن معنى "ال إلو إال اهلل" ال
َ
اهلل ،وىذا توحيد العبادة.

األمر الثاني :داللتيا عمى إثبات صفات اهلل عز وجل ،صفات كمالو المطَمق كمّيا ،فإن معنى اإللو
ىو المعبود الذي تأليو القموب وتدعوه ِ
وتحّبو وتعظّ ُمو وترجوه وتتو ّكل عميو وتستعين بو وتستغيث بو
ِ
مستحقِّا لمعبادة كمِّيا
وتستعيذ بو؛ لما اتَّصف بو من صفات الكمال والجالل من جميع الوجوه ،فكان

كثير ما يذكر اهلل تعالى صفاتو المقدسة بعد "ال إلو إال اهلل"
لعظيم صفاتو وجالل أسمائو؛ وليذا ًا
ِ ِ َّ
َّ
ُّوم [البقرة ،]ٕ٘٘:وقولو تبارك وتعالى في آخر سورة
كقولو عز وجل :الموُ ال إَل َو إال ُى َو اْل َح ُّي اْل َقي ُ
الحشرُ :ىو المَّوُ الَِّذي ال ِإَل َو ِإالَّ ُىو َع ِالم اْل َغ ْي ِب و َّ
اد ِة [الحشر ،]ٕٕ:وذلك توحيد أسمائو وصفاتو.
الشيَ َ
ُ
َ
َ
َ
توحيد ربوبيتو وأنو العزيز الحكيم في أفعالو وشرعو
تضمنت ىذه الكممة العظيمة
األمر الثالث:
َ
ّ
وقدره ،ما شاء اهلل كان ،وما لم يشأ لم يكن ،تبارك اهلل رب العالمين.
فما أعظم ىذه الكممة ،وما أجمَّيا ،وكان الصحابة رضي اهلل تعالى عنيم كانت ىذه الكممة عندىم

أحب إلييم من أمواليم وأنفسيم وأوطانيم ،وكان بالل رضي اهلل عنو َّ
ٍ
َّ
يعذب من
أحب
شيء إلييمّ ،
أح ٌد أحد؛ يشير إلى أن اهلل
يتعرض لإلىانة ،فكان ال يزيد عمى أن يقولَ :
أجميا في الرمضاء ،وكان ّ
الشرك واألوثان واألنداد
يعبد من دون اهلل ،وخمع
َ
ىو الواحد ،وأنو ال إلو إال اهلل ،وأنو قد كفر بما َ
وأصحابيا.

خالق إال اهلل وقال بأن اإللو ىو القادر عمى
ازق إال اهلل وال
َ
أما من قال :إن معنى ىذه الكممة ال ر َ
وّ
فإن المشركين كانوا ِيقرون بأن اهلل ىو الخالق الرازق ولم يدخميم ذلك
االختراع فإنو لم َ
يفقو معناىاّ ،

في اإلسالم؛ ألنيم لم يثبتوا ما أثبتتو ولم ينفوا ما نفتو .وىذا قد جيل معنى "ال إلو إال اهلل" ،وانو من

النبي لما
فإن َّ
أعمم [منو] بشيادة أن ال إلو إال اهللّ ،
النقص المبين عمى المسمم أن َ
يكون المشركون َ
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يقبموىا ،وذلك ما د ّل عميو قول اهلل
قال لقريش(( :قولوا :ال إلو إال اهلل تفمحوا)) استكبروا وعاندوا ولم َ
اآلليةَ ِإلَيا و ِ
ِ
ال اْل َك ِافرون َى َذا س ِ
اح ًدا ِإ َّن َى َذا
اء ُى ْم ُم ْنِذٌر ِم ْنيُ ْم َوقَ َ
احٌر َك َّذ ٌ
اب أ َ
تعالىَ :و َع ِج ُبوا أ ْ
ُ َ
َ
َن َج َ
َج َع َل َ ً َ
اب [ص ،]٘ ،ٗ:حتى أدخل اهلل اإلسالم عمى من ىداه اهلل منيم.
َل َش ْي ٌء ُع َج ٌ
أمره واجتناب نو ِ
ِ
محم ًدا رسول اهلل طاعةُ ِ
شيادة َّ
عبد المسمم ربَّو بما شرع رسولو ،
ومعنى
اىيو وأن َي َ
أن ّ
فال يعبد اهلل بالبدع والمحدثات لقولو عميو الصالة والسالم(( :من ِ
عمل عمال ليس عميو أمرنا فيو
ُ َ

رد)) ،وأن ِّ
المحبة الصادقة لو  ،وفي الحديث عن
ق المسمم أخباره عميو الصالة والسالم ،مع
ّ
يصد َ
ّ
أكون َّ
أحب إليو من ولده ووالده والناس أجمعين)).
النبي (( :ال يؤمن أحدكم حتى َ

أييا المسممون ،حقِّقوا معاني ىذه الكممة العظيمة ،واعتنوا بما دلّت عميو ،وفي الحديث(( :من كان
ِ
أساس الممة،
آخر كالمو من الدنيا ال إلو إال اهلل دخل الجنة)) ،فإنيا مفتاح الجنة والمنقذ من النار و ُ
ف عَم ْي ُكم اْليوم وال أ َْنتُم تَ ْح َزُن َِّ
ِ ِ
آم ُنوا
ّ
ون الذ َ
َ
ين َ
ْ
الجنة ألىل "ال إلو إال اهلل" ،قال تعالىَ :يا ع َباد ال َخ ْو ٌ َ ْ َ ْ َ َ
ِِ
ِ
سالميم بالشيادتين،
ين ْاد ُخمُوا اْل َجَّنةَ أ َْنتُ ْم َوأ َْزَو ُ
اج ُك ْم تُ ْح َب ُر َ
بِ َآيات َنا َو َك ُانوا ُم ْسمم َ
ون [الزخرف ،]ٚٓ-ٙٛ:وا ُ
ِ
والنار ألعدائيا ،قال تعالى :فَِإَّنيم َيوم ِئٍذ ِفي اْل َع َذ ِ
ين ِإَّنيُ ْم َك ُانوا
ون ِإَّنا َك َذل َك َن ْف َع ُل بِاْل ُم ْج ِرِم َ
اب ُم ْشتَِرُك َ
ُْ ْ َ
َّ َّ
ون [الصافات.]ٖ٘-ٖٖ:
ِإ َذا ِق َ
يل َليُ ْم ال ِإَل َو ِإال الموُ َي ْستَ ْكبِ ُر َ
ِ
بارك اهلل لي ولكم في القر ِ
بيدي
اآليات والذكر الحكيم ،ونفَعنا
آن العظيم ،ونفعني واّياكم بما فيو من
ِ
سيد المرسمين وقولو القويم ،أقول قولي ىذا ،و ِ
العظيم لي ولكم ولسائر المسممين من ك ّل
أستغفر اهلل
ّ
َ
َ
ذنب ،فاستغفروه إنو ىو الغفور الرحيم.
-------------------------

الخطبة الثانية
ِ
ك لو ذو الجالل واإلكرام،
وحده ال شري َ
إلو إال اهلل َ
ُ
الحمد هلل الممك القدوس السالم ،وأشيد أن ال َ
الميم ِّ
صل
محم ًدا عبده ورسولو بعثَو اهلل بالرحمة والتوحيد ومكارم األخالقَّ ،
وأشيد أن نبيَّنا ّ
وسيدنا ّ
ِّ
محمد ،وعمى آلو وصحبو الكرام.
وسمم وبارك عمى عبدك ورسولك ّ
أما بعد :فاتقوا اهلل تعالى وأطيعوه؛ تيتدوا وترشدوا ِ
لخير أموركم في ىذه الدار وفي دار القرار.
ّ
ِ
َّ
إن ّأو َل أمر في كتاب اهلل تعالى ىو قولو تعالىَ :يا أَيُّيَا َّ
عباد اهللَّ ،
اع ُب ُدوا َربَّ ُك ْم الذي َخَمقَ ُك ْم
ّ
اس ْ
الن ُ
َّ
والَِّذ ِ ِ
أول نيي في كتاب اهلل تعالى ىو قولو تعالى :فَال
ون [البقرة .]ٕٔ:وا ّن َ
ين م ْن قَْبم ُك ْم لَ َعم ُك ْم تَتَّقُ َ
َ َ
ون [البقرة .]ٕٕ:وىذا ىو معنى "ال إلو إال اهلل" ،فكونوا ـ عباد اهلل ـ من
تَ ْج َعمُوا ِلمَّ ِو أ َ
َند ًادا َوأ َْنتُ ْم تَ ْعَم ُم َ
طيا ،فأثبِتُوا ما أثبتَت ،وانفُوا ما نفت؛ تفوزوا بجز ِ
اء أىميا ،وأىمُيا ىم الذين
أىميا الذين حقَّقوا شرو َ
ِ
ِ
ول
أكرَميم
باالبتعاد عن معصيتو ،قال اهلل تعالىَ :و َم ْن يُ ِط ْع المَّ َو َو َّ
الر ُس َ
َ
أنع َم اهلل عمييم بطاعتو و َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
ِ
ين و ُّ
ِّ
ين أ َْن َع َم الموُ َعمَ ْي ِي ْم م ْن َّ
ين َو َح ُس َن أ ُْولَئ َك َرِفيقًا
الشيَ َداء َوالصَّالح َ
النبِي َ
َفأ ُْولَئ َك َم َع الذ َ
ِّين َوالصِّديق َ َ
عبد من دون اهلل دخل
[النساء ،]ٜٙ:وفي الحديث عن النبي (( :من قال :ال إلو إال اهلل وكفر بما ُي َ
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الجنة)) رواه مسمم.
ِ
النبِ ِّي يا أَيُّيا الَِّذين آمنُوا ُّ
عباد اهللِ ،إ َّن المَّو ومالئِ َكتَو ي ُّ
ِ ِّ
يما
َ
صم َ
َ
ُُ َ
ون َعمَى َّ َ َ
صموا َعمَ ْيو َو َسم ُموا تَ ْسم ً
َ َ
َ ََ
عشر)).
عمي صالةً واحدة صمّى اهلل عميو بيا ًا
[األحزاب ،]٘ٙ:وقد قال (( :من صمَّى َّ
األولين واآلخرين وامام المرسمين.
فصمّوا وسمِّموا عمى ّ
سيد ّ
صميت عمى إبراىيم وعمى آل إبراىيم ،إنك حميد
محمد ،كما
َ
محمد وعمى آل ّ
ميم ص ّل عمى ّ
ال ّ
مجيد...

