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 .[158 ]األعراف: (  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې )قال هللا تعالى: 

 :قوة كلمة التوحيد 

  ( ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ )قال هللا تعالى:  -1

 .[22]لقمان:

ٍرو قَاَل:  ٬َعب ِد ا َعن   -2 هُ ا َحَضرَ لَـمَّ ملسو هيلع هللا ىلص  ا  هللاِ نُوح بِـيَّ إِنَّ نَ »ب ِن َعم  َوفَاةُ قَاَل ال تـ 

ِن، تَـي  اَك َعِن اث نَ ن ـهَ ِن، َوأَ تَـي  َوِصيَّةَ، آُمُرَك بِاث نَ الَك لَـي  قَاص  ٌعَ  ن ِـي: إِ نِـهِ اِلب  

ب َع، لَو   لَـهَ آُمُرَك بـ)الَ إِ  ِضيَن السَّ ر  ََ ب َع، َواأل  إِالَّ هللاُ( فَإِنَّ السََّمَواِت السَّ

إِالَّ  لَـهَ نَّ الَ إِ بِـهِ ِكفٍَّة َرَجَحت   فِـيهللاُ  إِالَّ  لَـهَ ِكفٍَّة َوُوِضعَت  الَ إِ  فِـيُوِضعَت  

ب َع ُكنَّ َحل قَة  مُ  ِضيَن السَّ ر  ََ ب َع َواأل  ة  ب ـَهـمَ هللاُ، َولَو  أَنَّ السََّمَواِت السَّ

هُ قََصمَ  ، الَ إِ تـ  هَ ِدِه فَإِ َحـم  إِالَّ هللاُ، َوُسب َحاَن هللاِ َوبِ  لَـهَ نَّ ُ ُكل ِ شَ نَـّ ءٍ ا َصالَة  ،ي 

ِك وَ ن ـهَ َخل ُق، َوأَ الَزُق يُـر  ا بِـهَ وَ  ر  أخرجه أحمد والبخاري في   «ِكب رِ الاَك َعِن الش ِ

 .(1)المفرد األدب

ِرو  ب ِن    ب نِ  ٬ا َعن  َعب دِ وَ  -3 إِنَّ  هللاَ  » : ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل  َرُسوُل  هللاِ    قَاَل:عَاِص الَعم 

َم  الُرُؤوِس    لَـىعَ   تِـيل ُِص  َرُجال   ِمن   أُمَّ يُـخَ سَ  ِقيَاَمِة  الَخالَئِِق  يَو 

ِعيَن  ِسِجالا   لَـي ـهِ ن ُشُر  عَ فَـيَ  عَة   َوتِس  ثُمَّ    ،بََصرِ الُكلُّ  ِسِجل ٍ  ِمث ُل  َمد ِ    ،تِس 

  الَ  :قُولُ فَـيَ   ؟َحافُِظونَ ال  تِـيَك  َكتَبَ لَـمَ أَظَ   ؟ا  أَتُن ِكُر  ِمن   َهذَا  َشي ئ  :يَقُولُ 

إِنَّ    لَـىبَ   :قُولُ فَـيَ   .الَ  يَا  َرب ِ   :قُولُ فَـيَ   ؟أَفَلََك  ُعذ رٌ   :قُولُ فَـيَ   .يَا  َرب ِ 

هُ فَإِ   ،لََك  ِعن دَنَا  َحَسنَة   مَ الَك  لَـي  عَ   ل ـمَ الَ  ظُ   نَـّ َها  فِـيُرُج  بَِطاقَةٌ  تَـخ  فَ   ،يَو 

دُمـَحـأَنَّ    َهـدُ هللاُ  َوأَش  إاِلَّ    لَـهَ أَن   الَ  إِ   َهـدُ أَش     لُـهُ َعب دُهُ  َوَرُسو  ا  مَّ

نَكَ   :قُولُ فَـيَ  ُضر   َوز  ِ  َما  َهِذِه    :قُولُ فَـيَ   .اح  بَِطاقَةُ  َمَع  َهِذِه  اليَا  َرب 
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ِجالَّتِ  ََ   ؟الس ِ ِجالَُّت    :قَالَ   .لَـمُ تُظ   إِنََّك ال  :فَقَاَل  فَتُوَضُع  الس ِ
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