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موقف شهادة التوحید في ضوء القرآن والسنة
وحید اللہ عزام مولوی عبد اللہ
 ،1الخالصه:
اعلم أن التوحيد أشرف العلوم ،إذ شرف العلم بشرف المعلوم وضرورت العباد إليه فوق كل ضرورة ،ألنه ال حياة
للقلوب ،إال بأن تعرف ربها ومعبودها ،فاقتضت رحمة الرحيم أن بعث الرسل به معرفين ،وجعل مفتاح دعوتهم ،معرفة
صلَّى اللهُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم  -دعا إلى الله ،وهو أول واجب يجب على المكلف فتوحيد له انواع :توحيد
المعبود سبحانه والرسول َ
األسماء والصفات :أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له األسماء الحسنى والصفات العلى وتوحيد الربوبية ،وبيان أن الله
وحده خالق كل شيء .توحيد اإللهية ،وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده ال شريك له وهو معنی ال إله إال الله،
ومن أجله هذا التوحيد خلق الله الجن واإلنس وهو أول الدين وآخره  ،فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه ،وفي شأن
الشرك وأهله وجزائهم .وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد ،وشهدت له به مالئكته وأنبياؤه و رسله .إن للشهادة أربع
مراتب ،فأول مراتبها :علم ،ومعرفة ،واعتقاد لصحة المشهود به ،و ثانيها :تكلمه بذلك ،وإن لم يعلم به غيره ،و ثالثها :أن
يعلم غيره بما شهد به ،و رابعها :أن يلزمه بمضمونها وأما مرتبة التكلم والقول ما أرسل الله به رسله و أما بيانه وإعالمه
بفعله شهد الله بتدبيره العجيب وأما مرتبة األمر بذلك کذالک ،وأما السمع :فبسمع آياته المتلوة ،وأما آياته العيانية الخلقية:
فالنظر فيها واالستدالل بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية ،والعقل يجمع بين هذه وهذه فتتفق شهادة السمع
والبصر والعقل والفطرة َو َم ْعنَى َشهَادَة (أَ َّن ُم َح َّمدًا َرسُو ُل الل ِه) هذا هو الركن الثاني من أركان شهادة أال إله إالّ الله وهو
التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم ويبين لهم
طريق العبادة الرب تبرک وتعالی وال يقبل الله من األولين واآلخرين دينا يدينونه ،إال أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه
على ألسنة رسله عليهم السالم .أن العبد ال يدخل في الدين إال بهاتين الشهادتين.
الکلماة االساسية :شهادت أن ال اله اال الله ،مراتب الشهادة .االهمية العقيدة .شهادت أن محمدا رسول الله –صلی الله عليه
وسلم.-
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 ،2المقدمة:
إن الحمد لله ن حمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده الله فال
مضل له ،ومن يضلل فال هادى له وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له ،و أشهد أن محمداً عبده و رسوله.
قال الله تعالی { يَاأَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا اتَّقُوا اللَّهَ َح َّ
ق تُقَاتِ ِه َو َال تَ ُموتُ َّن إِ َّال َوأَ ْنتُ ْم ُم ْسلِ ُمونَ } [آل عمران]201 :
ق ِم ْنهَا َزوْ َجهَا َوبَ َّ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
ث ِم ْنهُ َما ِر َج ًاال َكثِيرًا َو ِن َسا ًء
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ن
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خ
وقال الله تعالی {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا َربَّ ُك ُم الَّ ِذي
س َوا ِح َد ٍة َو َخلَ َ
ْ ِ
ٍ
َواتَّقُوا اللَّهَ الَّ ِذي تَ َسا َءلُونَ ِب ِه َو ْاألَرْ َحا َم ِإ َّن اللَّهَ َكانَ َعلَ ْي ُك ْم َرقِيبًا} [النساء]2 :
وقال الله تعالی {يَاأَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا اتَّقُوا اللَّهَ َوقُولُوا قَوْ ًال َس ِديدًا ( )00يُصْ لِحْ لَ ُك ْم أَ ْع َمالَ ُك ْم َويَ ْغفِرْ لَ ُك ْم ُذنُوبَ ُك ْم َو َم ْن يُ ِط ِع اللَّهَ
َو َرسُولَهُ فَقَ ْد فَا َز فَوْ ًزا َع ِظي ًما} [األحزاب]02 ،00 :
، ،1.2أهمیة شهادة التوحید:
فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم ،إذ شرف العلم بشرف المعلوم ،وهو الفقه األكبر بالنسبة إلى فقه الفروع
وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة ،وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة ،ألنه ال حياة للقلوب ،وال نعيم وال طمأنينة ،إال بأن
تعرف ربها ومعبودها وفاطرها ،بأسمائه وصفاته وأفعاله .ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه ،ويكون سعيها فيما
يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه .فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين ،وإليه داعين ،ولمن أجابهم
(1
مبشرين ،ولمن خالفهم منذرين ،وجعل مفتاح دعوتهم ،و زبدة رسالتهم ،معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله
صلَّى اللهُ َعلَ ْي ِه
)فأعظم قضية و واجب ،وأعظم ما شرعه الله تبارك وتعالى هو توحيده عز وجل ومعرفته ،والرسول َ
َو َسلَّ َم -وهو إمام الهدى ،وإمام الموحدين ،وهو الذي بعثه الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين ،فدعا إلى الله ،وجاهد فيه حق
جهاده -إنما جاء ليحقق كلمة التوحيد ،ويدعو إليها.وأعظم ما نهى الله عنه رسوله ،وحذره منه؛ هو الشرك ،الذي هو ضد
ك [محمد ]21:وهذا هو التوحيد ،ثم قال:
التوحيد )2(،فأمره الله تبارك وتعالى بقوله :فَا ْعلَ ْم أَنَّهُ ال إِلَهَ إِ َّال اللَّهُ َوا ْستَ ْغفِرْ لِ َذ ْنبِ َ
ك َولَتَ ُكون ََّن ِمنَ ْالخَا ِس ِرينَ [الزمر.]56:ولهذا سمى الله ما
ك لَ ِئ ْن أَ ْش َر ْكتَ لَيَحْ َبطَ َّن َع َملُ َ
ك َوإِلَى الَّ ِذينَ ِم ْن قَ ْب ِل َ
َولَقَ ْد أُو ِح َي إِلَ ْي َ
أنزله على رسوله روحا ،لتوقف الحياة الحقيقية عليه ،ونورا لتوقف الهداية عليه )3(.فقال تعالى{ :ي ُْلقِي الرُّ و َح ِم ْن أَ ْم ِر ِه
ك ُروحًا ِم ْن أَ ْم ِرنَا َما ُك ْنتَ تَ ْد ِري َما ْال ِكتَابُ َو َال
ك أَوْ َح ْينَا إِلَ ْي َ
َعلَى َم ْن يَشَا ُء ِم ْن ِعبَا ِد ِه } [غافر ]26 :وقال الله تعاليَ {:و َك َذلِ َ
ص َرا ِط اللَّ ِه الَّ ِذي لَهُ َما فِي
اإلي َمانُ َولَ ِك ْن َج َع ْلنَاهُ نُورًا نَ ْه ِدي بِ ِه َم ْن نَشَا ُء ِم ْن ِعبَا ِدنَا َوإِنَّ َ
ص َرا ٍط ُم ْستَقِي ٍم (ِ )61
ك لَتَ ْه ِدي إِلَى ِ
ِْ
صي ُر ْاألُ ُمورُ} [الشورى ] 65 ،61 :وال روح إال فيما جاء به الرسول ،وال نور إال
ت َو َما فِي ْاألَرْ ِ أَ َال إِلَى اللَّ ِه تَ ِ
ال َّس َما َوا ِ
في االستضاءة به وال يقبل الله من األولين واآلخرين دينا يدينونه ،إال أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله
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عليهم السالم .وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد ،إال ما وصفه به
صفُونَ ()280
المرسلون( )4بقوله سبحانهُ { :س ْبحَانَ َربِّ َ
ك َربِّ ْال ِع َّز ِة َع َّما يَ ِ
َو َس َال ٌم َعلَى ْال ُمرْ َسلِينَ (َ )282و ْال َح ْم ُد لِلَّ ِه َربِّ ْال َعالَ ِمينَ } [الصافات- 280 :
]281

کما أن المنافقون قالوا نشهد انک رسول الله مع ان قولهم موافق للواقع اکذبهم
الله فإن الشاهد يعتقد صحة ما يشهد به ويخبر عنه ،فإذا شهد بما ال يعتقده كانت
ك لَ َرسُو ُل اللَّ ِه
ك ْال ُمنَافِقُونَ قَالُوا نَ ْشهَ ُد إِنَّ َ
شهادته كاذبة کما قال تعالی{ :إِ َذا َجا َء َ
ك لَ َرسُولُهُ َواللَّهُ يَ ْشهَ ُد إِ َّن ْال ُمنَافِقِينَ لَكَا ِذبُونَ } [المنافقون ]2 :فعلم أن
َواللَّهُ يَ ْعلَ ُم إِنَّ َ
قول الشهادة ال يعتبر عند الشرع مالم يصدر عن االعتقاد الصحيح .وکذالک ال
يکتف مجرد العلم بان يقول انا اعرف الرسول بانه رسول کما قال اهل الکتاب
ْرفُونَ أَ ْبنَا َءهُ ْم }
يقول تعالی حکاية عنهم{ :الَّ ِذينَ آتَ ْينَاهُ ُم ْال ِكت َ
ْرفُونَهُ َك َما يَع ِ
َاب يَع ِ
[البقرة ]225 :أي إن أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاء به رسول الله صلى
الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ولده والعرب كانت تضرب المثل في صحة
الشيء بهذا ( )10ومع ذالک رد الله علی فريقهم الذين اليومنون بقولهَ { :وإِ َّن
فَ ِريقًا ِم ْنهُ ْم لَيَ ْكتُ ُمونَ ْال َح َّ
ق َوهُ ْم يَ ْعلَ ُمونَ } [البقرةَ ]225 :ويُرْ َوى أَ َّن ُع َم َر قَا َل
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لِ َع ْب ِد اللَّ ِه ْب ِن َس َال ٍم :أَتَع ِ
َّ
َ
ْ
قَا َل :نَ َع ْم َوأَ ْكثَ َر( )11وهذا من الذين قال تعالی لهمَ { :ولَتَ ِجد ََّن أق َربَهُ ْم َم َو َّدةً لِل ِذينَ
ك بِأ َ َّن ِم ْنهُ ْم قِسِّي ِسينَ َو ُر ْهبَانًا َوأَنَّهُ ْم َال يَ ْستَ ْكبِرُونَ
صا َرى َذلِ َ
آ َمنُوا الَّ ِذينَ قَالُوا إِنَّا نَ َ
} [المائدة ]81 :يعنی اذا ظهر لهذه الفرق حق اليستکبرون کما عرف الرسول
صلی الله عليه وسلم الکبر قالْ « :ال ِك ْب ُر بَطَ ُر ْال َح ِّ
اس»( )12ومعنی
ق َو َغ ْمطُ النَّ ِ
البطر التکبر علی الحق فاليقبله مع ظهور الحق له مثل انکار التوحيد ومعنی
الغمط االحتقار واالستهانه وهو عدم قبول الرسول صلی الله عليه وسلم  .وکما
أن فی هذا الموضوع رد علی الدهرين من الکفار ومن وافقهم من المشرکی
العرب اعطا الله لهم وسائل المعرفت والعلم ومع ذالک ينکرون الحق اصول
الدين وهو عبارت من التوحيد والنبوت والمعاد کما قال سبحانه وتعالی حکاية
عنهمَ { :وقَالُوا َما ِه َي إِ َّال َحيَاتُنَا ال ُّد ْنيَا نَ ُم ُ
وت َونَحْ يَا َو َما يُ ْهلِ ُكنَا إِ َّال ال َّد ْه ُر }
ْ
ُ
َّ
ُّ
َ
ْ
ْ
ُ
[الجاثية ]12 :فرد الله عليهم وقالَ { :و َما لَهُ ْم بِذلِكَ ِمن ِعل ٍم إِن ه ْم إِال يَظنونَ }
[الجاثية ]12 :أَيْ  :يَتَ َوهَّ ُمونَ َويَتَخَ يَّلُونَ . .کما جاء فی الصحيح قَا َل أَبُو هُ َر ْي َرةَ
صلَّى اللهُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم " :قَا َل اللَّهُ :يَسُبُّ بَنُو آ َد َم
ض َي اللَّهُ َع ْنهُ :قَا َل َرسُو ُل اللَّ ِه َ
َر ِ
ال َّد ْه َرَ ،وأَنَا ال َّد ْهرُ ،بِيَ ِدي اللَّ ْي ُل َوالنَّهَا ُر "(َ )13وأَنَا ال َّد ْه ُر قَا َل ْالخَطَّابِ ُّي َم ْعنَاهُ أَنَا
ُ
ور الَّتِي يَ ْن ُسبُونَهَا إِلَى ال َّد ْه ِر فَ َم ْن َسبَّ ال َّد ْه َر ِم ْن أَجْ ِل
َ
صا ِحبُ ال َّد ْه ِر َو ُم َدبِّ ُر ْاأل ُم ِ
َّ
ُ
أَنَّهُ فَا ِع ُل هَ ِذ ِه ْاألُ ُمو َر عَا َد َس ُّبهُ إِلَى َربِّ ِه ال ِذي هُ َو فَا ِعلهَا َوإِنَّ َما ال َّد ْه ُر َز َمانٌ ُج ِع َل
ُ
ور َوكَان ْ
ضافُوهُ إِلَى ال َّد ْه ِر فَقَالُوا
صابَهُ ْم َم ْكرُوهٌ أَ َ
َت عَا َدتُهُ ْم إِ َذا أَ َ
ظَرْ فًا لِ َم َواقِ ِع ْاأل ُم ِ
َّ ْ ()14
ب ُْؤسًا لِل َّد ْه ِر َوتَبًّا لِلده ِر و قوله (أنا الدهر) أي المدبر أو صاحب الدهر أو
مقلبه أو مصرفه ولهذا بقوله بيدي الليل والنهار ،فإن قلت لم عدلت عن الظاهر
قلت الدالئل العقلية موجبة للعدول( )15فقال لهم ال تسبوه على معنى أنه الفاعل
فإن الله هو الفاعل فإذا سببتم الذي أنزل بكم المكاره رجع إلى الله فمعناه أنا
مصرف الدهر فحذف اختصارا للفظ واتساعا في المعنى )16(.ومن عرف الله
تعالی باسمائه وصفاته لم يصدر عنه امور التی يخالف العلم والحق.
وکما أن الشخص اذا لم يومن بالشهاديتن والتوحيد ويصدر عنه االفعال موافق
العقل لم ينتفعه العمل مالم يبنی علی العقيدة الصحيحة وهو التوحيد کما بينه
ب بِقِي َع ٍة يَحْ َسبُهُ
تعالی فی المثالين قال تعالیَ { :والَّ ِذينَ َكفَرُوا أَ ْع َمالُهُ ْم َك َس َرا ٍ
َّ
الظَّ ْمآنُ َما ًء َحتَّى إِ َذا َجا َءهُ لَ ْم يَ ِج ْدهُ َش ْيئًا َو َو َج َد اللَّهَ ِع ْن َدهُ فَ َوفَّاهُ ِح َسابَهُ َواللهُ َس ِري ُع
ب} [النور]51 :
ْال ِح َسا ِ
ت فِي بَحْ ٍر لُجِّ ي يَ ْغشَاهُ َموْ ٌج ِم ْن فَوْ قِ ِه َموْ ٌج ِم ْن فَوْ قِ ِه
وقال تعالی{ :أَوْ َكظُلُ َما ٍ
َس َحابٌ ظُلُ َم ٌ
ْض إِ َذا أَ ْخ َر َج يَ َدهُ لَ ْم يَ َك ْد يَ َراهَا َو َم ْن لَ ْم يَجْ َع ِل اللَّه ُ
ات بَ ْع ُ
ضهَا فَوْ َ
ق بَع ٍ
ُ
لَهُ نُورًا فَ َما لَ
ْ
ور} [النور ]20 :قال ابن کثير -رحمه الله تعالی :-فَأ َ َّما
ن
ن
م
ه
ُ
ِ
ٍ
ار ال ُّدعَا ِة إِلَى ُك ْف ِر ِه ُم ،الَّ ِذينَ يَحْ َسبُونَ أَنَّهُ ْم َعلَى
ْاألَ َّو ُل ِم ْن هَ َذ ْي ِن ْال َمثَلَ ْي ِن :فَهُ َو لِ ْل ُكفَّ ِ
َي ٍء ،فَ َمثَلُهُ ْم فِي
س ْاألَ ْم ِر َعلَى ش ْ
ش ْ
َي ٍء ِمنَ ْاألَ ْع َما ِل َو ِاال ْعتِقَادَا ِ
تَ ،ولَ ْيسُوا فِي نَ ْف ِ
()17
َ
َ
ْ
َّ
ْ
ب الَّ ِذي يُ َرى فِي ْالقِي َعا ِن ِمنَ األرْ ِ عَن بُ ْع ٍد كَأنهُ بحر طام.
َذلِ َ
ك كَال َّس َرا ِ
والذين جحدوا توحيد ربهم ّ
وكذبوا بهذا القرآن ،وبمن جاء به َمثَ ُل أعمالهم التي
َ
َّ
ُ
ونُ
ار ،يُ َرى كَأَنَّهُ َما ٌء بَيْنَ ال َّس َما ِء
ه
ن
ال
َّل
و
أ
ك
ي
َ
عملوها (كسراب)( ) 18فَإِنَّ َما َ
َ ِ
ب
ص َدهُ لِيَ ْش َر َ
اب َم ْن هُ َو ُمحْ تَا ٌج إِلَى ْال َما ِءَ ،ح ِسبَهُ َما ًء فَقَ َ
َو ْاألَرْ ِ  ،فَإ ِ َذا َرأَى ال َّس َر َ
ك ْالكَافِ ُر يَحْ َسبُ أَنَّهُ قَ ْد َع ِم َل َع َم ًال
ِم ْنهُ ،فَلَ َّما ا ْنتَهَى إِلَ ْي ِه {لَ ْم يَ ِج ْدهُ َش ْيئًا}  ،فَ َك َذلِ َ
ش َعلَى
َوأَنَّهُ قَ ْد َحصَّل َش ْيئًا ،فَإ ِ َذا َوافَى اللَّهَ يَوْ َم ْالقِيَا َم ِة َو َحا َسبَهُ َعلَ ْيهَاَ ،ونُوقِ َ
()20
أَ ْف َعالِ ِه ،لَ ْم يَ ِج ْد لَهُ َش ْيئًا بِ ْال ُكلِّيَّ ِة قَ ْد قُبل )19(،ألنه كان عمله على كفر بالله

، ،2.2اهداف المقال:
أن جميع االعمال الصالحة ال يقبل عندالله تبارک وتعالی اال أن يکون فيها
شيئين:
 ،2.5ان يکون خالصا لله تعالی .النه تعالی هو الفرد باالسمائه وصفاته و
بالتخليق والترزيق ولذلک يستحق العبادة والشهادة له بالوحدانية
 ،2.5 2.أن يکون موافقا لسنة رسول الله صلی الله عليه وسلم .النه تعالی بعث
اسوة و رحمة لثقلين اليضاح طريق العبادة سبحانه وتعالی الن يترتب عليه
السعادت فی الدنيا واآلخرة.
 ، 3منهج البحث:
کما أن هذا الموضوع متعلق باالمور الشرعية واساس الشريعة القرآن والسنة
کذالک ذکرنا فيه
 ،2.5ذکر آيات القرآن مع عزو االيات وذکر السور ورقم االی
 ،1.5وکذالک اوردت فی هذا المقال االحاديث اخذتها من مصدرها االول
ماستطعت فاذا تعذر علی االمر أخذتها من مصادر الثانوية مع ذکر عزو
الحديث من المصادر والمآخذ مع ذکر المجلد وصفحة.
وذکرت فيه من االقوال المفسيرين والفقهاء استشهادا للموضوع وايضاح له.
 ،4خلفیة الموضوع او المرور علی المراجع:
وکانت اکثر الکتب التی استفدت منها من المکتبة الشاملة وايضا من الکتب التی
کتب فی هذا الموضوع مثل شرح العقيدة الطحاوية البن ابی العز الحنفی
وکذالک من کتب (مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين) البن
قيم (الموسوعة العقدية‘الدرر السنية على اإلنترنت) لمجموعة من الباحثين
بإشراف الشيخ عَلوي بن عبد القادر السقاف .وامثالها.
 ،5معنى الشهادة :
وعبارات السلف في (شهد)  -تدور على الحكم ،والقضاء ،واإلعالم ،والبيان،
واإلخبار .وهذه األقوال كلها حق ال تنافي بينها :فإن الشهادة تتضمن كالم
الشاهد وخبره ،وتتضمن إعالمه وإخباره وبيانه.
شهادة أن ال إله إال الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما ً بأنه ال إله إال الله5 ،كما
قال تعالى :فَا ْعلَ ْم أَنَّهُ ال إِلَهَ إِال اللَّهُ [محمد]21 :
ً
ً
فال إله إال الله ال تنفع إال من عرف مدلولها نفيا وإثباتا ،واعتقد ذلك وقبله وعمل
به وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل ،أن هذا جهل صرف ،فهي حجة
()6
عليه بال ريب
 ،6موقف الشهادة فی ضوء القرآن:
ب اللَّهُ َمثَ ًال َكلِ َمةً طَيِّبَةً َك َش َج َر ٍة طَيِّبَ ٍة
ض َر َ
قال الله تبارک وتعالی { :أَلَ ْم تَ َر َكيْفَ َ
أَصْ لُهَا ثَابِ ٌ
ت َوفَرْ ُعهَا فِي ال َّس َما ِء} [إبراهيم .]12 :قال ابوجفر الطبری
() 7
فااليمان مثل الشجرة
(كلمة طيبة)  ،ويعني بالطيبة :اإليمانَ به جل ثناؤه
المثمرة التی ال ينقطع ثمرها فهی توتی آکلها کل حين والمومن کذالک ال يزال
يرفع له عمل صالح فی کل حين .کما أن االيمان بالله يتصور فی التوحيد الذی
هو أول دعوة الرسل ،وأول منازل الطريق ،وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله
عز وجل )8 (.قال تعالى { :لَقَ ْد أَرْ َس ْلنَا نُوحًا إِلَى قَوْ ِم ِه فَقَا َل يَاقَوْ ِم ا ْعبُدُوا اللَّهَ َما
لَ ُك ْم ِم ْن إِلَ ٍه َغ ْي ُرهُ} [األعراف ]61 :وقال تعالىَ { :ولَقَ ْد بَ َع ْثنَا فِي ُك ِّل أُ َّم ٍة َرس ً
ُوال
أَ ِن ا ْعبُدُوا اللَّهَ َواجْ تَنِبُوا الطَّا ُغوتَ } [النحل ]55 :وقال تعالىَ { :و َما أَرْ َس ْلنَا ِم ْن
ك ِم ْن َرسُو ٍل إِ َّال نُو ِحي إِلَ ْي ِه أَنَّهُ َال إِلَهَ إِ َّال أَنَا فَا ْعبُدُو ِن} [األنبياء16 :بيان
قَ ْبلِ َ
فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ،وقول الله تعالى{ :الَّ ِذينَ آ َمنُوا َولَ ْم يَ ْلبِسُوا
ك لَهُ ُم األَ ْمنُ َوهُ ْم ُم ْهتَ ُدونَ } [األنعام .]81:ولهذا كان الصحيح
إِي َمانَهُ ْم بِظُ ْل ٍم أُوْ لَئِ َ
أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن ال إله إال الله ،ال النظر ،وال القصد
إلى النظر ،وال الشك … ،بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به
العبد الشهادتان ) 9(.فالتوحيد أول األمر وآخره ،أعني :توحيد اإللهية.
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ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل ،قوله تعالىَ { :ما َكانَ لِ ْل ُم ْش ِر ِكينَ أَ ْن
يَ ْع ُمرُوا َم َسا ِج َد اللَّ ِه شَا ِه ِدينَ َعلَى أَ ْنفُ ِس ِه ْم بِ ْال ُك ْف ِر} [التوبة ]20 :فهذه شهادة منهم
على أنفسهم بما يفعلون من أعمال الكفر وأقواله ،فهي شهادة بكفرهم ،وهم
شاهدون على أنفسهم بما شهدت به.
والمقصود :أن الله سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه ،فإن داللتها
إنما هي بخلقه وجعله )32(.وأما مرتبة األمر بذلك واإللزام به ،وأن مجرد
الشهادة ال يستلزمه ،لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه  -فإنه
سبحانه شهد به شهادة من حكم به ،وقضى وأمر وألزم عباده به ) 33(،كما قال
ك أَ َّال تَ ْعبُدُوا إِ َّال إِيَّاهُ} [اإلسراء ]15 :وقال تعالىَ { :و َما
ضى َربُّ َ
تعالىَ { :وقَ َ
أُ ِمرُوا إِ َّال لِيَ ْعبُدُوا إِلَهًا َوا ِحدًا َال إِلَهَ ِإ َّال هُ َو ُس ْب َحانَهُ َع َّما يُ ْش ِر ُكونَ } [التوبة. ]52 :
وقال تعالىَ { :و َال تَجْ َعلْ َم َع اللَّ ِه ِإلَهًا آ َخ َر فَتُ ْلقَى فِي َجهَنَّ َم َملُو ًما َم ْدحُورًا }
()34
[اإلسراء .]51 :والقرآن كله شاهد بذلك.
ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك :أنه إذا شهد أنه ال إله إال هو ،فقد أخبر
وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله ،وأن إلهية ما سواه باطلة ،فال
يستحق العب ادة سواه ،كما ال تصلح اإللهية لغيره ،وذلك يستلزم األمر باتخاذه
وحده إلها ،والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها ،وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي
واإلثبات ،كما إذا رأيت رجال يستفتي رجال أو يستشهده أو يستطبه وهو ليس
أهال لذلك ،ويدع من هو أهل له ،فتقول :هذا ليس بمفت وال شاهد وال طبيب،
()35
المفتي فالن ،والشاهد فالن ،والطبيب فالن ،فإن هذا أمر منه ونهي.
وأيضا :فاآلية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة ،فإذا أخبر أنه هو وحده
المستحق للعبادة ،تضمن هذا اإلخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحق الرب
تعالى عليهم ،وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم وأن القيام بذلك هو خالص
حقه عليهم ،فإذا شهد سبحانه أنه ال إله إال هو تضمنت شهادته األمر واإللزام
بتوحيده)36(.وأيضا :فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية ،ويقال
للجملة الخبرية :قضية ،وحكم ،وقد حكم فيها بكذا )37(.قال تعالى{ :أَ َال إِنَّهُ ْم ِم ْن
ت َعلَى ْالبَنِينَ
إِ ْف ِك ِه ْم لَيَقُولُونَ (َ )262ولَ َد اللَّهُ َوإِنَّهُ ْم لَكَا ِذبُونَ ( )261أَصْ طَفَى ْالبَنَا ِ
َما لَ ُك ْم َكيْفَ تَحْ ُك ُمونَ } [الصافات .]262 - 262 :فجعل هذا اإلخبار المجرد
منهم حكما وقال تعالى{ :أَفَنَجْ َع ُل ْال ُم ْسلِ ِمينَ َك ْال ُمجْ ِر ِمينَ (َ )56ما لَ ُك ْم َكيْفَ
تَحْ ُك ُمونَ } [القلم .]55 ،56 :لكن هذا حكم ال إلزام معه .والحكم والقضاء بأنه ال
()38
إله إال هو متضمن اإللزام.
أما السمع :فبسمع آياته المتلوة المبينة من صفات كماله كلها ،الوحدانية وغيرها
غاية البيان ،الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم )39( ،كما قال
ك آيَ ُ
ب
ب ْال ُمبِي ِن} [الزخرف{ { .]1 ،2 :الر تِ ْل َ
ات ْال ِكتَا ِ
تعالى{ :حم (َ )2و ْال ِكتَا ِ
َّ
َ
انٌ
اس َوهُدًى َو َموْ ِعظَةٌ لِ ْل ُمتَّقِينَ } [آل
ن
ل
ل
ي
ب
ا
ذ
ه
{
.
]
2
َوقُرْ آ ٍن ُمبِي ٍن} [الحجر:
َ
َ
َ
ِ
ِ
عمران ]258 :وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن ،لم
يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فالن ،وال إلى ذوق فالن ووجده في
أصول ديننا.
ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين .بل قد قال تعالى:
ض ُ
ت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأَ ْت َم ْم ُ
{ ْليَوْ َم أَ ْك َم ْل ُ
اإلس َْال َم ِدينًا}
ت َعلَ ْي ُك ْم نِ ْع َمتِي َو َر ِ
يت لَ ُك ُم ْ ِ
()40
[المائدة .]5 :فال يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة.
وأما آياته العيانية الخلقية :فالنظر فيها واالستدالل بها يدل على ما تدل عليه
آياته القولية السمعية )41(،والعقل يجمع بين هذه وهذه ،فيجزم بصحة ما جاءت
()42
به الرسل ،فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة.
ً
إن تأدية الشهادة معناه  :أنك مقتنع ومصدق بأن لهذا الكون إلها خلقه  ،وأوجده
 ،ونظمه  ،وأحكمه  ،وأنه إله واحد ال شريك له  ،وأنك أحد مخلوقاته  .ومعنى
الشهادة الثانية :أنك تؤمن وتصدق وتوقن بأن محمداً رسول الله  ،أرسله بالهدى
وبالبيان للحالل الذي يرضي الخالق  ،وللحرام الذي يغضبه  ،وبأنك باتباع
محمد صلى الله عليه وآله وسلم تتحقق طاعتك لله  .ومن المعلوم أنك إذا لم تكن
عارفا ً بالتوحيد فإن شهادتك تكون شهادة باطلة وناقصة  )43(.ومعنى (الذي
فطرني) أي :الذي خلقني (فإنه سيهدين)  ،وهذا فيه التعليل إلفراده بالعبادة،
وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يملك الهداية ،وأن هذه البراءة من هداية الله له،
وأن كل من خالف هذه البراءة لفظا ً أو معن ًى فإنه بعيد عن هداية الله سبحانه
وتعالى ،كما قال جل وعال في نبأ إبراهيمَ { :و َج َعلَهَا َكلِ َمةً بَاقِيَةً فِي َعقِبِ ِه لَ َعلَّهُ ْم

وكذلك الكافر يجيء يوم القيامة ،وهو يحسب أن له عند الله خيرا فال يجد،
()21
فيُدخله النار.
ومثال الثانی کظلمات قال الطبری رحمه الله تعالی :فكذلك قلب هذا الكافر
الذي مثل عمله مثل هذه الظلمات ،يغشاه الجهل بالله ،بأن الله ختم عليه ،فال
يعقل عن الله ،وعلى سمعه ،فال يسمع مواعظ الله ،وجعل على بصره غشاوة
فال يبصر به حجج الله ،فتلك ظلمات بعضها فوق بعض( )22وقال ابن کثير
رحمه الله تعالی :فيقولون الکفار  :أي ربنا ،عطشنا فاسقنا .فيقال :أال ترون؟
فتمثل لهم النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا ،فينطلقون فيتهافتون فيها.
وهذا المثال مثال لذوي الجهل المركب .فأما أصحاب الجهل البسيط ،وهم
الطماطم األغشام المقلدون ألئمة الكفر ،الصم البكم الذين ال يعقلون ،فمثلهم كما
()23
قال تعالى{ :أو كظلمات في بحر لجي}
 ،7موقف الشهادة فی ضوء السنة:
ولقد کانت الدعوة الی الشهادتين اول شی قام بها الرسول صلی الله عليه وسلم
نظا الی اهميته فی الدين روی الترمذی عن معاذبن جبل رضی الله عنه قال
رسول الله صلی الله عليه وسلم «أَ َال أُ ْخبِ ُر َ ْ
س ْاألَ ْم ِر ُكلِّ ِه َو َع ُمو ِد ِه َو ِذرْ َو ِة
ك بِ َرأ ِ
اإلس َْال ُم َو َع ُمو ُدهُ الص ََّالةُ َو ِذرْ َوةُ
َسنَا ِم ِه قُ ْل ُ
ت َبلَى يَا َرسُو َل اللَّ ِه قَا َل َر ْأسُ ْاألَ ْم ِر ْ ِ
ُ ()24
َسنَا ِم ِه ْال ِجهَاد»
اإلس َْال ُم) يَ ْعنِي ال َّشهَا َدتَ ْي ِن
قال المبارک فوری( :قَا َل َر ْأسُ ْاألَ ْم ِر) أَيْ أَ ْم ُر الدِّي ِن ( ْ ِ
ْ
َ
س ْاأل ْم ِر لِيَ ْش ُع َر
ب التَّ ْشبِي ِه ْال َم ْقلُو ِ
َوهُ َو ِم ْن بَا ِ
ب إِ ِذ ْال َم ْقصُو ُد تَ ْشبِيهُ ْ ِ
اإلس َْال ِم بِ َرأ ِ
ْ
ْ
س ِمنَ ال َج َس ِد فِي احْ تِيَا ِج ِه إِلَ ْي ِه َو َعد َِم بَقَائِ ِه
بِأَنَّهُ ِم ْن َسائِ ِر ْاألَ ْع َما ِل بِ َم ْن ِزلَ ِة الرَّأ ِ
دُونَهُ )25(.وايضا أن رسوخ العقيدة فی النفس االنسانية يوجهها الی الخير
والشرف.
ال:
صلَّى اللهُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم قَ َ
] و روى البخاري َع ِن ا ْب ِن ُع َم َر ،أَ َّن َرسُو َل اللَّ ِه َ
«أُ ِمرْ ُ
اس َحتَّى َي ْشهَدُوا أَ ْن الَ إِلَهَ إِ َّال اللَّهَُ ،وأَ َّن ُم َح َّمدًا َرسُو ُل اللَّ ِه،
ت أَ ْن أُقَاتِ َل النَّ َ
َويُقِي ُموا ال َّ
ص ُموا ِمنِّي ِد َما َءهُ ْم َوأَ ْم َوالَهُ ْم
صالَةََ ،وي ُْؤتُوا ال َّزكَاةَ ،فَإ ِ َذا فَ َعلُوا َذلِ َ
ك َع َ
َّ ()26
إِ َّال بِ َح ِّ
ق ا ِإل ْسالَ ِمَ ،و ِح َسابُهُ ْم َعلَى الل ِه»
 ،8مراتب الشهادة:
فلها أربع مراتب ،فأول مراتبها :علم ،ومعرفة ،واعتقاد لصحة المشهود به،
وثبوته ،وثانيها :تكلمه بذلك ،ونطقه به ،وإن لم يعلم به غيره ،بل يتكلم به مع
نفسه ويذكرها ،وينطق بها أو يكتبها ،وثالثها :أن يعلم غيره بما شهد به ،ويخبره
به ،ويبينه له ،و رابعها :أن يلزمه بمضمونها ويأمره به 27.فشهادة الله سبحانه
لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب األربع :علمه سبحانه
()28
بذلك ،وتكلمه به ،وإعالمه ،وإخباره لخلقه به ،وأمرهم وإلزامهم به.
 ،2.8فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنتها ضرورة ،وإال كان الشاهد شاهدا
بما ال علم له به .قال تعالى{ :إِ َّال َم ْن َش ِه َد بِ ْال َح ِّ
ق َوهُ ْم يَ ْعلَ ُمونَ } [الزخرف]85 :
(،) 29
وأشار إلى الشمس.
 .وقال صلى الله عليه وسلم« :على مثلها فاشهد»
 ،1.8وأما مرتبة التكلم والخبر ،فقال تعالىَ { :و َج َعلُوا ْال َم َالئِ َكةَ الَّ ِذينَ هُ ْم ِعبَا ُد
الرَّحْ َم ِن إِنَاثًا أَ َش ِهدُوا خ َْلقَهُ ْم َستُ ْكتَبُ َشهَا َدتُهُ ْم َويُسْأَلُونَ } [الزخرف .]21 :فجعل
ذلك منهم شهادة ،وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم.
 ،5.8وأما مرتبة اإلعالم واإلخبار فنوعان :إعالم بالقول ،وإعالم بالفعل .وهذا
شأن كل معلم لغيره بأمر :تارة يعلمه به بقوله ،وتارة بفعله .ولهذا كان من جعل
داره مسجدا وفتح بابها ،وأفرزها بطريقها وأذن للناس بالدخول والصالة فيها:
معلما أنها وقف ،وإن لم يتلفظ به .وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع
المسار ،يكون معلما له ولغيره أنه يحبه ،وإن لم يتلفظ بقوله ،وكذلك بالعكس.
وكذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعالمه ،يكون بقوله تارة ،وبفعله أخرى.
فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه )30(.وأما بيانه وإعالمه بفعله ،فكما قال
ابن كيسان :شهد الله بتدبيره العجيب
وأموره المحكمة عند خلقه :أنه ال إله إال هو .وقال آخر :وفي كل شيء له آية
()31
 ...تدل على أنه واحد
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المنافقون کلهم مومنون ولما گذبهم الله فی قولهم نشهد انک لرسول الله.
وبعض آخر يقولون نحن يعرفون حقانيت الرسول والقرآن ومع ذالک وبمطلق
المعرفة ليسوا بمومنين ولو االيمان المعرفة فقط لکان اهل الکتاب مومنين
كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم ،ولم يكونوا
مؤمنين به ،بل كافرين به ولما رد الله عليه .
وايضا العمل اليعتبر عندالله مالم ينبی علی العقيدة الصحيحة الن العمل اذا لم
يقصدبه وجه الله تعالی ولم يکن علی سنة رسول الله لم ينجی مع النجاة فی
ب بِقِي َع ٍة
االخر کما ضرب الله له المثالين احدهما { َوالَّ ِذينَ َكفَرُوا أَ ْع َمالُهُ ْم َك َس َرا ٍ
يَحْ َسبُهُ الظَّ ْمآنُ َما ًء َحتَّى إِ َذا َجا َءهُ لَ ْم َي ِج ْدهُ َش ْيئًا} [النور ]51 :ومثال آخر {أَوْ
ت فِي بَحْ ٍر لُجِّي يَ ْغ َشاهُ َموْ ٌج ِم ْن فَوْ قِ ِه َموْ ٌج ِم ْن فَوْ قِ ِه َس َحابٌ ظُلُ َم ٌ
ات
َكظُلُ َما ٍ
َ
ع
ب
ق
ف
ضهَا
ْض إِ َذا أَ ْخ َر َج يَ َدهُ لَ ْم يَ َك ْد يَ َراهَا َو َم ْن لَ ْم يَجْ َع ِل اللَّهُ لَهُ نُورًا فَ َما لَهُ
بَ ْع ُ
َ
وْ
َ
ٍ
ور } [النور]20 :
ِم ْن نُ ٍ

يَرْ ِجعُونَ } [الزخرف ، ]18:و ( َج َعلَهَا) الضمير هنا يعود إلى الكلمة ،وهي
البراءة من الشرك المتمثل بعبادة قومه لألصنام ،والكلمة الباقية في عقبه هي
الشهادة( ،فِي َعقِبِ ِه) يعني :في ذريته وخلَفِ ِه في أوالده وأوالد أوالده ،وذلك بما
تعاهد به إبراهيم أبناءه من الوصية كما ذكر الله عز وجل في سورة البقرة من
وصيته ألوالده بأن يلزموا هذا الدين( ،لَ َعلَّهُ ْم يَرْ ِجعُونَ ) أي :لعلهم يرجعون إلى
هذه الكلمة ويلتزمونها.
ووجه الداللة من اآلية -وفق مراد المؤلف -أن شهادة أن ال إله إال الله تستلزم
البراءة من كل ما يعبد من دون الله ،وأنه ال يستقيم التوحيد إالّ بإفراد الله عز
وجل بالعبادة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله ،وهو معنى قوله تعالى:
صا َم لَهَا
ت َوي ُْؤ ِم ْن بِاللَّ ِه فَقَ ِد ا ْستَ ْم َس َ
ك ِب ْالعُرْ َو ِة ْال ُو ْثقَى الَ انفِ َ
{فَ َم ْن يَ ْكفُرْ بِالطَّا ُغو ِ
َواللَّهُ َس ِمي ٌع َعلِي ٌم} [البقرة ، ]165:فجعل االستمساك بالعروة الوثقى مرتبا ً على
()45
هذين األمرين )44(.فأظلم الظلم على اإلطالق الشرك ،وأعدل العدل التوحيد.

 ،11الخاتمة:
وهذه اآلية { َش ِه َد اللَّهُ أَنَّهُ َال إِلَهَ إِ َّال هُ َو َو ْال َم َالئِ َكةُ َوأُولُو ْال ِع ْل ِم قَائِ ًما بِ ْالقِ ْس ِط َال إِلَهَ
إِ َّال هُ َو ْال َع ِزي ُز ْال َح ِكي ُم} [آل عمران ]28 :تحمل أعظم المعاني في كشف حقيقة
الحياة  ،وكيف أنها جعلت لتوحيد الله  ،فلما كانت شهادة التوحيد المبنية على
توحيد العبادة لله  ،ونفي ألوهية ما سواه  ،هي أصل دعوة الرسل ومبني
قضيتهم التي جاهدوا من أجلها  ،وكانت هذه القضية مثار إنكار المشركين
وخالفهم مع رسلهم  ،وجب الفصل بين الجميع في هذه القضية بحكم عدل
يصدق أهل الحق ويكذب أهل الباطل  ،فمن المعلوم أنه عند االختالف بين
الن اس ترفع األمور إلى القضاء  ،والقضية تتطلب قاضيا وحكما يفصل في
الخالف  ،وكذلك إعالم المختلفين ودعوة المعنيين من سائر األطراف  ،كما أنها
تتطلب أيضا دفاعا عدال  ،وحججا وجدال  ،وشهودا وقسما وشهادة وبينة ،
وتتطلب في نهايتها الحكم وفق دستور ثابت أو منهج ونظام  ،هذا مع توفر
القدرة على تنفيذ ما يستصدر في القضية من أحكام  ،ويزداد األمر جالء
ووضوحا إذا أضفنا إلى ما تقدم أن قضية توحيد العبادة لله هي في حقيقتها
ابتالء وامتحان لإلنسان  ،اإلنسان الذي استخلفه الله في أرضه  ،واستأمنه على
ملكة  ،وميزه على كثير من خلقه  ،وأنه سبحانه وتعالى حذر اإلنس والجان من
الشرك والكفر العصيان  ،وسوف يقضى بينهم بالحق وهو أحكم الحاكمين
.وكما جاء في وصايا النبي صلي عليه وسلم لمعاذ إنك تأتى قوما ً أهل كتاب ،
فليكن أول ما تدعوهم إليه  :عبادة الله وحده  ،ال ِإله إِالّ اللهُ َم ْنهَ ُج َحيَاة العبودية
لله وحده هي شطر الركن األول في العقيدة اإلسالمية المتمثل في شهادة :أن ال
إله إال الله .والتلقي عن رسول الله  -صلى الله عليه وسلم  -في كيفية هذه
العبودية  -هو شطرها الثاني ،المتمثل في شهادة أن محمداً رسول الله.والقلب
المؤمن المسلم هو الذي تتمثل فيه هذه القاعدة بشطريها ،ألن كل ما بعدهما من
مقومات اإليمان ،وأركان اإلسالم ،إنما هو مقتضى لها .فاإليمان بمالئكة الله
وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره وشره ،وكذلك الصالة والزكاة والصيام
والحج ،ثم الحدود والتعازير والحل والحرمة والمعامالت والتشريعات
والتوجيهات اإلسالمية ...إنما تقوم كلها على قاعدة العبودية لله وحده ،كما أن
المرجع فيها كلها هو ما بلَّغه لنا رسول الله  -صلى الله عليه وسلم  -عن
ربه.والمجتمع المسلم هو الذي تتمثل فيه تلك القاعدة ومقتضايتها جميعا ً ألنه
بغير تمثل تلك القاعدة ومقتضايتها فيه ال يكون مسلماً.ومن ثم تصبح شهادة أن
ال إله إال الله ،وأن محمداً رسول الله ،قاعدة لمنهج كامل تقوم عليه حياة األمة
المسلمة بحذافيرها ،فال تقوم هذه الحياة قبل أن تقوم هذه القاعدة ،كما أنها ال
تكون حياة إسالمية إذا قامت على غير هذه القاعدة ،وفی االيمان البد مع القول
االعت قاد وعدم معاندة مع الله والرسول وقبول االعمال عند الشرع يکون بان
يکون متخصا لله تعالی ويکون موافقا للسنة.

 ،9شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله علیه وسلم:
َو َم ْعنَى َشهَادَة (أَ َّن ُم َح َّمدًا َرسُو ُل الل ِه)  :طَا َعتُهُ فِي َما أَ َم َرَ ،وتَصْ ِديقُهُ فِي َما أَ ْخبَ َر،
واجتناب ما عنه نهى َو َز َج َر ،وأَال يُ ْعبَ َد اللهُ إِال بِ َما َش َر َع هذا هو الركن الثاني
من أركان شهادة أال إله إالّ الله ،أو هذه أركان الشهادة التي يدخل بها اإلنسان
()46
إلى اإلسالم ،وهو الشهادة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة
 ،2.1دليل شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى:
ث فِي ِه ْم َرس ً
{لَقَ ْد َم َّن اللَّهُ َعلَى ْال ُم ْؤ ِمنِينَ إِ ْذ بَ َع َ
ُوال ِم ْن أَ ْنفُ ِس ِه ْم يَ ْتلُو َعلَ ْي ِه ْم آيَاتِ ِه
ُ
َاب َو ْال ِح ْك َمةَ} [آل عمران ]252 :اآلية ،قَوْ لهُ تَ َعالَى{ :لَقَ ْد
َويُ َز ِّكي ِه ْم َويُ َعلِّ ُمهُ ُم ْال ِكت َ
ْ
ُ
ُّ
ٌ
ُ
َ
َ
َزيز َعل ْي ِه َما َعنِت ْم َح ِريصٌ َعل ْيك ْم بِال ُم ْؤ ِمنِينَ َر ُءوفٌ
َجا َء ُك ْم َرسُو ٌل ِم ْن أَ ْنفُ ِسك ْم ع ِ
َ
ُ
ْ
ُ
ْ
َر ِحي ٌم } [التوبة ،]218 :فقولهِ { :من أنف ِسك ْم} أي :من جنسكم .وقيل :إن
َزي ٌز َعلَ ْي ِه َما َع ِنتُّ ْم}  ،و (عزيز)
الخطاب لقريش .فيكون معناها :من العرب{ ،ع ِ
إذا ع ّديت بـ (على) كان معناها :الثقل والشدة.أي :يثقل عليه ويشق عليه ويشتد
عليه ( َما َعنِتُّ ْم) يعني :الذي يتعبكم ويلحقكم فيه مشقة .فهذا وصفه صلى الله
عليه وسلم بأنه عزيز عليه مشقة أمته وتعبهمَ ( .ح ِريصٌ َعلَ ْي ُك ْم) والحرص :هو
شدة الرغبة في الشيء .وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا ً غاية
الحرص على هداية قومه وداللتهم على الحق والهدى ،حتى إنه أدمي وجهه،
وكسرت رباعيته ،وش ّج رأسه ،وكان يقول« :اللَّهُ َّم ا ْغفِرْ لِقَوْ ِمي فَإِنَّهُ ْم الَ
يَ ْعلَ ُمونَ » ( ،)47وهذا من غاية حرصه وشفقته على الناس صلى الله عليه وسلم،
{بِ ْال ُم ْؤ ِمنِينَ رءوف َر ِحي ٌم)  ،وهذا خاص بأهل اإليمان تميزوا به عن غيرهم،
فهو صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم ،والرأفة :هي رقة تنشأ عن
الخوف على المرؤوف به.والرحمة تقتضي اإلحسان بالمرحوم ،فالرأفة تقتضي
دفع المكروهات ،والرحمة تقتضي جلب المحمودات والمحاسن والمحبوبات،
والشاهد من هذه اآلية قَوْ لُهُ تَ َعالَى{ :لَقَ ْد َجا َء ُك ْم َرسُو ٌل ِم ْن أَ ْنفُ ِس ُك ْم}  ،والذي
جاءنا من أنفسنا هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا بهذه اآلية ،فهذا
دليل من القرآن على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ،ومن ذلك قوله تعالى:
ك لَ َرسُولُهُ َواللَّهُ
ك لَ َرسُو ُل اللَّ ِه َواللَّهُ يَ ْعلَ ُم إِنَّ َ
ك ْال ُمنَافِقُونَ قَالُوا نَ ْشهَ ُد إِنَّ َ
{إِ َذا َجا َء َ
يَ ْشهَ ُد إِ َّن ْال ُمنَافِقِينَ لَكَا ِذبُونَ } [المنافقون ، ]2:فأثبت علمه سبحانه وتعالى برسالة
الرسول صلى الله عليه وسلم ،بل لما طولب النبي صلى الله عليه وسلم بدليل
على رسالته قال له{ :قُلْ َكفَى بِاللَّ ِه َش ِهيداً بَ ْينِي َوبَ ْينَ ُك ْم} [اإلسراء ، ]15:فاكتفى
بشهادة الله عز وجل على إثبات رسالته )48(.ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله
صلى الله عليه وسلم هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول
اللسان بأن محمدا عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم {شَا ِهدًا َو ُمبَ ِّش ًرا
َونَ ِذيرًا َ -ودَا ِعيًا إِلَى اللَّ ِه بِإِ ْذنِ ِه َو ِس َراجً ا ُمنِيرًا} [األحزاب ]25 - 26 :فيجب
تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي ،وفيما أحل
من حالل وحرم من حرام ،واالمتثال واالنقياد لما أمر به ،والكف واالنتهاء عما
نهى عنه ،واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر مع الرضا بما قضاه
والتسليم له ،وأن طاعته هي طاعة الله ومعصيته معصية الله؛ ألنه مبلغ عن
الله رسالته ولم يتوفه الله حتى أكمل به الدين وبلغ البالغ المبين وترك أمته
()49
على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها بعده إال هالك.

،12المصادر والمآخذ:
القرآن الكريم
 .2ابن أبي العز‘ صدر الدين محمد بن عالء الدين عل ّي بن محمد الحنفي،
األذرعي الصالحي الدمشقي2215( ،هـ) تفسير ابن أبي العز جمع
ودراسة :شايع بن عبده بن شايع األسمري‘مجلة الجامعة اإلسالمية
بالمدينة المنورة.
 .1ابن قيم‘محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين الجوزية‘الطبعة:
الثالثة 2225 ،هـ 2115 -م مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك
نستعين‘المحقق :محمد المعتصم بالله البغدادي‘ الناشر :دار الكتاب
العربي – بيروت‘عدد األجزاء.1 :
 .5ابن كثير ‘عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثيرب‘ط‘ تقسير القرآن
العظيم= تفسير ابن كثيرالمحقق  :مصطفى السيد محمد  +محمد السيد
رشاد  +محمد فضل العجماوي  +علي أحمد عبد الباقي‘دار النشر :
مؤسسة قرطبة  +مكتبة أوالد الشيخ .ikourd@gmail.com

 ،11المناقشة:
هل يکتفی بالشهادة صرف القول کما استند البعض بهذا الحديث « فمن قال :ال
إله إال الله ،فقد عصم مني نفسه وماله ،إال بحقه وحسابه على الله» 50لکان
 -44شرح ثالثة األصول لخالد المصلح ( ،6 /2بترقيم الشاملة آليا)
-45شرح الطحاوية ت األرناؤوط ()22 /2
 -46شرح ثالثة األصول لخالد المصلح ( ،5 /2بترقيم الشاملة آليا)
 -47صحيح البخاري ()205 /2
 -48شرح ثالثة األصول لخالد المصلح ( ،5 /2بترقيم الشاملة آليا)
 -49أعالم السنة المنشورة العتقاد الطائفة الناجية المنصورة =  100سؤال وجواب في العقيدة
االسالمية (ص)22 :
 - 50صحيح البخاري ()28 /2
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البخاري‘محمد بن إسماعيل أبو عبدالله الجعفي‘الطبعة :األولى2211 ،هـ
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه
وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري‘المحقق :محمد زهير بن ناصر
الناصر‘الناشر :دار طوق النجاة .
بن حجر ،أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقالني الطبعة:
السابعة 2212 ،هـ بلوغ المرام من أدلة األحكام ،تحقيق وتخريج وتعليق:
سمير بن أمين الزهري ،الناشر :دار الفلق – الريا .
الترمذي ،أبو عيسى محمد بن عيسى2118،م ،الجامع الكبير "سنن
الترمذي" ،المحقق :د .بشار عواد معروف،الناشر :دار الجيل ـ بيروت +
دار الغرب اإلسالمي ـ بيروت.
التميمي‘ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان ت 2105هـ كتاب التوحيد
الذي هو حق الله على العبيد‘ عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد وغيره،
جامعة األمام محمد بن سعود ،الريا  ،المملكة العربية السعودية.
حطيبة‘الطبيب أحمد‘ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد المكتبة الشاملة
http://www.islamweb.net
الحكمي‘حافظ بن أحمد بن علي‘الطبعة :الثانية2211 ،هـ أعالم السنة
المنشورة العتقاد الطائفة الناجية المنصورة (الكتاب نشر  -أيضا -
بعنوان 100 :سؤال وجواب في العقيدة االسالمية)تحقيق :حازم
القاضي‘الناشر :وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد -
المملكة العربية السعودية
الحنفي ،صدر الدين محمد بن عالء الدين عل ّي بن محمد ابن أبي العز
األذرعي الصالحي الدمشقي الطبعة :العاشرة2220 ،هـ 2110 -م شرح
العقيدة الطحاوية تحقيق :شعيب األرنؤوط  -عبد الله بن المحسن
التركي‘الناشر :مؤسسة الرسالة – بيروت.
الحوالي‘الدكتور سفر بن عبد الرحمن التعليق على مواضع من كتاب فتح
المجيد ب‘ن .المكتبة الشاملة.
الطبري ،محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي ،أبو جعفر
الطبعة األولى 2210 ،هـ  1000 -م جامع البيان في تأويل القرآن
المحقق :أحمد محمد شاكر الناشر :مؤسسة الرسالة.
الطبري‘ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي ،أبو
جعفر‘الطبعة :األولى 2211 ،هـ  1002 -م تفسير الطبري = جامع
البيان عن تأويل آي القرآن‘ تحقيق :الدكتور عبد الله بن عبد المحسن
التركي‘ الناشر :دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن .
القاسمي‘محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالق‘الطبعة:
األولى  2228 -هـ محاسن التأويل‘ المحقق :محمد باسل عيون السود‘
الناشر :دار الكتب العلميه – بيروت.
الكرماني ،محمد بن يوسف بن علي بن سعيد ،شمس الدين2565،هـ -
2150م الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ،الناشر :دار إحياء
التراث العربي ،بيروت-لبنان.
المباركفورى ،أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم،ب ،ت ،تحفة
األحوذي بشرح جامع الترمذي ،الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت.
مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ عَلوي بن عبد القادر السقاف‘ربيع
األول  2255هـ الموسوعة العقدية‘الناشر :موقع الدرر السنية على
اإلنترنت dorar.net
المصلح‘خالد بن عبد الله بن محمد‘ب‘ط شرح األصول الثالثة‘ مصدر
الكتاب :دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية
http://www.islamweb.net

