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عليه   اهلل  صىل  اهلل  رسول  حممدًا  أن  )شهادة  وهو  الشهادة:  هذه  من  الثاين  الشق  إىل  ذلك  بعد  ننتقل  ثم 

 :وسلم(: وهذه الشهادة تتضمن

ورسالته، وتصديقه فيام أخرب به عن ربه تبارك وتعاىل.. لكن هل يكفي   اإليامن بنبوته عليه الصالة والسالم

ُيِفْد نطق اإلنسان بشهادة أن حممدًا رسول هذا اإليامن وهذا القدر؟ ال. بل   البد من أشياء، لو ختلفت؛ مل 

 .اهلل

 .وأن الرساالت قد ختمت به صىل اهلل عليه وسلم اإليامن بأنه خاتم النبيني-1

النبوية -2 البعثية  بعموم  وأن  فهو  :  اإليامن  اإلسالم،  بإقليمية  يؤمنون  فالذين  كافة:  الناس  إىل  مبعوث 

صىل اهلل  ه   عليه وسلم مبعوث إىل العرب، أو يف بيئة معينة؛ هؤالء القوم ليسوا مؤمنني بالرسول صىل اهلل

ين بنبوته عىل احلقيقة   .عليه وسلم، وال ُمِقرِّ

ال ُيْؤِمُن  : ))صىل اهلل عليه وسلم  قال وتقديم هذه املحبة، عىل النفس، والولد، والوالد؛    حمبته من القلب-3

 َأَحبَّ إَِلْيِه ِمْن والِِدِه َوَوَلِدِه َوالنَّاِس َأْْجَعنَي، َفَقاَل َلُه ُعَمُر َيا َرُسوَل اهللَِّ ََلَْنَت َأَحبُّ إَِلَّ َأَحُدُكْم َحّتى َأُكوَن  

 إِالَّ ِمْن َنْفِِس َفَقاَل النَّبِيُّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم اَل َوالَِّذي َنْفِِس بَِيِدِه َحتَّ 
ٍ
ء ى َأُكوَن َأَحبَّ إَِلْيَك ِمْن ِمْن ُكلِّ ََشْ

ُه اْْلَن َواهللَِّ ََلَْنَت َأَحبُّ إَِلَّ ِمْن َنْفِِس َفَقاَل النَّبِيُّ َصىلَّ اهللَُّ  (( َعَلْيِه َوَسلََّم اْْلَن َيا ُعَمرُ َنْفِسَك َفَقاَل َلُه ُعَمُر َفإِنَّ

القلب، بل إهنا تستلزم أن تتحول املحبة إىل وهذه ليست شعورًا يف  :  صىل اهلل عليه وسلم  هوجوب اتباع-4

ل ورسوله،  هاتباع  اهلل  حمبة  قوم  ادعى  ملا  ولذلك  اجلوارح؛  عىل  آثارها  تظهر  أن  بد  ال  احلقيقية  فاملحبة   ،

بعض كان  التي  باْلية  وجل  عز  اهلل  املحنة السلف    ابتالهم  آية  بُِعويِن  }يسميها  َفاتَّ اهللََّ  بُّوَن 
ُُتِ ُكنُْتْم  إِْن   ُقْل 

 [31آل عمران:]  {  ُُيْبِْبُكُم اهللَُّ َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكمْ 

فاملحبة ليست دعوًة باللسان، وليست جمرد شعور خيفق به القلب؛ بل هي حمبة جتعل اإلنسان مستعدًا َلن 

 كان  يقف حيث أمره صىل اهلل عليه وسلم بالوقوف، ويعمل ما أمره أن يعمل، ويرتك ما أمره أن يرتك؛ مهام

 .ذلك خمالفًا مراده هو



 

 

صىل اهلل عليه وسلم،   تهولو أردنا أن ننظر يف واقع املسلمني اليوم، وهم ينطقون هبذه الشهادة؛ ويعلنون حمب

   بصدق شهادهتم! هم مع ذلك خُيِلُّونلكن، حقه ويقيمون املوالد واَلشعار يف

اليوم معنى االتباع   احلقيقي للنبي صىل اهلل عليه وسلم، فوجدهتم يستغربون لقد جهل كثري من املسلمني 

رون به، وقد يصفونه بأوصاف كثرية، فيقال  سنته ويستنكروهنا، وينكرون أحيانًا عىل من فعلها، وقد ُيَشهِّ

صىل اهلل عليه وسلم: متزمت، ومتشدد، ومتطرف...إىل غري ذلك من اَلوصاف التي يراد   تهعن املتبع لسن 

اس عنه، وعن السنة التي ُيملها، وكثري من الناس اليوم يقدمون آراء الرجال وأقواهلم عىل  منها تنفري الن 

     .صىل اهلل عليه وسلم  هأقوال

اهلل  كالم  بعد  َلحد  كالم  وال  َلحد،  قول  ال  أنه  املعلوم  من  فإن  املسلمون،  فيه  وقع  عظيم،  خطأ  وهذا 

 . ورسوله صىل اهلل عليه وسلم

اهلل عليه وسلم، يفتي يف مسألة، أو يقول يف حكم قوالً، مل يكن لك أن تتعدى  أن نبيك وإمامك صىل  ول  

 ! قوله، وال أن ترتك قوله إىل قول غريه

اَلئمة يغرتفون من بحر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، يأخذون من هديه ومن سنته، ويقول كل واحد  و

 .منهم: إذا صح الدليل فهو مذهبي، وإذا صح احلديث قلت به

 كل اختالف مرده إىل كتاب اهلل تعاىل وإىل سنة رسوله صىل اهلل عليه وسلم  ف

فيجب أن تعظم سنة الرسول صىل اهلل عليه وسلم، وتريب يف قلبك تعظيم احلديث، فإذا سمعت كلمة قال 

بقلبك  بكليتك..  عليها  فأقبل  عليه وسلم،  اهلل  اهلل صىل  فعل رسول  أو  وسلم،  عليه  اهلل  اهلل صىل  رسول 

عىل ذلك العمل هبا، والدعوة إليها، واعرف   قالبك، واحرص عىل فهمها ومدى صحتها وثبوهتا، ثم ابنِ و

أنك هبذا لن خترج عن قول إمام من اَلئمة، فام من َشء من سنة النبي صىل اهلل عليه وسلم، إال وقال به 

 .بعض اَلئمة أو كلهم

من املسلمني، يف ُتقيق معنى شهادة أن حممدًا رسول اهلل،    فهذه أشياء مما يتعلق باَلخطاء التي يقع فيها كثرير 

واإلنسان الذي يطمع يف رمحة اهلل، ويطمع يف شفاعة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يوم القيامة، عليه أن  

يقف مع نفسه وقفة صدق، ويتأمل مدى ُتققه وامتثاله للمعاين التي آمن واقتنع بأهنا هي املعنى الصحيح  

 ني تللشهاد

 العلمني   رب   هلل   احلمد   أن   دعوانا   وآخر 


