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 + دأَح اللَّه و1قُلْ ه دمالص 2 اللَّه ولَدي لَمو ِلدي 3 لَم دا أَحكُفُو كُن لَّهي لَم4 و_  

|     |     | 
حدثنا : قال البخاري .  الروايات الصحيحة   هذه السورة الصغرية تعدل ثلث القرآن كما جاء يف        

عـن أيب   ،  عن أبيه ،  حدثين مالك عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة             : إمساعيل
فذكر ذلك   ع   فلما أصبح جاء إىل النيب    . يرددها " قل هو اهللا أحد   :  " أن رجال مسع رجال يقرأ    ،  سعد
  "  .. إا لتعدل ثلث القرآن، والذي نفسي بيده:  " ع  فقال النيب - وكأن الرجل يتقاهلا - له

 "  قل هو اهللا أحـد    :  " أن يعلنها  ع   فإن األحدية اليت أمر رسول اهللا     .  وليس يف هذا من غرابة    
 - مـن مث   - وقد تضمنت السورة   .. ومنهج للحياة ،  وتفسري للوجود ،  هذه األحدية عقيدة للضمري   .. 

  .. ة اإلسالم الكبريةأعرض اخلطوط الرئيسية يف حقيق
 " واحـد  " ألنه يضيف إىل معىن    "  .. واحد " وهو لفظ أدق من لفظ     "  .. قل هو اهللا أحد    " 

 . وأن ليس كمثله شيء. أن ال شيء غريه معه
. وليس هناك وجود حقيقي إال وجـوده      . فليس هناك حقيقة إال حقيقته     ..  إا أحدية الوجود  

ويستمد حقيقته من تلـك احلقيقـة       ،  وده من ذلك الوجود احلقيقي    وكل موجود آخر فإمنا يستمد وج     
 . الذاتية

يف هذا الوجـود    ،  أو فاعال يف شيء   ،  فليس سواه فاعال لشيء   . أحدية الفاعلية  - من مث  -  وهي
 . أصال

  ..  وهذه عقيدة يف الضمري وتفسري للوجود أيضا
،  كل غاشية ومن كـل شـائبة       خلص القلب من  ،  ووضح هذا التصور  ،   فإذا استقر هذا التفسري   

 . ومن كل تعلق بغري هذه الذات الواحدة املتفردة حبقيقة الوجود وحقيقة الفاعلية
إن مل خيلص من الشعور بوجود شـيء مـن           -  خلص من التعلق بشيء من أشياء هذا الوجود       

عليـة اإلرادة  وال حقيقـة لفاعليـة إال فا  . فال حقيقة لوجود إال ذلك الوجود اإلهلي   -!  األشياء أصال 
 ! فعالم يتعلق القلب مبا ال حقيقة لوجوده وال لفاعليته. اإلهلية
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فعندئـذ   .. ومن التعلق بغري هذه احلقيقة    ،   وحني خيلص القلب من الشعور بغري احلقيقة الواحدة       
ويتحرر من  ،  يتحرر من الرغبة وهي أصل قيود كثرية      . وينطلق من كل األوهاق   ،  يتحرر من مجيع القيود   

ومن ذا يرهب وال وجـود    ؟  وفيم يرغب وهو ال يفقد شيئا مىت وجد اهللا        . بة وهي أصل قيود كثرية    الره
 ؟ لفاعلية إال هللا

فستصحبه رؤية هذه احلقيقة يف     ،   ومىت استقر هذا التصور الذي ال يرى يف الوجود إال حقيقة اهللا           
وورائها الدرجـة   . شيء يراه وهذه درجة يرى فيها القلب يد اهللا يف كل           - كل وجود آخر انبثق عنها    

 . ألنه ال حقيقة هناك يراها إال حقيقة اهللا. اليت ال يرى فيها شيئا يف الكون إال اهللا
ورد كل شيء وكل حدث وكل حركـة إىل السـبب           .  كذلك سيصحبه نفي فاعلية األسباب    

 بتقريرهـا يف    وهذه هي احلقيقة اليت عين القرآن عناية كـبرية         .. وبه تأثرت ،  األول الذي منه صدرت   
ومـا  :  " ومن مث كان ينحي األسباب الظاهرة دائما ويصل األمور مباشرة مبشـيئة اهللا   . التصور اإلمياين 

ومـا تشـاءون إال أن       "  ..  " وما النصر إال من عند اهللا      "  ..  " رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى     
  .. وغريها كثري "  .. يشاء اهللا

، تنسكب يف القلب الطمأنينة   ،  ورد األمر إىل مشيئة اهللا وحدها     ،  ا وبتنحية األسباب الظاهرة كله   
ويسـكن جتـاه الفواعـل      ،  ويتقي عنده ما يرهب   ،  ويعرف املتجه الوحيد الذي يطلب عنده ما يرغب       

 ! واملؤثرات واألسباب الظاهرة اليت ال حقيقة هلا وال وجود
ذلك أن اإلسالم يريد مـن      ! بعيدفجذبتهم إىل   ،   وهذه هي مدارج الطريق اليت حاوهلا املتصوفة      

ويزاولون احلياة  ،  الناس أن يسلكوا الطريق إىل هذه احلقيقة وهم يكابدون احلياة الواقعية بكل خصائصها            
وأن ال وجـود إال    . شاعرين مع هـذا أن ال حقيقـة إال اهللا         ،  واخلالفة األرضية بكل مقوماا   ،  البشرية
 !  يريد طريقا غري هذا الطريقوال .. وأن ال فاعلية إال فاعليته. وجوده

|     |     | 
قائم على ذلك التفسري وما يشيعه يف النفس مـن تصـورات            ،   من هنا ينبثق منهج كامل للحياة     

وال حقيقة لفاعليـة إال     ،  الذي ال حقيقة لوجود إال وجوده     . منهج لعبادة اهللا وحده   : ومشاعر واجتاهات 
 . وال أثر إلرادة إال إرادته، فاعليته

وإال . يف النعماء والبأسـاء   . يف السراء والضراء  . ومنهج لالجتاه إىل اهللا وحده يف الرغبة والرهبة        
 ! ؟ وإىل غري فاعل يف الوجود أصال، فما جدوى التوجه إىل غري موجود وجودا حقيقيا
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والشـرائع والقـوانني   ،  تلقي العقيدة والتصور والقيم واملـوازين     .  ومنهج للتلقي عن اهللا وحده    
فالتلقي ال يكون إال عن الوجود الواحد واحلقيقـة املفـردة يف            . واآلداب والتقاليد ،  األوضاع والنظم و

 . الواقع ويف الضمري
وتطلعا إىل اخلالص من احلواجز     ،  ابتغاء القرب من احلقيقة    ..  ومنهج للتحرك والعمل هللا وحده    

ومن بينها حـاجز    . ا من األشياء والنفوس   سواء يف قرارة النفس أو فيما حوهل      . املعوقة والشوائب املضللة  
 ! وقيد الرغبة والرهبة لشيء من أشياء هذا الوجود، الذات

بني القلب البشري وبني كل موجود برباط احلب واألنس والتعاطف           - مع هذا  -  ومنهج يربط 
فكلـها  .  .فليس معىن اخلالص من قيودها هو كراهيتها والنفور منها واهلروب من مزاولتها           . والتجاوب

فكلـها  . وكلها تفيض عليها أنوار هذه احلقيقة     ،  وكلها تستمد وجودها من وجوده    ؛  خارجة من يد اهللا   
 ! إذ كلها هدية من احلبيب، إذن حبيب

، ومتاع احلياة الدنيا زهيـد    ،  واحلياة الدنيا قصرية  ،  األرض فيه صغرية   ..  وهو منهج رفيق طليق   
ولكن االنطالق عند اإلسالم ليس معناه االعتزال        .. ية وأمنية واالنطالق من هذه احلواجز والشوائب غا     

والكفاح الدائم لترقيـة البشـرية      ،  إمنا معناه احملاولة املستمرة    .. وال الكراهية وال اهلروب   ،  وال اإلمهال 
مـع التحـرر    ،  ومن مث فهي اخلالفة والقيادة بكل أعبائهمـا        .. وإطالق احلياة البشرية مجيعها   ،  كلها

 . كما أسلفنا. واالنطالق بكل مقوماما
ألن اخلالفـة يف األرض     . ولكن اإلسالم ال يريـده    .  إن اخلالص عن طريق الصومعة سهل يسري      

. ولكنه هو الذي حيقق إنسانية اإلنسان     ،  إنه طريق أشق  . والقيادة للبشر طرف من املنهج اإلهلي للخالص      
، انطالق الروح إىل مصـدرها اإلهلـي     . وهذا هو االنطالق   .. كيانهأي حيقق انتصار النفخة العلوية يف       

  .. وهي تعمل يف امليدان الذي اختاره هلا خالقها احلكيم. وحتقيق حقيقتها العلوية
|     |     | 

 من أجل هذا كله كانت الدعوة األوىل قاصرة على تقرير حقيقة التوحيد بصـورا هـذه يف                 
ولـيس كلمـة    . ومنهج للحياة ،  وتفسري للوجود ،  ه الصورة عقيدة للضمري   ألن التوحيد يف هذ   . القلوب

وما بعده من تفصيالت    ؛  والدين كله ،  إمنا هو األمر كله   . تقال باللسان أو حىت صورة تستقر يف الضمري       
 . وتفريعات ال يعدو أن يكون الثمرة الطبيعية الستقرار هذه احلقيقة ذه الصورة يف القلوب
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، واليت أفسدت عقائدهم وتصورام وحيـام     ،  يت أصابت أهل الكتاب من قبل      واالحنرافات ال 
مث تبع هذا االنطماس ما تبعه مـن سـائر          . نشأت أول ما نشأت عن انطماس صورة التوحيد اخلالص        

 . االحنرافات
وقيام احلياة  ،   على أن الذي متتاز به صورة التوحيد يف العقيدة اإلسالمية هو تعمقها للحياة كلها             

تبدو آثاره يف التشريع كمـا تبـدو يف         ،  واختاذها قاعدة للمنهج العملي الواقعي يف احلياة      ،  على أساسها 
فإذا ختلفـت هـذه     . وأول هذه اآلثار أن تكون شريعة اهللا وحدها هي اليت حتكم احلياة           . االعتقاد سواء 

 حمققة يف كل ركن من أركـان  فإا ال تقوم إال ومعها آثارها     ،  اآلثار فإن عقيدة التوحيد ال تكون قائمة      
  .. احلياة

|     |     | 
ولكن القـرآن    .. ومل يكن له كفوا أحد    . وأنه مل يلد ومل يولد    . أنه الصمد :  ومعىن أن اهللا أحد   

 : يذكر هذه التفريعات لزيادة التقرير واإليضاح
 - واهللا. ال بإذنه السيد املقصود الذي ال يقضى أمر إ      : ومعىن الصمد اللغوي   ..  " اهللا الصمد  " 
وهو املقصـود وحـده     . فهو أحد يف ألوهيته والكل له عبيد      ،  هو السيد الذي ال سيد غريه      - سبحانه

 وال يقضي أحد معه   ،  وهو الذي يقضي يف كل أمر بإذنه      . ايب وحده ألصحاب احلاجات   ،  باحلاجات
 . وهذه الصفة متحققة ابتداء من كونه الفرد األحد.. 

صفتها الكمال  . ال تعتورها حال بعد حال    ،  فحقيقة اهللا ثابتة أبدية أزلية     "  .. ولدمل يلد ومل ي    " 
. وهو على اهللا حمال   ،  ووجود زائد بعد نقص أو عدم     ،  والوالدة انبثاق وامتداد  . املطلق يف مجيع األحوال   

فـي  تتضمن ن  " أحد " ومن مث فإن صفة   . وهذه كذلك حمال  . تقوم على التماثل  . مث هي تقتضي زوجية   
  .. الوالد والولد

وال يف  ،  ال يف حقيقة الوجـود    . أي مل يوجد له مماثل أو مكافئ       "  .. ومل يكن له كفوا أحد     " 
ولكـن هـذا     " أحد " وهذا كذلك يتحقق بأنه   . وال يف أية صفة من الصفات الذاتية      ،  حقيقة الفاعلية 
 -  إله اخلري وأن للشر إهلا يعـاكس اهللا        وهو نفي للعقيدة الثنائية اليت تزعم أن اهللا هو         .. توكيد وتفصيل 

وأشهر العقائد الثنائية كانت عقيـدة      . ويعكس عليه أعماله اخلرية وينشر الفساد يف األرض        - بزعمهم
 ! ! وكانت معروفة يف جنويب اجلزيرة العربية حيث للفرس دولة وسلطان، الفرس يف إله النور وإله الظالم

|     |     | 
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نفـي ألي    " الكـافرون  " كما أن سورة  ،   وتقرير لعقيدة التوحيد اإلسالمية     هذه السورة إثبات  
وقـد  . وكل منهما تعاجل حقيقة التوحيد من وجه       .. تشابه أو التقاء بني عقيدة التوحيد وعقيدة الشرك       

وكان هلذا االفتتاح    .. بالقراءة اتني السورتني   - يف صالة سنة الفجر    - يستفتح يومه  ع   كان الرسول 
  .. اه ومغزاهمعن
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

مبلة اخلليلني حممد وإبراهيم عليهمـا   دعوة إىل إظهار التوحيد، بإعالن أوثق عرى اإلميان، والصدع |
 .الرباءة من الشرك وأهله توحيد وأهله ، وإبداءالسالم، وإظهار مواالة ال

باللسان والسنان، إلخراج العباد من عبادة        دعوة إىل حتقيق التوحيد جبهاد الطواغيت كل الطواغيت        |
 .املناهج والقوانني واألديان إىل عدل ونور اإلسالم العباد إىل عبادة رب العباد، ومن جور

نه الصايف، وكسر صنمية علماء احلكومات، بنبذ تقليد األحبار         من معي  دعوة إىل طلب العلم الشرعي     |
 ...  أفسدوا الدين ، ولبسوا على املسلمني والرهبان الذين

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

ـ       دعوة إىل البصرية يف الواقع، وإىل استبانة سبيل ارمني،         |  هم كل ارمني على اختالف مللهم وحنل
 _ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني وسبحانَ اللَِّه وما أَنا ِمن الْمشِرِكنيقُلْ  +

األصعدة للجهاد يف سبيل اهللا، والسـعي يف قتـال الطواغيـت             دعوة إىل اإلعداد اجلاد على كافة      |
 . لتحرير املسلمني وديارهم من قيد أسرهم واحتالهلم وأنصارهم واليهود وأحالفهم

بدين اهللا، الذين ال يضرهم من خالفهم وال مـن           الطائفة الظاهرة القائمة    ودعوة إىل اللحاق بركب    |
 .يأيت أمر اهللا خذهلم حىت
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