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لَُكْم  أَكَْملُْت  }الْيَْوَم  وعال:  جّل  الله،  قال 

لَُكُم  َورَِضيُت  نِْعَمِتي  َعلَيُْكْم  َوأمَْتَْمُت  ِديَنُكْم 

جّل  وقال   ،]5 املائدة:  ]سورة  ِديًنا{  اإْلِْساَلَم 

يَن ِعْنَد اللَِّه اإْلِْساَلُم{ ]سورة آل  وعال: }إِنَّ الدِّ

عمران: 19[، وقال جّل وعال: }َوَمْن يَبْتَغِ َغرْيَ 

اإْلِْساَلِم ِديًنا فَلَْن يُْقبََل ِمْنُه َوُهَو يِف اآْلِخرَِة ِمَن 

يَن{ ]سورة آل عمران: 85[. الَْخارِسِ

فالدين الذي ريض الله للناس والذي ال يقبل 

منهم سواه هو اإلسالم، وحقيقته لغة ورشعا: 

-أي  واالستسالم  اإلخالص-  -أي  السالمة 

االنقياد- لله.

الله:  رحمه  تيمية،  بن  العباس  أبو  قال 

ولفظ  وحده،  لله  االستسالم  هو  »اإلسالم 

إخالصه  ويتضّمن  اإلسالم،  يتضّمن  اإلسالم 

مسلام،  يكن  مل  له،  يستسلم  مل  فمن  لله... 

ومن استسلم لغريه كام يستسلم له، مل يكن 

له  استسلم  ومن  مسلام، 

كام  املسلم،  فهو  وحده، 

يف القرآن: }بىََل َمْن أَْسلََم 

َوْجَهُه لِلَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن فَلَُه 

َخْوٌف  َواَل  َربِِّه  ِعْنَد  أَْجرُُه 

يَْحزَنُوَن{  ُهْم  َواَل  َعلَيِْهْم 

 ،]112 البقرة:  ]سورة 

ِديًنا  أَْحَسُن  }َوَمْن  وقال: 

ِملََّة  َواتَّبََع  ُمْحِسٌن  َوُهَو  لِلَِّه  َوْجَهُه  أَْسلََم  ْن  ِممَّ

َخلِياًل{  إِبْرَاِهيَم  اللَُّه  َواتََّخَذ  َحِنيًفا  إِبْرَاِهيَم 

]سورة النساء: 125[« ]النبوات[.

الله  الذي هو دين  الله: »اإلسالم  وقال رحمه 

هو  رسله...  به  وأرسل  كتبه  به  أنزل  الذي 

لله  العاملني فيستسلم  لله رب  العبد  أن يسلم 

بحيث  له  ساملا  ويكون  له  رشيك  ال  وحده 

يكون متألّها له غري متألّه ملا سواه، كام بيّنته 

أفضل الكالم ورأس اإلسالم وهو شهادة أن ال 

الله؛ وله ضدان: الكرب والرشك، ولهذا  إله إال 

بال  بنيه  أمر  السالم-  -عليه  نوحا  أن  ُروي 

الكرب  عن  ونهاهم  الله  وسبحان  الله  إال  إله 

والرشك ]رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو[... 

فال  يعبده  ال  الله  عبادة  عن  املستكرب  فإن 

يكون مستسلام له، والذي يعبده ويعبد غريه 

يكون مرشكا به فال يكون ساملا له بل يكون 

له فيه رشك؛ ولفظ اإلسالم يتضمن االستسالم 

]الفتاوى[،  اإلخالص«  هي  التي  والسالمة 

»وكل واحد من املستكربين واملرشكني ليسوا 

مسلمني« ]النبوات[.

اإلسالم  بالتزام  إال  مسلام  املرء  يكون  فال 

–كمن  لله  يستسلم  مل  فمن  املعَنيني،  بهذين 

ترك جنس العمل أو امتنع بشوكة عن بعض 

املتواترة- مل يكن إال كافرا،  الرشائع الظاهرة 

يِن  الدِّ يِف  فَِإْخَوانُُكْم  كَاَة  الزَّ َوآتَُوا  اَلَة  الصَّ

ُل اآْليَاِت لَِقْوٍم يَْعلَُموَن{ ]سورة التوبة:  َونَُفصِّ

الله-  -رحمه  عياض  بن  الفضيل  قال   ،]11

بعد أن تال اآلية السابقة: »فالتوبة من الرشك 

بإقامة  وعمال  قوال  وجل-  -عز  الله  جعلها 

الرأي:  أصحاب  وقال  الزكاة،  وإيتاء  الصالة 

ليس الصالة وال الزكاة وال يشء من الفرائض 

وجل-  -عز  الله  عىل  افرتاًء  اإلميان،  من 

عليه  الله  -صىل  نبيه  وسنة  لكتابه  وخالفا 

وسلم- ولو كان القول كام يقولون مل يقاتل 

أبو بكر -ريض الله عنه- أهل الردة!« ]السنة 

لعبد الله بن أحمد[.

وأجمع الصحابة -ريض الله عنهم- عىل أنه 

الصالة  تارك  فكّفروا  استسالم،  بال  إسالم  ال 

وكّفروا  العمل-  لجنس  تارك  –وهو  كسال 

عن  بشوكة  ممتنعون  -وهم  الزكاة  مانعي 

الظاهرة  الرشائع  بعض 

وخالفهم  املتواترة- 

يف  الفقهاء  مرجئة 

حقيقة  يعرفوا  فلم  ذلك، 

الله  رضيه  الذي  اإلسالم 

للناس دينا، وكذلك أجمع 

الله  -ريض  الصحابة 

إسالم  ال  أنه  عىل  عنهم- 

الذين  الردة  أهل  صنف  فكّفروا  سالمة،  بال 

عادوا إىل عبادة األوثان -وهي أصنام ُوضعت 

يجعلوا حداثة عهد  للصالحني- ومل  تصويرا 

املتنبئني  الدجالني  وظهور  بالجاهلية  الناس 

املسلمني  ديار  عىل  الزكاة  مانعي  وتغلب 

أعيانهم، وخالفهم يف ذلك  موانع من تكفري 

الرسول،  الذين عارضوا قول  العرص،  جهمية 

صىل الله عليه وسلم: )من مات وهو يعلم أنه 

عن  مسلم  ]رواه  الجنة(  دخل  الله،  إال  إله  ال 

عثامن[.

فال يكون بنيان اإلسالم من غري هذه املباين، 

ومن يستهني بركن منه، يوشك أن يسقط عليه 

البنيان، فإن سقط، هلك يف الدنيا بالسيف قبل 

اآلخرة بالنار، قال رسول الله، صىل الله عليه 

وسلم: )من بّدل دينه فاقتلوه( ]رواه البخاري 

عن ابن عباس[، إال أن أعظم هذه األركان هو 

الركن األول الذي ال يصح إسالم املرء من دونه 

أبدا، وهو شهادة التوحيد، شهادة أن ال إله إال 

الله، أن ال معبود وال مطاع بحق إال الله، وهي 

متضمنة لتوحيد األلوهية والربوبية واألسامء 

تيمية، رحمه  بن  العباس  أبو  قال  والصفات، 

باإللهية،  انفراده  إثبات  الله:  إال  إله  »ال  الله: 

واإللهية تتضمن كامل علمه وقدرته ورحمته 

وحكمته، ففيها إثبات إحسانه إىل العباد، فإن 

يستحق  الذي  هو  واملألوه  املألوه،  هو  اإلله 

مبا  هو  يُعبد  أن  يستحق  وكونه  يُعبد،  أن 

اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون 

غاية  له  املخضوع  الحب،  غاية  املحبوب  هو 

الخضوع« ]تيسري العزيز الحميد[.

اإلميان  الله، هي شهادة  إال  إله  ال  أن  وشهاد 

وحده  الله  يُعبد  أن  بالطاغوت،  والكفر  بالله 

-عليه  إبراهيم  ملة  وهي  دونه،  مبا  ويُكفر 

قال  والذي  باتباعه،  أُمرنا  الذي  السالم- 

لقومه: }إِنَّا بُرَآُء ِمْنُكْم َوِمامَّ تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن 

الَْعَداَوُة  َوبَيَْنُكُم  بَيَْنَنا  َوبََدا  ِبُكْم  كََفرْنَا  اللَِّه 

َوْحَدُه{  ِباللَِّه  تُْؤِمُنوا  َحتَّى  أَبًَدا  َوالْبَْغَضاُء 

]سورة املمتحنة: 4[.

رحمه  الوهاب،  عبد  بن  محمد  اإلمام  قال 

بالتوحيد،  لله  الله: »]اإلسالم[ هو االستسالم 

الرشك  من  والرباءة  بالطاعة،  له  واالنقياد 

األصول[،  ]ثالثة  وأهله« 

واالستسالم  السالمة  فهو 

لله.

ما  مسلام  املرء  يكون  وال 

مل يعبد الله وحده ويكفر 

ذلك  بنّي  كام  دونه،  مبا 

الخمس:  املباين  حديث 

)بُني اإلسالم عىل خمس، 

]رواه  دونه(  مبا  ويُكفر  الله،  يُعبد  أن  عىل 

مسلم عن ابن عمر[، فال إسالم من غري عبادة 

الكفر  غري  من  إسالم  وال  )االستسالم(،  الله 

بالطاغوت )السالمة(، وال يسلم املرء من رجس 

بطواغيت  يكفر  مل  ما  أهله  ونجاسة  الرشك 

زمانه، وبرشكهم ومرشكيهم، كالدميقراطيني 

املرتدين  والقانونيني  والقوميني  والوطنيني 

حني واملصوِّتني  عن اإلسالم، ومن هؤالء املرشَّ

األحزاب  من  واالستفتاءات  االنتخابات  يف 

إىل  واملتحاكمني  املزعومة،  »اإلسالمية« 

املحاكم الوضعية بدعوى املصلحة والرضورة، 

املجنَّدين  من  وأنصاره  الطاغوت  وعساكر 

املرتدين«  »اإلخوان  وطائفة  و«املشايخ«، 

جحدت  التي  وأخواتها  وفصائلها  وأحزابها 

والجهاد  والرباء  والوالء  والرشيعة  التوحيد 

واستهزأت  وحاربتها  التزامها  عن  وامتنعت 

يف  والطواغيت  الصليبيني  وظاهرت  بها 

يُظهر  أن  املسلم  الحرب عليها، بل يجب عىل 

سبيال،  ذلك  إىل  استطاع  ما  بهؤالء  كفره 

بالقلم واللسان، والسيف والسنان، متّبعا يف 

الصالة  أفضل  -عليهام  الرحمن  خلييَل  ذلك 

والسالم- والله املستعان، وعليه التكالن، وال 

حول وال قوة إال بالله.

األنبياء  عبد  -كمن  لله  ساملا  يكن  مل  ومن 

واألولياء مقلّدا ومتأّوال- مل يكن إال مرشكا ولو 

صىل وصام وزعم أنه مسلم، وهذه الحقائق 

أبو  قال  الله،  إال  إله  ال  أن  شهادة  عليها  دلّت 

هو  »اإلله  الله:  رحمه  تيمية،  بن  العباس 

املعبود املطاع« بحق ]تيسري العزيز الحميد[، 

وهذه  الله،  إال  بحق  مطاع  وال  معبود  فال 

واالستسالم  السالمة  ملعَنيي  متضّمنة  الكلمة 

األنبياء واملرسلني إىل  لله، وهي دعوة جميع 

أقوامهم وأممهم.

الله: »لفظ  تيمية، رحمه  العباس بن  أبو  قال 

اإلسالم... له معنيان، أحدهام: الدين املشرتك 

وهو عبادة الله وحده ال رشيك له الذي بعث 

دينهم  اتحاد  عىل  دل  كام  األنبياء،  جميع  به 

نصوص الكتاب والسنة، والثاين ما اختص به 

محمد، صىل الله عليه وسلم... وله مرتبتان: 

إحداهام الظاهر من القول 

املباين  وهي  والعمل 

أن  والثانية:  الخمس، 

يكون ذلك الظاهر مطابقا 

للباطن« ]الفتاوى[.

وهذه املباين الخمس التي 

قوال  اإلسالم  حقيقة  هي 

وباطنا،  ظاهرا  وعمال، 

وسلم-  عليه  الله  -صىل  الله  رسول  بيّنها 

أن  شهادة  خمس،  عىل  اإلسالم  )بُني  بقوله: 

ال إله إال الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام 

وصوم  البيت،  وحج  الزكاة،  وإيتاء  الصالة، 

ابن  عن  ومسلم  البخاري  ]رواه  رمضان( 

عمر[، ويف رواية: )بُني اإلسالم عىل خمسة، 

عىل أن يوّحد الله( ]رواه مسلم عن ابن عمر[، 

ويف رواية: )بُني اإلسالم عىل خمس، عىل أن 

يُعبد الله، ويُكفر مبا دونه( ]رواه مسلم عن 

ابن عمر[، فلم يكن اإلسالم الذي اختصت به 

رشيعة محمد -صىل الله عليه وسلم- إسالما 

املباين  إن  بل  لله،  من غري سالمة واستسالم 

الخمس رُشعت ليكون املرء ساملا لله مستسلام 

له بالتزام التوحيد واتّباع الرسول -صىل الله 

إسحاق  وقال  باملباين،  والقيام  وسلم-  عليه 

حتى  املرجئة  »غلت  الله:  رحمه  راهويه،  بن 

املكتوبات، وصوم  ترك  من  قولهم:  من  صار 

الفرائض  وعامة  والحج،  والزكاة،  رمضان، 

من غري جحود بها، إنّا ال نكّفره، ويُرجأ أمره 

إىل الله بعد إذ هو مقّر ]بها[؛ فهؤالء املرجئة 

الذين ال شك فيهم« ]مسائل حرب الكرماين[.

الله  بيّنها  باالستسالم  السالمة  عالقة  إن  ثم 

بقتال  أمره  منها  كتابه،  من  كثرية  آيات  يف 

َوأَقَاُموا  تَابُوا  }فَِإْن  قال جّل وعال:  املرشكني، 

دين اإلسالم 

وجماعة املسلمين

إن الحمد هلل، نحمده ونستعينه، من يهده اهلل فال مضّل له، ومن يضلل فال 

هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، 

صلى اهلل عليه وسلم، أما بعد:

أن  اهلل  نسأل  الجماعة،  وضرورة  اإلسالم  حقيقة  بيان  يف  السلسلة  هذه 

يفّقهنا وإّياكم يف الدين ويثّبتنا ىلع لزوم جماعة املسلمين.

من لم يستسلم هلل لم 
يكن مسلما، ومن استسلم 
لغيره كما يستسلم له لم 
يكن مسلما، ومن استسلم 

له وحده فهو املسلم

اإلسالم هو االستسالم 
هلل بالتوحيد، واالنقياد 
له بالطاعة، والبراءة من 

الشرك وأهله
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ومام يجب عىل املرء معرفته أن الله -جل وعال- 

فرض عىل طوائف الناس السالمة واالستسالم 

له كام فرض ذلك عىل أفرادهم، ففرض عليهم 

وحده،  إليه  والتحاكم  وحده،  برشعه  الحكم 

واالحتساب عىل من خالفه، وقتال من امتنع 

هذا  عىل  كافّة  الناس  فيقاتلون  بعضه،  عن 

واالستسالم  السالمة  املعنيني:  بهذين  الدين 

يلتزموا رشائع  مل  ما  قتالهم  يرتكون  وال  لله، 

الجزية وخضعوا  قبلوا  إن  إال  اإلسالم طوعا، 

لحكم اإلسالم كرها.

قال الله، جّل وعال: }فَِإَذا انَْسلََخ اأْلَْشُهُر الُْحرُُم 

فَاقْتُلُوا الُْمرْشِكنَِي َحيُْث َوَجْدمُتُوُهْم َوُخُذوُهْم 

َواْحرُصُوُهْم َواقُْعُدوا لَُهْم كُلَّ َمرَْصٍد فَِإْن تَابُوا 

كَاَة فََخلُّوا َسِبيلَُهْم إِنَّ  اَلَة َوآتَُوا الزَّ َوأَقَاُموا الصَّ

وقال   ،]5 التوبة:  ]سورة  رَِحيٌم{  َغُفوٌر  اللََّه 

َوآتَُوا  اَلَة  الصَّ َوأَقَاُموا  تَابُوا  }فَِإْن  وعال:  جّل 

اآْليَاِت  ُل  َونَُفصِّ يِن  الدِّ يِف  فَِإْخَوانُُكْم  كَاَة  الزَّ

لَِقْوٍم يَْعلَُموَن{ ]سورة التوبة: 11[، وقال جّل 

اَل  َحتَّى  }َوقَاتِلُوُهْم  وعال: 

يُن  الدِّ َويَُكوَن  ِفتَْنٌة  تَُكوَن 

لِلَِّه فَِإِن انْتََهْوا فاََل ُعْدَواَن 

إاِلَّ َعىَل الظَّالِِمنَي{ ]سورة 

جّل  وقال   ،]193 البقرة: 

اَل  َحتَّى  }َوقَاتِلُوُهْم  وعال: 

يُن  الدِّ َويَُكوَن  ِفتَْنٌة  تَُكوَن 

فَِإنَّ  انْتََهْوا  فَِإِن  لِلَِّه  كُلُُّه 

اللََّه مِبَا يَْعَملُوَن بَِصرٌي{ ]سورة األنفال: 39[، 

يِف  يَُقاتِلُوَن  آَمُنوا  }الَِّذيَن  وعال:  جّل  وقال 

َسِبيِل  يِف  يَُقاتِلُوَن  كََفُروا  َوالَِّذيَن  اللَِّه  َسِبيِل 

كَيَْد  إِنَّ  يْطَاِن  الشَّ أَْولِيَاَء  فََقاتِلُوا  الطَّاُغوِت 

النساء: 76[،  كَاَن َضِعيًفا{ ]سورة  يْطَاِن  الشَّ

وقال جّل وعال: }قَاتِلُوا الَِّذيَن اَل يُْؤِمُنوَن ِباللَِّه 

اللَُّه  َحرََّم  َما  يَُحرُِّموَن  َواَل  اآْلِخِر  ِبالْيَْوِم  َواَل 

الَِّذيَن  ِمَن  الَْحقِّ  ِديَن  يَِديُنوَن  َواَل  َورَُسولُُه 

أُوتُوا الِْكتَاَب َحتَّى يُْعطُوا الِْجْزيََة َعْن يٍَد َوُهْم 

َصاِغُروَن{ ]سورة التوبة: 29[.

بقتال  وسلم-  عليه  الله  -صىل  النبي  وأمر 

الظاهرة،  اإلسالم  أركان  يلتزموا  حتى  الناس 

فقال صىل الله عليه وسلم: )إن رأس هذا األمر 

أن تشهد أن ال إله إال الله وحده ال رشيك له، 

وأن محمدا عبده ورسوله، وإن قوام هذا األمر 

إقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وإن ذروة السنام 

منه الجهاد يف سبيل الله، إمنا أمرت أن أقاتل 

الزكاة،  ويؤتوا  الصالة  يقيموا  حتى  الناس 

له  الله وحده ال رشيك  إال  إله  ويشهدوا أن ال 

ذلك  فعلوا  فإذا  ورسوله،  عبده  محمدا  وأن 

إال  وأموالهم  دماءهم  وعصموا  اعتصموا  فقد 

الله( ]رواه أحمد عن  بحقها، وحسابهم عىل 

معاذ[، وقال صىل الله عليه وسلم: )أمرت أن 

أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال الله وأن 

ساّمكم  الذي  الله  بدعوى  فادعوا  وصام، 

املسلمني، املؤمنني، عباد الله( ]رواه الرتمذي 

املسلمني  فجامعة  األشعري[،  الحارث  عن 

والعض  والتزامها  بها  باالعتصام  أُمرنا  التي 

اإلسالم  حكم  يظهر  ال  والتي  بالنواجذ  عليها 

أركان  خمسة  عىل  بُنيت  بها  إال  األرض  يف 

والطاعة  والسمع  الهجرة  اإلسالم:  أركان  بعد 

وال  طاعة  وال  سمع  وال  والجهاد،  والجامعة 

جامعة من غري بيعة وإمام، وال هجرة من غري 

إيواء ونرصة، وال جهاد من غري إعداد ورباط 

وقتال.

ث عمر بن الخطاب، ريض  وقال املهدي املُحدَّ

الله عنه: »إنه ال إسالم إال بجامعة، وال جامعة إال 

بإمارة، وال إمارة إال بطاعة« ]سنن الدارمي[.

دين  ظهور  يف  املسلمني  جامعة  وألهمية 

اإلسالم، كانت الدعوة إىل أركانها بعد الدعوة 

إىل أركان اإلسالم، فقال النبي، صىل الله عليه 

وسلم: )اغزوا باسم الله يف سبيل الله، قاتلوا 

وال  اغزوا  بالله،  كفر  من 

وال  تغدروا،  وال  تغلوا، 

وليدا،  تقتلوا  وال  متثلوا، 

من  عدوك  لقيت  وإذا 

إىل  فادعهم  املرشكني، 

خالل-  -أو  خصال  ثالث 

فاقبل  أجابوك  ما  فأيتهن 

ثم  عنهم،  وكف  منهم، 

ادعهم إىل اإلسالم، فإن أجابوك، فاقبل منهم، 

وكف عنهم، ثم ادعهم إىل التحول من دارهم 

فعلوا  إن  أنهم  وأخربهم  املهاجرين،  دار  إىل 

عىل  ما  وعليهم  للمهاجرين،  ما  فلهم  ذلك 

املهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها، فأخربهم 

أنهم يكونون كأعراب املسلمني، يجري عليهم 

حكم الله الذي يجري عىل املؤمنني، وال يكون 

لهم يف الغنيمة والفيء يشء إال أن يجاهدوا 

فمن  بريدة[،  عن  مسلم  ]رواه  املسلمني(  مع 

مل يهاجر، كان كاألعراب، و}اأْلَْعرَاُب أََشدُّ كُْفرًا 

َونَِفاقًا َوأَْجَدُر أاَلَّ يَْعلَُموا ُحُدوَد َما أَنْزََل اللَُّه َعىَل 

رَُسولِِه{ ]سورة التوبة: 97[، وقال جّل وعال: 

ِبأَْمَوالِِهْم  َوَجاَهُدوا  َوَهاَجُروا  آَمُنوا  الَِّذيَن  }إِنَّ 

َونرََصُوا  آَوْوا  َوالَِّذيَن  اللَِّه  َسِبيِل  َوأَنُْفِسِهْم يِف 

َولَْم  آَمُنوا  َوالَِّذيَن  أَْولِيَاُء بَْعٍض  بَْعُضُهْم  أُولَِئَك 

َحتَّى  ٍء  يَشْ ِمْن  َواَليَِتِهْم  ِمْن  لَُكْم  َما  يَُهاِجُروا 

فََعلَيُْكُم  يِن  الدِّ يِف  اْستَْنرَصُوكُْم  َوإِِن  يَُهاِجُروا 

النَّرْصُ إاِلَّ َعىَل قَْوٍم بَيَْنُكْم َوبَيَْنُهْم ِميثَاٌق َواللَُّه 

مِبَا تَْعَملُوَن بَِصرٌي{ ]سورة األنفال: 72[، وقال 

َوَجاَهُدوا  َوَهاَجُروا  آَمُنوا  }َوالَِّذيَن  وعال:  جّل 

أُولَِئَك  َونرََصُوا  آَوْوا  َوالَِّذيَن  اللَِّه  َسِبيِل  يِف 

ا لَُهْم َمْغِفرٌَة َوِرزٌْق كَِريٌم *  الُْمؤِْمُنوَن َحقًّ ُهُم 

َوالَِّذيَن آَمُنوا ِمْن بَْعُد َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا َمَعُكْم 

فَأُولَِئَك ِمْنُكْم{ اآلية ]سورة األنفال: 75-74[.

النبي -صىل  املسلمني، حّذر  وألهمية جامعة 

فقال  منها،  الخروج  من  وسلم-  عليه  الله 

صىل الله عليه وسلم: )من خرج من الطاعة، 

جاهلية(  ميتة  مات  فامت،  الجامعة  وفارق 

]رواه مسلم عن أيب هريرة[، وقال صىل الله 

يكرهه  أمريه شيئا  من  رأى  )من  عليه وسلم: 

فليصرب، فإنه من فارق الجامعة شربا، فامت، 

فميتة جاهلية( ]رواه البخاري ومسلم عن ابن 

عباس[، وقال صىل الله عليه وسلم: )من خلع 

ال حجة  القيامة  يوم  الله  لقي  طاعة،  من  يدا 

له، ومن مات وليس يف عنقه بيعة، مات ميتة 

جاهلية( ]رواه مسلم عن ابن عمر[.

بل ألهمية جامعة املسلمني، أباح النبي -صىل 

الله عليه سلم- دم من شق صفها، فقال صىل 

وهنات،  هنات  ستكون  )إنه  وسلم:  عليه  الله 

فمن أراد أن يفرق أمر هذه األمة وهي جميع، 

فارضبوه بالسيف كائنا من كان( ]رواه مسلم 

وأمركم  أتاكم  )من  رواية:  ويف  عرفجة[،  عن 

واحد،  رجل  عىل  جميع 

عصاكم،  يشق  أن  يريد 

جامعتكم،  يفرق  أو 

الله  وقال صىل  فاقتلوه(، 

بويع  )إذا  وسلم:  عليه 

اآلخر  فاقتلوا  لخليفتني، 

عن  مسلم  ]رواه  منهام( 

أيب سعيد الخدري[، وقال 

صىل الله عليه وسلم: )ال يحل دم امرئ مسلم، 

إال  الله،  رسول  وأين  الله  إال  إله  ال  أن  يشهد 

بإحدى ثالث: الثيب الزاين، والنفس بالنفس، 

والتارك لدينه املفارق للجامعة( ]رواه البخاري 

ومسلم عن ابن مسعود[.

ومن نعمة املوىل عىل املوّحدين أن جّدد لهم 

هذه الجامعة -من غري حول منهم وال وقّوة- 

ذلك  قبل  حقا  وكانت  غيابها،  من  قرون  بعد 

الفريضة الغائبة يف عنق كل مسلم، يُحاسب 

عىل تفريطه يف السعي لتجديدها، فعىل كل 

بالتحّدث  وعمال،  قوال  ربه  يشكر  أن  موّحد 

والعاّمة،  الخاّصة  املجالس  يف  النعمة  بهذه 

الضحى:  ]سورة  ْث{  فََحدِّ َربَِّك  ِبِنْعَمِة  ا  }َوأَمَّ

والدفاع  النعمة  هذه  عىل  وبالحفاظ   ،]11

أركانها -الهجرة  عنها والقتال دونها والتزام 

والسمع والطاعة والجامعة والجهاد- ولوازم 

والبيعة  والنرصة  -اإليواء  األركان  هذه 

فضله،  من  الله  ليزيدهم  والرباط-  واإلعداد 

َشَكرْتُْم  لَِئْ  َربُُّكْم  تَأَذََّن  }َوإِْذ  وعال:  جّل  قال 

لََشِديٌد{  َعَذايِب  إِنَّ  كََفرْتُْم  َولَِئْ  أَلَِزيَدنَُّكْم 

]سورة إبراهيم: 7[.

اللهم افتح عىل أيدينا القسطنطينية ورومية، 

واجعلنا من عبادك الصابرين الشاكرين، آمني.

ويؤتوا  الصالة،  ويقيموا  الله،  رسول  محمدا 

دماءهم،  مني  عصموا  فعلوا،  فإذا  الزكاة، 

وأموالهم إال بحقها، وحسابهم عىل الله( ]رواه 

البخاري ومسلم عن ابن عمر[.

الصديق  بكر  أبو  اإلسالم  شيخ  خليفته  وأمر 

-ريض الله عنه- مبثله، فعن حنظلة بن عيل 

بن األسقع أن أبا بكر -ريض الله عنه- بعث 

أن  وأمره  عنه-  الله  -ريض  الوليد  بن  خالد 

يقاتل الناس عىل خمس، فمن ترك واحدة من 

خمس، فقاتله عليها كام تقاتل عىل الخمس: 

عبده  محمدا  وأن  الله،  إال  إله  ال  أن  شهادة 

ورسوله، وإقامة الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم 

رمضان ]وحّج البيت[ ]السنة للخالل وتاريخ 

اإلسالم للذهبي[.

أهَل  اإلسالم  أهُل  يقاتِل  أن  الفرض  كان  وإمنا 

اإلرشاك من وراء راية واحدة، ال بِفرق وأحزاب 

بال جامعة وال إمام، }إِنَّ اللََّه يُِحبُّ الَِّذيَن يَُقاتِلُوَن 

ا كَأَنَُّهْم بُْنيَاٌن َمرُْصوٌص{ ]سورة  يِف َسِبيلِِه َصفًّ

يكون  وال   ،]4 الصف: 

والتمكني  الواحد  الصف 

وبراء،  والء  غري  من  لدينه 

قال جّل وعال: }َوالُْمؤِْمُنوَن 

أَْولِيَاُء  بَْعُضُهْم  َوالُْمؤِْمَناُت 

ِبالَْمْعُروِف  يَأُْمُروَن  بَْعٍض 

الُْمْنَكِر  َعِن  َويَْنَهْوَن 

َويُؤْتُوَن  اَلَة  الصَّ َويُِقيُموَن 

كَاَة َويُِطيُعوَن اللََّه َورَُسولَُه أُولَِئَك َسرَيَْحُمُهُم  الزَّ

اللَُّه إِنَّ اللََّه َعِزيٌز َحِكيٌم{ ]سورة التوبة: 72[، 

وقال جّل وعال: }َوالَِّذيَن كََفُروا بَْعُضُهْم أَْولِيَاُء 

بَْعٍض إاِلَّ تَْفَعلُوُه تَُكْن ِفتَْنٌة يِف اأْلَرِْض َوفََساٌد 

وعال:  جّل  وقال   ،]73 األنفال:  ]سورة  كَِبرٌي{ 

}َولَْواَل َدفُْع اللَِّه النَّاَس بَْعَضُهْم ِببَْعٍض لََفَسَدِت 

الَْعالَِمنَي{  َعىَل  فَْضٍل  ذُو  اللََّه  َولَِكنَّ  اأْلَرُْض 

]سورة البقرة: 251[، وقال جّل وعال: }يَاأَيَُّها 

الَِّذيَن آَمُنوا َمْن يَرْتَدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه فََسْوَف يَأيِْت 

اللَُّه ِبَقْوٍم يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَُه أَِذلٍَّة َعىَل الُْمؤِْمِننَي 

اللَِّه  َسِبيِل  يِف  يَُجاِهُدوَن  الَْكاِفِريَن  َعىَل  أَِعزٍَّة 

َواَل يََخافُوَن لَْوَمَة اَلئٍِم َذلَِك فَْضُل اللَِّه يُؤْتِيِه َمْن 

يََشاُء َواللَُّه َواِسٌع َعلِيٌم{ ]سورة املائدة: 54[.

املسلمني  عىل  فُرضت  التي  الجامعة  وهذه 

بن  حذيفة  أُمر  التي  القرشية  الخالفة  هي 

وقد  بالتزامها،  عنهام-  الله  -ريض  اليامن 

بُنيت عىل أركان كام بُني اإلسالم عىل أركان، 

قال النبي، صىل الله عليه وسلم: )وأنا آمركم 

والطاعة،  السمع،  بهن:  أمرين  الله  بخمس 

والجهاد، والهجرة، والجامعة، فإنه من فارق 

الجامعة قيد شرب فقد خلع ربقة اإلسالم من 

عنقه إال أن يرجع، ومن ادعى دعوى الجاهلية 

رسول  »يا  رجل:  فقال  جهنم(،  جثا  من  فإنه 

صىل  )وإن  قال:  وصام؟«  صىل  وإن  الله، 

 دين اإلسالم 

وجماعة املسلمين )2(

بّينا يف الحلقة السابقة أن حقيقة اإلسالم لغة وشرعا هي 
وأن  هلل،  االنقياد(  )أي  واالستسالم  اإلخالص(  )أي  السالمة 

املرء ال يكون مسلما ما لم يكن مستسلما هلل، ساملا له...

أمر النبي -عليه الصالة 
والسالم- بقتال الناس 

حتى يلتزموا بأركان 
اإلسالم، وتابعه يف ذلك 
خليفته أبو بكر الصديق

قال عليه الصالة والسالم:
»فمن أراد أن يفرق أمر هذه 
األمة وهي جميع، فاضربوه 

بالسيف كائنا من كان«
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}َوإِْذ  قوله  تأويل  يف  الله-  -رحمه  الربيع  قال 

»أخربهم  أَلَِزيَدنَُّكْم{:  َشَكرْتُْم  لَِئْ  َربُُّكْم  تَأَذََّن 

موىس -عليه السالم- عن ربه -عز وجل- أنهم 

إن شكروا النعمة زادهم من فضله وأوسع لهم 

يف الرزق وأظهرهم عىل العاملني«، وقال سفيان 

الثوري، رحمه الله: »}لَِئْ َشَكرْتُْم{ هذه النعمة 

أنها مني }أَلَِزيَدنَُّكْم{ من طاعتي«، وقال قتادة، 

سأله  من  يعطي  أن  الله  »حق عىل  الله:  رحمه 

الشاكرين  يحب  منعم  والله  شكره  من  ويزيد 

فاشكروا لله نعمه«، وقال جعفر الصادق، رحمه 

الله: »إذا أنعم الله عليك بنعمة فأحببت بقاءها 

ودوامها فأكرث من الحمد والشكر عليها«، وُروي 

مرفوعا: )من أُلهم الشكر مل يُحرم الزيادة(.

وأّول السلف -ريض الله عنهم ورحمهم- النعمة 

العظيم  القرآن  بأنها  َربَِّك{  }ِبِنْعَمِة  قوله  يف 

ونبّوة الرسول -صىل الله عليه وسلم- والعمل 

الصالح وإصابة الخري، فهي شاملة لنعمة الدنيا 

واآلخرة، إالَّ أن أعظم نعم الله عىل اإلنسان هدايتُه 

-أي  )السالمة  النعمة  هذه  فبغري  اإلسالم،  إىل 

اإلخالص- واالستسالم لله( يكون صدره ضيقا، 

وسعيه  ضنكا،  ومعيشه 

يف ضالل، ثم ال يكلّمه الله 

إليه  ينظر  وال  القيامة  يوم 

أليم،  عذاب  وله  يزكّيه  وال 

واآلخرة،  الدنيا  فيخرس 

املبني،  الخرسان  هو  وذلك 

نعمة  الجامعة،  نعمة  وأما 

للدين،  التمكني  نعمة  األرض،  يف  االستخالف 

فبغريها يستضعف املرء ويبتيل ويفنت وتأكله 

الذئاب ثم ميوت ميتة جاهلية، والعياذ بالله.

ْث{، فقال عمر بن عبد العزيز،  وأما قوله }فََحدِّ

وقال  ُشكر«،  النعمة  ِذكر  »إّن  الله:  رحمه 

الجريري ويحيى بن سعيد، رحمهام الله: »كان 

يُقال: إن تعداد النعم من الشكر«، وقال قتادة، 

وقال  إفشاؤها«،  النعمة  ُشكر  »ِمن  الله:  رحمه 

الفضيل بن عياض، رحمه الله: »كان يُقال: ِمن 

بن  الحسن  وقال  بها«،  يُحّدث  أن  النعمة  ُشكر 

عيل، ريض الله عنهام: »إذا أصبت خريا فحّدث 

»كان  الله:  رحمه  نرضة،  أبو  وقال  إخوانك«، 

يُحّدث  أن  النعمة  ُشكر  ِمن  أن  يرون  املسلمون 

بها«، وقال ابن أيب الحواري، رحمه الله: »جلس 

إىل  ليلة  عيينة  بن  وسفيان  عياض  بن  فضيل 

يقول:  سفيان  فجعل  النعم،  يتذاكران  الصباح 

أنعم الله علينا يف كذا، أنعم الله علينا يف كذا، 

فعل بنا كذا، فعل بنا كذا«! 

القليل مل يشكر  وُروي مرفوعا: )من مل يشكر 

الله،  يشكر  مل  الناس  يشكر  مل  ومن  الكثري، 

كفر،  وتركها  شكر،  الله  بنعمة  والتحّدث 

أُبيل  و)من  عذاب(،  والفرقة  رحمة،  والجامعة 

بها، ويحمده سبحانه عليها، فال حول وال قّوة 

إال بالحّي القيوم، ثم يدعو للسابقني من األمراء 

أيب  كالشيخ  منهم-  الشهداء  -خاصة  والجنود 

املهاجر  حمزة  أيب  والشيخ  الزرقاوي  مصعب 

بكر  أيب  والشيخ  البغدادي  عمر  أيب  والشيخ 

البيالوي  الرحمن  عبد  أيب  والشيخ  العراقي 

عيل  أيب  والشيخ  القريش  املعتز  أيب  والشيخ 

األنباري والشيخ عمر الشيشاين -تقبلهم الله- 

نحسبهم والله حسيبهم وال نزيك عىل الله أحدا، 

ومن مل يشكر الناس، مل يشكر الله.

اإلمامان  فعل  كام  الليايل  الرجل  سهر  لو  بل 

عليه  الله  نعم  تعداد  -يف  وسفيان  الفضيل 

وا  تَُعدُّ }َوإِن  قليال،  لكان  وآثارها-  بالخالفة 

اٌر{  نِْعَمَت اللَِّه اَل تُْحُصوَها إِنَّ اإْلِنَساَن لَظَلُوٌم كَفَّ

]إبراهيم: 34[.

أحياه  أن  املجاهد  د  املوحِّ عىل  الله  نعم  ومن 

إىل هذا الزمن حتى جّدد الله بجهاده الخالفة 

قال  بثغورها،  املرابطني  حرّاسها  من  وجعله 

»واعلموا  الله:  رحمه  تيمية،  بن  العباس  أبو 

من  عىل  النعم  أعظم  ِمن  أن  الله-  -أصلحكم 

أراد الله به خريا، أن أحياه 

إىل هذا الوقت الذي يجدد 

الله فيه الدين ويحيي فيه 

وأحوال  املسلمني  شعار 

املؤمنني واملجاهدين، حتى 

بالسابقني  شبيها  يكون 

املهاجرين  من  األولني 

كان  بذلك  الوقت  هذا  يف  قام  فمن  واألنصار، 

الله  ريض  الذين  بإحسان،  لهم  التابعني  من 

عنهم ورضوا عنه، وأعدَّ لهم جنات تجري من 

الفوز  ذلك  أبدا،  فيها  خالدين  األنهار،  تحتها 

الله  يشكروا  أن  للمؤمنني  فينبغي  العظيم، 

منحة  حقيقتها  التي  املحنة  هذه  عىل  تعاىل 

باطنها  يف  التي  الفتنة  وهذه  الله،  من  كرمية 

نعمة جسيمة، حتى -والله- لو كان السابقون 

بكر  -كأيب  واألنصار  املهاجرين  من  األولون 

يف  حارضين  وغريهم-  وعيل  وعثامن  وعمر 

هذا الزمان لكان من أفضل أعاملهم جهاد هؤالء 

إال  الغزاة  املجرمني، وال يفوت مثل هذه  القوم 

حظا  وُحرِم  نفَسه  وسفه  تجارتُه  خرست  من 

عظيام من الدنيا واآلخرة« ]الفتاوى[.

فهي نعمة ونعمة ونعمة ونعمة، نعمة اإلسالم 

الشهادة  ونعمة  الجهاد  ونعمة  الجامعة  ونعمة 

إن شاء الله تعاىل.

ومن كفران هذه النعمة: االعتزال، والعصيان، 

وازدراء  الظن،  وإساءة  واإلشاعة،  والتناجي، 

الفتنة  يف  والسعي  العهد،  ونكث  األمري، 

والتعصب  الكفر،  دار  إىل  واإلباق  والفساد، 

لالجتهاد والرأي والهوى، والبغي، والخروج، 

وعاّمتهم،  وأمئتهم  املسلمني  جامعة  وتكفري 

وقد أحسن أمئة الدولة اإلسالمية يف تحذيرهم 

من هذه املهالك، كام يف »واعتصموا« للشيخ 

أيب  للشيخ  الثالثينية«  و«الوصية  الزرقاوي، 

السؤال«  العّي  شفاء  و«إمنا  املهاجر،  حمزة 

وَمن  الله-  -تقبّلهم  الغريب  ميرسة  للشيخ 

فال  ضالله،  عىل  وأرّص  املخاطر  هذه  أورد 

يلومّن إاّل نفسه إن حرّم الله عليه نعمة اإلسالم 

جزاء كفرانه لنعمة الجامعة، وقال جّل وعال: 

فَِإنَّ  َجاَءتُْه  َما  بَْعِد  ِمن  اللَِّه  نِْعَمَة  ْل  يُبَدِّ }َوَمن 

وقال:   ،]211 ]البقرة:  الِْعَقاِب{  َشِديُد  اللََّه 

َعَذايِب  إِنَّ  َولَِئْ كََفرْتُْم  أَلَِزيَدنَُّكْم  }لَِئْ َشَكرْتُْم 

لََشِديٌد{ ]إبراهيم: 7[.

إىل  النعمة  نسبة  النعمة،  كفران  أسوأ  ومن 

النفس وُجهدها، }فَِإَذا َمسَّ اإْلِنَساَن رُضٌّ َدَعانَا 

َا أُوتِيتُُه َعىَلٰ ِعلٍْم  نَّا قَاَل إمِنَّ ثُمَّ إَِذا َخوَّلَْناُه نِْعَمًة مِّ

]الزمر:  يَْعلَُموَن{  اَل  أَكْرَثَُهْم  َولَِٰكنَّ  ِفتَْنٌة  ِهَي  بَْل 

هذه  وُمسّن  العظيم  الكفران  هذا  وإمام   ،]49

السّنة السيّئة هو الهالك قارون الذي خسف الله 

به وبداره األرض.

فهي  الحسنة،  السّنة  وأما 

ما  جميع  أن  العبد  معرفة 

الدنيا  نعم  من  به  يتنّعم 

ال  وحده  الله  فمن  والدين 

رشيك له، ال بحول العبد وال 

داود  أن  ُروي  وقد  بقّوته، 

»يا  قال:  السالم-  -عليه 

عيّل،  تنعم  الذي  وأنت  أطيق شكرك  كيف  رب، 

ثم ترزقني عىل النعمة، ثم تزيدين نعمة نعمة، 

يا رب، والشكر منك، فكيف أطيق  فالنعم منك 

شكرك يا رب؟« فأوحى الله إليه: »اآلن عرفتني يا 

داود حق معرفتي«، وُروي أيضا أنه قال: »إلهي، 

شكرك  إىل  أصل  ال  وأنا  أشكرك،  أن  يل  كيف 

إليه: »يا داود، ألست  الله  إال بنعمتك؟« فأوحى 

قال: »بىل،  النعم مني؟«  الذي بك من  أن  تعلم 

منك شكرا«  بذلك  أرىض  »فإين  قال:  رب«،  أي 

]الزهد لإلمام أحمد بن حنبل[.

قلب  يف  والحقيقة  املعرفة  هذه  يثبِّت  ومام 

وعال:  جل  الله،  كتاب  من  آليتني  تدبّره  العبد، 

َعيَلَّ  مَتُنُّوا  الَّ  قُل  أَْسلَُموا  أَْن  َعلَيَْك  }مَيُنُّوَن 

إِْساَلَمُكم بَِل اللَُّه مَيُنُّ َعلَيُْكْم أَْن َهَداكُْم لإِْلِميَاِن 

إِن كُنتُْم َصاِدِقنَي{ ]الحجرات: 17[، و}َونَزَْعَنا 

تَْحِتِهُم  ِمن  تَْجرِي  ِغلٍّ  ْن  مِّ ُصُدورِِهم  يِف  َما 

َوَما  لَِهَٰذا  َهَدانَا  الَِّذي  لِلَِّه  الَْحْمُد  َوقَالُوا  اأْلَنَْهاُر 

كُنَّا لَِنْهتَِدَي لَْواَل أَْن َهَدانَا اللَُّه لََقْد َجاَءْت رُُسُل 

أُورِثْتُُموَها  الَْجنَُّة  تِلُْكُم  أَن  َونُوُدوا  ِبالَْحقِّ  َربَِّنا 

ِبَا كُنتُْم تَْعَملُوَن{ ]األعراف: 43[.

يف  والجامعة  باإلسالم  علينا  مننت  كام  اللهم 

الدنيا، فُمّن علينا برؤيتك ورضاك يف اآلخرة.

شكره،  فقد  فذكره  نعمًة-  أُنعم  من  -أي:  بالًء 

وإن كتمه فقد كفره، ومن تحىّل با مل يُعط فإنه 

فوجد  عطاء  أُعطي  و)من  زور(،  ثويب  كالبس 

به  أثنى  به، فمن  فليُنث  به، فإن مل يجد  فليجز 

فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره(.

الله أكرب، كم عىل املوحد املجاهد أن يشكر ربّه 

به عليه باإلسالم والجامعة! فلوال  أنعم  ما  عىل 

والقبور،  القصور  لطواغيت  عابدا  لكان  الله، 

الطواغيت ودعاة  الله، لكان متّبعا لعلامء  ولوال 

قاعداً  ديّوثا  مخّنثا  لكان  الله،  ولوال  الجهمية، 

دار  يف  مقيامً  لكان  الله،  ولوال  الخوالف،  مع 

والعرفاء  والُقضاة  ط  الرشُّ ظهراين  بني  الكفر 

املرتدين  من  وغريهم  والعساكر  والجواسيس 

واملجوس  والنصارى  اليهود  ظهراين  بني  أو 

واملالحدة وغريهم من الكافرين، ولوال الله، لكان 

من البغاة أو الخوارج أو غريهم من أهل الفرق 

والبدع والضالل.

فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال 

أن هدانا الله.

شديداً  واالبتالء  والفتنة  االستضعاف  كان  وكم 

قبل  املجاهد  املوحد  عىل 

نعمة الجامعة! فال مدارس 

وال  فيها،  أبناءه  ليدرّس 

علامء ليطلب العلم عندهم، 

إليها  ليتحاكم  محاكم  وال 

-فهو موّحد، يكفر بحاكم 

مساكن  وال  الطواغيت- 

ليسكن فيها آمنا مطمئنا، وال ديار يلتجئ إليها 

فيها  العدة  ليعّد  معسكرات  وال  الطواغيت  من 

أو الصحاري بعيدا  الغابات  أو  الكهوف  إال يف 

أي:  السلفي،  بفهومها  الجامعة  فريضة  عن 

الخالفة.

ظهراين  بني  إبراهيم  ملّة  أظهر  إذا  وكان 

يف  سعى  أو  إليها  ودعا  واملرتدين  الكافرين 

ال  وهو  نام  األعداء،  إلرهاب  والجهاد  اإلعداد 

يف  أم  بيته  أهل  مع  البيت  يف  أيصبح  يدري 

زنزانة مظلمة تحت األرض؟.

هكذا كانت حياته، ثم أنعم الله عليه بالجامعة، 

الصالحات،  تتم  بنعمته  الذي  لله  والحمد 

اأْلَرِْض  ْستَْضَعُفوَن يِف  أَنتُْم قَلِيٌل مُّ إِْذ  }َواذْكُُروا 

َوأَيََّدكُم  فَآَواكُْم  النَّاُس  يَتََخطََّفُكُم  أَن  تََخافُوَن 

تَْشُكُروَن{  لََعلَُّكْم  الطَّيِّبَاِت  َن  مِّ َوَرزَقَُكم  ِبَنرْصِِه 

]األنفال: 26[.

وهذه النعمة التي يتنّعم بها اآلن تستوجب عليه 

الشكر ظاهرا وباطنا، رسا وعالنية، بني الخاّصة 

والعاّمة، فال يرتك أهل بيته دون تذكريهم بها، 

يرتك  وال  بها،  التحّدث  دون  أصحابه  يرتك  وال 

الله  عىل  فيثني  بينهم،  إفشائها  دون  العوام 

عليه  ومّن  له  وقّدرها  النعمة  هذه  قىض  الذي 

 دين اإلسالم 

وجماعة املسلمين )3(

آيتان يف كتاب اهلل -جل وعال- ال ُيعرض عن تدّبرهما وتأويلهما 
عليه  إعراضه حسرة  كان  إال  بنعمة من عنده  عليه  َمنَّ اهلل  َمن 
َن َربُُّكْم َلِئْن َشَكْرُتْم  يف الدنيا واآلخرة، قال اهلل، جل وعال: }َوِإْذ َتَأذَّ
ألَِزيَدنَُّكْم َوَلِئْن َكَفْرُتْم ِإنَّ َعَذاِبي َلَشِديٌد{ ]إبراهيم: 7[، وقال جّل 

ْث{ ]الضحى: 11[. ا ِبِنْعَمِة َربَِّك َفَحدِّ وعال: }َوَأمَّ

كان االستضعاف والفتنة 
واالبتالء شديدًا ىلع 

املوحد املجاهد قبل نعمة 
الجماعة

د  من نعم اهلل ىلع املوحِّ
املجاهد أن أحياه حتى 

جّدد اهلل بجهاده الخالفة 
وجعله من حّراسها 

املرابطين ىلع ثغورها
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َن الُْمرْشِكنَِي قَتَْل أَْواَلِدِهْم  }وَكََذلَِك َزيََّن لَِكِثريٍ مِّ

ُشَكَاُؤُهْم لرُِيُْدوُهْم َولِيَلِْبُسوا َعلَيِْهْم ِديَنُهْم َولَْو 

َشاَء اللَُّه َما فََعلُوُه فََذرُْهْم َوَما يَْفرَتُوَن{ ]األنعام: 

137[، وقد بني النبي -صىل الله عليه وسلم- 

هذا لعدي بن حاتم -ريض الله عنه- ملا سأله عن 

قوله تعاىل: }اتََّخُذوا أَْحبَارَُهْم َورُْهبَانَُهْم أَْربَابًا 

ِمْن ُدوِن اللَِّه{ ]التوبة: 31[، فبنّي له أنهم أحلّوا 

الله  أحّل  ما  عليهم  وحرّموا  الله،  حرّم  ما  لهم 

فاتّبعوهم يف ذلك، وأن ذلك هو اتخاذهم إياهم 

أربابا، ومن أرصح األدلة يف هذا، أن الله -جل 

وعال- يف سورة النساء بنّي أن من يريدون أن 

من  يتعجب  الله  شعه  ما  غري  إىل  يتحاكموا 

زعمهم أنهم مؤمنون، وما ذلك إال ألن دعواهم 

بالغة  الطاغوت  إىل  التحاكم  إرادة  مع  اإلميان 

يف  وذلك  العجب،  منه  يحصل  ما  الكذب  من 

أَنَُّهْم  يَزُْعُموَن  الَِّذيَن  إىَِل  تََر  }أَلَْم  تعاىل:  قوله 

آَمُنوا مِبَا أُنزَِل إِلَيَْك َوَما أُنزَِل ِمن قَبْلَِك يُِريُدوَن 

أَن يَتََحاكَُموا إىَِل الطَّاُغوِت َوقَْد أُِمرُوا أَن يَْكُفرُوا 

بَِعيًدا{  َضاَلاًل  يُِضلَُّهْم  أَن  يْطَاُن  الشَّ َويُِريُد  ِبِه 

]النساء: 60[، وبهذه النصوص الساموية التي 

يتبعون  الذين  أن  الظهور،  غاية  يظهر  ذكرنا 

الشيطان عىل  التي شعها  الوضعية  القوانني 

ألسنة أوليائه مخالفة ملا شعه الله -جل وعال- 

-صىل  رسله  ألسنة  عىل 

ال  أنه  وسلم-  عليهم  الله 

وشكهم  كفرهم  يف  يشك 

إال من طمس الله بصريته، 

الوحي  نور  عن  وأعامه 

مثلهم« ]أضواء البيان[.

أَبْتَِغي  اللَِّه  }أَفََغرْيَ  وعال:  جل  قوله،  وأما 

اًل{  ُمَفصَّ الِْكتَاَب  إِلَيُْكُم  أَنزََل  الَِّذي  َوُهَو  َحَكاًم 

]األنعام: 114[، ففي تدبرها فوائد كثرية، قال 

]كصاحب  العلم  أهل  بعض  »ذكر  الشنقيطي: 

»البحر املحيط«[ أن بعض الكفار طلبوا ]من[ 

النبي -صىل الله عليه وسلم- أن يتحاكم معهم 

إذا  العرب  عادة  كانت  كام  الكهان،  بعض  إىل 

الكهنة،  تنازعوا واختلفوا، تحاكموا إىل بعض 

هذه  وعال-  -جل  الله  فأنزل  بالله«،  والعياذ 

»أن  وسلم-  عليه  الله  -صىل  النبي  وأمر  اآلية 

غري  َحَكام  يبتغي  من  عىل  اإلنكار  كل  ينكر 

خالق الساموات واألرض الذي هو الحكم العدل 

اللطيف الخبري« ]العذب الَنمري[.

قوله  األنعام  سورة  يف  اآلية  هذه  مثل  وجاء 

اَمَواِت  سبحانه: }قُْل أََغرْيَ اللَِّه أَتَِّخُذ َولِيًّا فَاِطِر السَّ

َواأْلَرِْض َوُهَو يُطِْعُم َواَل يُطَْعُم قُْل إيِنِّ أُِمرُْت أَْن 

الُْمرْشِكنَِي{  ِمَن  َواَل تَُكونَنَّ  أَْسلََم  َمْن  أَوََّل  أَكُوَن 

]األنعام: 14[، وقوله تعاىل: }قُْل أََغرْيَ اللَِّه أَبِْغي 

ٍء َواَل تَْكِسُب كُلُّ نَْفٍس إاِلَّ  َربًّا َوُهَو رَبُّ كُلِّ يَشْ

َربُِّكم  إىَِل  ثُمَّ  أُْخرَى  ِوْزَر  َواِزرٌَة  تَِزُر  َواَل  َعلَيَْها 

تَْختَلُِفوَن{  ِفيِه  كُنتُْم  مِبَا  فَيَُنبِّئُُكم  رِْجُعُكْم  مَّ

سورة  يف  وعال-  -جل  وقال  ]األنعام: 164[، 

لَُكْم  األعراف: }قَاَل أََغرْيَ اللَِّه أَبِْغيُكْم إِلًَها َوُهَو فَضَّ

َعىَل الَْعالَِمنَي{ ]األعراف: 140[.

قال ابن القيم، رحمه الله: »الرضا بالله ربّاً، أن 

ال يتخذ ربّاً غري الله تعاىل يسكن إىل تدبريه، 

وينزل به حوائجه، قال الله تعاىل: }قُْل أََغرْيَ اللَِّه 

ٍء{ ]األنعام: 164[،  أَبِْغي َربًّا َوُهَو رَبُّ كُلِّ يَشْ

قال ابن عباس، ريض الله عنهام: سيدا وإلها؛ 

يعني فكيف أطلب ربّاً غريه، وهو رّب كل يشء؟ 

وقال يف أول السورة: }قُْل أََغرْيَ اللَِّه أَتَِّخُذ َولِيًّا 

اَمَواِت َواأْلَرِْض{ ]األنعام: 14[، يعني  فَاِطِر السَّ

معبودا ونارصا ومعينا وملجأ، وهو من املواالة 

التي تتضمن الحب والطاعة، وقال يف وسطها 

إِلَيُْكُم  أَنزََل  الَِّذي  َوُهَو  أَبْتَِغي َحَكاًم  اللَِّه  }أَفََغرْيَ 

أفغري  أي:   ،]114 ]األنعام:  اًل{  ُمَفصَّ الِْكتَاَب 

فنتحاكم  وبينكم،  بيني  يحكم  من  أبتغي  الله 

إليه فيام اختلفنا فيه؟ ... وأنت إذا تأّملت هذه 

اآليات الثالث حق التأمل، رأيتها هي نفس الرضا 

بالله ربّاً، وباإلسالم دينا، ومبحمد -صىل الله 

عليه وسلم- رسوال، ورأيت الحديث يرتجم عنها، 

بالله  يرىض  الناس  من  فكثري  منها؛  ومشتقا 

سواه،  ربّاً  يبغي  وال  ربّاً، 

وحده  به  يرىض  ال  لكنه 

يوايل  بل  ونارصا،  وليا 

منه  ظنا  أولياء،  دونه  من 

الله، وأن  إىل  يقربونه  أنهم 

خواص  كمواالة  مواالتهم 

امللك، وهذا عني الرشك، بل التوحيد أن ال يتخذ 

وصف  من  مملوء  والقرآن  أولياء،  دونه  من 

املرشكني بأنهم اتخذوا من دونه أولياء... وكثري 

إليه،  يتحاكم  حكام،  غريه  يبتغي  الناس  من 

ويخاصم إليه، ويرىض بحكمه، وهذه املقامات 

الثالث هي أركان التوحيد؛ أن ال يتخذ سواه ربّاً، 

وال إلهاً، وال غريه َحَكامً« ]مدارج السالكني[.

فمن ابتغى َحَكام سوى الله كان مرشكا مؤمنا 

أو  ابتغى سواه ربّاً  بالطاغوت عابدا له كالذي 

إلهاً أو وليّاً.

الله حكم بأن من اتخذ غريه  مام يؤكّد هذا أن 

مرشّعا فقد جعله نّدا لله، ال فرق بينه وبني من 

جعل له شيكا يف الدعاء أو الشفاعة، فقال جل 

وعال: }َولََقْد ِجئْتُُمونَا فُرَاَدى كَاَم َخلَْقَناكُْم أَوََّل 

ا َخوَّلَْناكُْم َورَاَء ظُُهورِكُْم َوَما نَرَى  َمرٍَّة َوتَرَكْتُم مَّ

َمَعُكْم ُشَفَعاءَكُُم الَِّذيَن زََعْمتُْم أَنَُّهْم ِفيُكْم ُشَكَاُء 

ا كُنتُْم تَزُْعُموَن{  لََقد تََّقطََّع بَيَْنُكْم َوَضلَّ َعنُكم مَّ

أَرَأَيْتُْم  }قُْل  وعال:  جّل  وقال   ،]94 ]األنعام: 

ُشَكَاءَكُُم الَِّذيَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِن اللَِّه أَُرويِن َماذَا 

وعال-  -جل  الله  أفرد  التي  العبادة  أنواع  ومن 

الله  لها الذكر يف كتابه ويف سّنة نبيّه -صىل 

عليه وسلم- العبادة بالتحاكم إليه وحده والحكم 

مبا شعه وحده، وهي مقتىض إميان املرء بأن 

و}َخرْيُ  ]هود: 45[  الَْحاكِِمنَي{  }أَْحَكُم  هو  الله 

منه  أعدل  ال  وأنه   ،]57 ]األنعام:  الَْفاِصلِنَي{ 

كلمًة وال أحسن منه حكام وأنه ليس له شيك 

يف الترشيع، فمن أشك يف حكمه أحدا، ناقض 

شهادة التوحيد، وكّذب عمليا ما ادعاه من توحيد 

الربوبية واألسامء والصفات، واألدلة عىل توحيد 

الحكم والترشيع كثرية جدا.

حكمه  يف  بالله  »اإلشاك  الشنقيطي:  قال 

}َواَل  حكمه:  يف  قال  عبادته،  يف  به  كاإلشاك 

ويف   ،]26 ]الكهف:  أََحًدا{  ُحْكِمِه  يِف  يرُْشُِك 

قراءة ابن عامر من السبعة }َواَل ترُْشِْك يِف ُحْكِمِه 

به يف  النهي؛ وقال يف اإلشاك  أََحًدا{ بصيغة 

عبادته: }فََمن كَاَن يَرُْجو لَِقاَء َربِِّه فَلْيَْعَمْل َعَماًل 

]الكهف:  أََحًدا{  َربِِّه  ِبِعبَاَدِة  يرُْشِْك  َواَل  َصالًِحا 

110[، فاألمران سواء كام ترى إيضاحه إن شاء 

الله« ]أضواء البيان[.

وقال أيضا: »وما تضمنته هذه اآلية الكرمية من 

كون الحكم لله وحده ال شيك له فيه عىل كلتا 

القراءتني جاء مبينا يف آيات أخر«، ثم ذكر منها 

إاِلَّ  الُْحْكُم  }إِِن  قوله تعاىل: 

إِيَّاُه  إاِلَّ  تَْعبُُدوا  أاَلَّ  أََمَر  لِلَِّه 

يُن الَْقيُِّم َولَِكنَّ أَكْرَثَ  ذَلَِك الدِّ

النَّاِس اَل يَْعلَُموَن{ ]يوسف: 

}أَفَُحْكَم  وقوله:   ،]40

َوَمْن  يَبُْغوَن  الَْجاِهلِيَِّة 

]املائدة:  يُوِقُنوَن{  لَِّقْوٍم  ُحْكاًم  اللَِّه  ِمَن  أَْحَسُن 

50[، وقوله: }أَفََغرْيَ اللَِّه أَبْتَِغي َحَكاًم َوُهَو الَِّذي 

اًل{ ]األنعام: 114[. أَنزََل إِلَيُْكُم الِْكتَاَب ُمَفصَّ

متبعي  أن  اآليات...  هذه  من  »ويُفهم  قال:  ثم 

أحكام املرشعني غري ما شعه الله أنهم مرشكون 

أخر،  آيات  يف  مبينا  جاء  املفهوم  وهذا  بالله، 

إباحة  يف  الشيطان  ترشيع  اتبع  فيمن  كقوله 

امليتة بدعوى أنها ذبيحة الله: }َواَل تَأْكُلُوا ِمامَّ لَْم 

يَاِطنَي  َوإِنَّ الشَّ َوإِنَُّه لَِفْسٌق  َعلَيِْه  اللَِّه  يُْذكَِر اْسُم 

لَيُوُحوَن إىَِل أَْولِيَائِِهْم لِيَُجاِدلُوكُْم َوإِْن أَطَْعتُُموُهْم 

إِنَُّكْم لَُمرْشِكُوَن{ ]األنعام: 121[، فرصح بأنهم 

الطاعة،  يف  اإلشاك  وهذا  بطاعتهم،  مرشكون 

واتباع الترشيع املخالف ملا شعه الله تعاىل هو 

املراد بعبادة الشيطان يف قوله تعاىل: }أَلَْم أَْعَهْد 

يْطَاَن إِنَُّه لَُكْم  إِلَيُْكْم يَا بَِني آَدَم أَن الَّ تَْعبُُدوا الشَّ

ْستَِقيٌم{  ِبنٌي * َوأَِن اْعبُُدويِن َهَذا رِصَاٌط مُّ َعُدوٌّ مُّ

]يس: 61-60[«.

الذين يطاعون  الله تعاىل  ثم قال: »ولذا سمى 

فيام زينوا من املعايص شكاء، يف قوله تعاىل: 

اَمَواِت  السَّ يِف  ِشٌْك  لَُهْم  أَْم  اأْلَرِْض  ِمَن  َخلَُقوا 

ْنُه بَْل إِن يَِعُد  أَْم آتَيَْناُهْم كِتَابًا فَُهْم َعىَل بَيَِّنٍت مِّ

]الفاطر:  ُغرُورًا{  إاِلَّ  بَْعًضا  بَْعُضُهم  الظَّالُِموَن 

40[، وقال جّل وعال: }أَْم لَُهْم ُشَكَاُء َشَُعوا لَُهم 

يِن َما لَْم يَأْذَن ِبِه اللَُّه َولَْواَل كَلَِمُة الَْفْصِل  َن الدِّ مِّ

أَلِيٌم{  َعَذاٌب  لَُهْم  الظَّالِِمنَي  َوإِنَّ  بَيَْنُهْم  لَُقيِضَ 

]الشورى: 21[.

الله -جل وعال- جعل توحيد الحكم  أيضا، إن 

والترشيع حجة عىل من مل يوّحده يف العبادة 

واألسامء  الربوبية  توحيد  جعل  كام  والنسك 

والصفات حجة عىل من جحد توحيد األلوهية، 

السالم:  عليه  يوسف،  لسان  قال سبحانه عىل 

ْجِن أَأَْربَاٌب ُمتََفرِّقُوَن َخرْيٌ أَِم اللَُّه  }يَاَصاِحبَِي السِّ

الَْواِحُد الَْقهَّاُر * َما تَْعبُُدوَن ِمْن ُدونِِه إاِلَّ أَْساَمًء 

ِمْن  ِبَها  اللَُّه  أَنْزََل  َما  وَآبَاُؤكُْم  أَنْتُْم  يْتُُموَها  َسمَّ

إِيَّاُه  إاِلَّ  أاَلَّ تَْعبُُدوا  أََمَر  إاِلَّ لِلَِّه  ُسلْطَاٍن إِِن الُْحْكُم 

النَّاِس اَل يَْعلَُموَن{  يُن الَْقيُِّم َولَِكنَّ أَكْرَثَ  ذَلَِك الدِّ

َعلَيِْهْم  ]يوسف: 39-40[، وقال تعاىل: }َواتُْل 

نَبَأَ إِبْرَاِهيَم * إِذْ قَاَل أِلَِبيِه َوقَْوِمِه َما تَْعبُُدوَن * 

قَالُوا نَْعبُُد أَْصَناًما فََنظَلُّ لََها َعاكِِفنَي * قَاَل َهْل 

يَْسَمُعونَُكْم إِذْ تَْدُعوَن * أَْو يَْنَفُعونَُكْم أَْو يرَُضُّوَن 

قَاَل   * يَْفَعلُوَن  كََذلَِك  آبَاَءنَا  َوَجْدنَا  بَْل  قَالُوا   *

أَفَرَأَيْتُْم َما كُْنتُْم تَْعبُُدوَن * أَنْتُْم وَآبَاُؤكُُم اأْلَقَْدُموَن 

رَبَّ  إاِلَّ  يِل  َعُدوٌّ  فَإِنَُّهْم   *

َخلََقِني  الَِّذي   * الَْعالَِمنَي 

ُهَو  َوالَِّذي   * يَْهِديِن  فَُهَو 

َوإِذَا   * َويَْسِقنِي  يُطِْعُمِني 

 * يَْشِفنِي  فَُهَو  َمرِْضُت 

يُْحِينِي  ثُمَّ  مُيِيتُِني  َوالَِّذي 

يِن  * َوالَِّذي أَطَْمُع أَْن يَْغِفَر يِل َخِطيئَِتي يَْوَم الدِّ

الِِحنَي{  ِبالصَّ َوأَلِْحْقِني  ُحْكاًم  يِل  َهْب  رَبِّ   *

]الشعراء: 83-69[.

وملا تكّنى أحد الصحابة -ريض الله عنهم- بـ 

»أيب الَحَكم«، نهاه النبي -صىل الله عليه وسلم- 

عن ذلك، قائال: )إن الله هو الَحَكم، وإليه الُحْكم( 

]رواه أبو داود والنسايئ عن أيب شيح[.

وترشيعه  الطاغوت  لحكم  استسلم  من  وأما 

واالستفتاءات  االنتخابات  يف  -كاملصّوتني 

القوانني  الدميقراطية واملتحاكمني إىل محاكم 

الوضعية- فهم مؤمنون بالطاغوت عابدون له 

إله  ال  أن  -شهادة  اإلسالم  أصل  عن  خارجون 

الله-  إال  بحق  ُمطاع  وال  معبود  ال  أن  الله،  إال 

وحقيقته -السالمة )أي اإلخالص( واالستسالم 

لله- ومن عّد هؤالء مسلمني موّحدين مجتنبني 

للطاغوت كافرين به، فلرياجع دين اإلسالم قبل 

حلول رمسه.

ربّنا أفرغ علينا صربا وتوفّنا مسلمني وألحقنا 

بالصالحني.

إن كلمة التوحيد -ال إله إال اهلل- التي تنفي اإللهية عما سوى اهلل، 
الربوبية  -يف  األكبر  الشرك  أنواع  جميع  تبطل  وحده،  هلل  وتثبتها 
ُيعبد  أن  يستحق  الذي  هو  اإلله  فإن  والصفات-  واألسماء  واأللوهية 
وُيطاع لـ »ما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو املحبوب 
العزيز الحميد[، فمن  غاية الحب، املخضوع له غاية الخضوع« ]تيسير 
شهادة  ناقض  والطاعة،  العبادة  أنواع  بجميع  باإللهية  اهلل  ُيفرد  لم 
التوحيد، وكّذب عمليا ما ادعاه من توحيد الربوبية واألسماء والصفات.

من استسلم لحكم الطواغيت 
فهو مؤمن بالطاغوت

 عابد له 

اإلشراك باهلل يف حكمه 
كاإلشراك باهلل يف عبادته

 دين اإلسالم 
وجماعة املسلمين )4(

م
ْ
ــم وإليــه الُحك

َ
إّن اللــه هــو الَحك
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