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  خادم الجهاد والمجاهدين
 المدير العام

  
 5202 - 3 - 52: تاريخ التسجيل

  045,2: المشاركات

 

  البيعة على الشام والعراق:: المؤمنين أبي بكر البغدادي  إلى أمير:: مجلس شورى شبكة سنام اإلسالم 

 
  الرحيم بسم اهلل الرحمن

 

 

من الدين، وال شك أن نظام الدولة، أو  إن شمولية اإلسالم تعني بداهة تنظيم شؤون الحياة كلها على أساس

 .أساسي لم تغفل عنه الشريعة الغراء م باللالفة وهو ركنالحكم هو ما يسمى في اإلسال

 

 . {ِلْلَمَلاِئَكِة ِإِني َجاِعٌل ِفي اْلَأْرِض َخِليَفًة َوِإْذ َقاَل َرُبَك}: قال تعالى

 

الكلمة،  هذه اآلية أصل في تنصيب إمام وخليفة يسمع له ويطاع لتجتمع به: )القرطبي في تفسيره يقول اإلمام

َوَعَد }: وقوله تعالى. { اْلَأْرِض َفاْحُكْم َبْيَن الَناِس ِباْلَحِّق َياَداُووُد ِإَنا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِفي}: ه اآلية وقولهوالدليل هذ

ذلك من  أي جعل منهم خلفاء، إلى غير. { اْلَأْرِض اَلِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الَصاِلَحاِت َلَيْسَتْلِلَفَنُهم ِفي الَلُه

 .(اآليات

 

على { َخِليَفًة ِإِني َجاِعٌل ِفي اْلَأْرِض}:قد استدل القرطبي وغيره بهذه اآلية: )كثير في تفسيره قال اإلمام ابن

وينتصر لمظلومهم من ظالمهم،  وجوب نصب اللليفة للفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه، ويقطع تنازعهم

األمور المهمة التي ال يمكن إقامتها إال باإلمام،  ش إلى غير ذلك منويقيم الحدود، ويزجر عن تعاطي الفواح

 .(واجب وما ال يتم الواجب إال به فهو

 

من : )رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: قال -رضي اهلل عنهما  -وفي الحديث الصحيح عن عبد اهلل بن عمر 

 . (مات وليس في عنقه بيعة ميتة جاهلية

 

قيام لدين إال بها، فإن بني أدم ال  إن أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل ال: )ابن تيمية قال الشيخ اإلسالم

فالواجب اتلاذ .. وال بد لهم عند االجتماع من رٍأس تتم مصلحتهم إال باالجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض،

من أفضل القربات، وإنما يفسد  اهلل، فإن التقرب إليه بطاعته وطاعة رسوله اإلمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى

 . (أكثر الناس البتغاء الرئاسة أو المال بها فيها حال

 

 . (على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة، ووجوبه بالشرع ال بالقتل وأجمعوا: )قال اإلمام النووي
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أصحاب  ، ألنإن نصب اإلمام واجب، قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين: )خلدون قال ابن

عنه وتسليم النظر إليه في  رسوله اهلل صلى اهلل عليه وسلم عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي اهلل

  . (أمورهم، وكذا في كل عصر بعد ذلك

 

 اتفّق جميع أهل السنة وجميع المرجئة والشيعة واللوارج على وجوب اإلمامة، وأن األمة) :قال ابن حزم

التي جاء بها رسول اهلل  اه إلى إمام عادل يقيم فيها أحكام اهلل، ويسوسهم بأحكام الشريعةواجب عليها االنتب

 . (صلى اهلل عليه وسلم

 

 والمسلمون ال بد لهم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم وسد ثغورهم وتجهيز) :قال اإلمام النسفي

واألعياد، وقطع المنازعات،  طاع الطريّق، وإقامة الجمعجيوشهم وأخذ صدقاتهم، وقهر المتغلبة، والمتلمسة وق

 .(..وقبول الشهادات، وقسمة الغنائم

 

المسلمين  فإن نصب اإلمام من أتم مصالح.. ونحو ذلك من األمور التي ال يتوالها آحاد األمة) :وأضاف الشارح

سلم حتى خرج على الناس يقول و فما أن تحقّق أبو بكر من وفاة الرسول صلى اهلل عليه.. وأعظم مقاصد الدين

به، ولم يدفن عليه والصالة والسالم حتى أقام المسلمون  أال إن محمدا قد مات وال بد لهذا الدين من يقوم: لهم

 .[ (أبا بكر خليفة له

 

 . {َأْن َأِقيُموا الِديَن َوَلا َتَتَفَرُقوا ِفيِه}: قال تعالى

 

فإذا ما غاب الحاكم وُترك الناس  لبشر ال تكون دون حاكم أو إمارةوإقامة الدين وأحكامه وشرائعه في حياة ا

 .باإلسالم فوضى ألهوائهم ضاعت بالتالي شريعة الحكم

 

  ال يصلح الناس فوضى ال سراة لهم

 سادوا وال سراة إذا جهالهم

 

يجسر أحد يعدل أحد، وإن عدل لم  السلطان إمام ممنوع وسيرته دين مشروع، فإن ظلم لم: )يقول الماوردي

 .(على الظلم

 

 ."ملوكهم الناس على دين.. "ولهذا قيل

 

 :وقد حدد العلماء شروط اإلمامة

 

 على -عاقال، مسلما، عدال، مجتهدا، بصيرا، سليم األعضاء، خبيرا بالحروب، قرشيا  ذكرا، حرا، بالغا،

 .وفي ذلك تفصيل ليس هذا محله -الصحيح 

 

 ام، اتفاق العلماء، على أن اإلمامة الكبرى ال تنعقد إال لمن نال رتبةاالعتص ركز اإلمام الشاطبي في كتابه

 .االجتهاد والفتوى في علوم الشرع

 

 .العدل والشورى.. دعامتين يقوم على -نظام الحكم اإلسالمي  -واللالفة 

 



ف عن ولكنه ككل يلتل.. أو جزئياته.. بعض فروعه وهو يلتلف عن أي نظام حكم في العالم، قد يتشابه في

 .غيره اختالفا جوهريا

 

الفقهاء، وكما أوضح  كما عرفها. في اإلسالم موضوعة للالفة النبوة، في حراسة الدين وسياسة الدنيا فاإلمامة

لست خليفة اهلل، ولكن خليفة رسول اهلل صلى  ذلك أبو بكر الصديّق رضي اهلل عنه لمن ناداه يا خليفة اهلل، فقال

 .اهلل عليه وسلم

 

 :أمران في اإلسالم مهمته وراثة النبوة، بإقامة أحكامها ويجمع ذلك واللليفة

 

 .إقامة أحكام الدين: األول

 

 .بالدين سياسة الدنيا: الثاني

 

وجباية األموال، والصدقات، والدفاع عن  وهذا يعني حفظ الدين والقيام على شعائره، وإقامة العدل بين الناس،

 . األمور العامة، والجهاد في سبيل اهلل راف علىالدولة والمحافظة على األمن، واإلش

 

السياسة الشرعية في تأكيد وجوب اإلمامة، وتنصيب اللليفة، وإقامة  واألدلة كثيرة زاخرة تفيض بها كتب

 بل عليهم السعي والجهاد.. وكيف أن هذا الواجب ال يسع المسلمون تركه أو التقاعد عنه اللالفة اإلسالمية،

  .موا جميعاإلقامته وإال أث

 
 

 ...أمير المؤمنين أميرنا أبو بكر البغدادي

 

  ...ينتهي الجرح حين يبداء جرح جديد

 

 

... أموال مسلوبة... منتهكة أعراض... دماء مسفوكة... االفاعي خرجت مسعورة... فتن كقطع الليل المظلم

 ...يقود أذناب الكالب... الدوالر يقود اللصوص

 

بدماء ... المظلومين ناموا بعد أن سلموا أسلحتهم معجونة بدماء... األرض الماليين الذين شقوا صمت

 ...الشهداء

 

 ...يتأرجحون بين الصبر والذهول أوالدنا... أبواب الليام تصفّق في رعب

 

 ..{ينصركم ن تنصروا اهلل}عجوز قبل المنحنى يهمس؛ 

 

 ...فيها ناقة والجمل لكفو اهلل لن تم... متى ترحل يا كفر من أرضنا؟.. فأطرقنا صارخين

 

 ...البغدادي أميرنا أبو بكر

 

 ...المرصوص كي تقودنا كالبنيان... ال زلنا ننتظرك



 

 ..على اليابس واألخضر نارًا ستأتي... في زفرات الصدور الملتهبة... نحس في عيون الشهداء

 

 ...جيوبهم جنودك على ضوء القمر يعبؤون الرصاص المتبقي في

 

 ...المبين صمت ما قبل الفتح"... ما قبل العاصفة"إننا نعيش صمت 

 
 

 ...بكر البغدادي أميرنا أبو

 

وأال ننازع 4 المنشط والمكره وعلى أثرة في أنفسنا  نبايعك أميرا على الشام والعراق وعلى السمع والطاعة في

  األمر أهله

 

 

  سنام اإلسالم الجهادية مجلس شورى شبكة

 

 

 
 

 

  صوت الجهاد والمجاهدين المظلومين

__________________ 

 

 النفس يقول ابن القيم في جهاد

 

 

أن ُيجاِهَدها على الصبر على مشاِق الدعوة إلى اهلل ، وأذى الللّق  : المرتبة الرابعة

 كله هلل ، ويتحَمل ذلك

 

 

  نقدم مصلحة اإلعالم الجهادي على مصالحنا الشلصية4 وعلى ذلك 
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