[حتقيق التوحيد سبب حلصول األمن]
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حتقيق التوحيد سبب حلصول األمن التام يف الدنيا واآلخرة ،قال تعاىل{ :ٱلذ َ
َوُهم ُّم ۡهتَ ُدو َن} [األنعام .]82 :ومفهوم اآلية أن الذين لبسوا إياهنم بظلم ال حيصل َلم األمن ،وليسوا مبهتدين .وهذه اآلية ملا
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ظيم} [لقمان:
نزلت قال أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أيُّنا َل يظلم؟ فأنزل هللا -عز وجل{ :-إ َّن ٱلشرَك لَظُل ٌم َع ٌ
[ ]13البخاري ( ،)32ومسلم ( ،])124فبني أن املراد ابلظلم هنا الشرك ،ال كما تبادر إىل أذهان الصحابة رضي هللا عنهم أنه أي ظل ٍم
الذي ال يسلم منه إال من رحم هللا ،مع َّ
حمرما ،كما يف احلديث
أن هللا -جل وعالَّ -
حرمه على نفسه ،وجعله بني الناس ً
حمرما ،فال تظاملوا» [مسلم (.])2577
القدسي« :اي عبادي إين
ُ
حرمت الظلم على نفسي ،وجعلته بينكم ً
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ٱلصَٰل ََٰحت لَيَستَخل َفن ُ
كذلك مما ورد يف هذا املعىن قوله -جل وعال -يف سورة النورَ { :و َع َد َُّ َ َ َ
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ِيف ٱأل َۡر ِ
َّهم ِم ۢن بَ ۡع ِد َخ ۡوفِ ِه ۡم أَ ۡمنًا يَ ۡعبُ ُدونَِن َال
ين ِمن قَبل ِهم َولَيُ َم ِكنَ َّن ََلُم دينَ ُه ُم ٱلَّذي ٱرتَ َ
ض َك َما َ َ
ض َٰى ََلُم َولَيُبَدلَن ُ
ف ٱلذ َ
ۡ
ۡ
ۡ
{ال يُش ِرُكو َن ِب َش ۡيًا} .وأما الدين الذي ارتضاه هللا
يُش ِرُكو َن ِب َشيًا} [الن ور ،]55 :ومعىن العبادة هنا :التوحيد ،بدليل املقابل َ
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يت لَ ُكم ِ
ٱإل ۡس َٰلَ َم ِدينًا} [املائدة ،]3 :وعلى هذا فاملشرك ال حتصل له هذه اخلصال.
لنا فهو اإلسالمَ { :وَرض ُ ُ
غفل عن مثل هذه التوجيهات اإلَلية؟! فلماذا ال نعتن ابلتوحيد،
فلماذا ال ُ
بحث مع اجلادة عن وسائل حتقيق األمن وال ُ

وحنارب الشرك جبميع مظاهره؛ ليتحقق لنا هذا الوعد ابألمن؟ فال أمن إال بتحقيق التوحيد ،وال أمن إال بنبذ الشرك ،وهذه

من هللا عليه بتحقيق التوحيد وختليصه وتنقيته من شوائب الشرك والبدع.
هي النعمة العظمى اليت يتقلب هبا َمن َّ

