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﷽  
إن احلمــــد هللا نحمــــده ونــــستعينه ونــــستغفره ونــــستهديه, ونعــــوذ بــــاهللا مــــن 
فـــسنا وســـيئات أعاملنـــا, مـــن هيـــده اهللا فـــال مـــضل لـــه, ومـــن يـــضلل فـــال  رشور أ

ا هــــادي لــــه, وأشــــهد أن ال إهل إال اهللا وحــــده ال رشيــــك لــــه, وأشــــهد أن حممــــدً 
  .ا  كثريً عبده ورسوله صىل اهللا عليه وعىل آله وسلم تسليًام 

  : بعدأما
ـــيق ــاَيٰٓ  ﴿: ق ــــــول احلـــ َه يُّ

َ
ــاُس ٱ أ ْ عۡ ٱ لَّ ــُدوا ــمُ  ُب ِيٱ َربَُّك  لَّ

ِينَ ٱوَ  َخلََقُكمۡ  ِيٱ ٢١ َتتَُّقـونَ  لََعلَُّكـمۡ  لُِكمۡ َقـبۡ  ِمـن لَّ  لَُكـمُ  َجَعـَل  لَّ
 ٱ
َ
ٰ  َض ۡرۡل ٓ ٱوَ  اشٗ فَِر َما ٓ  ءَ لسَّ نَزَل  ءٗ بَِنا

َ
ٓ ٱ ِمنَ  َوأ َما ٓ  ءِ لسَّ خۡ  ءٗ َما

َ
ٰ ٱ ِمنَ ۦ بِهِ  َرجَ فَأ  تِ لََّمَر

َ  لَُّكۡمۖ  اقٗ رِزۡ  ْ َتۡ  فَ ِ  َعلُوا َّ نَدادٗ  ِ
َ
نُتمۡ  اأ

َ
  .]٢٢−٢١ :البقرة[ ﴾٢٢ لَُمونَ َتعۡ  َوأ

ــرهم  النــاس عامــةخاطــب اهللا   بــأمر واحــد أن يعبــدوه وحــده, وذكَّ
بـــبعض خـــصائص الربوبيـــة التـــي تقتـــيض إفـــراد مـــن اخـــتص هبـــا بالعبــــادة دون 

ــــه رهم بأ ه, فــــذكَّ  اخلــــالق وحــــده وهــــم املخلوقــــون, وهــــو املــــنعم علــــيهم ســــوا
ون  بأجناس النعم املتكفل برزقهم وما حيتاجون إليه يف حيـاهتم, وهـذا ممـا يقـرُّ
بـــــه هللا ويوحدونـــــه فيـــــه, وهـــــو حجـــــة علـــــيهم تقتـــــيض أن ُيفـــــردوه بالعبـــــادة وال 

,  مــن خْلقــه وعبــٌد مــن عبيــدهه خملــوٌق يتوجهــوا بــيشء منهــا لغــريه, فكــل مــا ســوا 
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وكيــف يعبــدون مــن دون اهللا عبــًدا ! ? يــساوون خملوًقــا باخلــالق فكيــف
  أليس اهللا وحده هو املستحق للعبادة?! خملوًقا مثلهم?

 من اهللا عىل افرتاءً  إال اهللا دون من  آلهة وأرباًبا ما يتخذونملرشكونفا
 لشيوخهم وتقليًدا وشهواهتم ألهوائهم باًعااتّ  ولكن برهان, وال ةحجّ  غري

ٓ  ِهَ  إِنۡ  ﴿: , قال اهللا تعاىلورؤسائهم َّ ِ سۡ  إ
َ
ٓ أ يۡ  ءٞ َما ٓ َسمَّ نُتمۡ  ُتُموَها

َ
ٓ  أ  ؤُُكمَوَءابَا

 ٓ ا نَزَل  مَّ
َ
ُ ٱ أ َّ  يَتَّبُِعونَ  إِن نٍۚ َطٰ ُسلۡ  ِمن بَِها َّ ِ نَّ ٱ إ  ٱ َوىَتهۡ  َوَما لظَّ

َ
 َولََقدۡ  نُفُسۖ ۡل

 ٓ ّبِِهمُ  ّمِن َءُهمَجا ۡ ٱ رَّ فسهم ويف أ يف تفكروا وول, ]٢٣: النجم[ ﴾٢٣ ُهَدىٰٓ ل
ه ال يستحق أحدٌ خلق السموات واألرض لعلِ   أن ُيعبد وُيطاع موا أ

وُيستسلم له إال اهللا الواحد القهار الذي له اخللق وامللك واألمر, قال اهللا 
ٓ ٱ ّمِنَ  زُقُُكميَرۡ  َمن قُۡل  ﴿: اىلـــــتع َما  ٱوَ  ءِ لسَّ

َ
ن ِض ۡرۡل مَّ

َ
مۡ ٱ لُِك َيمۡ  أ  عَ لسَّ

 ٱوَ 
َ
ۡ ٱ ِمنَ  َحَّ لۡ ٱ رِجُ ُيۡ  َوَمن رَ َصٰ بۡ ۡل ۡ ٱ ِرجُ َوُيخۡ  َمّيِِت ل  يَُدبِّرُ  َوَمن َحِّ لۡ ٱ ِمنَ  َمّيَِت ل
 ٱ
َ
ۚ مۡ ۡل ۚ ٱ فََسَيُقولُونَ  َر ُ َ  َفُقۡل  َّ فَ

َ
ٰ  ٣١ َتتَُّقونَ  أ ُ ٱ لُِكمُ َفَذ ۖ لَۡ ٱ َربُُّكمُ  َّ  قُّ

َّ  قِّ لَۡ  ٱدَ َبعۡ  َفَماَذا ِ ٰ ٱ إ َل ۖ لضَّ ٰ  ُل نَّ
َ
 فدالئل ,]٣٢− ٣١: يونس[ ﴾٣٢ فُونَ تُۡصَ  فَأ

وبراهني وحدانية اهللا يف ألوهيته وربوبيته مبثوثة يف كل مكان تطالعنا يف 
ه ال إهل إال الذي خلق السموات واألرض  فس واآلفاق, وتشهد بأ األ

, معرضون اهللا آيات عن الناس أكثر ولكنّ  وبيده ملكوت كل يشء,
يِّن ﴿

َ
َمٰ ٱ ِف  َءايَةٖ  ّمِنۡ  َوَكأ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َو

َ
ونَ  ِض ۡرۡل  َهاَعنۡ  َوُهمۡ  َهاَعَليۡ  َيُمرُّ
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كۡ  ِمنُ يُؤۡ  َوَما ١٠٥ رُِضونَ ُمعۡ 
َ
ِ  َثُُهمأ ِ ٱب َّ  َّ ِ ۡشِ  َوُهم إ ِمُنوٓ  ١٠٦ ُكونَ مُّ

َ
فَأ
َ
ْ أ ن ا

َ
 أ

 
ۡ
ٰ  تَِيُهمۡ تَأ ِ ٱ َعَذاِب  ّمِنۡ  ِشَيةٞ َغ وۡ  َّ

َ
  أ

ۡ
اَعةُ ٱ تَِيُهمُ تَأ  ُعُرونَ يَشۡ  َ  َوُهمۡ  َتةٗ َبغۡ  لسَّ

  .]١٠٧−١٠٥  :يوسف[ ﴾١٠٧
 مـا وكـل ,أمـره ومـدّبر ومالكـه خالقـه بوحـدة شـاهدٌ  الكـون هـذا يف ما كل

 وحـده, وكـل يشء خاضـع وألوهيتـه وحـده اهللا بربوبيـة مِقـرٌّ  الكـون هـذا يف
ة مــن توجــه بــيشء مــن العبــادة لغــري اهللا? ا, فــام حّجــا وكرًهــمستــسلم هللا طوًعــ

َفَغــۡيَ  ﴿: قــال اهللا تعــاىل? حياتــه لغــري اهللاومــا حجــة مــن أســلم 
َ
ِ ٱ دِيــنِ  أ َّ 

سۡ ۥٓ َوَلُ  ُغونَ َيبۡ 
َ
َمٰ ٱ ِف  َمن لَمَ أ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َو

َ
 َجُعـونَ يُرۡ  هِ َلۡـ اٗهـَوَكرۡ  ٗع َطوۡ  ِض ۡرۡل

  . ]٨٣: آل عمران[ ﴾٨٣
فسهم يقرون بـأهنم مستـسلمون هللا وحـده قهـرً  ا يف جـزء كبـري املرشكون أ

م كـــام استـــسلمت لـــه املخلوقـــات مـــن حـــوهلم, ولكـــنهم مـــع هـــذا ال مـــن حيـــاهت
يوحــدون استــسالمهم وانقيــادهم وخــضوعهم هللا وحــده يف اجلــزء اآلخــر مــن 

 لـــــه يتوجهـــــون مـــــثلهم  خملـــــوقلعبـــــد حيـــــاهتم مـــــنا جـــــزءً  جيعلـــــونحيـــــاهتم, بـــــل 
 ال وهــو, ورازقهــم ومــالكهم خــالقهم هــوكأ والطاعــة والــسمع بالعبوديــة
 علمـوا  وقـد, انـشورً  وال حيـاةً  وال موًتا الا وال رزقً و نفًعا وال ا ًرض  هلم يملك

 خلـق وإنـام ,والـسلطان واحلكـم امللـك يف رشيكـه ليكـون اأحـدً  خلق ما اهللا أن
 ,شيًئا به يرشكوا  وال كلها حياهتم وحده له ويسلموا  ويطيعوه ليعبدوه اخللق
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جـــــــب فكـــــــان  ,هللا لغـــــــري العبوديـــــــة ألـــــــوان كـــــــل مـــــــن يتحـــــــرروا أن علـــــــيهم الوا
 ال واحـدٍ  لـرٍب  والتعظـيم والتقـديس واالستـسالم باخلـضوع كلهـم ويتوجهـوا 
 ُمطاعٌ   اهللاأرضعىل  يكون فال لسواه, ويطيعون يسمعون وال ,غريه يعبدون
ه   . عام يرشكونسبحانه وتعاىل غريه, ُمطاعٌ  السامء ليس يف كام سوا

ه, من  من خلق هللا وحده ال يشاركه فيه أحدٌ  خالٌص  إن العبادة حٌق 
  آخر, والرشك باهللا سواءٌ ا يف عبادته فقد جعل مع اهللا اهلًإ جعل هللا رشيكً 

كان يف خصائص ربوبيته أو ألوهيته ينايف العبودية هللا ويناقضها من كل 
ا بالنهي عن  يأيت مقرونً وجه, وهلذا نجد يف كتاب اهللا األمر بعبادة اهللا دائًام 

 بنفي العبادة عن غري اهللا وإثباهتا هللا اإلرشاك به, فال تتحقق عبودية اهللا إال
ه  وحده, وهلذا كان أول ما جيب عىل اإلنسان ليدخل يف دين اهللا أن يؤمن بأ

ا هللا حتى يربأ , فاإلنسان ال يكون عابدً  وعمًال ا وقوًال ال إهل إال اهللا اعتقادً 
ه يعبد اهللا ومل يتربأ من عبادة غريه ال يكون  من عبادة غريه, فمن زعم أ

 ال ُيعبد إال بالتوحيد, والتوحيد هو دين اهللا الذي ال ا هللا, فاهللا ابدً ع
زل كتبه,  يقبل غريه, وألجله خلق اهللا اإلنس واجلن, وبه أرسل رسله وأ

 قال فاجتمعت الرساالت كلها عىل كلمة واحدة هي كلمة ال إهل إال اهللا,
ٓ  ﴿: اهللا تعاىل رۡ  َوَما

َ
َّ  ُسولٍ رَّ  ِمن لَِك َقبۡ  ِمن َناَسلۡ أ ِ نَّهُ  هِ إَِلۡ  نُوِحٓ  إ

َ
ٓ ۥ أ َ  ٰ ٓ  هَ إَِل َّ ِ  إ

 ۠ نَا
َ
بياء[ ﴾٢٥ ُبُدونِ عۡ ٱفَ  أ ه ال إهل إال اهللا يقتيض عبادته , ]٢٥: األ واإليامن بأ



                                                                                        
   

^ŞÖ]çâ^Ú[äe†ËÓÞÌéÒælçÆMM

ه, وينتفي هذا اإليامن بالتوجه بيشء من  وحده والرباءة من كل معبود سوا
اهللا,  ا إاله قال ال أعبد أحدً العبادة لغري اهللا; فمن قال ال إهل إال اهللا كأ

ا غريه, كام قال وعالمة صدقه أن يعمل بقوله فيعبد اهللا وحده وال يعبد أحدً 
ٰ إِبۡ  قَاَل  ذۡ  ﴿: إبراهيم بِيهِ  هِيمُ َر

َ
ٓ  إِنَِّن ۦٓ ِمهِ َوقَوۡ  ِل ا ءٞ بََرا  ُبُدونَ َتعۡ  ّمِمَّ

٢٦  َّ ِ ِيٱ إ , فقول إبراهيم ]٢٧− ٢٦: الزخرف[ ﴾٢٧ ِدينِ َسَيهۡ ۥ فَإِنَّهُ  َفَطَرِن  لَّ
, وهذا حقيقة التوحيد واملعنى الذي دلت عليه كلمة ال إهل إال اهللا هوهذا 

 أمر أال نعبد إال إياه,  فاهللا  لرب العاملني, العبدما يستسلم به هو أول
: وأمر أن نعبده خملصني له الدين, وأمر أن نسلم له وحده, قال اهللا تعاىل

َّ  مُ كۡ لُۡ ٱ إِنِ  ﴿ ِ ِ  إ َّ َمرَ  ِ
َ
َّ  أ

َ
ْ ُبُدوٓ َتعۡ  أ ٓ  ا َّ ِ ۚ  إ ٰ  إِيَّاهُ ٰ  َقّيِمُ لۡ ٱ ّلِينُ ٱ لَِك َذ  ِكنَّ َوَل

كۡ 
َ
ٓ  ﴿: , وقال]٤٠: يوسف[ ﴾لَُمونَ َيعۡ  َ  لَّاِس ٱ َثَ أ ِمُروٓ  َوَما

ُ
ْ أ َّ  ا ِ ْ ِلَعۡ  إ  ُبُدوا

َ ٱ ٓ  ّلِينَ ٱ َلُ  لِِصيَ ُمۡ  َّ ْ  ءَ ُحَنَفا ْ َوُيؤۡ  ةَ لَوٰ لصَّ ٱ َوُيِقيُموا َكوٰ ٱ تُوا ۚ لزَّ ٰ  ةَ  دِينُ  لَِك َوَذ
ٰ  ﴿ :وقال ,]٥: البينة[ ﴾٥ َقّيَِمةِ لۡ ٱ ٰ  ُهُكمۡ فَإَِل ٰ  هٞ إَِل سۡ ۥٓ فَلَهُ  ِحدٞ َو

َ
ْۗ أ ِ  لُِموا  َوبَّشِ

ۡ ٱ ا غري بع رشعً , أو يتّ ومل يأذن اهللا ألحد أن يعبد غريه, ]٣٤: احلج[ ﴾بِتِيَ ُمخۡ ل
, وكل رشع خالف رشع اهللا  فبغري إذن اهللا, فكل ما ُعبد من دون اهللارشعه

ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َوَيعۡ  ﴿:مل يأذن به اهللا, قال اهللا تعاىل ِۡل  لَمۡ  َما َّ ۦ بِهِ  ُيَنّ
ٰ  َوَما ٞمۗ ِعلۡ ۦ بِهِ  لَُهم َس لَيۡ  َوَما انٗ َطٰ ُسلۡ  , ]٧١: احلج[ ﴾٧١ نَِّصيٖ  ِمن لِِميَ لِلظَّ

ٓ َهٰٓ  ﴿: وقال َ ْ ٱ ُمَناقَوۡ  ءِ ُؤ َُذوا ۖ ۦٓ ُدونِهِ  ِمن تَّ   َ لَّوۡ  َءالَِهٗة
ۡ
 ِهمـَعلَيۡ  ونَ ـتُ يَأ
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ٖۖ  َطٰ بُِسلۡ  ظۡ  نۡ ـَفمَ  َبّيِ
َ
ِ ٱ َل ـعَ  َتَىٰ فۡ ٱ ِممَّنِ  لَمُ أ  ,]١٥:الكهف[ ﴾١٥ اَكِذبٗ  َّ

مۡ  ﴿: وقال
َ
ٰٓ  لَُهمۡ  أ ْ ُشََك ْ  ُؤا   لَمۡ  َما ّلِينِ ٱ ّمِنَ  لَُهم َشَُعوا

ۡ
ۚ ٱ بِهِ  َذنۢ يَأ ُ  َ َولَوۡ  َّ

ٰ ٱ نَّ  َنُهۡمۗ بَيۡ  لَُقِضَ  لِ َفۡص لۡ ٱ َكَِمةُ  ِلمٞ  َعَذاٌب  لَُهمۡ  لِِميَ لظَّ
َ
 ﴾٢١ أ

  .]٢١:الشورى[
فــاإلرشاك بــاهللا يف عبادتــه أو يف حكمــه يعنــي اختــاذ معبــود مــع اهللا, وهــذا 

اإليــــــامن بربوبيــــــة اهللا ينــــــايف املعبــــــود هــــــو إهل مــــــن عبــــــده مــــــن دون اهللا, وهــــــذا 
  .ته وحده الذي عليه مدار اإلسالموألوهي

  والرسـل مـن قبلـه☺ دعوتـه  حقيقـة التوحيـد مـنوضـوح مـن وبـالرغم
ه إال أن هــــذه احلقيقــــة أصــــبحت إىل  عبــــادة اهللا وحــــده والكفــــر بعبــــادة مــــا ســــوا

قـــع احليـــاة, فلـــم َيُعـــد رشًطـــاا ال عالقـــة هلـــا نظرًيـــاليـــوم شـــيئً  ا يف كـــون الرجـــل  بوا
 ويـربأ مــن الــرشك  وعمــًال  وقـوًال ويــؤمن بـه عقيــدةً  أن يعــرف توحيـد اهللا مـسلًام 

وأهلــــه, بــــل الــــرشط الوحيــــد هــــو أن يــــتلفظ بالــــشهادتني, فــــصار الفــــارق بــــني 
 ☺املـــسلم والكـــافر لـــيس اإليـــامن بالـــشهادتني كـــام رشعـــه اهللا وبلَّغـــه رســـوله 

 ا هبــام أو غــري مــؤمن فهــذا أمــرٌ بــل الــتلفظ هبــام فقــط, أمــا أن يكــون اإلنــسان مؤمنـًـ
ل عليـــه, وهـــذا التميـــع يف مفهـــوم اإلســـالم نـــتج عـــن ال ُيؤبـــهثـــانوي   لـــه وال ُيعـــوَّ

ق بــني ديــن اهللا وغــريه مــن األديــان اجلاهليــة اجلهــل بحقيقــة التوحيــد الــذي يفــرّ 
 عـىل ينبغـي مـا أعظـم بـه والعمـل التوحيـد معرفـة كانـت وهلـذاالوثنيـة الباطلـة; 
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له أن العبــد عــم اهللا عــىل يف حيــصِّ  أن مــن أعظــم عبــد نعمــة هــذه احليــاة, ومــا أ
 مل فمـنالطريـق املوصـل إليـه ويوفقـه لـسلوكه واالسـتقامة عليـه,  ملعرفـة هيديـه
, فيـسلك سـبل يـشعر ال وهـو عنـه انحـرف اهللا إىل الطريـق معـامل عنـده تتـضح

ه مـن املهتـدين, وال شـك أن الطريـق إىل اهللا واحـدٌ   ال ثـاين الضاللة وحيسب أ
طـــه املـــستقيم لـــه مـــن ســـلكه نجـــا ومـــن انحـــرف عنـــه  خـــاب وخـــرس, وهـــو رصا

ودينه القيم الذي هدى إليه نبيه واصـطفاه لتبليغـه للنـاس كافـة, فمـن مل يوحـد 
قـــال اهللا اهللا مل يـــسلك طريقـــه, ومـــن مل يمـــت عـــىل التوحيـــد لـــن يـــدخل جنتـــه, 

ٰ  إِنَِّن  قُۡل  ﴿ :تعـاىل ٓ  ِن َهَد ٰ  َرّبِ َ ِ ٰ  إ ٰ إِبۡـ ةَ ّمِلَّـ اقَِيٗمـ ادِينٗ  َتقِيمٖ مُّسۡ  ٖط ِصَر  هِيمَ َر
ۚ َحنِيفٗ  ۡ ٱ ِمنَ  َكنَ  َوَما ا ِت  إِنَّ  قُۡل  ١٦١ كِيَ ُمۡشِ ل َ  َوَمَمـاِت  َيـايَ َوَمۡ  َونُُسِك  َص

 ِ َّ ٰ ۥۖ َلُ  َشِيَك  َ  ١٦٢ لَِميَ َعٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ ِمرۡ  لَِك َوبَِذ
ُ
۠  ُت أ نَا

َ
ُل  َوأ وَّ

َ
ۡ ٱ أ  ﴾١٦٣ لِِميَ ُمسۡ ل

عام[   . ]١٦٣−١٦١: األ
 اندثر ما إلحياء منَّا حماولةً  الرسالة هذه كتابة يف سعينا األمر هذا وألمهية

 ,غفلـتهم مـن النـاس ينتبـه أن رجـاء العظـام, وأصـوله اإلسـالم معـامل مـن
 اهللا يعبـدوا أن شـغلهم وأعظـم ّمههـم أكـرب ويـصري ,رقـدهتم مـن ويـستيقظوا 
 .لغريه العبودية ألوان كافة من ويتحرروا  كام رشع,الدين له خملصني

 أنو ,الكـريم لوجهـه خالـًصا وجيعلـه العمـل هـذا يف يبـارك أن اهللا نـسأل
ا يتقبـل وأن لنـا, ويغفـر ويـسددنا وهيـدينا ويوفقنـا ويعيننـا أمرنـا ُييـرسِّ   ومـن منـَّ
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ننـا  بمراجعتهــا قــاموا  والــذين الرســالة هــذه إعــداد يف ســامهوا  الــذين إخوا
بـ هلـم رخويـدّ  سـعيهم هلـم ويـشكر ,وتنـسيقها وخترجيهـا  وأن ,يلقونـه ليـوم هثوا
  .مضلني وال ضالني غري مهتدين هداة جيعلنا

  

│  
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ول
�
  الفصل اال

 ما هو الطاغوت?
َطَغــــى فــــالن :  مــــن الطغيــــان, وهــــو جمــــاوزة احلــــد, نقــــولمــــشتقالطــــاغوت 

ه: اَيْطَغى ُطْغَيانً    .)١(إذا جاوز َحدَّ
ٰ  َهۡب ذۡ ٱ ﴿: قال تعاىل َ ِ , يعني جاوز ]٢٤: طه[ ﴾٢٤ َطَغٰ  ۥإِنَّهُ  نَ َعوۡ فِرۡ  إ

احلد يف العصيان والتمرد عىل اهللا, وصار ينازع رب العاملني يف حقه 
۠  َفَقاَل  ﴿اخلالص,  نَا

َ
 ٱ َربُُّكمُ  أ

َ
ٰ ۡل َ  َوقَاَل  ﴿: , وقال]٢٤: النازعات[ ﴾٢٤ ۡ

َهاَيٰٓ  نُ َعوۡ فِرۡ  يُّ
َ
ۡ ٱ أ ٰ  ّمِنۡ  َلُكم ُت َعلِمۡ  َما َمَلُ ل وۡ  يَغۡيِ  هٍ إَِل

َ
ٰ  ِ  قِدۡ فَأ ٰ َي   نُ َمٰ َه

 َ ِ  َعلجۡ ٱفَ  لّطِيِ ٱ َ
ٓ  احٗ َصۡ  ّ َعّلِ

لِعُ  لَّ طَّ
َ
ٰٓ  أ َ ِ ٰ  إ ُظنُّهُ  ّنِ  ُموَسٰ  هِ إَِل

َ
 ِمنَ  ۥَل

ٰ لۡ ٱ   .]٣٨: القصص[ ﴾٣٨ ِذبِيَ َك
ــا ﴿: وقــال تعــاىل ــا إِنَّ ــا لَمَّ ۡ ٱ َطَغ ٓ ل ــا ــ ءُ َم ــةِ لَۡ ٱ ِف  ُكمۡ َنٰ َحَۡل  ﴾١١ ارَِي

ه حتــى عــال عــىل كــل يشء, وذلــك يف وز حــدَّ أي جــا) طغــى املــاء (,]١١:احلاقــة[
  .♠زمن نوح
ٓ  ﴿:  ولهــوق َّ ن ٦ َغٰٓ َلَطۡ  نَ نَسٰ ۡلِ ٱ إِنَّ  َ

َ
   ﴾٧َنٰٓ َتغۡ سۡ ٱ رََّءاهُ  أ

  
                                                 

  .خمتار الصحاح, وتاج العروس, ولسان العرب:  انظر معاجم اللغة مثل)١(



                                                                                    
   

[äe†ËÓÞÌéÒælçÆ^ŞÖ]çâ^Ú MT

  .)١( يعني يتجاوز حده ويستكرب عىل ربه,]٧ −٦: العلق[

ــ ا, ولفــظ الطــاغي والطغيــان معــروف يف هلجاتنــا العاميــة ولــيس لفظــا غريًب
  .طاٍغ إذا فات حدهفالن : نقول

فمن طغـى وجتـاوز احلـد يف العـصيان والتمـرد عـىل اهللا, وصـار ينـازع رب 
  .العاملني يف حقه اخلالص, فهو طاغوت

بــد أن نعــرف مــا هــو حــد  ولكــي نعــرف حقيقــة الطــاغوت معرفــة جيــدة, ال
  . املخلوق مع خالقه الذي جيب أن يقف عنده وال جيوز له أن يتعّداه

  .هحد املخلوق مع خالق
من املعلوم أن اهللا وحده هو اخلالق لكل يشء وهو املالك له, وهو رب 
اخللق أمجعني وسيدهم الذي بيده وحده السيادة والسلطان والترصف 

ه عبدٌ   ال يشارك اهللا يف  خملوٌق والتدبري, وله وحده األمر واحلكم, وما سوا
  عن خلقه ال يمكن ألي خملوق مهام كان أن متفردٌ يشء, فاهللا 

يشاركه يف أي يشء مما خيتص به, فال رشيك هللا يف اخللق وامللك, وال يف 
  م, وال يف ــكــر واحلــدبري, وال يف األمــرف والتـادة, وال يف التصــالسلطان والسي

                                                 

تفـــسري الطـــربي, والبغـــوي, :  انظـــر تفـــسري اآليـــات الـــسابقة يف كتـــب التفـــسري املعروفـــة مثـــل)١(
  .وابن كثري



                                                                                        
   

^ŞÖ]çâ^Ú[äe†ËÓÞÌéÒælçÆMU

  . لكل ذي عقل ظاهرٌ وهذااأللوهية والعبادة, 
, ال يـستطيع أن خيـرج مـن عبيـدهعبد و  اهللاواإلنسان خملوق من خملوقات

ليس له أن خيـرج وا من دونه, ا مع اهللا أو مالكً عن حد املخلوقية فيصري خالقً 
  . ا معها معبودً عن حد العبودية هللا فيصري رب 

َّ  نَس ۡلِ ٱوَ  نَّ لِۡ ٱ ُت َخلَقۡ  َوَما ﴿: قـال اهللا تعـاىل ِ ٓ  ٥٦ ُبُدونِ ِلَعۡ  إ رِيـدُ  َمـا
ُ
 أ

ٓ  قٖ ّرِزۡ  ّمِن ُهمِمنۡ  رِيـدُ  َوَمـا
ُ
ن أ

َ
َ ٱ إِنَّ  ٥٧ نِ عُِمـوُيطۡ  أ زَّاُق ٱ ُهـوَ  َّ ِ لۡ ٱ ُذو لـرَّ  ُقـوَّة

ۡ ٱ   . ]٥٨−٥٦: الذاريات[ ﴾٥٨ َمتِيُ ل
يشرتك اإلنسان يف منزلة العبودية هللا مـع كـل املخلوقـات مـن حولـه, قـال 

ــــن ۥَوَلُ  ﴿: اهللا تعــــاىل َمٰ ٱ ِف  َم ــــسَّ ٰ ل  ٱوَ  تِ َو
َ
ٞ  ِضۖ ۡرۡل ُ  ُكّ ٰ  ۥلَّ ــــونَ َق  ﴾٢٦ نُِت

 ِف  َمـن ُكُّ  إِن ﴿: ون له بالعبودية, وقـالرُّ له مطيعون مقِ  , أي كٌل ]٢٦:الروم[
َمٰ ٱ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َو

َ
ٓ  ِض ۡرۡل َّ ِ َفَغـۡيَ  ﴿:  وقـال،]٩٣: مـريم[ ﴾٩٣ ادٗ َعبۡ  لرَّٱ َءاِت  إ

َ
 أ

ِ ٱ دِينِ  سۡ  ۥٓ َوَلُ  ُغونَ َيبۡ  َّ
َ
َمٰ ٱ ِف  َمن لَمَ أ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َو

َ
 هِ َلۡـ اٗهـَوَكرۡ  ٗع َطـوۡ  ِض ۡرۡل

   .]٨٣ :آل عمران[ ﴾٨٣ َجُعونَ يُرۡ 

, ال يــــــــشارك اهللا يف يشء, ال يف اخللــــــــق وامللــــــــك هللا  عبــــــــدٌ خملــــــــوٍق فكــــــــل 
  .والسلطان, وال يف األمر واحلكم والترشيع, وال يف العبادة والطاعة

م م وأمواهلهم يف أهليهم عبيدهرضون أن يشاركيا ال  السادة منَّ وإذا كان
ـــه , فـــاهللا أْوىل أال يـــشاركه أحـــدٌ مخـــدٌم هلـــم وحتـــت ملكهـــم ألهنـــ  مـــن خلقـــه أل
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فـسرَض نـفـإذا مل  مالكهم وخالقهم وهم عبيده, ه هللا ارضـن فكيـف نا بـذلك أل
  خالق اخللق أمجعني ورهبم ومليكهم? 

ُ ٱوَ  ﴿: قال تعـاىل َل  َّ ٰ  َضُكمۡ َبعۡ  فَضَّ َ ِيـنَ ٱ َفَمـا قِۚ لـّرِزۡ ٱ ِف  ٖض َبۡعـ َ  لَّ
 ْ لُوا ٓ  فُّضِ ٰ  قِِهمۡ زۡ رِ  ّدِيبَِرا َ يۡ  َملََكۡت  َما َ

َ
ٓ  فِيهِ  َفُهمۡ  ُنُهمۡ َمٰ أ ۚ َسـَوا فَبِنِعۡ  ٌء

َ
ِ ٱ َمـةِ أ َّ 

  .]٧١: النحل[ ﴾٧١ َحُدونَ َيۡ 
ٗ  لَُكم َضََب  ﴿: وقـال تعـاىل َث نُفِسُكۡمۖ  ّمِنۡ  مَّ

َ
ـا ّمِـن لَُّكـم َهـل أ  مَّ

يۡ  َملََكۡت 
َ
ٓ  ّمِن ُنُكمَمٰ أ َك نُتمۡ فَ  ُكمۡ َنٰ َرزَقۡ  َما ِف  ءَ ُشَ

َ
ٓ  فِيـهِ  أ  َتَـافُوَنُهمۡ  ءٞ َسـَوا

ــتُِكمۡ  ــَسُكمۚۡ  َكِخيَف نُف
َ
ٰ  أ ــَذ ُل  لَِك َك ــّصِ ــٱ ُنَف ٰ ــوۡ  ِت َي ــونَ َيعۡ  اٖ لَِق  ﴾٢٨ قِلُ

  .]٢٨:الروم[

  .اهللاأحوال اخللق مع عبودية 
  هل التزم اخللق كلهم بعبودية اهللا فلم يتجاوزوها?

عنـــــد حـــــد بحاجـــــة إىل أن نعـــــرف جـــــواب هـــــذا الـــــسؤال لنـــــرى مـــــن وقـــــف 
 ومـــن رصف ? مـــن أخلـــص العبوديـــة هللا وحـــده? ومـــن جتاوزهـــا?العبوديـــة هللا

  ? ومن صار رشيًكا هللا يف ربوبيته أو ألوهيته?شيًئا منها لغريه
 مـن الـسموات واألرض واملالئكـة أما سائر اخللـق غـري اإلنـس واجلـن

والــدواب واألشــجار واألحجــار والــشمس والقمــر والنجــوم واجلبــال, كلهــم 
  .ا حد العبودية, ووقفوا عندها, وأسلموا هللا وحدهالتزمو
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 :وأما اإلنس واجلن فقد انقسموا إىل قسمني
ا, الـذين مل يتجـاوزوا حـد العبوديـة هللا, ومل يـرشكوا بـه شــيئً : القـسم األول

: ا, قـال اهللا تعـاىلوتربؤوا من كل ما ُيعبد من دونه, وهؤالء هم األقلون عـددً 
ُكورُ ٱ ِعَبادِيَ  ّمِنۡ  َوقَلِيلٞ ﴿ َق  َولََقدۡ  ﴿: , وقال]١٣: سبأ[ ﴾١٣ لشَّ  ِهمۡ َعلَيۡ  َصدَّ
َبُعوهُ ٱفَ  ۥَظنَّهُ  لِيُس إِبۡ  َّ  تَّ ِ ۡ ٱ ّمِـنَ  افَرِيٗقـ إ أهـل وهـم , ]٢٠: سـبأ[ ﴾٢٠ ِمنِيَ ُمـؤۡ ل

  .التوحيد الذين قالوا ربنا اهللا ثم استقاموا 
ه, وهـم الـذين جتـاوزوا حـد العبوديـة هللا وأرشكـوا معـه غـري: القسم الثاين

, ا, وهـــــــم األكثـــــــرون عـــــــددً املـــــــرشكون بـــــــاهللا غـــــــريهأوليـــــــاء الـــــــشيطان وحزبـــــــه 
ــونَ َيعۡ  ﴿ ــَت نِعۡ  رِفُ ِ ٱ َم ــمَّ  َّ ــا ُث ــ يُنِكُروَنَه ۡك

َ
ٰ لۡ ٱ َثُُهمُ َوأ ــُرونَ َك  ﴾٨٣ فِ

  .]٨٣:النحل[
امـنهم  فـصاروا معبـودين ينازعـه يف ربوبيتـه وألوهيتـه,  هللا من صار رشيكً
  . مع اهللا

عابـدين جوا عن عبودية اهللا إىل عبودية غريه, فـصاروا ومنهم الذين خر
  .اهللالغري 

ــدۡ  إِن ﴿: قــال اهللا تعــاىل ِــهِ  ِمــن ُعونَ يَ ٓ  ۦٓ ُدون َّ ِ ٰ  إ ــإَِن ــدۡ  ن اٗث َّ  ُعونَ يَ ِ  إ
رِيدٗ  انٗ َطٰ َشيۡ  ۘ ٱ لََّعَنهُ  ١١٧ امَّ ُ َِذنَّ  َوقَاَل  َّ تَّ

َ
فۡ  انَِصيبٗ  ِعَبادِكَ  ِمنۡ  َل  ﴾١١٨ اُروٗض مَّ

  . ]١١٨−١١٧: النساء[
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اخلروج عــن عبوديــة اهللا وتوحيــده مل حيــصل إال مــن اجلــن واإلنــس, أمــا فــ
ــــًض  ا مــــن اجلــــن ســــائر اخللــــق فقــــد التزمــــوا حــــد العبوديــــة ومل خيرجــــوا عنهــــا, وأ

  . مل خيرج عن عبودية اهللا وحدهواإلنس فريٌق 
والعبوديـــة إن مل تكـــن كلهـــا هللا فهـــي لغـــريه, فمـــن خـــرج عـــن عبوديـــة اهللا 

 عابــــًدا لغــــري اهللا أو يــــصري معبــــوًدا مــــن دونــــه, فــــإن صــــار إمــــا أن يــــصريده وحــــ
  .معبوًدا من دون اهللا فهو طاغوت

ى عــــىل حــــق الربوبيــــة  فالطــــاغوت هــــو مــــن جتــــاوز حــــدَّ العبوديــــة هللا وتعــــدَّ
  .واأللوهية خلالق السموات واألرض وصار رشيًكا هللا

 :ورد ذكر الطاغوت يف كتاب اهللا وهبذا املعنى 
ِ  ُفرۡ يَكۡ  َفَمن ﴿: اهللا تعـاىلقـال  ٰ ٱب ِ  ِمنۢ َوُيؤۡ  ُغوتِ لطَّ ِ ٱب  َسَك َتۡمـسۡ ٱ َفَقدِ  َّ

 ِ ِ ُعرۡ لۡ ٱب ۡ ٱ َوة ۗ  نفَِصامَ ٱ َ  َقٰ ُوثۡ ل ُ ٱوَ  لََها ُ ٱ ٢٥٦ َعلِيمٌ  َسِميعٌ  َّ ِينَ ٱ َوِلُّ  َّ ْ  لَّ  َءاَمُنـوا
لَُمٰـٱ ّمِـنَ  رُِجُهمُيۡ  َ  ِت لظُّ ِ ورِۖ ٱ إ ِيـنَ ٱوَ  لُـّ ْ َكَفـُروٓ  لَّ وۡ  ا

َ
ٓ أ ٰ ٱ ؤُُهمُ ِلَـا  ُغـوُت لطَّ

َ  لُّورِ ٱ ّمِنَ  رُِجوَنُهمُيۡ  ِ لَُمٰ ٱ إ ْوَلٰٓ  ِتۗ لظُّ
ُ
ۡص  ئَِك أ

َ
ونَ َخٰ  فِيَها ُهمۡ  لَّارِۖ ٱ ُب َحٰ أ  ِلُ

  .]٢٥٧−٢٥٦: البقرة[ ﴾٢٥٧
ًء ملــــن أتــــى هبــــذا  ذكــــر رشًطــــنالحــــظ يف اآليــــة األوىل أن اهللا  ا وجــــزا

ِ  ُفرۡ يَكۡ  َفَمن ﴿: الـرشط, أمـا الـرشط فقولـه ٰ ٱب ِ ٱبِـ ِمنۢ َوُيؤۡ  ُغوتِ لطَّ , وأمـا ﴾َّ
ِ ُعرۡ لۡ ٱبـِـ َسَك َتۡمــسۡ ٱ َفَقــدِ  ﴿: جـزاء هــذا الـرشط فقولــه  نفِــَصامَ ٱ َ  َقٰ ُوثۡ لـۡـٱ َوة
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 ۗ , والعـروة الـوثقى هـي اإلسـالم, أو هـي ال إهل إال اهللا, واملعنـى واحـد; ﴾ لََها
قــة اإليــامن بــال إهل إال اهللا, وهــي ألن الكفــر بالطــاغوت واإليــامن بــاهللا هــو حقي

  .أصل اإلسالم الذي ال يصح إال به
ــدۡ  ﴿:  اهللا تعــاىلوقــال ــاَبَعثۡ  َولََق ِ  ِف  َن ــةٖ  ُكّ مَّ

ُ
ً  أ ــو نِ  رَُّس

َ
ْ عۡ ٱ أ ــُدوا َ ٱ ُب َّ 

ْ جۡ ٱوَ  ٰ ٱ َتنُِبوا ِينَ ٱوَ  ﴿: , وقـال]٣٦: النحـل[ ﴾ ُغوَتۖ لطَّ ْ جۡ ٱ لَّ ٰ ٱ َتنَُبـوا ن ُغـوَت لطَّ
َ
 أ

نَابُوٓ  َهاُبُدوَيعۡ 
َ
ْ َوأ َ  ا ِ ِ ٱ إ ۡ  ىٰۚ بُۡشَ لۡ ٱ لَُهمُ  َّ   .]١٧: الزمر[ ﴾١٧ ِعَبادِ  فَبَّشِ

بـد مـن دونهذه اآليات الـثالث ُيفهـم منهـا أن الطـاغوت   هو كـل مـا عُ
  .اهللا

وهبـذا املعنـى العـام للطــاغوت جـاء تفـسري العلــامء مـن الـصحابة والتــابعني 
  :وغريهم

والــــصواب مــــن القــــول عنــــدي يف [ : هقــــال ابــــن جريــــر الطــــربي يف تفــــسري
ـه  بد من دونه, إما بقهرٍ منه ملن عبـده, اهللاكل ذي طغيانٍ عىل الطاغوت أ , فعُ

ا, أو وثنًـا, أو  ا كـان ذلـك املعبـود, أو شـيطانً وإما بطاعةٍ ممن عبده له, إنسانً
, أو كائنًا ما كان من يشء   .صنامً
َغـــــُووُت  :وأرى أن أصـــــل الطـــــاغوت   طغـــــا فـــــالنٌ :ائـــــل مـــــن قـــــول الق,الطَّ
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   .ـه. ا)١(] فتجاوز حّده,ره إذا َعَدا قدْ :يطغو
ِ  ُفرۡ يَكۡ  َفَمن ﴿ :وقولـه[ : قال ابـن كثـري ٰ ٱب ِ ٱبِـ ِمنۢ َوُيـؤۡ  ُغوتِ لطَّ  َفَقـدِ  َّ

ِ  َسَك َتمۡ سۡ ٱ ِ ُعرۡ لۡ ٱب ۡ ٱ َوة األنـداد واألوثـان ومـا يـدعو إليـه  أي من خلـع ﴾َقٰ ُوثۡ ل
ده وحـده, وشـهد د اهللا فعَبـ, ووحَّ اهللان الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دو

ِ ُعرۡ لۡ ٱبِـ َسَك َتمۡ سۡ ٱ َفَقدِ  ﴿أن ال إهل إال هـو   فقـد ثبـت يف أمـره : أي﴾َقٰ ُوثۡ لۡـٱ َوة
  ..واستقام عىل الطريقة املثىل والرصاط املستقيم

ــه الــشيطان, قــال : وقــال بعــد أن ذكــر قــول عمــر ؓ يف الطــاغوت بأ
        ا فإنـــــه يـــــشمل كـــــل رشٍّ طان قـــــوي جـــــدً  إنـــــه الـــــشي:ومعنـــــى قولـــــه يف الطـــــاغوت

ار ــاكم إليهــــا واالستنــــصــــــان والتحـادة األوثـــــاهلية مــــن عبــــــــــل اجلكـــان عليــــه أـهــــ
  .ـه.ا )٢(]اــهب

لَمۡ  ﴿:  قوله تعـاىلويف
َ
َ  تَرَ  أ ِ ِينَ ٱ إ نَُّهـمۡ  ُعُمـونَ يَزۡ  لَّ

َ
ْ  أ ٓ  َءاَمُنـوا نـزَِل  بَِمـا

ُ
 أ

ٓ  َك إَِلۡ  نزَِل  َوَما
ُ
ن يُرِيُدونَ  َك لِ َقبۡ  ِمن أ

َ
ْ َيَتَحاَكُموٓ  أ َ  ا ِ ٰ ٱ إ ِمـُروٓ  َوقَـدۡ  ُغوتِ لطَّ

ُ
ْ أ  ا

ن
َ
ْ يَكۡ  أ يۡ ٱ َوُيرِيدُ  ۦۖ بِهِ  ُفُروا ن نُ َطٰ لشَّ

َ
ٰ  يُِضلَُّهمۡ  أ ۢ َضَل   .]٦٠:النساء[ ﴾٦٠ ابَعِيدٗ  َ

ـــحــن يتـم وـه: ةــــاآليذه ـهاملراد بالطاغوت يف  ــاكـ    م بينهمــكـــم إليه الناس فيحــ

                                                 

  .سورة البقرةمن  ٢٥٦ عند اآلية , انظر تفسري الطربي)١(
 . تفسري ابن كثري)(٢
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ه وهواه أو بأحكام وقوانني وترشيعات مل يأذن هبا اهللا, وال  حكمه يف يرجع برأ
  .اهللا وحده رشع إىل

فالتحاكم جيب أن يكون لرشع اهللا وحـده ألن هـذا مـن مقتـىض عبوديـة اهللا 
  .وحده, ومن ُحتوكِم إليه من حاكم بغري ما رشع اهللا فهو طاغوت

  ﴿: قال ابن كثري يف تفـسري قولـه تعـاىل
َ
َ  تَـرَ  لَـمۡ أ ِ ِيـنَ ٱ إ نَُّهـمۡ  ُعُمـونَ يَزۡ  لَّ

َ
 أ

 ْ ٓ  َءاَمُنوا نـزَِل  بَِما
ُ
ٓ  َك إَِلۡـ أ نـزَِل  َوَمـا

ُ
ن يُرِيـُدونَ  لِـَك َقبۡ  ِمـن أ

َ
ْ َيَتَحـاَكُموٓ  أ َ  ا ِ  إ

ٰ ٱ عي اإليــامن  عـىل مـن يـدّ إنكـار مـن اهللا هـذا [ : ]٦٠: النـساء[ ﴾...ُغـوتِ لطَّ
بي زل اهللا عىل رسوله وعىل األ  وهـو مـع ذلـك يريـد أن يتحـاكم ,اء األقـدمنيبام أ

كــر يف ســبب نــزول يف فــصل اخلــصومات إىل غــري كتــاب اهللا وســنة رســوله, كــام ذُ 
صار ورجل من اليهود ختاصام:هذه اآلية  فجعل اليهـودي , أهنا يف رجل من األ

 : وقيــل. بينــي وبينــك كعــب بــن األرشف: وذاك يقــول. بينــي وبينــك حممــد:يقــول
ــــ, ممــــن أظهــــروا اإلســــالم,نــــافقنييف مجاعــــة مــــن امل ام  أرادوا أن يتحــــاكموا إىل حكَّ

 مــن ذلــك كلــه, فإهنــا ذامــة ملــن َعــَدل عــن  وقيــل غــري ذلــك, واآليــة أعــمُّ .اجلاهليــة
ــالكت ــ وحت,ةــاب والسنـ ــا ســـاكموا إىل مـ   وت ـاغــراد بالطــل, وهو املــاطــا من البــوامهـ

  يُرِيُدونَ ﴿ :هنا, وهلذا قال
َ
ْ َيَتَحاَكُموٓ  نأ َ  ا ِ ٰ ٱ إ   .ـه.ا )١(]﴾ُغوتِ لطَّ

                                                 

 . تفسري ابن كثري)١(
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ــّم  [: وقــال ابــن القــيم يف إعــالم املــوقعني أخــرب ســبحانه أن َمــن حتــاكم أو ُث
ــــــم الطــــــاغوت وحتــــــاكم إليــــــه . حــــــاَكم إىل غــــــري مــــــا جــــــاء بــــــه الرســــــول فقــــــد َحكَّ

كـــــل مـــــا جتـــــاوز بـــــه العبـــــد حـــــده ِمـــــن معبـــــود أو متبـــــوع أو مطـــــاع, : والطـــــاغوت
م َمن يتحـاكمون إليـه غـري اهللا ورسـوله, أو يعبدونـه ِمـن دون فطاغوت ُكل قو

ـه طاعـة اهللا, أو يتّ  بعونه عىل غري بـصرية ِمـن اهللا, أو يطيعونـه فـيام ال يعلمـون أ
ـــــت  غيـــــت العـــــاَمل إذا تأملتهــــا وتأملـــــت أحـــــوال النــــاس معهـــــا رأ هللا; فهــــذه طوا

اكم إىل أكثـــرهم ممـــن أعـــرض عـــن عبـــادة اهللا إىل عبـــادة الطـــاغوت, وعـــن التحـــ
اهللا ورســـــوله إىل التحـــــاكم إىل الطـــــاغوت, وعـــــن طاعتـــــه ومتابعـــــة رســـــوله إىل 

   .ـه.ا )١(]طاعة الطاغوت ومتابعته
ن يُرِيُدونَ ﴿ :وقال ابن جرير الطربي يف تفـسريه لقولـه تعـاىل

َ
ْ َيَتَحاَكُموٓ  أ  ا

 َ ِ ٰ ٱ إ   :﴾ُغوتِ لطَّ
  ن ــه مـمـكـحـون بـرضـ وي,هـولــن قـون عرُ دُ ــه ويصـونـمـظِّ ـن يعــي إىل مـنـيع [ 

  . دون حكم اهللا
 مـن وقد ُذكر أن هـذه اآليـة نزلـت يف رجـل مـن املنـافقني دعـا رجـًال : وقال

ان لـيحكم بيـنهم, ورسـول اهللا اليهود يف خصومة كانت بيـنهام إىل بعـض الكّهـ
  . بني أظهرهم☺

                                                 

 . عن رب العاملني إعالم املوقعني)١(
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كعــب (الطــاغوت رجــل مــن اليهــود كــان ُيقــال لــه : عــن ابــن عبــاس: وقــال
ــــزل اهللا وإىل الرســــول لــــيحكم )١()رشفبــــن األ , وكــــانوا إذا مــــا ُدعــــوا إىل مــــا أ
ن يُرِيُدونَ ﴿ : بل نحاكمكم إىل كعب, فذلك قوله:ا  قالو,بينهم

َ
ْ َيَتَحـاَكُموٓ  أ  ا

 َ ِ ٰ ٱ إ   .ـه.ا )٢(]﴾ُغوتِ لطَّ
كـان : عـن الـشعبي قـال[ : زي وغريه يف سبب نزول هـذه اآليـةوَ رْ روى املَ 

ــصار ممــن يــ ــه مــسلمٌ زعُ رجــل مــن األ  بينــه وبــني رجــل مــن اليهــود خــصومة, م أ
ـه قـد  صار يدعو اليهودي إىل أن حياكمه إىل أهـل دينـه; أل فجعل الذي من األ

اكم إىل شـوة يف احلكـم, وكـان اليهـودي يـدعوه إىل أن ُحيـعلم أهنـم يأخـذون الرِ 
ـــه قـــد علـــم أهنـــم ال يأخـــذون الرِ :أو قـــال☺ النبـــي  شـــوة يف  إىل املـــسلمني; أل

َــمۡ  ﴿ : مــن جهينــة, فنزلــتحلكــم, فاتفقــا عــىل أن يتحــاكام إىل كــاهنٍ ا ل
َ
ــرَ  أ َ  تَ ِ  إ

ِينَ ٱ نَُّهمۡ  ُعُمونَ يَزۡ  لَّ
َ
ْ  أ ٓ  َءاَمُنوا نزَِل  بَِما

ُ
ٓ  َك إَِلۡ  أ نزَِل  َوَما

ُ
ن يُرِيُدونَ  لَِك َقبۡ  ِمن أ

َ
 أ

ْ َيَتَحاَكُموٓ  َ  ا ِ ٰ ٱ إ ِمُروٓ  َوقَدۡ  ﴿ي إىل الكـاهن, أ ﴾ُغوتِ لطَّ
ُ
ْ أ   ا

َ
ْ يَكۡ  نأ  ﴾ۦۖ بِـهِ  ُفُروا

ـــــــه مـــــــسلم( ُأمـــــــر هـــــــذا يف كتابـــــــه :قـــــــال , وُأمـــــــر هـــــــذا يف كتابـــــــه )الـــــــذي يـــــــزعم أ
   .ـه.ا )٣(])اليهودي(

                                                 

 .ا يف قومه, وكانوا حيتكمون إليه رجل من اليهود من رؤسائهم وأحبارهم, كان مطاعً )١(
 . تفسري الطربي)(٢

ًض زِ وَ رْ  كتاب تعظيم قدر الصالة  للمَ )٣(  .اي, ورواه الطربي أ
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َْهـا: َجابِرٌ اَل قَ وَ [ : قال البخاري َ
َواِليُت الَّيِت َفتََحـاَكُموَن إِ  : اَكنَِت الطَّ

ْسلََم َواِحدٌ 
َ
ِ أ ِ لُكِّ ،يِف ُجَهيَْنَة َواِحٌد، َو ٍّ َواِحدٌ  َو انٌ ،َ ُل َعلَيِْهُم  )١( ُكهَّ َفزْنِ

يَْطانُ    .ـه.ا )٢(]الشَّ
ـــــــواع الطـــــــاغوت  ألن العــــــرب يف اجلاهليـــــــة كـــــــانوا ;والُكّهــــــان نـــــــوع مــــــن أ

يرجعــون إلــيهم فــيام تنــازعوا فيــه حلــل خــصوماهتم وفــض نــزاعهم, فيحكمــون 
  .بينهم بام يرونه

لَمۡ  ﴿:  قوله تعـاىلويف
َ
َ  تَرَ  أ ِ ِينَ ٱ إ ْ  لَّ وتُوا

ُ
 ِمُنـونَ يُؤۡ  بِ ِكَتٰـلۡ ٱ ّمِنَ  انَِصيبٗ  أ

 ِ ٰ ٱوَ  ِت بۡ لِۡ ٱب ِينَ  َوَيُقولُونَ  ُغوتِ لطَّ ْ  لِلَّ ٓ َهٰٓـ َكَفـُروا َ ۡهـ ءِ ُؤ
َ
ِيـنَ ٱ ِمـنَ  َدىٰ أ  لَّ

 ْ ً  َءاَمُنوا   .]٥١: النساء[ ﴾٥١ َسبِي
ًال    : منهاذكر ابن جرير الطربي يف تفسري اجلبت والطاغوت أقوا

ـدي ,جلبت األصناما: عن ابن عباس[   والطـاغوت الـذين يكونـون بـني أ
  .ون عنها الكذب ليضلوا الناساألصنام يعّرب 

  انـورة إنســــان يف صــــطــوت الشيـــاغــر, والطــحــــاجلبت الس: اهدــــن جمــر عــوذك

                                                 

ــ الكُ )١( عي مطا:انّه لعــة علــم الغيــب وخيــرب النــاس عــن الكــوائن,  مجــع كــاهن, وهــو الــذي يــدَّ
ـه  عي أ منهم من يزعم أن له رفقاء من اجلن وتابعة ُتلقي إليه األخبـار, ومـنهم مـن كـان يـدَّ

  .يعرف األمور بفهم ُأعطيه, ومنهم من كان يستعمل األقداح
   . صحيح البخاري)٢(
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  . وهو صاحب أمرهم,يتحاكمون إليه 
عــــب بــــن  بــــن أخطــــب, والطــــاغوت ك ُحيــــيُّ  اجلبــــت:اكعــــن الــــضحّ وذكــــر 
  .األرشف

ِ  ِمُنـــونَ يُؤۡ  ﴿والـــصواب مــن القـــول يف تأويـــل : وقــال الطـــربي  ِت ۡبـــلِۡ ٱب
ٰ ٱوَ  ــوتِ لطَّ قون بمعبــودَ :  أن يقــال﴾ُغ ن مــن دون اهللا يعبــدوهنام مــن دون يْ يــصدِّ

 .  ويتخذوهنام إهلني,اهللا
 أو ,وذلــك أن اجلبــت والطــاغوت اســامن لكــل معظــم بعبــادة مــن دون اهللا

  .  أو شيطانٍ  أو إنسانٍ ا ما كان ذلك املعظم من حجرٍ ائنً  ك,طاعة أو خضوع له
وإذ كان ذلك كذلك وكانت األصنام التـي كانـت اجلاهليـة تعبـدها كانـت 

ا وطواغيت, وكذلك الـشياطني وتً بُ معظمة بالعبادة من دون اهللا فقد كانت ُج 
طيعهــا يف معــصية اهللا, وكــذلك الــساحر والكــاهن اللــذان التــي كانــت الكفــار تُ 

 بــــن أخطــــب يـــيُّ  مــــنهام مـــا قــــاال يف أهــــل الـــرشك بــــاهللا, وكــــذلك ُح  مقبــــوًال كـــان
 ألهنـام كانـا مطـاعني يف أهـل ملـتهام مـن اليهـود يف معــصية ;وكعـب بـن األرشف

  .ـه.ا )١(]بتني وطاغوتني فكانا جِ ,اهللا والكفر به وبرسوله
   روىد ـــقــ ف☺ول اهللا ــــــة رســـنــــوت يف ســـاغـــر الطـــــــن ذكـــاء مــــا جــــــا مـــــأم

                                                 

  . تفسري الطربي)١(
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: ☺ قـــــــال رســـــــول اهللا : ؓ قـــــــال البخـــــــاري ومـــــــسلم عـــــــن أيب هريـــــــرة
ُ اجَّاَس يَْوَم الِْقيَاَمِة َفيَُقوُل َمْن اَكَن َفْعبُُد َشيْئًا فَلْيَتْبَْعهُ  ..«  َفيَتْبَـُع ،جَيَْمُع ابَّ

ْمَس  ْمَس الشَّ َويَتَْبـُع  ، اَكَن َفْعبُُد الَْقَمَر الَْقَمـرَ  َوَيتْبَُع َمنْ ،َمْن اَكَن َفْعبُُد الشَّ
َواِليَت  َواِليَت الطَّ   .)١(»...َمْن اَكَن َفْعُبُد الطَّ

َواِليـَت «: ☺قوله  َواِليـَت الطَّ , الطـاغوت »َوَيتْبَُع َمْن اَكَن َفْعبُُد الطَّ
هنـــا هـــو مـــا ُيعبـــد مـــن دون اهللا, يـــدخل يف ذلـــك األصـــنام واألوثـــان والـــشيطان 

ْ ۡحـٱ ﴿: قـال تعـاىل.  ريض أن ُيعبد من دون اهللاكل منو وا ِيـنَ ٱ ُشُ ْ  لَّ  َظلَُمـوا
زۡ 
َ
ٰ َوأ ْ  َوَما َجُهمۡ َو ِ ٱ ُدونِ  ِمن ٢٢ ُبُدونَ َيعۡ  َكنُوا ٰ  ُدوُهمۡ هۡ ٱفَ  َّ َ ِ ٰ  إ  ِحيمِ لَۡ ٱ ِط ِصَر
  .  ]٢٣−٢٢: الصافات [ ﴾٢٣

َواِليــَت « :قولــه[ : قــال النــووي يــث وأبــو  هــو مجــع طــاغوت, قــال الل»الطَّ
سائي ومجــــاهري أهــــل اللغــــة الطــــاغوت كــــل مــــا ُعبــــد مــــن دون اهللا عبيــــدة والِكــــ

تعاىل, وقال ابن عباس ومقاتـل والكلبـى وغـريهم الطـاغوت الـشيطان, وقيـل 
  .ـه.ا )٢(]هو األصنام

 .التعريف اجلامع للطاغوت
ف الطــاغوت تعريًفــ ا يــشمل كــل ا جامًعــمــن خــالل مــا ســبق يمكــن أن نعــرِّ

                                                 

   .رواه البخاري ومسلم) ١(
  .للنووي رشح صحيح مسلم )٢(
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واعه   : أ
 عىل حق الربوبية هللاهو كل من جتاوز حد العبودية : اغوتالطـ , وتعدَّ

ا    .  ينازعه يف حقه اخلالصهللاواأللوهية, وصار رشيكً
ه بذلك قد جتاوز حدّ   غريه من اخللق,  نفسه, وحدّ وهذه قمة الطغيان أل

  وتعدى عىل حق ربه, فأي طغيان أعظم من هذا?
 وصـار ا هللا, فتجاوز هذا احلـدّ بدً ه أن يكون عفحدّ :  نفسهأما جماوزته حدّ 

  .ا من دون اهللامعبودً 
هم أن يكونـوا عبيـدا هللا, فتجـاوز فحـدّ :  غريه مـن اخللـقوأما جماوزته حدّ 

  . وأخرجهم من عبودية اهللا وعبَّدهم لنفسههذا احلدّ 
يـــه عـــىل حـــق اهللا فحـــق اهللا أن تكـــون العبـــادة كلهـــا خالـــصة لـــه : وأمـــا َتَعدِّ
ــــد وحــــده, فتعــــدى هــــذا احلــــق  يف ا هللا, ُيعبــــد مــــن دونــــه, وُيــــرشك معــــه وصــــار نِ

  .خصائص ألوهيته
هـــــذه هـــــي حقيقـــــة الطـــــاغوت, أو لِنَُقـــــْل حقيقـــــة الطغيـــــان الـــــذي صـــــار بـــــه 

  .ا, وهي قمة الطغيان والتمرد عىل اهللا املخلوق احلقري طاغوتً 
 وهـــذا التعريـــف اجلـــامع هـــو خالصـــة مـــا ورد يف كتـــاب اهللا وســـنة رســـوله

  .ألقوال أهل العلم, وهو اجلامع ☺
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والـــصواب مـــن القـــول عنـــدي يف [ : وهـــذا مـــا ذكـــره اإلمـــام الطـــربي بقولـــه
ه كل ذي طغيانٍ   منه ملـن عبـده, بد من دونه, إما بقهرٍ  عىل اهللا, فعُ الطاغوت أ

ـــا كـــان ذلـــك املعبـــود, أو شـــيطانً  ممـــن عبـــده لـــه, إنـــسانً وإمـــا بطاعـــةٍ  ا, أو ا, أو وثنً
  .ـه. ا)١(]ءا ما كان من يش, أو كائنً صنًام 

والطغيـان جمـاوزة ... والطاغوت فعلوت من الطغيان,[ : وقال ابن تيمية
ا لــــذلك  فــــاملعبود مــــن دون اهللا إذا مل يكــــن كارًهــــ.احلــــد, وهــــو الظلــــم والبغــــي
ا  األصنام طواغيـت يف احلـديث الـصحيح مّلـ☺طاغوت; وهلذا سمى النبي 

َواِليَت « :قال َواِليَت َوَيتْبَُع َمْن اَكَن َفْعبُُد الطَّ  واملطاع يف معـصية اهللا, .» الطَّ
خـــربه املخـــالف   كـــان مقبـــوًال بـــاع غـــري اهلـــدى وديـــن احلـــق, ســـواءٌ واملطـــاع يف اتّ 

 مــن يما أمــره املخــالف ألمــر اهللا, هــو طــاغوت; وهلــذا ُســلكتــاب اهللا, أو مطاًعــ
ا ى اهللا فرعــــون وعــــادً مّ وكم إليــــه مــــن حــــاكم بغــــري كتــــاب اهللا طــــاغوت, وَســــُحتــــ

  .ـه.ا )٢(]طغاةً 
ًض     من ;م بغري طاعة اهللا ورسولهم ومتعظِّ ظَّ عَ والطاغوت كل مُ [ : اوقال أ

                                                 

  . تفسري الطربي)١(
 . جمموع الفتاوى)٢(
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   .ـه.ا )١(] أو يشء من األوثان, أو شيطان,إنسان
ًض  والطاغوت هو كل ما جتاوز به [ : ا هو ما ذكره اإلمام ابن القيم بقولهوأ
  .)٢(] أو مطاعٍ  أو متبوعٍ ه من معبودٍ العبد حدّ 

ًض  الطـاغوت هـو مـا ُعبـد مـن دون اهللا [ : ره أئمـة اللغـة بقـوهلما ما ذكوهو أ
  .)٣(] يف الضاللة رأسٍ وكُل 

  أو صـورةٍ )٤( أو َمـَدرٍ كـلُّ معبـود مـن َحجـرٍ [ : وما ذكره أبو عبيدة وابـن قتيبـة
  .)٥(] وطاغوت فهو ِجْبٌت أو شيطانٍ 

  فُكـل مـا ُعبـد مـن,الطـاغوت عـامٌّ [ : وما ذكره حممـد بـن عبـد الوهـاب بقولـه
 مــــــن معبــــــود أو متبــــــوع أو ُمطــــــاع يف غــــــري طاعــــــة اهللا , وريض بالعبــــــادة,دون اهللا
  .)٦(] فهو طاغوت,ورسوله

والطـــاغوت كـــل مـــن تعـــدى بـــه حـــده مـــن [ : ومـــا ذكـــره ســـليامن بـــن عبـــد اهللا
                                                 

 . قاعدة يف املحبة البن تيمية)١(
  .إعالم املوقعني عن رب العاملني) ٢(
 .انظر رشح صحيح مسلم للنووي وتاج العروس للجوهري )٣(
   .ِقَطُع طٍني يابِس: اَملَدرُ ) ٤(
 .بن قتيبة الوالغريب جماز القرآن أليب عبيدة معمر بن املثني التيمي, )٥(
   .الدرر السنية يف األجوبة النجدية )٦(
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الطغيــان وهــو جمــاوزة احلــد, فكــل مــا حتــاكم إليــه متنازعــان غــري كتــاب اهللا وســنة 
ا ومـــن هـــذا كـــل مـــن عبـــد شـــيئً .  حــدهفهـــو طـــاغوت إذ قـــد تعـــدى بـــه☺ رســوله 

ه فأعطــــاه العبــــادة التــــي ال دون اهللا فــــإنام عبــــد الطــــاغوت, وجــــاوز بمعبــــوده حــــدَّ 
, فقــد دعــا إىل ☺تنبغــي لــه, كــام أن مــن دعــا إىل حتكــيم غــري اهللا تعــاىل ورســوله 

  .ـه.ا )١(]حتكيم الطاغوت
هــــذه التعريفــــات العامــــة للطــــاغوت كلهــــا بمعنــــى واحــــد, وهــــي تعريــــف 

جمــــــاوزة حــــــد العبوديــــــة :  ضــــــابط, جيمعهــــــا حقيقــــــة واحــــــدة هــــــيدٌّ  وَحــــــجــــــامع
  .والتعدي عىل حق الربوبية واأللوهية اخلالص هللا وحده

ه ف الطاغوت بأ الشيطان, أو الصنم, أو سدنة األصـنام : وهناك من ُيعرِّ
ن عليها, أو الكاهن, أو الساحر, أو كعب بن األرشف, أو ُحيـي بـن ووالقائم

ع من دون اهللا, أو املغريِّ ألحكـام أخطب, أو احلاكم  بغري حكم اهللا, أو املرشِّ
  .  اهللا

 احلــــد الــــضابط وهــــذا ال خيتلــــف عــــن التعريــــف األول اجلــــامع الــــذي ُيبــــّني 
ــواع املــذكورة تــدخل ِضــمنً للطــاغوت ا يف التعريــف األول, , بــل إن كــل هــذه األ

املطـــــابق وهـــــي مـــــن بـــــاب ِذكـــــر النـــــوع عـــــىل ســـــبيل التمثيـــــل, ال عـــــىل ســـــبيل احلـــــد 
                                                 

  . تيسري العزيز احلميد يف رشح كتاب التوحيد)(١
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ــــواع الــــسابقة متثلــــت فيــــه  للمحــــدود يف عمومــــه وخــــصوصه, وكــــل نــــوع مــــن األ
واع الطاغوت وليس حقيقة الطغيان الذي يصري به طاغوتً  ا, فالكاهن نوع من أ

ا فيــــه, وكــــذلك كعــــب وُحيــــي اليهوديــــان, والطــــاغوت عــــام الطــــاغوت حمــــصورً 
واع وغريها   .يشمل كل هذه األ

 .أنواع الطاغوت
قـــــع كثـــــرية ومتنوعـــــة, صـــــور وأشـــــكال ا لطـــــاغوت التـــــي يتمثـــــل فيهـــــا يف الوا

ويــستطيع كــل عاقــٍل أن يتعــرف عليهــا ويميِّزهــا يف واقعــه مــن خــالل معرفــة ثالثــة 
  :أمور
أن الربوبية بحقوقها ومعانيها مـن اخللـق وامللـك والـسيادة والـسلطان  − ١

مــــــة  التــــــدبري واألمــــــر والنهــــــي واحلكــــــم والتــــــرشيع والتحليــــــل ووالقوا
لصة هللا وحده, وأن األلوهية التي هـي العبـادة والطاعـة والتحريم خا

ًض    .ا خالصة هللا وحدهأ
أن كل ما سوى اهللا مشرتكون يف أمر واحد وهو العبودية هللا وحـده,  − ٢

 .وهي احلد الذي ال ينبغي ألحد منهم أن يتجاوزه ويتعداه
أن مـــن جتـــاوز حـــد العبوديـــة هللا ونـــازع اهللا يف حقـــه اخلـــالص بالربوبيـــة  − ٣

 .هية عىل اخللق أمجعني, فهو طاغوت جيب الكفر بهواأللو
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فمـــــن عـــــرف هـــــذه األمـــــور الثالثـــــة اســـــتطاع أن يعـــــرف الطـــــاغوت يف أي 
صورة يكون فيها يف واقعه الذي يعيـشه, فكـل مـن جتـاوز حـد العبوديـة خلالقـه 

 ممـا خيـتص بـه دون خلقـه فهـو ا هللا يـشاركه يف يشءٍ ومالكه وجعل من نفسه نـد 
واع الط   .اغوتنوع من أ

ه خيلق كخلق اهللا فهو طاغوت عي أ   .فلو ُوِجد من يدَّ
ــــه يملــــك شــــيئً ومــــن ادَّ   فهــــو ا مــــستقًال ا مــــع اهللا ملًكــــعــــى امللــــك لنفــــسه وأ

  .طاغوت
ه ينفع ويرض من دون اهللا وريض بذلك فهو طاغوتاومن    .عُتِقد فيه أ

ه يعلم من أمـور الغيـب مـا ال يعلمـه مثلـه مـن البـرش مـن غـريومن ادَّ   عى أ
  .أن يعلِّمه اهللا فهو طاغوت

  .عى أن له احلق يف احلكم والترشيع مع اهللا فهو طاغوتومن ادَّ 
  .ومن ريض أن ُيعبد من دون اهللا فهو طاغوت

وكل رأس يف الضاللة يدعو لعبادة غري اهللا وحتكيم غـري رشيعـة اهللا فهـو 
  .طاغوت
   رم اهللا,ـــــــا حــــلون مــــه اهللا, وحيــــأذن بــــم يـــا لــــاس مـــــون للنـــــعرشِّ ــذين يـــالو

  . , طواغيت ما أحله وحيرمون
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 أخـــرى ا وأشـــكاًال هـــذه بعـــض أشـــكال الطـــاغوت, واليـــزال هنـــاك صـــورً 
عاء حـق الربوبيـة واأللوهيـة مـن دون تتجسد فيها حقيقة الطغيان عىل اهللا وادِّ 

  .اهللا, ال ختفى عىل من عرف ماهية الطاغوت
 فهــــو أصــــل كــــل −  عليــــه لعنــــة اهللا−طواغيــــت الــــشيطان إبلــــيس ورأس ال

ا يف ا هللا وحــــده جمتهــــدً طغيــــان عــــىل اهللا, وقــــد كــــان اللعــــني يف بدايــــة أمــــره عابــــدً 
عبودية ربه, فخرج عن عبودية اهللا بامتناعه واستكباره عن أمره له بالـسجود 

نهــا إىل ممــه ه, وطــرده مــن اجلنــة وحرَ آلدم, فلعنــه اهللا وآيــسه مــن رمحتــه وعفــوِ 
ـا رجيًام  شيطانً األبد, وجعله  وُيعبِّـدهم لنفـسه, أكثـر بنـي آدمد أن يغـوي , فتوعَّ

َِذنَّ  َوقَاَل  ﴿: قـال تعـاىل تَّ
َ
فۡ  انَـِصيبٗ  ِعَبـادِكَ  ِمنۡ  َل , ]١١٨: النـساء [ ﴾اُروٗضـمَّ

رََءيۡ  قَاَل  ﴿: وقـال 
َ
ِيٱ َذاَهٰ  َتَك أ َّ  َت َكرَّمۡ  لَّ َ ـرۡ  لَـئِنۡ  َ خَّ

َ
ِ  تَنِ أ ٰ إ  مِ يَـوۡ  َ

حۡ  َمةِ قَِيٰ لۡ ٱ
َ
َّ  ۥٓ ُذّرِيََّتـهُ  َتنَِكنَّ َل ِ ٗ  إ ء[ ﴾٦٢ قَلِـي حۡ  ﴿ ,]٦٢: اإلرسا

َ
 َتـنَِكنَّ َل

  .م لطاعتي إال قليًال  عىل ذرية آدم, وألقودهنَّ  أي ألستولنيَّ ﴾ُذّرِيََّتهُ 
 كثــرية إلخــراج العبــاد مــن عبــادة اهللا وحــده إىل وقــد ســلك الــشيطان ســبًال 

ــاَل  ﴿: اهللا , قــال عبادتــه هــو ٓ  قَ ــا ــ فَبَِم ۡغ
َ
قۡ  تَِن َويۡ أ

َ
ــَدنَّ َل ــمۡ  ُع  لَُه

 ٰ ۡ ٱ َطَك ِصــَر ــمَّ  ١٦ َتقِيمَ ُمــسۡ ل ــنَُّهم ُث ــنۢ  تَِي ــ َبــۡيِ  ّمِ يۡ
َ
         فِِهــمۡ َخلۡ  َوِمــنۡ  ِديِهمۡ أ

ــنۡ  يۡ  وََع
َ
ــأ ــن نِِهمۡ َمٰ ٓ  وََع ــَما َ  ئِلِِهۡمۖ َش ــدُ  َو ــ َتِ ۡك

َ
ــ َثَُهمۡ أ  ﴾١٧ ِكرِينَ َشٰ

هم عنـــــــــه, للنـــــــــاس عـــــــــىل طريـــــــــق اإلســـــــــالم يـــــــــصدّ  قعـــــــــد ,]١٧−١٦ :افاألعـــــــــر[
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به علـيهم, ويـضلّ  هم عـن احلـق واهلـدى, وُيمنـِّيهم بـأهنم ويشككهم فيه, ويـصعِّ
 انٗ َطٰ َشـيۡ  ۥَلُ  ُنَقّيِۡض  لرَّٱ رِ ذِكۡ  َعن ُش َيعۡ  َوَمن ﴿: مهتـدون, قـال سـبحانه

وَنهُ  نَُّهمۡ  ٣٦ قَرِينٞ  ۥَلُ  َفُهوَ  بِيلِ ٱ َعنِ  مۡ َلَُصدُّ نَُّهم َسُبونَ َوَيحۡ  لسَّ
َ
هۡ  أ  َتُدونَ مُّ

  .]٣٧−٣٦: الزخرف[ ﴾٣٧
ــــــوا مــــــا حــــــرم اهللا وحيرمــــــوا مــــــا أحلــــــه,  ويــــــأمرهم بتغيــــــري ديــــــن اهللا, فُيِحلُّ

فسهم من دونه, قال تعـاىل ِضلَّنَُّهمۡ  ﴿: ويرشعوا أل
ُ
َمّنَِينَُّهمۡ  َوَل

ُ
 ُمَرنَُّهمۡ َو َوَل

 ٱ اَذانَ ءَ  فَلَُيبَّتُِكنَّ 
َ
نَّ  ُمَرنَُّهمۡ َو مِ َعٰ نۡ ۡل ُ ِۚ ٱ قَ َخلۡ  فَلَُيَغّيِ   .]١١٩: النساء[ ﴾َّ

نـــــه هلـــــم, قـــــال تعـــــاىل : ويـــــدعوهم إىل االحتكـــــام إىل غـــــري رشيعـــــة اهللا, ويزيِّ
لَمۡ  ﴿
َ
َ  تَرَ  أ ِ ِينَ ٱ إ نَُّهمۡ  ُعُمونَ يَزۡ  لَّ

َ
ْ  أ ٓ  َءاَمُنوا نـزَِل  بَِما

ُ
ٓ  َك إَِلۡـ أ نـزَِل  َوَمـا

ُ
 ِمـن أ

ن يُرِيُدونَ  لَِك َقبۡ 
َ
ْ َيَتَحاَكُموٓ  أ َ  ا ِ ٰ ٱ إ ِمـُروٓ  َوقَـدۡ  ُغوتِ لطَّ

ُ
ْ أ ن ا

َ
ْ يَكۡ  أ  ۦۖ بِـهِ  ُفـُروا

يۡ ٱ َوُيرِيدُ  ن نُ َطٰ لشَّ
َ
ٰ  يُِضلَُّهمۡ  أ ۢ َضَل  .]٦٠: النساء[ ﴾٦٠ ابَعِيدٗ  َ

وهبذا استطاع اللعني أن يبّدل دين اإلسالم, وُخيرج الناس من عبادة اهللا 
ــــداد والــــرشكاء وحــــده إىل مــــع اهللا;  ديــــن الــــرشك وعبــــادة غــــري اهللا واختــــاذ األ

  .فليس أحد أحق منه باسم الطاغوت

 



                                                                                        
   

^ŞÖ]çâ^Ú[äe†ËÓÞÌéÒælçÆOU

دَ مـن املالئكـة واألنبيـاء والـصاحلني ال يـدخلون يف  بـِ من عُ
 .مسمى الطاغوت
 مـــا ُعبـــد مـــن دون اهللا فهـــو طـــاغوت, فمـــن  إذا كـــان كـــُل :ربـــام يقـــول قائـــل

بيــــاء  والــــصاحلني مــــن ُعبــــد مــــن دون اهللا, فهــــل املعلــــوم أن مــــن املالئكــــة واأل
  يدخل هؤالء يف مسمى الطاغوت?
  :ولتوضيح هذه املسألة نقول

ــه كــل مــن جتــاوز حــد العبوديــة  مــن خــالل التعريــف الــسابق للطــاغوت بأ
هللا وتعـــــدى عـــــىل حـــــق اهللا اخلـــــالص يف ربوبيتـــــه وألوهيتـــــه, نـــــرى أن املالئكـــــة 

بيــاء والــصاحلني ال يــدخلون ضــمن هــذا امل عنــى للطــاغوت, وهــم بريئــون واأل
  :كل الرباءة من الطغيان عىل اهللا وجماوزة حد العبودية له, وذلك لثالثة أمور

بيـــاء والـــصاحلني مل يتجـــاوزوا حـــدّ : األول  العبوديـــة هللا, أن املالئكـــة واأل
ا, وكفـروا بـام ُيعبـد مـن دونـه, بل أخلصوا العبادة كلهـا هللا, ومل يـرشكوا بـه شـيئً 

, وما متثلـت حقيقـة العبوديـة  العبوديةا عىل لزوم حدّ لق حرًص وكانوا أشد اخل
بياء اهللا وأتباعهم واملالئكة   .هللا يف أحد من اخللق كام متثلت يف أ

ْوَلٰٓ  ﴿: الــــــق
ُ
ِينَ ٱ ئَِك أ ٰ  َتُغـونَ يَبۡ  ونَ ـُعـيَدۡ  لَّ َ ِ ۡ ٱ مُ ـَرّبِِهـ إ  وَِسـيلَةَ ل

ُهمۡ  يُّ
َ
ۡقـ أ

َ
 َكنَ  َرّبِـَك  َعـَذاَب  إِنَّ  ۥٓۚ َعَذابَـهُ  َيَخـافُونَ وَ  ۥَتـهُ رَۡحَ  ُجـونَ َوَيرۡ  َرُب أ

ء[ ﴾٥٧ اُذورٗ َمۡ    .]٥٧: اإلرسا
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بيــاء والــصاحلني بريئــون كــل الــرباءة ممــا اعتقــده  :الثــاين أن املالئكــة واأل
الكفــار فــيهم وممــا رصفــوا هلــم مــن العبــادة, متربئــون ممــن عبــدهم مــن دون اهللا 

  .لهوأرشكهم به, كارهون مبغضون للرشك وأه
ُ ٱ قَاَل  ذۡ   ﴿:قـال اهللا تعـاىل َّ  ٰ نَت  َيمَ َمرۡ  نَ بۡ ٱ عِيَس َي

َ
 لِلنَّـاِس  َت قُۡلـ َءأ

ُِذوِن ٱ َ  تَّ ّمِ
ُ
ٰ  َوأ ِۖ ٱ ُدونِ  ِمن َهۡيِ إَِل ٓ  يَُكونُ  َما َنَك َحٰ ُسبۡ  قَاَل  َّ نۡ  ِ

َ
قُوَل  أ

َ
 َما أ

ٓ  ِس َنفۡ  ِف  َما لَمُ َتعۡ  ۥۚ َتهُ َعلِمۡ  َفَقدۡ  ۥُتهُ قُلۡ  ُكنُت  إِن ِبَقٍّۚ  ِ  َس لَيۡ  َ عۡ  َو
َ
 َما لَمُ أ

نَت  إِنََّك  ِسَكۚ َنفۡ  ِف 
َ
ٰ  أ   .]١١٦ :دة املائ[ ﴾١١٦ ُغُيوِب لۡ ٱ مُ َعلَّ
ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َيعۡ  َوَما ُشُُهمۡ َيۡ  مَ َوَيوۡ  ﴿: وقال تعاىل نُتمۡ  َفَيُقوُل  َّ

َ
 َءأ

ۡض 
َ
ٓ َهٰٓ  ِعَباِدي ُتمۡ لَلۡ أ َ مۡ  ءِ ُؤ

َ
ْ ضَ  ُهمۡ  أ بِيَل ٱ لُّوا ْ  ١٧ لسَّ  َكنَ  َما َنَك َحٰ ُسبۡ  قَالُوا

ٓ  َبِغ يَ ن َلَا
َ
وۡ  ِمنۡ  ُدونَِك  ِمن نَّتَِّخذَ  أ

َ
ٓ أ ٰ  ءَ ِلَا تَّعۡ  ِكنَوَل ٓ  َتُهمۡ مَّ ٰ  َءُهمۡ َوَءابَا  َحتَّ

 ْ ْ  رَ ّلِكۡ ٱ نَُسوا ۢ قَوۡ  َوَكنُوا   .]١٨ −١٧: الفرقان[ ﴾١٨ ابُورٗ  اَم
 الكفـار )١(ا عام يقع يوم القيامة مـن تقريـع خمربً يقول تعاىل[ : قال ابن كثري
ــوۡ  ﴿ : فقــال, مــن املالئكــة وغــريهم,بــدوا مــن دون اهللايف عبــادهتم مــن عَ   مَ َوَي

ــ ــا ُشُُهمۡ َيۡ ــُدونَ َيعۡ  َوَم ــن ُب ِ ٱ ُدونِ  ِم  ر هــو عيــسى والعزيــ: قــال جماهــد,﴾َّ
نُتمۡ  َفَيُقوُل  ﴿ .واملالئكة

َ
ۡض  َءأ

َ
ٓ َهٰٓ  ِعَبادِي ُتمۡ لَلۡ أ َ مۡ  ءِ ُؤ

َ
ْ  ُهمۡ  أ بِيَل ٱ َضلُّوا , ﴾لسَّ

ـتم دعـوتم هـؤالء إىل عبـادتكم مـن دوين فيقول :أي  , للمعبودين أأ
                                                 

  .التوبيخ والتعنيف: تقريعال )١(
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فـــسهم ْ  ﴿..  مـــن غـــري دعـــوة مـــنكم هلـــم,,أم هـــم عبـــدوكم مـــن تلقـــاء أ ـــالُوا  قَ
ٓ  َبِغ يَ َكنَ  َما َنَك َحٰ ُسبۡ  ن َلَا

َ
وۡ  ِمـنۡ  ُدونَِك  ِمن نَّتَِّخذَ  أ

َ
ٓ أ  لـيس :أي.. ﴾ءَ ِلَـا

 ال نحــن وال هــم, فــنحن مــا دعونــاهم ,ا ســواكللخالئــق كلهــم أن يعبــدوا أحــدً 
فـــسهم مـــن غـــري أمْ  نـــا وال رضـــانا, رِ إىل ذلـــك, بـــل هـــم فعلـــوا ذلـــك مـــن تلقـــاء أ

  .ـه.ا )١(]ونحن ُبَرآء منهم ومن عبادهتم
سۡ  لَُكمۡ  َكنَۡت  قَدۡ  ﴿: قـالو

ُ
ٰ إِبۡ  ِفٓ  َحَسَنةٞ  َوةٌ أ ِيـنَ ٱوَ  هِيمَ َر  ۥٓ َعـهُ مَ  لَّ

ْ  إِذۡ  ْ بَُرَٰٓء إِنَّا ِمِهمۡ لَِقوۡ  قَالُوا ـا ِمنُكمۡ  ُؤا ِ ٱ ُدونِ  ِمـن ُبـُدونَ َتعۡ  َوِممَّ  نَـاَكَفرۡ  َّ
ٰ لۡ ٱ َنُكمُ َوَبۡيـ َنَنابَيۡ  َوَبَدا بُِكمۡ  ٓ ۡغـۡلَ ٱوَ  َوةُ َعـَد بَـًدا ءُ َضا

َ
ٰ  أ ْ تُؤۡ  َحـتَّ ِ ٱبِـ ِمُنـوا َّ 

   .]٤: املمتحنة[ ﴾َدهُ وَحۡ 
نـوا هلـم  أن اجلـن والـشياطني هـم الـذين أمـروا املـرشكني وزيّ :األمر الثالث

بيــــاء والــــصاحلني, فــــاجلن والــــشياطني هــــم املعبــــودون يف  عبــــادة املالئكــــة واأل
  .احلقيقة من دون اهللا

َهٰٓ  ئَِكةِ َمَلٰٓ لِلۡ  َيُقوُل  ُثمَّ  اَجِيعٗ  ُشُُهمۡ َيۡ  مَ َوَيوۡ  ﴿: قـال تعـاىل
َ
ٓ أ َ  إِيَّاُكمۡ  ءِ ُؤ

 ْ ْ  ٤٠ ُبُدونَ عۡ يَ  َكنُوا نَت  َنَك َحٰ ُسبۡ  قَالُوا
َ
ْ  بَـۡل  ُدونِِهمۖ  ِمن َوِلَُّنا أ  ُبـُدونَ َيعۡ  َكنُـوا

ــٱ ۖ ۡلِ ۡكــ نَّ
َ
ؤۡ  بِِهــم َثُُهمأ  , يقــول اهللا ]٤١−٤٠: ســبأ[ ﴾٤١ ِمُنــونَ مُّ

                                                 

 .بن كثريا تفسري )١(
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ــــتم أمـــــالئكـــــللم ـــــرتم عبـة أأ ـــــادي أن يعبدوكـ ْ  ﴿ :ةـالئكـــــم, فتقــــول املـ ــــالُوا  قَ
نَت  َنَك َحٰ ُسبۡ 

َ
 أي نحـن بـراء مـنهم مـن أن نـأمرهم أن ,﴾ُدونِِهـم ِمـن ِلَُّنـاوَ  أ

ْ  بَۡل  ﴿يعبـدونا,  ـٱ ُبُدونَ َيعۡ  َكنُوا ۖ ۡلِ ۡكـ نَّ
َ
ؤۡ  بِِهـم َثُُهمأ  يعنـي بـل ,﴾ِمُنـونَ مُّ

أطـاعوا اجلـن والـشياطني يف عبـادهتم إيانـا, فهـم مـصدقون للـشياطني مطيعــون 
  .  هلم

 مــــا طــــاغوت; ألن لــــوالهمالفالــــشياطني هــــم الــــذين يــــدخلون يف مــــسمى 
بيـاء أو  بياء من دون اهللا, فالذين يعبدون املالئكـة أو األ ُعبدت املالئكة واأل

ــۡل ﴿ : الــصاحلني هــم يف احلقيقــة مــا يعبــدون إال الــشيطان, قــال تعــاىل ْ  بَ ــوا  َكنُ
ۖ لِۡ ٱ ُبُدونَ َيعۡ  كۡ  نَّ

َ
ؤۡ  بِِهم َثُُهمأ  ِمن ُعونَ يَدۡ  إِن ﴿: , وقـال]٤١ :سبأ[ ﴾ِمُنونَ مُّ

ٓ  ۦٓ ُدونِهِ  َّ ِ ٰ  إ َّ  ُعونَ يَدۡ  ن اثٗ إَِن ِ رِيدٗ  انٗ َطٰ َشيۡ  إ   .]١١٧: النساء[ ﴾١١٧ امَّ
فكـــل مـــن ُعبـــد مـــن دون اهللا وهـــو هللا طـــائع ولعبـــادة مـــن يعبـــده كـــاره فـــال 
يــدخل يف مــسمى الطــاغوت, وال ُيعــذب بالنــار لعبــادة غــريه لــه, مــع هنيــه عــن 

  . ذلك وعدم رضاه به
  

│  
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� الفصل 
  الثاىى�

 كيف نكفر بالطاغوت?
ــن ﴿: يقــول اهللا  ــرۡ يَكۡ  َفَم ــ ُف ِ ٰ ٱب ــؤۡ  ُغوتِ لطَّ ــ ِمنۢ َوُي ِ ِ ٱب ــدِ  َّ  َفَق

ِ  َسَك َتمۡ سۡ ٱ ِ ُعرۡ لۡ ٱب ۡ ٱ َوة ۗ  نفَِصامَ ٱ َ  َقٰ ُوثۡ ل ُ ٱوَ  لََها   .]٢٥٦: البقرة[ ﴾َعلِيمٌ  َسِميعٌ  َّ
 بـاهللا, وذلـك ا عـىل اإليـامنمً جعل اهللا يف هذه اآلية الكفر بالطاغوت مقـدَّ 

ــ  أن يــؤمن أحــد بــأن األلوهيــة والربوبيــة كلهــا هللا دون أن مــن غــري املمكــن هأل
 ليـصح اإليـامن بـد مـن الكفـر بالطـاغوت أوًال  يكفر بربوبية وألوهية غـريه, فـال

  . ا واحدً ا واهلًإ باهللا رب 
ا عـىل الكفـر بالطـاغوت واإليـامن بـاهللا, قـال اهللا ومدار دعوة الرسـل مجيًعـ

ِ  ِف  َناَبَعثۡ  َولََقدۡ  ﴿ :تعـاىل ةٖ  ُكّ مَّ
ُ
ً  أ نِ  رَُّسو

َ
ْ عۡ ٱ أ َ ٱ ُبُدوا ْ جۡ ٱوَ  َّ ٰ ٱ َتنُِبوا  ُغـوَتۖ لطَّ

نۡ  ُهمفَِمنۡ  ُ ٱ َهَدى مَّ نۡ  ُهمَوِمنۡ  َّ ۡت  مَّ ٰ ٱ هِ َعلَيۡ  َحقَّ َل ۚ لـضَّ , وهـو ]٣٦: النحـل[ ﴾لَُة
ٰ  ﴿: أول مــا يبــدؤون بــه ْ عۡ ٱ مِ َقــوۡ َي َ ٱ ُبــُدوا ـٰـ ّمِــنۡ  لَُكــم َمــا َّ  ﴾ۥٓ هُ َغــۡيُ  هٍ إَِل

ْ عۡ  ٱ﴿, ]٥٩: األعراف[ َ ٱ ُبُدوا  ّمِـنۡ  لَُكـم َمـا ﴿ هو حقيقـة اإليـامن بـاهللا, ﴾َّ
 ٰ   . هو الكفر بألوهية غري اهللا أي الكفر بالطاغوت﴾ۥٓ هُ َغۡيُ  هٍ إَِل

 قَـاَل  ذۡ  ﴿: ♠ ملـة إبـراهيمووالكفر بالطاغوت واإليـامن بـاهللا هـ
ٰ إِبۡ  بِيهِ  هِيمُ َر

َ
ٓ  إِنَِّن  ۦٓ ِمهِ َوقَوۡ  ِل ـا ءٞ بََرا َّ  ٢٦ ُبـُدونَ َتعۡ  ّمِمَّ ِ ِيٱ إ هُ  َفَطـَرِن  لَّ  ۥفَإِنَـّ
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ٓ  إِنَِّن  ﴿ :فقوله ,]٢٧−٢٦ :الزخرف[ ﴾٢٧ ِدينِ َسَيهۡ  ـا ءٞ بَـَرا  هـو ﴾ُبـُدونَ َتعۡ  ّمِمَّ
َّ  ﴿معنى الكفر بالطاغوت,  ِ ِيٱ إ الـذي خلقنـي, تـربأ مـن  أي إال ﴾َفَطَرِن  لَّ

  .ُيعبد من دون اهللا وعبد اهللا وحدهكل ما 
يُّ  قُۡل  ﴿: ☺وقال تعاىل عـن خليلـه حممـد 

َ
ۡكـ ءٍ َشۡ  أ

َ
ٰ  َبُ أ ۖ َشـَه  قُـلِ  َدٗة

ۖ ٱ ُ وِحَ  َنُكمۚۡ َوَبيۡ  ِن بَيۡ  َشِهيُدۢ  َّ
ُ
َّ  َوأ َ ِ نِذَرُكم َءانُ ُقرۡ لۡ ٱ َذاَهٰ  إ

ُ
 بَلَـَغۚ  َوَمـنۢ  ۦبِهِ  ِل

ئِنَُّكمۡ 
َ
نَّ  َهُدونَ لَتَشۡ  أ

َ
ِ ٱ َمعَ  أ خۡ  َءالَِهةً  َّ

ُ
ٓ  قُل َرىٰۚ أ شۡ  َّ

َ
 هٞ إَِلٰـ ُهـوَ  إِنََّما قُۡل  َهدُۚ أ

 ٰ ا ءٞ بَرِيٓ  نَِّن  ِحدٞ َو عام[ ﴾١٩ ُكونَ تُۡشِ  ّمِمَّ ٓ  قُـل ﴿: , فقوله]١٩: األ ۡشـ َّ
َ
 َهدُۚ أ

ٰ  ُهوَ  إِنََّما قُۡل  ٰ  هٞ إَِل ا ءٞ بَرِيٓ  نَِّن  ِحدٞ َو وحقيقـة الكفـر , هو معنـى ﴾ُكونَ تُۡشِ  ّمِمَّ
  .بالطاغوت واإليامن باهللا

والكفر بالطـاغوت يعنـي الكفـر بربوبيـة وألوهيـة غـري اهللا, أو الكفـر بكـل 
ــداد واألربــاب والــرشكاء وســائر  مــا ُيعبــد مــن دون اهللا, أو الكفــر باآلهلــة واأل
املعبــودات مــن دون اهللا, أي إنكارهــا ورفــضها واجتناهبــا والــرباءة منهــا وممــن 

  .عبدها
  :كن أن نلخص كيفية الكفر بالطاغوت يف ثالث نقاط رئيسةويم

 .االعتقاد ببطالن ربوبية وألوهية أي أحد غري اهللا − ١
رفــــــض وإنكــــــار واجتنــــــاب أي تأليــــــه لغــــــري اهللا باالعتقــــــاد والقــــــول  − ٢

 .والعمل
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ا مــن خــصائص الربوبيــة أو األلوهيــة الــرباءة مــن كــل مــن جعــل شــيئً  − ٣
 .لغري اهللا

 -قـــق الكفـــر بالطـــاغوت, وســـوف نبـــني هـــذه الـــثالث مـــن حققهـــا فقـــد ح
  . كل نقطة منها−بعون اهللا 

 .اهللاعتقاد بطالن ربوبية وألوهية غري : أوالً 
ه ال خالق له وهلذا الكون كله إال اهللا الواحد القهار هو  اعرتاف العبد بأ
الربهـان القـاطع عــىل بطـالن ربوبيــة وألوهيـة غــري اهللا, فكـل مــا سـوى اهللا عبــد 

رك ربــــه يف يشء, وال يملــــك معــــه مثقــــال ذرة, واهللا وحــــده هــــو خلالقــــه ال يــــشا
  .ا ووليهم ومعبودهمرب اخللق مجيعً 

يـُـۡشِ  ﴿ :قـال اهللا تعــاىل
َ
 ﴾١٩١ لَُقــونَ ُيۡ  َوُهــمۡ  ا ٔٗ َشــۡي  لُــقُ َيۡ  َ  َمــا ُكونَ أ

  .]١٩١: األعراف[
ــن ﴿: وقــال تعــاىل َفَم

َ
ــقُ َيۡ  أ ــن لُ ۚ َيۡ  َّ  َكَم ــُق َ  لُ ــ فَ

َ
ُرونَ  أ ــَذكَّ  ﴾١٧ تَ

  . ]١٧:النحل[
ٓ ٱ ّمِنَ  زُقُُكميَرۡ  َمن قُۡل  ﴿: سبحانهقال و َما  ٱوَ  ءِ لسَّ

َ
ن ِض ۡرۡل مَّ

َ
 لُِك َيمۡ  أ

مۡ ٱ  ٱوَ  عَ لسَّ
َ
ۡ ٱ ِمنَ  َحَّ لۡ ٱ رِجُ ُيۡ  َوَمن رَ َصٰ بۡ ۡل ۡ ٱ ِرجُ َوُيخۡ  َمّيِِت ل  َحِّ لۡ ٱ ِمنَ  َمّيَِت ل

 ٱ يَُدبِّرُ  َوَمن
َ
ۚ مۡ ۡل ۚ ٱ فََسَيُقولُونَ  َر ُ َ  ۡل َفقُ  َّ فَ

َ
ٰ  ٣١ َتتَُّقونَ  أ ُ ٱ لُِكمُ فََذ    َربُُّكمُ  َّ

ۖ لَۡ ٱ َّ  قِّ لَۡ ٱ دَ َبعۡ  َفَماَذا قُّ ِ ٰ ٱ إ َل ۖ لضَّ ٰ  ُل نَّ
َ
  .]٣٢−٣١ :يونس[ ﴾٣٢ فُونَ تُۡصَ  فَأ
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ْ   ﴿:وقـال تعــاىل ِ  وََجَعلُــوا َّ ِ  ٓ َك ــٱ ءَ ُشَ ْ  وََخلََقُهــۡمۖ  نَّ ۡلِ  بَنـِـيَ  ۥَلُ  وََخَرقُــوا
ـا َلٰ َوتََعٰـ ۥَنهُ َحٰ ُسـبۡ  مٖۚ ِعۡلـ بَِغۡيِ  تِۢ َوَبَنٰ  َمٰ ٱ بَـِديعُ  ١٠٠ يَـِصُفونَ  َعمَّ ٰ لـسَّ  تِ َو

 ٱوَ 
َ
ٰ  ِضۖ ۡرۡل نَّ

َ
ُ  تَُكن َولَمۡ  َوَلٞ  ۥَلُ  يَُكونُ  أ ۖ َصٰـ ۥلَّ  َوُهـوَ  ءٖۖ َشۡ  ُكَّ  وََخلَـقَ  ِحَبةٞ

ٰ  ١٠١ َعلِيمٞ  ءٍ َشۡ  بُِكّلِ  ُ ٱ لُِكمُ َذ ٓ  َربُُّكۡمۖ  َّ َ  ٰ َّ  هَ إَِل ِ ِ  لِـقُ َخٰ  ُهـَوۖ  إ  ءٖ َشۡ  ُكّ
ۚ عۡ ٱفَ  ٰ  َوُهوَ  ُبُدوهُ َ َ  ِ عام[ ﴾١٠٢ َوكِيلٞ  ءٖ َشۡ  ُكّ   .]١٠٢ −١٠٠ :األ

  : واالعتقاد ببطالن ربوبية وألوهية غري اهللا يدخل فيه
اعتقـــاد بطـــالن الـــشفعاء والوســـطاء الـــذين اختـــذهم النـــاس أوليـــاء هلـــم مـــن 

  .دون اهللا
عبـــد مـــن دون اهللا مـــن إنـــس أو جـــن أو شـــجر أو واعتقـــاد بطـــالن كـــل مـــا ي
  .حجر أو قرب أو رضيح أو غريه

واعتقـــاد بطـــالن كـــل عبـــادة ُرصفـــت لغـــري اهللا, وأهنـــا رشك بـــاهللا وكفـــر بـــه 
  .وبدينه

ـــزل اهللا, وكـــل تـــرشيع مل يـــأذن بـــه  واعتقـــاد بطـــالن كـــل حكـــم خيـــالف مـــا أ
  .اهللا, وكل حتليل ملا حرم اهللا, وكل حتريم ملا أحله اهللا

  .واعتقاد بطالن كل دين غري دين اإلسالم
  .ا وَحَكًام واعتقاد بطالن كل نظام ال يقوم عىل توحيد اهللا وليا ورب 

 . ال بد من اعتقاد بطالنه لغريههللاواجلامع لذلك أن كل ما ال ينبغي إال 
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 باالعتقـاد اهللارفض وإنكار واجتنـاب أي تأليـه لغـري : اثانيً 
 .العملووالقول 

ا هللا يف كـــل  مـــساويً ود بتأليـــه غـــري اهللا أن ُجيعـــل املخلـــوق اهلًإ لـــيس املقـــص
ا هللا يف يشء مــن خــصائص ا مــشاركً يشء, بــل املقــصود أن ُجيعــل املخلــوق نــد 

 مـــــن خلقـــــه بـــــل هـــــو الواحـــــد  ال يـــــشاركه أحـــــدٌ , فـــــاهللا اهللا 
ه هم خلقُ    .ه وعبيدهاألحد الفرد الصمد, وكل ما سوا

ائص الربوبيــة أو األلوهيــة باالعتقــاد ا مــن خــصفمــن رصف لغــري اهللا شــيئً 
 لغـري اهللا, وال  من دون اهللا, وهذا تأليـهٌ ا واهلًإ أو القول أو العمل فقد اختذ رب 

 ً   . ا من كانا هللا وحده حتى يرفض وجيتنب تأليه غريه كائنً يكون العبد مؤهلِّ
و  أ أو نبـــيٍّ ومـــن تأليـــه غـــري اهللا التوجـــه بـــيشء مـــن العبـــادة لغـــري اهللا ملَلـــٍك 

, وهــذا هــو ديــن املــرشكني,  أو حجــرٍ  أو شــجرٍ  أو شــيطانٍ  أو جــنٍ  صــالٍح رجــلٍ 
ــون غــري اهللا, فقــوم نــوح   -فاملــرشكون الــذين بعــث اهللا إلــيهم رســله كــانوا يؤهلِّ

, وهـم أسـامء ا ْرسً  وَنـوَق ُعـ ويَ وَث ُغـ ويَ ااعً وَ ا وُسـود  كانوا يؤهلون مع اهللا - مثًال 
: توحيد اهللا كان أول مـا قـال هلـمل♠ ا دعاهم نوح رجال صاحلني, وملّ 

﴿  ٰ ْ عۡ ٱ مِ َقوۡ َي َ ٱ ُبُدوا ٰ  ّمِنۡ  لَُكم َما َّ ـه ]٥٩: األعـراف[ ﴾ۥٓ هُ َغـۡيُ  هٍ إَِل , فعرفـوا أ
يريـــد مـــنهم أن يرتكـــوا تأليـــه غـــري اهللا, فقـــام أكـــابر القـــوم يف وجـــه هـــذه الـــدعوة 



                                                                                    
   

[äe†ËÓÞÌéÒælçÆ^ŞÖ]çâ^Ú QL

ضـــــون عـــــىل التمـــــسك بـــــآلهتهم وعـــــدم تركهـــــا, ويـــــِصفون دعـــــوة  وأخـــــذوا حيرِّ
ۡ ٱ قَاَل  ﴿ لتوحيـد بالـضالل,ا ٰ  إِنَّا ۦٓ ِمهِ قَوۡ  ِمن َمَلُ ل ٰ  ِف  َك لََنَ بِـيٖ  لٖ َضَل  ﴾٦٠ مُّ
ْ  ﴿, ]٦٠: األعـراف[ َ  َءالَِهَتُكمۡ  تََذُرنَّ  َ  َوقَالُوا َ  اَودّٗ  تَـَذُرنَّ  َو َ  ُسـَواٗع  َو  َو

  .]٢٣: نوح[ ﴾٢٣ اَونَۡسٗ  َوَيُعوَق  َيُغوَث 
يف صوًرا يف التوجه بالـشعائر التعبديـة لغـري اهللا بـل وتأليه غري اهللا ليس حم

ُفــه أو التوجــه بــه ألحــد يشءٍ , فــأيُّ مظــاهر أخــرى كثــرية  خــالص هللا وحــده َرصْ
 أو قبـول التحليـل , كإعطـاء حـق التـرشيع لغـري اهللا,غريه تأليـٌه لـه مـن دون اهللا

بـــاعهم فـــيام رشعـــوه بغـــ ري إذن والتحـــريم مـــن غـــري اهللا, أو طاعـــة املـــرشعني واتِّ
اهللا, أو احلكــم بــني النــاس بأحكــام وتــرشيعات غــري اهللا, أو التحــاكم إىل رشع 

  .غري اهللا, كل هذا تأليه لغري اهللا
بــد مــع  وال يكفــي لتحقيــق الكفــر بألوهيــة غــري اهللا اعتقــاد بطالهنــا, بــل ال

  .ذلك من اجتناهبا والرباءة منها
  : لغري اهللاهنا تأليهٌ ومن األشياء التي جيب رفضها وإنكارها واجتناهبا أل

ــرى� هللا − ١ ــادة لغ ــاب أي عب  كــدعاء غــري اهللا, واالســتغاثة بغــري ,اجتن
ــــداد مــــن دون  اهللا, والــــذبح والنــــذر والطــــواف لغــــري اهللا, وحمبــــة األ
اهللا, واخلوف واخلشية والتعظيم واخلشوع لغري اهللا, والتوكـل عـىل 

  .غري اهللا, والركوع والسجود لغري اهللا
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ع مل − ٢  اجتنــــاب أي رس!
ّ
ذن بــــه هللا وعــــدم ات

�
: , قــــال تعــــاىلباعــــه اى�

ْ ٱ ﴿ ٓ  تَّبُِعوا نزَِل  َما
ُ
ّبُِكـمۡ  ّمِـن ُكمإَِلۡ  أ َ  رَّ ْ  َو  ۦٓ ُدونِـهِ  ِمـن تَتَّبُِعـوا

وۡ 
َ
ٓ أ ۗ ِلَا ٗ  َء ـا قَلِـي ُرونَ  مَّ , ذلـك ألن القبـول ]٣: األعـراف[ ﴾٣ تَـَذكَّ

َ  ﴿:  لغري اهللا, قـال تعـاىلواالنقياد ألي ترشيع من غري اهللا تأليهٌ   َو
 
ۡ
ــأ ْ تَ ــا ُكلُوا ِ ٱ مُ ۡســٱ َكرِ يُــذۡ  لـَـمۡ  ِممَّ ــ َّ ــهُ  هِ َعلَۡي ــسۡ  ۥنَّ ۗ لَفِ  نَّ  ٞق
َيٰ ٱ ــشَّ ٰٓ  َلُوُحــونَ  ِطيَ ل َ ِ وۡ  إ

َ
ٓ أ ــا ــ ئِِهمۡ ِلَ َطعۡ  نۡ  ِدلُوُكۡمۖ ِلَُجٰ

َ
ــوُهمۡ أ  ُتُم

عام[ ﴾ ١٢١ ُكونَ لَُمۡشِ  إِنَُّكمۡ    .]١٢١: األ
حاكم و  − ٣

�
ال � ىه� من عنـد غـرى� اجتناب احلمك اى.

ائع الىى5 � والرس! القوانںى�

 هبـــا وبمـــن رشعهـــا, وهـــو إيـــامن , ألن احلكـــم هبـــذه القـــوانني إيـــامنٌ هللا
,  باهللا, فاإليامن باهللا ال يصح مع اختاذ غـريه حَكـًام بالطاغوت وكفرٌ 

َفَغۡيَ  ﴿: قـال تعـاىل
َ
ِ ٱ أ بۡ  َّ

َ
ِيٓ ٱ َوُهـوَ  اَحَكمٗ  َتِغ أ نـَزَل  لَّ

َ
 ُكـمُ إَِلۡ  أ

ۚ  َب َتٰــكِ لۡ ٱ ٗ عــام[ ﴾ُمَفــصَّ نَزۡلَــ ﴿: , وقــال]١١٤: األ
َ
ٓ َوأ  َك إَِلۡــ ا

ِ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ قٗ  قِّ لَۡ ٱب  هِۖ َعلَيۡ  ِمًناَوُمَهيۡ  بِ ِكَتٰ لۡ ٱ ِمنَ  هِ يََديۡ  َبۡيَ  لَِّما اُمَصّدِ
ٓ  َنُهمبَيۡ  ُكمحۡ ٱفَ  نَزَل  بَِما

َ
ۖ ٱ أ ُ َّ  َ هۡ  تَتَّبِعۡ  َو

َ
ٓ أ ا َءُهمۡ َوا ٓ  َعمَّ  ِمـنَ  َءكَ َجا

فَُحكۡ  ﴿: , وقـال]٤٨: املائـدة[ ﴾قِّۚ لَۡ ٱ
َ
 َوَمـنۡ  ُغـونَۚ َيبۡ  ِهلِيَّـةِ َجٰ لۡ ٱ مَ أ

حۡ 
َ
ِ ٱ ِمنَ  َسنُ أ   .]٥٠: املائدة[ ﴾٥٠ يُوقُِنونَ  اٖ ّلَِقوۡ  امٗ ُحكۡ  َّ

مك لغـرى� حـمك هللا ورسـوهل − ٤ , ألن التحـاكم ملـن حيكـم اجتناب التحـا
ئـــع بأحكـــام اجلاهليـــة واألعـــراف الدوليـــة والقـــوانني الوضـــع ية ورشا
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ئع, وإيـــامن املـــّرش  عني مـــن دون اهللا هـــو إيـــامن هبـــذه األحكـــام والـــرشا
لَـمۡ  ﴿: عها, وهذا إيامن بالطاغوت وكفر باهللا, قـال تعـاىلبمن ّرش 

َ
 أ

َ  تَرَ  ِ ِينَ ٱ إ نَُّهمۡ  ُعُمونَ يَزۡ  لَّ
َ
ْ  أ ٓ  َءاَمُنوا نزَِل  بَِما

ُ
ٓ  َك إَِلۡ  أ نـزَِل  َوَما

ُ
 ِمـن أ

ــَك َقبۡ  ــُدونَ  لِ ن يُرِي
َ
ــاَكُموٓ  أ ْ َيَتَح َ  ا ِ ٰ ٱ إ ــوتِ لطَّ ــدۡ  ُغ ــُروٓ  َوقَ ِم

ُ
ْ أ ن ا

َ
 أ

ْ يَكۡ  يۡ ٱ َوُيرِيـدُ  ۦۖ بِهِ  ُفُروا ن نُ َطٰ لـشَّ
َ
ٰ  يُـِضلَُّهمۡ  أ ۢ َضـَل  ﴾٦٠ ابَعِيـدٗ  َ

 .]٦٠: النساء[
 وهــو الــوالء عــىل غــري ,رفــض وإنــاكر واجتنــاب أي والء لغــرى� هللا − ٥

أو ء للحــــزب ديــــن اإلســــالم, كــــالوالء للقوميــــة أو الوطنيــــة أو الــــوال
الــــوالء للحكــــام والرؤســــاء املــــرشعني مــــن دون اهللا احلــــاكمني بغــــري 

 .رشيعة اهللا
َغـۡيَ  قُۡل  ﴿: والوالء ال يكون إال هللا, قـال تعـاىل

َ
ِ ٱ أ ِـذُ  َّ تَّ

َ
 اَوِلّٗـ أ

َمٰ ٱ فَاِطرِ  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َو
َ
َ  عِمُ ُيطۡ  َوُهوَ  ِض ۡرۡل ٓ  قُـۡل  َعُمۗ ُيطۡ  َو ِمـرۡ  إِّنِ

ُ
نۡ  ُت أ

َ
 أ

ــ ُك
َ
َل  ونَ أ وَّ

َ
ــنۡ  أ ــ َم ۡس

َ
َ  لََمۖ أ ــوَننَّ  َو ــنَ  تَُك ۡ ٱ ِم ــۡشِ ل  ﴾١٤ كِيَ ُم

عـام[ مِ  ﴿: , وقـال]١٤ :األ
َ
ْ ٱ أ َُذوا وۡ  ۦٓ ُدونِهِ  ِمن تَّ

َ
ٓ أ ۖ ِلَا ُ ٱفَ  َء ۡ ٱ ُهوَ  َّ  َوِلُّ ل

ۡ ٱ يُۡحِ  َوُهوَ  ٰ  َوُهوَ  َتٰ َموۡ ل َ َ  ِ   .]٩: الشورى[ ﴾٩ قَِديرٞ  ءٖ َشۡ  ُكّ
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ا من خـصائص الربوبيـة أو من كل من جعل شيئً الرباءة : اثالثً 
 .اهللاأللوهية لغري 

ا مـــن خـــصائص الربوبيـــة أو األلوهيـــة لغـــري اهللا فقـــد أرشك مـــن جعـــل شـــيئً 
ه باهللا وآمن بالطـاغوت مـن دون اهللا, وال يـصح الكفـر بالطـاغوت إال بتكفـري

كفــر  أوليائــه وعبيــده الــذين آمنــوا بــه مــن دون اهللا, فــالكفر بالطــاغوت وتكفــري
بــه وبعبادتــه وبأوليائــه وعابديــه, ال يــستقيم أحــدها دون البــاقي, هــذا هــو ديــن 

بياء مجيعً  ۡسـ لَُكـمۡ  َكنَۡت  قَدۡ  ﴿: قال اهللا تعاىلا, األ
ُ
ٰ إِبۡـ ِفٓ  َحـَسَنةٞ  َوةٌ أ  هِيمَ َر

ِينَ ٱوَ  ْ  إِذۡ  ۥٓ َمَعهُ  لَّ ْ بَُرَٰٓء إِنَّا ِمِهمۡ لَِقوۡ  قَالُوا ا ِمنُكمۡ  ُؤا ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُدونَ بُ َتعۡ  َوِممَّ َّ 
ٰ لۡ ٱ َنُكمُ َوَبيۡ  َنَنابَيۡ  َوَبَدا بُِكمۡ  نَاَكَفرۡ  ٓ ۡغـۡلَ ٱوَ  َوةُ َعَد بَـًدا ءُ َضا

َ
ٰ  أ ْ تُؤۡ  َحـتَّ  ِمُنـوا

 ِ ِ ٱب   .]٤: املمتحنة[ ﴾ۥٓ َدهُ وَحۡ  َّ
ٰ إِبۡ  قَاَل  ذۡ  ﴿: تعـاىلوقـال  بِيهِ  هِيمُ َر

َ
َتتَِّخـذُ  َءاَزرَ  ِل

َ
ۡصـ أ

َ
ٓ  َءالَِهـةً  َناًماأ  إِّنِ

 ٰ َر
َ
ٰ  ِف  َمَك َوقَوۡ  َك أ بِيٖ  لٖ َضَل عام[ ﴾٧٤ مُّ ٰ  قَاَل  ﴿: قوله إىل ,]٧٤ :األ  إِّنِ  مِ َقـوۡ َي

ا ءٞ بَرِيٓ  هۡ  إِّنِ  ٧٨ ُكونَ تُۡشِ  ّمِمَّ ِي ِهَ وَجۡ  ُت وَجَّ َمٰ ٱ َفَطـرَ  لِـلَّ ٰ لـسَّ  ٱوَ  تِ َو
َ
 َض ۡرۡل

ۖ َحنِيفٗ  ٓ  ا ۠  َوَما نَا
َ
ۡ ٱ ِمنَ  أ   .]٧٩ −٧٨ :عاماأل[ ﴾٧٩ كِيَ ُمۡشِ ل

َهاَيٰٓ  قُۡل   ﴿:وقـال تعـاىل يُّ
َ
ٰ لۡ ٱ أ ٓ  ١ فُِرونَ َك عۡ  َ

َ
ٓ  ٢ ُبـُدونَ َتعۡ  َمـا ُبدُ أ َ  َو

نُتمۡ 
َ
ٰ  أ ٓ  بُِدونَ َع عۡ  َما

َ
ٓ  ٣ ُبدُ أ َ ۠  َو نَا

َ
ا َعبِدٞ  أ ٓ  ٤ َعَبدتُّمۡ  مَّ َ نُتمۡ  َو

َ
ٰ  أ ٓ  بُِدونَ َع  َمـا

عۡ 
َ
  .]ة الكافرونسور[ ﴾٦ دِينِ  َوِلَ  دِيُنُكمۡ  لَُكمۡ  ٥ ُبدُ أ
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فــــال يــــستقيم وال يــــصح الــــرباءة مــــن املعبــــودات الباطلــــة دون الــــرباءة مــــن 
ـــًض  ا ال يـــستقيم وال يـــصح الـــرباءة منهـــا ومـــن عبادهتـــا دون الـــرباءة عبادهتـــا, وأ

  .ممن اختذها آلهة ورصف هلا من العبادة ما ال ينبغي إال هللا
ألن املخلــوق ال وليـست الـرباءة مــن املعبـود بــأوىل مـن الـرباءة مــن عابـده, 

ُه ويرشكه مع اهللا ويعبده من دونه معبودً يصري اهلًإ    .ا إال بوجود من يؤهلِّ
هـــــذه األرضحـــــة التـــــي ُتعبـــــد اليـــــوم مـــــن دون اهللا, لـــــوال مـــــا يفعلـــــه : مـــــثًال 

ــاس كــانوا املــرشكون عنــدها, ومــا يعتقدونــه فيهــا, ملــا زاد عــن كوهنــا قبــورً  ا أل
 حيتـــاج إليــــه البــــرش الــــضعفاء, فامتــــوا  يــــأكلون ويــــرشبون, وحيتــــاجون ملــــاأحيـــاءَ 

وُقــــــربوا يف هــــــذه القبــــــور وهــــــي كغريهــــــا مــــــن ســــــائر القبــــــور األخــــــرى, ولكــــــن 
 مــع اهللا, فــصارت عبــدوهماملــرشكني عظَّموهــا وَغَلــوا يف حمبــة أصــحاهبا حتــى 

  .س من دونهاهللا الواحد األحد وطواغيت تقدّ آلهة تعبد مع 
ها آلهــة مــن دون فهــل تــستقيم الــرباءة منهــا دون الــرباءة ممــن  اختــذها وصــريَّ

  اهللا?
ا مـــــن هــــل يـــــصح أن نكفـــــر هبـــــذه األرضحـــــة ونعتقـــــد أهنـــــا ال تـــــستحق شـــــيئً 

العبادة وأن عبادهتا مـن دون اهللا ضـالل مبـني وكفـر ورشك بـاهللا العظـيم, وال 
  !نعتقد كفر وضالل من عبدها من دون اهللا?

ُ ـا ويــن هبــؤمــن يــمــان كـــــذه األوثــر هبـــفــن يكــل مــعـــجـح أن نــصــل يــه   ها ــؤهلِّ
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  !كالمها عىل دين واحد?
  .اال شك أن هذا باطل ال يصح أبدً 

يُّ  قُۡل  ﴿: قـال تعـاىل
َ
كۡ  ءٍ َشۡ  أ

َ
ٰ  َبُ أ ۖ َشَه ۖ ٱ قُلِ  َدٗة ُ  َنُكمۚۡ َوَبيۡ  ِن بَيۡ  َشِهيُدۢ  َّ

وِحَ 
ُ
َّ  َوأ َ ِ نِذَرُكم َءانُ ُقرۡ لۡ ٱ َذاَهٰ  إ

ُ
ئِنَُّكمۡ  بَلََغۚ  َوَمنۢ  ۦبِهِ  ِل

َ
نَّ  َهُدونَ لَتَـشۡ  أ

َ
 َمـعَ  أ

ِ ٱ خۡ  َءالَِهةً  َّ
ُ
ٓ  قُل َرىٰۚ أ شۡ  َّ

َ
ٰ  هٞ إَِلٰـ ُهوَ  إِنََّما قُۡل  َهدُۚ أ ِن  ِحـدٞ َو ـا ءٞ بَـرِيٓ  نَـّ  ّمِمَّ

عام[ ﴾١٩ ُكونَ تُۡشِ    .]١٩: األ
كفــر  ال يــصح ال مــرشكٌ فمــن جعــل األلوهيــة والربوبيــة لغــري اهللا فهــو كــافرٌ 

  .بالطاغوت إال بتكفريه والرباءة منه
, فقـد ☺وهذا عني ما كان يفعلـه الـداخل يف اإلسـالم يف زمـن الرسـول 

 يف جاهليـــة جهـــالء, وكـــان لكـــل قـــوم طـــاغوهتم ☺كـــان النـــاس زمـــن بعثتـــه 
الــذي يؤهلونــه مــن دون اهللا, فكانــت األصــنام واألوثــان منتــرشة يف كــل مكــان, 

 واحلــب واخلــوف والرجــاء والــذبح والطــواف يعبــدوهنا مــن دون اهللا بالــدعاء
والنـــذر وغريهـــا, ويعتقـــدون أهنـــا تـــشفع هلـــم عنـــد اهللا, ويتقربـــون بعبادهتـــا إىل 

عون هلــــم مــــن الــــدين مــــا مل يــــأذن بــــه اهللا, وكــــانوا اهللا, وكــــان هلــــم رشكــــاء يــــّرش 
 .يتحاكمون إىل السحرة والكهان واملنجمني

 ذهـــــفر هبــــــلة يف الكــــد املتمثــــــــوة التوحيــــــــــــ بدع☺ول اهللا ـــــــ رسمــاءـهــــفج
  ا ــــالم أول مـــم يف اإلســهــنــل مـــداخــان الـــده, فكـــاهللا وحـان بـالطواغيت واإليم
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  .يفعله يكفر بجميع اآلهلة واألرباب املعبودة من دون اهللا
 تنفــع وتـــرض وتـــشفع  أن كـــانوا يعتقـــدون أن هــذه األصـــنام واألوثـــانفبعــد

هلــــــم عنــــــد اهللا, وأن عبادهتــــــا تقــــــرهبم إىل اهللا, صــــــاروا يعتقــــــدون أن الربوبيــــــة 
واأللوهيــــــة هللا وحــــــده, وأن هــــــذه األصــــــنام واألوثــــــان ال تنفــــــع وال تــــــرض وال 

هلــــــم عنــــــد اهللا, وأن عبادهتــــــا رشك بــــــاهللا, وتركــــــوا عبادهتــــــا وهجروهــــــا  تــــــشفع
  .وأبغضوها, وأخلصوا العبادة هللا وحده

ـــــًض  ا كـــــانوا يف اجلاهليـــــة حيلـــــون مـــــا حيـــــل هلـــــم رشكـــــاؤهم وحيرمـــــون مـــــا وأ
بعونــــــه, فكفــــــروا بأوئلــــــك عون هلــــــم ويتّ لــــــون مــــــا يــــــّرش قبَ حيرمونــــــه علــــــيهم, ويَ 

املرشعني من دون اهللا, ورفضوا ترشيعاهتم, وخرجوا عن طاعتهم إىل طاعـة 
  .اهللا ورسوله

حتكـــــام وكـــــانوا حيتكمـــــون إىل الكهنـــــة والـــــسحرة واملنجمـــــني, فرتكـــــوا اال
  .إليهم وجعلوا احلكم هللا ورسوله

وكانوا يوالون عىل الرشك, ويرون أهنم وقـومهم عـىل حـق, وأن هـذه ملـة 
ـــكـــانوا عليـــهاآلبـــاء واألجـــداد, فـــصاروا يعتقـــدون بطـــالن مـــا  روا قـــومهم , وكفَّ

وآبــاءهم وأجــدادهم, وصــار التوحيــد هــو الفــارق بيــنهم وبــني أقــوامهم ومــن 
  .حوهلم
  دة ــهم عقيــيه عليــم ملا ُمتلــابة منهـــوت استجــاغـــبالطر ــفـوا الكــقـقــذا حــكــه
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ــــــه ال إهل إال   ال رشيــــــك لــــــه, وهبــــــذه الكيفيــــــة اهللا وحــــــدهالتوحيــــــد واإليــــــامن بأ
, وهذا هو الـركن األول يتحقق الكفر باملعبودات الباطلة اليوم ويف كل زمان

  .)اهللاإال  ال إله(من التوحيد 

  .هللاان باـاإليم
وهـــو إثبـــات  )اهللاإال ال إهل  (الـــركن الثـــاين مـــن التوحيـــداإليـــامن بـــاهللا هـــو 

واعهـا هللا وحـدهاأللوهية   َفَمـن ﴿, هللا وحده, أي إخالص العبـادة بجميـع أ
ِ  ُفرۡ يَكۡ  ٰ ٱب ِ  ِمنۢ َوُيؤۡ  ُغوتِ لطَّ ِ ٱب ِ  َسَك َتمۡ سۡ ٱ َفَقدِ  َّ ِ ُعرۡ لۡ ٱب  نفِـَصامَ ٱ َ  َقٰ ُوثۡ لۡـٱ َوة
 ۗ ُ ٱوَ  لََها   .]٢٥٦: البقرة[ ﴾َعلِيمٌ  َسِميعٌ  َّ

  :ويتحقق اإليامن باهللا بام ييل
 .االعتقاد اجلازم أن الربوبية واأللوهية هللا وحده ال رشيك له − ١
واعهـــــا الظـــــاهرة والباطنـــــة هللا وحـــــده,  − ٢ إخـــــالص العبـــــادة بجميـــــع أ

 .وعدم التوجه بيشء منها لغريه
ض مـــــا ْفـــــرَ بـــــاع مـــــا رشعـــــه واالحتكـــــام هللا وحـــــده يف كـــــل يشء, واتّ  − ٣

 .خالفه
  . أن يكون الوالء هللا ودينه ورسوله واملؤمنني − ٤

ا, فــإذا غــاب وال يتحقــق اإليــامن بــاهللا إال باالعتقــاد والقــول والعمــل مجيًعــ
  .االعتقاد وحده فهو كفر نفاق, وإذا غاب القول أو العمل فهو كفر ظاهر
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عِي اإلسـالم ومل يكفـر ) اهللاال إلـه إال (حكم مـن يقـول  ويـدَّ
 .بالطاغوت

ي أصــل اإلســالم الــذي بعــث اهللا بــه مجيــع رســله, هــ) ال إهل إال اهللا(كلمــة 
ٓ  ﴿: قـال اهللا تعـاىل رۡ  َوَما

َ
َّ  رَُّسولٍ  ِمن لَِك َقبۡ  ِمن َناَسلۡ أ ِ هُ  هِ إَِلۡـ نُـوِحٓ  إ نَـّ

َ
ٓ  ۥأ َ 

 ٰ ٓ  هَ إَِل َّ ِ ۠  إ نَا
َ
بيـاء[ ﴾٢٥ ُبُدونِ عۡ ٱفَ  أ , ولـيس املـراد مـن بعثـة الرسـل دعـوة ]٢٥ :األ

مــة فيــصريوا مــسلمني مــن غــري أي يشء آخــر, بــل النــاس أن يتلفظــوا هبــذه الكل
املراد هو دعوة الناس ليعبدوا اهللا وحـده ويكفـروا بـام يعبـدون مـن دونـه, قـال 

ِ  ِف  َنــاَبَعثۡ  َولََقــدۡ  ﴿: اهللا تعــاىل ــةٖ  ُكّ مَّ
ُ
ً  أ نِ  رَُّســو

َ
ْ عۡ ٱ أ َ ٱ ُبــُدوا ْ جۡ ٱوَ  َّ ــوا  َتنُِب

ٰ ٱ نۡ  ُهمفَِمنۡ  ُغوَتۖ لطَّ ُ ٱ َهَدى مَّ نۡ  ُهمِمنۡ وَ  َّ ۡت  مَّ ٰ ٱ هِ َعلَيۡ  َحقَّ َل ۚ لضَّ ْ  لَُة  ِف  فَِسُيوا
 ٱ
َ
ْ ٱفَــ ِض ۡرۡل ٰ  َكنَ  َف َكۡيــ نُظُروا ۡ ٱ قَِبــةُ َع بِيَ ل , فالــذين ]٣٦: النحـل[ ﴾٣٦ ُمَكــّذِ

أجـــابوا دعـــوة الرســـل فعبـــدوا اهللا وحـــده واجتنبـــوا الطـــاغوت هـــم املهتـــدون, 
ِينَ ٱوَ  ﴿: قـال تعـاىل ْ جۡ ٱ لَّ ٰ ٱ َتنَُبوا ن وَت ُغـلطَّ

َ
نَـابُوٓ  ُبـُدوَهاَيعۡ  أ

َ
ْ َوأ َ  ا ِ ِ ٱ إ  لَُهـمُ  َّ

ۡ  ىٰۚ بُۡشَ لۡ ٱ ِينَ ٱ ١٧ ِعَبادِ  فَبَّشِ حۡ  َفَيتَّبُِعونَ  َل َقوۡ لۡ ٱ َتِمُعونَ يَسۡ  لَّ
َ
ْوَلٰٓ  ۥٓۚ َسَنهُ أ

ُ
 ئِـَك أ

ِينَ ٱ ٰ  لَّ ۖ ٱ ُهمُ َهَد ُ ْوَلٰٓ  َّ
ُ
ْ  ُهمۡ  ئَِك َوأ ْولُوا

ُ
 ٱ أ

َ
  .]١٨ −١٧ :الزمر[ ﴾١٨ بِ َبٰ لۡ ۡل

والــضالون هــم الــذين مل يــستجيبوا هلــذه الــدعوة فلــم جيتنبــوا الطــاغوت ومل 
يرتكــــوا مــــا كــــانوا يعبــــدون مــــن دون اهللا, والــــضال هــــو الــــذي حــــاد عــــن طريــــق 

  .احلق, وسار عىل طريق خاطئ
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بياء واملرسلني, وأساسه  والطريق احلق هو اإلسالم, وهو طريق األ
ٓ  ﴿: الطاغوت واإليامن باهللا, قالالكفر ب َ  َقد ّلِينِۖ ٱ ِف  َراهَ إِكۡ  َ  تَّبَيَّ

ۚ لۡ ٱ ِمنَ  دُ لرُّشۡ ٱ ِ ِ  ُفرۡ يَكۡ  َفَمن َغّ ٰ ٱب ِ  ِمنۢ َوُيؤۡ  ُغوتِ لطَّ ِ ٱب  َسَك َتمۡ سۡ ٱ َفَقدِ  َّ
 ِ ِ ُعرۡ لۡ ٱب ۡ ٱ َوة ۗ  نفَِصامَ ٱ َ  َقٰ ُوثۡ ل ُ ٱوَ  لََها , الرشد ]٢٥٦ :البقرة[ ﴾٢٥٦ َعلِيمٌ  َسِميعٌ  َّ

  .هو طريق احلق, والغي هو طريق الضالل
ه ال فاإلنسان ال يكون مسلًام  ه ال إهل إال اهللا, واإليامن بأ  حتى يؤمن بأ

بد من االعتقاد  إهل إال اهللا ال يتحقق بمجرد أن يقوهلا اإلنسان بلسانه بل ال
هۡ َيٰٓ  قُۡل  ﴿: والقول والعمل, قال تعاىل

َ
َ  بِ ِكَتٰ لۡ ٱ َل أ ْ وۡ َتَعال ٰ  ا َ ِ ٓ  َكَِمةٖ  إ ِۢ َسَوا  ء

َّ  َنُكمۡ َوَبيۡ  َنَنابَيۡ 
َ
َّ  ُبدَ َنعۡ  أ ِ َ ٱ إ َّ  َ َ  ا ٔٗ َشۡي  ۦبِهِ  كَ نُۡشِ  َو  ُضَناَبعۡ  َيتَِّخذَ  َو

رۡ  ًضاَبعۡ 
َ
ِۚ ٱ ُدونِ  ّمِن اَبابٗ أ ْ تََولَّوۡ  فَإِن َّ ْ  ا ْ شۡ ٱ َفُقولُوا نَّا َهُدوا

َ
آل [ ﴾٦٤ لُِمونَ ُمسۡ  بِأ

فهذه اآلية تبني املعنى الصحيح لكلمة التوحيد, ومتى يكون  .]٦٤ :عمران
ا هبا, فالكلمة السواء هي ال إهل إال اهللا, وال يؤمن هبا إال من العبد مؤمنً 

َّ  ﴿: حقق هذه الثالث
َ
َّ  ُبدَ َنعۡ  أ ِ َ ٱ إ َّ﴾ ,﴿  َ َ  ﴿, ﴾ا ٔٗ َشۡي  ۦبِهِ  كَ نُۡشِ  َو  َو

  ًضاَبعۡ  ُضَناَبعۡ  َيتَِّخذَ 
َ
ِۚ ٱ ُدونِ  ّمِن اَبابٗ رۡ أ َّ﴾.  

 نْ قَ  :جاء يف صحيح مـسلم
َ
 ِن  َمالٍِك عَ ِ  أ

َ
ِ ُت عْ مِ  سَ :اَل  قَ يهِ نِ  أ   رَُسـوَل ابَّ

ُ « :وُل قُ فَ  ☺ ُ ، َحُرَم َما ِ َ إِالَّ اُهللا، َوَكَفَر بَِما ُفْعبَُد ِمْن ُدوِن ابَّ
َ
َمْن قَاَل َال إِ
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 ِ ، «: ديث, ويف رواية أخرى هلذا احلـ)١(»وََدُمُه، وَِحَسابُُه بَلَ ابَّ َ ـَد ابَّ َمْن وَحَّ
 ِ ُ وََدُمُه وَِحَسابُُه بَلَ ابَّ ُ َم َما ِ ُحرِّ   .)٢(»َوَكَفَر بَِما ُفْعبَُد ِمْن ُدوِن ابَّ

ـًض  بُـيِنَ اإلِْسـَالُم بَلَ «: اَل  قَـ☺ يِبِّ  اجَّ ِن  ُقَمَر عَ ِن بْ ا نْ قَ : اوملـسلم أ
، َوُيْكفَ  ُ ْن ُفْعبََد ابَّ

َ
اَكِة، مَخٍْس، بَلَ أ َالِة، َوإِيتَـاِء الـزَّ َر بَِما ُدونَُه، َوإِقَاِم الصَّ

  .)٣(»وََحجِّ اْكَيِْت، وََصْوِم َرَمَضانَ 
ٰ إِبۡ  قَاَل  ذۡ  ﴿: وقـال تعـاىل بِيهِ  هِيمُ َر

َ
ٓ  إِنَِّن  ۦٓ ِمهِ َوقَوۡ  ِل ـا ءٞ بََرا  ُبـُدونَ َتعۡ  ّمِمَّ

٢٦  َّ ِ ِيٱ إ  ۦَعقِبِـهِ  ِف  بَاقَِيـةٗ  َكَِمـ وََجَعلََهـا ٢٧ ِدينِ َسـَيهۡ  ۥفَإِنَّهُ  َفَطَرِن  لَّ
, فالكلمـة الباقيـة هـي ال إهل إال اهللا, ]٢٨−٢٦: الزخـرف[ ﴾٢٨ ِجُعونَ يَرۡ  لََعلَُّهمۡ 

واإليـــامن هبـــا ال يتحقـــق إال بـــالرباءة مـــن كـــل مـــا ُيعبـــد مـــن دون اهللا وإخـــالص 
  .العبادة هللا وحده

  لَُكمۡ  َكنَۡت  قَدۡ  ﴿: وقـال سـبحانه
ُ
ٰ إِبۡ  ِفٓ  َحَسَنةٞ  َوةٌ سۡ أ ِينَ ٱوَ  هِيمَ َر  ۥٓ َمَعهُ  لَّ

ْ  إِذۡ  ْ بَُرَٰٓء إِنَّا ِمِهمۡ لَِقوۡ  قَالُوا ـا ِمنُكمۡ  ُؤا ِ ٱ ُدونِ  ِمـن ُبـُدونَ َتعۡ  َوِممَّ  نَـاَكَفرۡ  َّ
ٰ لۡ ٱ َنُكمُ َوَبۡيـ َنَنابَيۡ  َوَبَدا بُِكمۡ  ٓ ۡغـۡلَ ٱوَ  َوةُ َعـَد بَـًدا ءُ َضا

َ
ٰ  أ ْ تُؤۡ  َحـتَّ ِ ٱبِـ ِمُنـوا َّ 

  .]٤: املمتحنة[ ﴾َدهُ وَحۡ 
                                                 

   . رواه مسلم)١(
  .وأمحد  مسلمرواه) ٢(
   .رواه مسلم) ٣(
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وال إهل إال اهللا تنفي األلوهيـة عـن غـري اهللا, وهـذا هـو الكفـر بالطـاغوت, 
ا فمــن مل يكفــر بألوهيــة غــري اهللا مل ينــِف مــا نفتــه كلمــة التوحيــد فــال يكــون مؤمنًــ

هبــــا; ألن اإليــــامن هبــــا هــــو نفــــي مــــا نفتــــه وإثبــــات مــــا أثبتتــــه باالعتقــــاد والقــــول 
  . ال يشك فيه مسلموالعمل, هذا

فـــــسهم مـــــسلمني وهـــــم ال  أمـــــا الـــــذين يقولـــــون ال إهل إال اهللا وحيـــــسبون أ
يكفـــــرون بالطـــــاغوت هـــــم يف احلقيقـــــة يقولـــــون كلمـــــة ال يعرفـــــون معناهـــــا وال 
يؤمنون هبا, بل يقولوهنـا وهـم هبـا كـافرون, فـال يـنفعهم قوهلـا مـع عـدم اإليـامن 

  . هبا
  

│  
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  الفصل الثالث

 الطاغوتمظاهر اإليامن ب
, وقـد تـه أو ألوهيتـهربوبيأن هللا رشيًكـا يف اإليامن بالطـاغوت هـو اإليـامن بـ

, وقـــد يكـــون باالعتقـــاد والعمـــل ,عمـــلالأو  قـــولالأو  وحـــده عتقـــادالابيكـــون 
ا لـه يف كــل يشء,  مـساويً رشيًكــا هللا مـن اخللـق  أن ُجيعــل أحـدٌ ولـيس معنـى هـذا

 مــن خصائــصه ســبحانه, ولــو يف يشءٍ ا هللا وإنــام املــراد أن ُجيعــل غــري اهللا رشيًكــ
 أو , أو األمــــر,ا هللا يف اخللــــقا, فمتــــى ُجعــــل غــــري اهللا رشيًكــــا واحــــدً كــــان شــــيئً 
 , أو احلــب, أو التعظــيم, أو الــوالء, أو الطاعــة, أو احلكــم, أو التــرشيع,امللــك

 أو الــــسجود; فقــــد , أو الركــــوع, أو الــــذبح, أو الــــدعاء, أو الرجــــاء,أو اخلــــوف
ا مـــن دون اهللا, وهـــو الطـــاغوت الـــذي جيـــب الكفـــر بـــه واإليـــامن  وربـــصـــار اهلًإ 
  .باهللا وحده

ـ قـع مـن حولـه مل َختْ  عليـه مظـاهر الطغيـان َف من عرف هذا ثم تأمـل يف الوا
ًـ ا مـن عىل اهللا, وصور اإليامن بالطاغوت والكفـر بـاهللا, وربـام وجـد نفـسه ُمَؤهلَّ

 ً   .يةا لغري اهللا, نسأل اهللا العافدون اهللا أو ُمَؤهلِّ
  :ومن معامل اإليامن بالطاغوت يف اجلاهلية املعارصة
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 .هللاإعطاء حق احلكم والترشيع لغري : أوالً 
كــــون إال ملــــن لــــه امللــــك ي ال  املطلــــقاحلكــــم واألمــــر والــــسيادة والتــــرشيع

والــسلطان, فهــو حــق خــالص هللا ال يــشاركه فيــه أحــد; ألن كــل مــا ســوى اهللا 
قنــا اهللا إال لنعبــده وحــده  يشء, ومــا خلَ  لــيس لــه مــن امللــك واألمــر مملــوكٌ عبــدٌ 

 نتخـــذ غـــري اهللا بـــع رشعـــه, فالواجـــب علينـــا أالَّ فنطيـــع أمـــره ونجتنـــب هنيـــه ونتّ 
عً حَكـــًام   أن حيكـــم بعـــد ا, فـــاحلكم والتـــرشيع هللا وحـــده, لـــيس ألحـــدٍ  وال مـــرشِّ

ع ما مل يـأذن بـه َ  ﴿: , قـال اهللا تعـاىل اهللاحكم اهللا, أو يرشِّ
َ
 ٱوَ  قُ لۡ لَۡ ٱ َلُ  أ

َ
ۗ مۡ ۡل  ُر

ُ ٱ َتَباَركَ  َّ  مُ كۡ لُۡ ٱ إِنِ  ﴿: , وقـال]٥٤: األعـراف[ ﴾لَِميَ َعٰ لۡ ٱ َربُّ  َّ ِ ِ  إ َّ َمرَ  ِ
َ
 أ

 َّ
َ
ْ ُبُدوٓ َتعۡ  أ ٓ  ا َّ ِ ۚ  إ ٰ  إِيَّاهُ َ  ﴿: , وقـال اهللا تعـاىل]٤٠: يوسف[ ﴾َقّيِمُ لۡ ٱ ّلِينُ ٱ لَِك َذ  َو

َحدٗ  ۦٓ ِمهِ ُحكۡ  ِف  كُ يُۡشِ 
َ
 ِمـن فِيـهِ  ُتمۡ َتلَۡفـخۡ ٱ َوَمـا ﴿: , وقـال]٢٦ :الكهف[ ﴾اأ

َ  ۥٓ ُمهُ فَُحكۡ  ءٖ َشۡ  ِ ِۚ ٱ إ   .]١٠: الشورى[ ﴾َّ
ــه عــى هــذا احلــق لنفــسه, أو ُأعطــي لــه فــرَ فمــن ادّ  يض بــه فهــو طــاغوت; أل

  .ى عىل حق الربوبية واأللوهية العبودية وتعدَّ جتاوز حدَّ 
ق عـــىل حتكـــيم غـــري ومـــن أعطـــى حـــق احلكـــم والتـــرشيع لغـــري اهللا, أو وافـــ

عني مـــــن دون اهللا واحلـــــاكمني بغـــــري رشيعـــــة اهللا, أو شـــــارك يف انتخـــــاب املـــــّرش 
ا هللا يف الربوبيــة واأللوهيــة, وهــذا إيــامن بالطــاغوت رشيعتــه, فقــد جعــل رشيًكــ

  .وكفر باهللا
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وهذا األمر موجود يف مجيع دول العامل اليوم من غـري اسـتثناء, سـواء التـي 
ا تقــوم عــىل تنتــسب لــه, فــالنظم الديمقراطيــة عموًمــتنتــسب لإلســالم والتــي ال 

 نظــــم هــــذا األســــاس, وكــــذلك الــــنظم االشــــرتاكية والرأســــاملية وغريهــــا, كلهــــا
 تقوم عىل إعطاء حق احلكم والترشيع لغري اهللا, وهذا مـن أبـرز سـامت علامنية

 اإلســـــالم, فاإلســـــالم يقـــــوم عـــــىل وهـــــذا نقـــــيض العـــــصور, رِّ اجلاهليـــــة عـــــىل َمـــــ
نقياد واالحتكام هللا وحده, أما اجلاهليـة فهـي تقـوم عـىل اختـاذ االستسالم واال

  .باع والوالءرشكاء هللا يف العبادة واحلكم واالتّ 

عه املـرشعون مـن دون القبول واالنقياد والطاعة ملا يـرشّ : اثانيً 
  .اهللا

ـالذين يّرش  ون مـا حـرم اهللا, وحيرمـون عون للناس ما مل يـأذن بـه اهللا, وحيلِّ
غيــــــت, المــــــا أحلــــــه, وحيك بــــــد مــــــن الكفــــــر هبــــــم  مــــــون بغــــــري حكمــــــه, هــــــم طوا

وبتـــرشيعاهتم ورفـــضها واجتناهبـــا واإليـــامن بـــاهللا وحـــده وبـــام رشعـــه, قـــال اهللا 
هۡ َيٰٓ  قُۡل  ﴿: تعـاىل

َ
ْ َتَعالَوۡ  بِ ِكَتٰ لۡ ٱ َل أ ٰ  ا َ ِ ٓ  َكَِمةٖ  إ ِۢ َسَوا َّ  َنُكمۡ َوَبيۡ  َنَنابَيۡ  ء

َ
 ُبدَ َنعۡ  أ

 َّ ِ َ ٱ إ َّ  َ َ  ا ٔٗ َشۡي  ۦبِهِ  كَ نُۡشِ  َو رۡ  ًضاَبعۡ  ُضَناَبعۡ  َيتَِّخذَ  َو
َ
ِۚ ٱ ُدونِ  ّمِـن اَباٗبـأ َّ 

ْ تََولَّوۡ  فَإِن ْ  ا ْ شۡ ٱ َفُقولُوا ا َهُدوا نَـّ
َ
: , وقـال تعـاىل]٦٤: آل عمـران[ ﴾٦٤ لُِمونَ ُمـسۡ  بِأ

﴿  َ َحـدٗ  ۦٓ ِمهِ ُحكۡ  ِف  كُ يُۡشِ  َو
َ
َ  ﴿: , وقـال]٢٦: الكهـف[ ﴾اأ ْ َتۡ  فَـ ِ  َعلُـوا َّ ِ 



                                                                                    
   

[äe†ËÓÞÌéÒælçÆ^ŞÖ]çâ^Ú RT

نَدادٗ 
َ
نُتمۡ  اأ

َ
  . ]٢٢: البقرة[ ﴾لَُمونَ َتعۡ  َوأ

عه املّرش  عون من دون اهللا, وأطاعهم يف ترشيعاهتم فقد ومن َقبَِل ما يرشِّ
مۡ  ﴿: آمن بالطاغوت وكفر باهللا, قال اهللا تعـاىل

َ
ٓـٰ لَُهمۡ  أ ْ ُشََك ْ  ُؤا  لَُهـم َشَُعـوا

  لَـمۡ  َما ّلِينِ ٱ ّمِنَ 
ۡ
ُ ٱ بِـهِ  َذنۢ يَـأ َيٰ ٱ نَّ  ﴿: , وقـال]٢١: الـشورى[ ﴾َّ  ِطيَ لـشَّ

ٰٓ  َلُوُحــونَ  َ ِ وۡ  إ
َ
ٓ أ ــا ــ ئِِهمۡ ِلَ َطعۡ  نۡ  ِدلُوُكۡمۖ ِلَُجٰ

َ
 ﴾ُكونَ لَُمــۡشِ  إِنَُّكــمۡ  ُتُمــوُهمۡ أ

عـام[ ۡرَباٗبـ﴿ : , وقـال]١٢١: األ
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَبَٰنُهۡم أ

َ
َُذٓواْ أ ِ ا ّمِـن ُدوِن ٱٱتَّ َّ﴾ 

  .]٣١: التوبة[
, والنــــــصارى ءعلــــــامأحبــــــارهم, وهــــــم الاختــــــذ اليهــــــود [ : قــــــال ابــــــن جريــــــر

...  وهـــــــم أصـــــــحاب الـــــــصوامع وأهـــــــل االجتهـــــــاد يف ديـــــــنهم مـــــــنهم,رهبـــــــاهنم
ۡرَبابٗ  ﴿
َ
ِ ا ّمِن ُدوِن ٱأ  سـادة هلـم مـن دون اهللا يطيعـوهنم يف معـايص : يعنـي﴾َّ

مونـــه مـــا حيرّ مـــون مـــه اهللا علـــيهم, وحيرّ اهللا, فيحلـــون مـــا أحلـــوه هلـــم ممـــا قـــد حرّ 
  .ه اهللا هلمعليهم مما قد أحلّ 

ِ : ، قَاَل  ؓ َقْن َعِديِّ بِْن َحاتِمٍ وروى  َييُْت رَُسـوَل ابَّ
َ
ِ ☺أ  َو

 ،»يَا َعِديَّ اْطَرْح َهَذا الَْوَعَن ِمـْن ُقنُِقـَك «: ُقنيُِق َصِليٌب ِمْن َذَهٍب، َفَقاَل 
ِْه َوُهَو : قَاَل  َ

 َهـِذهِ اآليَـةَ َفَطرَْحتُُه َواْغتََهيُْت إِ
َ
 يِف ُسـوَرِة بَـَراَءٍة، َفَقـَرأ

ُ
 :َفْقَرأ

ۡرَبابٗ  ﴿
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَبَٰنُهۡم أ

َ
َُذٓواْ أ ِ ا ّمِن ُدوِن ٱٱتَّ : قُلُْت : قَاَل  ،]٣١:التوبـة[ ﴾َّ

ا لَـْسنَا نَعبُـْدُهْم، َفَقـاَل  ِ إِنَـّ ُ «: يَا رَُسوَل ابَّ َحـلَّ ابَّ
َ
ُمـوَن َمـا أ لَـيَْس حُيَرِّ

َ
 أ
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ُ َفتُِحلُّونَُه؟ َم ابَّ لُّوَن َما َحرَّ ُمونَُه، َوحُيِ فَِتلْـَك «:  قَاَل ،بىََل : قُلُْت :  قَاَل ،»َفتَُحرِّ
  .)١(»ِعبَاَدُيُهمْ 

ــت قــول اهللا:  قيــل حلذيفــة:خــرتي قــالوروى عــن أيب البَ  ــُذٓواْ ﴿  :أرأ َ ٱتَّ
ۡحَبارَُهمۡ 

َ
هم  ولكـنّ ,ون هلـم يـصلّ أما إهنم مل يكونوا يصومون هلم وال:  قال﴾...أ

ا أحلـــه اهللا هلـــم مـــوا علـــيهم شـــيئً  وإذا حرّ ,وها اســـتحلّ كـــانوا إذا أحلـــوا هلـــم شـــيئً 
  .فتلك كانت ربوبيتهم, موهحرّ 

ًض وروى عن أيب البَ  ۡرَبابٗ ﴿ : اخرتي أ
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَبَٰنُهۡم أ

َ
َُذٓواْ أ ا ّمِـن ٱتَّ

ِ ُدوِن ٱ ًمــــانطلقــــوا إىل حــــالل اهللا ف:  قــــال﴾َّ ا وانطلقــــوا إىل حــــرام جعلــــوه حرا
 فأطــاعوهم يف ذلــك, فجعــل اهللا طــاعتهم عبــادهتم, ولــو ,اهللا فجعلــوه حــالًال 

  .قالوا هلم اعبدونا مل يفعلوا 
مل يــأمروهم : ¶  قــال عبــد اهللا بــن عبــاس:ي قــالدِّ وروى عــن الــُس 
هم اهللا  فـــــسّام , فأطـــــاعوهم, ولكـــــن أمـــــروهم بمعـــــصية اهللا,أن يـــــسجدوا هلـــــم

  .ـه.ا )٢(]ابً بذلك أربا
                                                 

ور حتــسني احلــديث إىل الرتمــذي, رواه الرتمــذي يف الــسنن, ونــسب الــسيوطي يف الــدر املنثــ) ١(
وزاد نـــسبة احلـــديث وعـــْزوه إىل ابـــن ســـعد, وعبـــد بـــن محيـــد, وابـــن املنـــذر, وابـــن أيب حـــاتم, 

  .والطرباين, وأيب الشيخ, وابن َمْرَدَويه, والبيهقي يف سننه
  . تفسري الطربي)٢(
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ــ احلكــم باألحكــام والقــوانني والتــرشيعات الوضــعية, : اثالثً
 .والتحاكم إليها

االحتكــام هللا وحــده هــو مقتــىض توحيــد اهللا يف ربوبيتــه وألوهيتــه, ويلــزم 
زل اهللا واجتناب احلكم بغريه, والتحاكم إىل من حيكم بحكم  منه احلكم بام أ

  .ة اهللا ورفض ما سواهاباع رشيعاهللا ورفض التحاكم لغريه, واتّ 
َفَغۡيَ  ﴿: قـال تعـاىل

َ
ِ ٱ أ بۡ  َّ

َ
ِيٓ ٱ َوُهوَ  اَحَكمٗ  َتِغ أ نَزَل  لَّ

َ
 َب ِكَتٰ لۡ ٱ ُكمُ إَِلۡ  أ

 ۚ ٗ ِينَ ٱوَ  ُمَفصَّ نَّهُ  لَُمونَ َيعۡ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ ُهمُ َنٰ َءاَتيۡ  لَّ
َ
ّبَِك  ّمِن ُمَنَّلٞ  ۥأ ِ  رَّ َ  قِّۖ لَۡ ٱب  فَـ

ۡ ٱ ِمنَ  تَُكوَننَّ  عـام[ ﴾١١٤ ينَ َتِ ُمۡمـل نَزۡلَـ ﴿: , وقـال تعـاىل]١١٤: األ
َ
ٓ َوأ  َك إَِلۡـ ا

ِ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ قٗ  قِّ لَۡ ٱب  ُكمحۡ ٱفَ  هِۖ َعلَيۡ  ِمًناَوُمَهيۡ  بِ ِكَتٰ لۡ ٱ ِمنَ  هِ يََديۡ  َبۡيَ  لَِّما اُمَصّدِ
ٓ  َنُهمبَيۡ  نَزَل  بَِما

َ
ۖ ٱ أ ُ َّ  َ هۡ  تَتَّبِعۡ  َو

َ
ٓ أ ا َءُهمۡ َوا ٓ  َعمَّ ٖ  قِّۚ ۡلَـٱ ِمنَ  َءكَ َجا  َنـاَجَعلۡ  لِـُكّ

 ِف  ُتمۡ زَعۡ تََنٰـ فَـإِن ﴿: , وقـال تعـاىل]٤٨: املائـدة[ ﴾اَهاٗجـَوِمنۡ  َعـةٗ ِشۡ  ِمنُكمۡ 
وهُ  ءٖ َشۡ  َ  فَُردُّ ِ ِ ٱ إ ِ  ِمُنونَ تُؤۡ  ُكنُتمۡ  إِن لرَُّسولِ ٱوَ  َّ ِ ٱب ۚ ٱ مِ وۡ ۡلَـٱوَ  َّ ٰ  ِخـرِ  لِـَك َذ
حۡ  َخۡيٞ 

َ
  َسنُ َوأ

ۡ
ً تَأ ٰ  َك َنٰ َجَعلۡ  ُثمَّ  ﴿: , وقـال]٥٩: اءالنـس[ ﴾وِي َ  ّمِـنَ  َشِيَعةٖ  َ

 ٱ
َ
َ  َهاتَّبِعۡ ٱفَ  رِ مۡ ۡل هۡ  تَتَّبِعۡ  َو

َ
ٓ أ ِينَ ٱ ءَ َوا   .]١٨: اجلاثية[ ﴾١٨ لَُمونَ َيعۡ  َ  لَّ

واحلكــم باألحكــام والقــوانني والتــرشيعات الوضــعية التــي يــضعها البــرش 
فسهم    .اغوتوالتحاكم إليها إيامن بالطأمن عند أ
فَُحكۡ  ﴿: قـال تعـاىل

َ
حۡ  َوَمنۡ  ُغونَۚ َيبۡ  ِهلِيَّةِ َجٰ لۡ ٱ مَ أ

َ
ِ ٱ ِمـنَ  َسنُ أ  اٗمـُحكۡ  َّ
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, فاألحكـام والقـوانني والتـرشيعات الوضـعية ]٥٠: املائـدة[ ﴾٥٠ يُوقُِنونَ  اٖ ّلَِقوۡ 
هــــــي حكــــــم اجلاهليــــــة, مــــــن حكــــــم هبــــــا أو حتــــــاكم ملــــــن حيكــــــم هبــــــا فهــــــو مــــــؤمن 

لَمۡ  ﴿: ل تعـاىل, قـابالطـاغوت كـافر بـاهللا 
َ
َ  تَرَ  أ ِ ِينَ ٱ إ نَُّهـمۡ  ُعُمونَ يَزۡ  لَّ

َ
 أ

 ْ ٓ  َءاَمُنوا نزَِل  بَِما
ُ
ٓ  َك إَِلۡ  أ نـزَِل  َوَمـا

ُ
ن يُرِيـُدونَ  لِـَك َقبۡ  ِمـن أ

َ
ْ َيَتَحـاَكُموٓ  أ َ  ا ِ  إ

ٰ ٱ ِمُروٓ  َوقَدۡ  ُغوتِ لطَّ
ُ
ْ أ ن ا

َ
ْ يَكۡ  أ يۡ ٱ َوُيرِيدُ  ۦۖ بِهِ  ُفُروا ن نُ َطٰ لـشَّ

َ
ٰ  يُـِضلَُّهمۡ  أ ۢ َضـَل َ 

  .]٦٠: النساء[ ﴾٦٠ ابَعِيدٗ 

 .الوالء عىل غري اإلسالم: ارابعً 
اإلنـــسان إمـــا أن يكـــون يف واليـــة اهللا أو يكـــون يف واليـــة الطـــاغوت, لـــيس 

واليــــــة هنــــــاك طريــــــق ثالــــــث, وال يكــــــون اإلنــــــسان يف واليــــــة اهللا حتــــــى يكفــــــر ب
 وعبيــــده, ويــــؤمن بــــاهللا وحــــده بأوليــــاء الطــــاغوت ويكفــــرالطــــاغوت وجيتنبــــه 

ٰ ٱبِـ ُفـرۡ يَكۡ  َفَمـن ﴿ :ويتوّىل اَهللا ورسـوَله واملـؤمنني, قـال اهللا تعـاىل  ُغوتِ لطَّ
ِ  ِمنۢ َوُيؤۡ  ِ ٱب ِ  َسَك َتمۡ سۡ ٱ َفَقدِ  َّ ِ ُعرۡ لۡ ٱب ۗ  نفِـَصامَ ٱ َ  َقٰ ُوثۡ لۡـٱ َوة ُ ٱوَ  لََهـا  َسـِميعٌ  َّ

ُ ٱ ٢٥٦ َعلِيمٌ  ِينَ ٱ َوِلُّ  َّ ْ  لَّ َ  ِت لَُمٰـلظُّ ٱ ّمِـنَ  رُِجُهمُيۡ  َءاَمُنوا ِ ورِۖ ٱ إ ِيـنَ ٱوَ  لُـّ  لَّ
ْ َكَفُروٓ  وۡ  ا
َ
ٓ أ ٰ ٱ ؤُُهمُ ِلَا ورِ ٱ ّمِـنَ  رُِجوَنُهمُيۡ  ُغوُت لطَّ َ  لُـّ ِ لَُمٰـٱ إ ْوَلٰٓ  ِتۗ لظُّ

ُ
 ئِـَك أ

ۡص 
َ
ونَ َخٰ  فِيَها ُهمۡ  لَّارِۖ ٱ ُب َحٰ أ   .]٢٥٧−٢٥٦ :البقرة[ ﴾٢٥٧ ِلُ

ظمـة العلامنيـة ال تـي تقـوم عـىل أسـاس ومجيع املجتمعـات التـي حتكمهـا األ
نبهـــا  االحتكــام لغــري اهللا وتفـــصل بــني ديـــن اهللا واحليــاة العامـــة للمجتمــع بجوا
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املختلفة داخلة يف والية الطاغوت من دون اهللا, وهلذا فهـي ال تـوايل وتعـادي 
ا ملا يوجبـه اإلسـالم مـن الـوالء هللا ولرسـوله واملـؤمنني, هللا, وال تعطي اهتاممً 

بعيدة كل البعد عن الدين كالوالء عىل الوطنيـة أو إنام توايل عىل أسس أخرى 
ــه يقــوم  القوميــة أو اإلنــسانية أو غريهــا, وهــذا ينــاقض اإلســالم مــن أساســه أل
عـــــــىل توحيـــــــد اهللا يف الـــــــوالء كـــــــام يقـــــــوم عـــــــىل توحيـــــــده يف احلكـــــــم والـــــــشعائر 

َغـۡيَ  قُۡل  ﴿: , قـال اهللا تعـاىل)١(والنسك
َ
ِ ٱ أ ِـذُ  َّ تَّ

َ
َمٰ ٱ فَـاِطرِ  اَوِلّٗـ أ ٰ لـسَّ  تِ َو

 ٱوَ 
َ
َ  عِمُ ُيطۡ  َوُهوَ  ِض ۡرۡل ٓ  قُۡل  َعُمۗ ُيطۡ  َو ِمرۡ  إِّنِ

ُ
نۡ  ُت أ

َ
ُكونَ  أ

َ
َل  أ وَّ

َ
ۡسـ َمنۡ  أ

َ
َ  لََمۖ أ  َو

                                                 

تــي يتقربــون , وهــي كــل مـا رشعــه اهللا لعبـاده مــن الُقــَرب والطاعـات الشـعرية الـشعائر مجــع )١(
هبا إليه, فالصالة وما فيها من الذكر والقيـام والركـوع والـسجود واخلـشوع شـعائر يتقـرب 
هبـا إىل اهللا, وكـذلك الـصوم واحلـج ومـا فيـه مـن الطـواف والـسعي والوقـوف بعرفـة ورمـي 
اجلـــامر والُبــــْدن واهلــــدي كلهــــا مــــن شــــعائر اهللا, وهــــي تــــضم مجيــــع معــــامل ديــــن اهللا, وهــــو مــــا 

  .هللا تعاىل من فرائض دينه وعالماهتا وحدودهاناه اأعلمَ 
ِت  إِنَّ  قُـۡل  ﴿: والنسك هو ما ُيتقرب بـه إىل اهللا, ويف قولـه تعـاىل َ               َيـايَ َوَمۡ  َونُـُسِك  َصـ

ِ  َوَمَماِت  َّ عام[ ﴾١٦٢ لَِميَ َعٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ  املراد به الذبح أي صـاليت وذبحـي عـىل ,]١٦٢: األ
فـــرسين, وأمــا املناســـك فإهنــا مجـــع منــسك وهـــو املوضــع الـــذي ُينــسك هللا فيـــه قــول أكثــر امل

رضيه من عمل صالح, إما بذبح ذبيحة له, وإما بصالة أو طـواف أو ويتقرب إليه فيه بام يُ 
ســعي وغــري ذلــك مــن األعــامل الــصاحلة, ولــذلك قيــل ملــشاعر احلــج مناســكه ألهنــا أمــارات 

  . اوعالمات يعتادها الناس ويرتددون إليه
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ۡ ٱ ِمـنَ  تَُكوَننَّ  عـام[ ﴾١٤ كِيَ ُمـۡشِ ل ُ ٱ َوِلُُّكـمُ  إِنََّمـا ﴿: , وقـال]١٤: األ َّ 
ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُلُ  ْ  لَّ ِينَ ٱ َءاَمُنوا لَوٰ ٱ يُقِيُمونَ  لَّ َكوٰ ٱ تُونَ َوُيؤۡ  ةَ لصَّ ٰ  َوُهمۡ  ةَ لزَّ  كُِعونَ َر
  .]٥٥: املائدة[ ﴾٥٥

واإلنـــــسان متـــــى رصف الـــــوالء لغـــــري اهللا ورســـــوله واملـــــؤمنني خـــــرج مـــــن 
ــاَيٰٓ  ﴿ :واليــة اهللا, قــال اهللا تعــاىل َه يُّ

َ
ــنَ ٱ أ ِي ْ  لَّ ــوا ْ  َ  َءاَمُن ــُذوا ــودَ ۡلَ ٱ َتتَِّخ  ُه

وۡ  َرىٰٓ لََّصٰ ٱوَ 
َ
ٓ ِلَ أ وۡ  ُضُهمۡ َبعۡ  َءۘ ا

َ
ٓ أ َُّهم َوَمن ٖضۚ َبعۡ  ءُ ِلَا  إِنَّ  ُهۡمۗ ِمنۡ  ۥفَإِنَّهُ  ّمِنُكمۡ  َيَتَول

َ ٱ ٰ ٱ مَ َقـوۡ لۡ ٱ ِديَيهۡ  َ  َّ  اَكثِـيٗ  تَـَرىٰ  ﴿ :الــــــ, وق]٥١: املائـدة[ ﴾٥١ لِِمـيَ لظَّ
ِينَ ٱ نَ َيَتَولَّوۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  ْۚ  لَّ َمۡت  َما َس َلِئۡ  َكَفُروا َ  قَدَّ نُفُسُهمۡ  ُهمۡ ل

َ
ن أ

َ
ُ ٱ َسـِخَط  أ َّ 

ونَ َخٰ  ُهمۡ  َعَذاِب لۡ ٱ َوِف  ِهمۡ َعلَيۡ  ْ  َولَوۡ  ٨٠ ِلُ ِ ٱبِـ ِمُنـونَ يُؤۡ  َكنُوا ِبِّ ٱوَ  َّ ٓ  لَـّ  َوَمـا
نــزَِل 

ُ
ــ أ ــُذوُهمۡ ٱ َمــا هِ إَِلۡ َ وۡ  تَّ

َ
ٓ أ ــا ٰ  ءَ ِلَ ــنۡ  اَكثِــيٗ  ِكــنَّ َوَل  ﴾٨١ ِسُقونَ َفـٰـ ُهمۡ ّمِ

   .]٨١−٨٠:املائدة[

 .اهللالتوجه بيشء من العبادة لغري : اسً خام
  العبــــادة حــــق خــــالص هللا, مــــن توجــــه هبــــا هللا وحــــده فقــــد آمــــن بــــاهللا اهلًإ 

ا منهـا لغـري اهللا فقـد آمـن بـإهل غـري اهللا, فالتوجـه بـيشء ا, ومن جعـل شـيئً واحدً 
 اهللا, فمــن توجــه توحيــدا مــع مــن العبــادة لغــري اهللا تأليــه لغــري اهللا ال جيتمــع أبــدً 

من العبادة لصنم أو قرب أو رضيح أو شجرة أو جن أو برش فقد فعل ما بيشء 
, ومــا كــان ْرسٍ  وَنــوَق ُعــ ويَ وَث ُغــ ويَ اعٍ وَ  وُســودٍّ كــان يفعلــه قــوم نــوح مــع آلهــتهم 
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 اةنَـــــى ومَ زَّ ت والُعـــــل والـــــالَّ َبـــــآلهـــــتهم هُ يفعلـــــه كفـــــار قـــــريش ومـــــن تـــــبِعهم مـــــع 
  .وغريها

حــــــة بالــــــدعاء واالســــــتغاثة فالــــــذين يتوجهــــــون اليــــــوم إىل القبــــــور واألرض
ـــواع العبـــادة  والــذبح والنـــذر والطـــواف والركــوع والـــسجود وغـــري ذلــك مـــن أ
ــــاد  هــــم مؤمنــــون بالطــــاغوت كــــافرون بــــاهللا, مــــثلهم مثــــل مــــن ســــبقهم مــــن عبَّ

  .األصنام واألوثان

 .القتال يف سبيل الباطل وإعالء كلمة الكفر: اسادسً 
ِينَ ٱ ﴿:  قال تعاىل ْ  لَّ ِۖ ٱ َسـبِيلِ  ِف  لُـونَ تِ يَُقٰ  َءاَمُنـوا ِيـنَ ٱوَ  َّ ْ  لَّ  َكَفـُروا

ٰ ٱ َسبِيلِ  ِف  تِلُونَ يَُقٰ  ْ تِلُوٓ فََقٰ  ُغوتِ لطَّ وۡ  ا
َ
ٓ أ يۡ ٱ ءَ ِلَا يۡ ٱ دَ َكيۡ  إِنَّ  نِۖ َطٰ لشَّ  َكنَ  نِ َطٰ لـشَّ

  .]٧٦: النساء[ ﴾٧٦ َضعِيًفا
طـــه املـــستقيم, وهـــو طريـــق العبوديـــة  ســـبيل اهللا واحـــدة هـــي اإلســـالم رصا

نَّ  ﴿, هللا املتمثلـة يف طاعتـه وطاعـة رسـولهاخلالـصة 
َ
ٰ  َذاَهٰ  َوأ  اَتقِيمٗ ُمسۡ  ِط ِصَر

ۖ ٱفَ  َ  تَّبُِعوهُ ْ  َو ُبَل ٱ تَتَّبُِعوا َق  لسُّ ٰ  ۦۚ َسبِيلِهِ  َعن بُِكمۡ  َفَتَفرَّ ٰ  لُِكمۡ َذ  ۦبِهِ  ُكمَوصَّ
عام[ ﴾١٥٣ َتتَُّقونَ  لََعلَُّكمۡ   .]١٥٣ :األ

 يصد هبا الناس عـن الـدين احلـق سبيل الطاغوت هي طرق الشيطان التي
ـــدهم لغـــري اهللا,  متنوعـــة وكثـــرية جيمعهـــا أمـــر واحـــد هـــو وســـبل الـــشيطان ويعبِّ

لَمۡ  ﴿, طاعة الشيطان
َ
عۡ  أ

َ
ٰ  ُكـمۡ إَِلۡ  َهدۡ أ ن َءاَدمَ  َبـِنٓ َي

َ
ْ َتعۡ  َّ  أ يۡ ٱ ُبـُدوا  َنۖ َطٰ لـشَّ
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بِـيٞ  َعـُدوّٞ  لَُكـمۡ  ۥإِنَّهُ  نِ  ٦٠ مُّ
َ
ۚ عۡ ٱ َوأ ٰ ِصـ َذاَهٰـ ُبـُدوِن ـسۡ  ٞط َر ﴾ ٦١ َتقِيمٞ مُّ

  .]٦١−٦٠:يس[
كــل مــنهج أو فكــرة أو نظــام أو حــزب يقــوم عــىل تأليــه غــري اهللا يف احلكــم ف

  . هو سبيل الطاغوتوالترشيع أو الوالء والرباء أو الشعائر والنسك
ومجيع املناهج والنظم التي تقوم عىل أساس الرشك باهللا هي يف حقيقتهـا 

وحي الــشياطني, فالقتــال يف ســبيلها للتمكــني أديــان جاهليــة مــن وضــع البــرش بــ
يــدها والــدعوة إليهــا كــل هــذا إيــامن بالطــاغوت  هلــا والــدفاع عنهــا ودْعمهــا وتأ
وكفــر بــاهللا, يــدخل يف ذلــك الــدفاع عــن األوثــان املــشيدة عــىل القبــور املعبــودة 
ظمــة احلكــم التــي تعطــي التــرشيع لغــري اهللا  مــن دون اهللا, كــذلك الــدفاع عــن أ

  .م برشيعة اهللاوال تلتز
كــــــذلك القتــــــال يف ســــــبيل حتقيــــــق الديمقراطيــــــة وإنــــــشاء دولــــــة الدســـــــتور 

ال فــــرق بــــني أن يكــــون , فــــوالقــــانون الوضــــعي هــــو قتــــال يف ســــبيل الطــــاغوت
صــاحب احلــق يف التــرشيع امللــك أو الــرئيس أو جملــس الــشعب أو الربملــان أو 

ظمة طاغوتية ال تدين باإلسالم هللا وحده واالح تكـام لـه وقبـول غريه, كلها أ
  .ترشيعه وحده

وأمــا مــن قاتــل ليكــون احلكــم والتــرشيع والعبــادة والطاعــة هللا وحــده, فــال 
بــع إال رشعــه, فهــو قتــال يف ُحيكــم بغــري حكــم اهللا, وال ُيــدان بغــري دينــه, وال ُيتّ 

  .سبيل اهللا, وهو ذروة سنام اإلسالم
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  : القائم عىل ثالث ركائز أساسيةوالنظام اإلسالمي هو النظام
أن يكــون احلكــم والتــرشيع املطلــق هللا وحــده, ومــا كــان مــن تــرشيع  − ١

  .املسلمني فال خيرج عنه
أن تكــون العبــادة والطاعــة هللا وحــده, ومــا كــان مــن طاعــة لغــريه فــال  − ٢

 .خترج عن طاعته
أن يكــــــون الــــــوالء هللا ولرســــــوله ولدينــــــه وللمــــــؤمنني, والــــــرباء مــــــن  − ٣

 . ونظامه وأوليائه وعبيدهالطاغوت ومنهجه
  .وما سوى هذا النظام فهو طاغوت

 اهللامـدح الباطـل وحتـسينه وتزيينـه, والطعـن يف ديـن : اسابعً 
  . عن سبيلهوأحكامه, والصدُّ 

لَمۡ  ﴿:  عن اليهود بقولهمثاله ما حكاه اهللا 
َ
َ  تَرَ  أ ِ ِينَ ٱ إ ْ  لَّ وتُوا

ُ
 أ

ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  بِ ِكَتٰ لۡ ٱ ّمِنَ  انَِصيبٗ  ٰ ٱوَ  ِت بۡ لِۡ ٱب ِينَ  َوَيُقولُونَ  ُغوتِ لطَّ ْ  لِلَّ  َكَفُروا
ٓ َهٰٓ  َ هۡ  ءِ ُؤ

َ
ِينَ ٱ ِمنَ  َدىٰ أ ْ  لَّ ً  َءاَمُنوا ْوَلٰٓ  ٥١ َسبِي

ُ
ِينَ ٱ ئَِك أ ۖ ٱ لََعَنُهمُ  لَّ ُ  َوَمن َّ

ُ ٱ َعنِ يَلۡ  جعل قوهلم لكفار  ,]٥٢−٥١: النساء [ ﴾٥٢ نَِصًيا ۥَلُ  َتِدَ  َفلَن َّ
 كفرهم باهللا الذي نْ  وصحبه مِ ☺ من رسول اهللا م أهدى سبيًال قريش أهن
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ـــ, فكـــل)١(اســـتحقوا بـــه اللعنـــة ل دينً  أو  أو رشيعـــةً ا أو حكـــًام ا أو منهًجـــ مـــن فـــضَّ
  .ا عىل دين اهللا, أو ساواه به, فهو مؤمن بالطاغوت كافر باهللانظامً 

ــۡيَ  ﴿: قــال اهللا تعــاىل َفَغ
َ
ــنِ  أ ِ ٱ دِي ــونَ َيبۡ  َّ : , وقــال]٨٣: آل عمــران[ ﴾ُغ

حۡ  َوَمنۡ  ﴿
َ
سۡ  ّمِمَّنۡ  ادِينٗ  نُ سَ أ

َ
ِ  ۥَههُ وَجۡ  لَمَ أ َّ ٰ إِبۡـ ِملَّـةَ  تََّبعَ ٱوَ  ِسنٞ ُمۡ  َوُهوَ  ِ  هِيمَ َر

حۡ  َوَمنۡ  ﴿ :, وقـال]١٢٥: النـساء[ ﴾اَحنِيفٗ 
َ
ٓ  ّمِمَّن ٗ قَوۡ  َسنُ أ َ  َدَع ِ ِ ٱ إ  وََعِمَل  َّ

ِن  َوقَاَل  الِحٗ َصٰ  ۡ ٱ ِمـنَ  إِنَـّ فَُحۡكـ ﴿ :وقـال ,]٣٣: فـصلت[ ﴾٣٣ لِِميَ ُمـسۡ ل
َ
 مَ أ

ــةِ َجٰ لۡ ٱ ــونَۚ َيبۡ  ِهلِيَّ ــنۡ  ُغ ــ َوَم ۡح
َ
ــنَ  َسنُ أ ِ ٱ ِم ــُحكۡ  َّ ــوۡ  اٗم ــونَ  اٖ ّلَِق  ﴾٥٠ يُوقُِن

ۡت  ﴿: , وقـال]٥٠:املائـدة[ ۚ وََعدۡ  اقٗ ِصدۡ  َرّبَِك  َكَِمُت  َوَتمَّ َل  َّ  ٗ ٰ  ُمَبّدِ  ۦۚ تِـهِ لَِكَِم
ِميعُ ٱ َوُهوَ  عـام[ ﴾١١٥ َعلِـيمُ لۡ ٱ لسَّ ٰ  ﴿: , وقـال]١١٥: األ ُ ٱ لُِكمُ فَـَذ  َربُُّكـمُ  َّ
ۖ لَۡ ٱ َّ  قِّ لَۡ ٱ دَ َبعۡ  َفَماَذا قُّ ِ ٰ ٱ إ َل ۖ لضَّ ٰ  ُل نَّ

َ
  .]٣٢: يونس[ ﴾٣٢ فُونَ تُۡصَ  فَأ

                                                
 

إن اهللا وصف الذين أوتوا نصيًبا من الكتـاب : ومعنى الكالم: [ قال ابن جرير يف التفسري)١(
 لــــه بالطاعــــة يف الكفــــر بــــاهللا ورســــوله ذعــــانواإلمــــن اليهــــود بتعظــــيمهم غــــري اهللا بالعبــــادة 

ـــــالـم قـهام, وأهنـــــصيتـــــعـوم     وإن ه,ـامن بـــــل االيــــن أـهـــــق مـــــر بــــاهللا أوىل باحلـــــفـــــل الكإن أـهــــ: وا ــ
ـــــــه أعـولــــــــرسـذيب هللا ولـل التكـــــــن أـهــــــــديـــــــ ـــــــدل وأصــ ـــــــن ديـوب مـــــــــ ديق هللا ــل التـــــــصـن أـهـــــــــ
 .ـه.  ا]ولهــرسـول



                                                                                    
   

[äe†ËÓÞÌéÒælçÆ^ŞÖ]çâ^Ú ST

تعظيم الشعارات والرايات التي ترمـز لنظـام الطـاغوت : اثامنً 
 .وحكمه

ظمــة الكفــر العلامنيــة يف ســائر دول العــامل  مــن املعلــوم أن لكــل نظــام مــن أ
يــات يــنص  اليــوم شــعارات ختــتص هبــا ورايــات ترمــز هلــا, هــذه الــشعارات والرا

  . دستور تلك الدول, وهلا حق القداسة والتعظيماعليه
هذه الشعارات والرايات هلا حكم النظام الذي متثلـه وترمـز لـه, فـإذا كـان 

ــــــــ يــــــــات النظــــــــام جاهلًي ظمــــــــة يف العــــــــامل اليــــــــوم فتعظــــــــيم هــــــــذه الرا ا كــــــــسائر األ
  .عظيم للجاهلية, وهذا من الكفر باهللاوالشعارات ت

ـــــًض  ئـــــع الطـــــاغوت التـــــي أوجـــــب عـــــىل عبيـــــده تعظيمهـــــا وأ ا هـــــي مـــــن رشا
م علــيهم االســتهانة هبــا, فتعظيمهــا تعظــيم لــه وإيــامن بــه, ومــن  وتقديــسها وحــرَّ

ا هللا يف تعظيمهـــــا الوقـــــوف هلـــــا يف صـــــمت وخـــــشوع كـــــام يقـــــف املـــــسلم خاشـــــعً 
  . , وكذلك التالميذ يف املدارسالصالة, وهذا ما يفعله جند الطاغوت

هــذه بعــض مظــاهر اإليــامن بالطــاغوت املتفــشية يف واقعنــا املعــارص, وكــام 
ا أن اإليــــــامن بالطــــــاغوت قــــــد يكــــــون باالعتقــــــاد فقــــــط دون القــــــول قلنــــــا ســــــابقً 

والعمـل, وقــد يكــون بــالقول أو العمــل دون االعتقــاد, فــال ُيــشرتط يف األقــوال 
ا أن تكــون مـصحوبة باالعتقــاد لكــي تكــون إيامًنــا واألعـامل التــي ذكرناهــا ســابقً 
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ـــــــة  بالطـــــــاغوت, كـــــــام قـــــــال اهللا عـــــــن الـــــــذين أرادوا التحـــــــاكم إىل الطـــــــاغوت بِنِيَّ
لَمۡ  ﴿: اإلحسان والتوفيـق

َ
َ  تَرَ  أ ِ ِينَ ٱ إ نَُّهـمۡ  ُعُمـونَ يَزۡ  لَّ

َ
ْ  أ ٓ  َءاَمُنـوا نـزَِل  بَِمـا

ُ
 أ

ٓ  َك إَِلۡ  نزَِل  َوَما
ُ
  يُرِيُدونَ  لَِك َقبۡ  ِمن أ

َ
ْ َيَتَحاَكُموٓ  نأ َ  ا ِ ٰ ٱ إ ِمـُروٓ  َوقَـدۡ  ُغوتِ لطَّ

ُ
ْ أ  ا

ن
َ
ْ يَكۡ  أ يۡ ٱ َوُيرِيدُ  ۦۖ بِهِ  ُفُروا ن نُ َطٰ لشَّ

َ
ٰ  يُِضلَُّهمۡ  أ ۢ َضَل  لَُهمۡ  قِيَل  َذا ٦٠ ابَِعيدٗ  َ

ْ َتَعالَوۡ  ٰ  ا َ ِ ٓ  إ نـَزَل  َمـا
َ
ُ ٱ أ يۡـ لرَُّسـولِ ٱ َ  َّ

َ
ۡ ٱ َت َرأ ونَ  فِقِـيَ ُمَنٰ ل  نـَك عَ  يَـُصدُّ

ٓ  َف فََكيۡ  ٦١ اُصُدودٗ  َصٰ  إَِذا
َ
ِصيَب ُهمَبتۡ أ َمۡت  بَِما مُّ يۡـ قَـدَّ

َ
ٓ  ُثـمَّ  ِديِهمۡ أ  ُءوكَ َجـا

ِ  لُِفونَ َيۡ  ِ ٱب َردۡ  إِنۡ  َّ
َ
ٓ أ ٓ  نَا َّ ِ   .]٦٢−٦٠: النساء[ ﴾٦٢ فِيًقاَوتَوۡ  انٗ َسٰ إِحۡ  إ

  
│  

  



 





 



                                                                                        
   

^ŞÖ]çâ^Ú[äe†ËÓÞÌéÒælçÆTO

  الفصل الرابع

 غربة اإلسالم
 .غربة اليوم كغربة األمس

 َغِريبًـا وََسـيَُعوُد َغِريبًـا َكَمـا إِنَّ اإلِْسـَال «: ☺ل اهللا قال رسو
َ
َم بَـَدأ

 
َ
  .)١(»بََدأ

ون باملـــسلمني  ويتـــسمَّ  ينطقـــون الـــشهادتنينالــذيلــو نظرنـــا اليـــوم إىل عـــدد 
لوجدناه باملاليني, وإذا تأملنا أحواهلم وحقيقة مـا يـدينون بـه لوجـدنا أكثـرهم 

 التوحيــــد إال لفظــــه, يزعمــــون أهنــــم ال يعرفــــون مــــن اإلســــالم إال اســــمه ومــــن
مـسلمون مؤمنــون بـاهللا ورســوله بريئــون مـن الكفــر وأهلـه, وحــاهلم ال خيتلــف 

♠ عـــن حـــال اجلاهليـــة األوىل التـــي كانـــت تـــزعم أهنـــا عـــىل ملـــة إبـــراهيم
وهـــــي ال تعـــــرف مـــــن ملـــــة إبـــــراهيم إال االســـــم اجلميـــــل, فكفـــــار قـــــريش كـــــانوا 

بـاع مـا يـّرشعه  بعبـادة األصـنام واتّ يقولون نحن عـىل ملـة إبـراهيم وهـم يـدينون
 نحـن عـىل ملـةهلم رشكاؤهم من دون اهللا, واليهود والنـصارى كـانوا يقولـون 

ون ا واملـسيح ابـن مـريم ويطيعـون أحبـارهم ورهبـاهنم فـيام  ُعَزْيـرً إبراهيم ويؤهلِّ

                                                 

 .رواه مسلم )١(
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 بملـــة ☺ا عونه هلـــم مـــن دون اهللا, وعنـــدما بعـــث اهللا هلـــم رســـوله حممـــدً يـــّرش 
ـــه إبـــراهيم مل يقبـــ ل أكثـــرهم االســـتجابة لدعوتـــه والـــدخول يف دينـــه, وزعمـــوا أ

منـــــه, فـــــرّد اهللا علـــــيهم  ♠أتـــــاهم بـــــدين جديـــــد, وأهنـــــم أحـــــق بـــــإبراهيم 
أ خليلـــه إبـــراهيم مـــنهم, وقـــىض ألهـــل اإلســـالم وألمـــة  زعمهـــم الكـــاذب, وبـــرَّ

 أهنــم هــم أهــل دينــه وعــىل منهاجــه دون ســائر أهــل امللــل واألديــان ☺حممــد 
ٰ إِبۡ  َكنَ  َما ﴿:  تعـاىلغريهم, قـال اهللا َ  اَيُهودِيّٗ  هِيمُ َر ٰ  اانِيّٗ نَۡصَ  َو  َكنَ  ِكـنَوَل

ۡ ٱ ِمنَ  َكنَ  َوَما الِمٗ مُّسۡ  اَحنِيفٗ  وۡ  إِنَّ  ٦٧ كِيَ ُمۡشِ ل
َ
اِس ٱ َل أ ٰ بِـإِبۡ  لَـّ ِيـنَ  هِيمَ َر  لَلَّ

َبُعوهُ ٱ ِبُّ ٱ َذاَوَهٰـ تَّ ِيـنَ ٱوَ  لَـّ ْۗ  لَّ ُ ٱوَ  َءاَمُنـوا ۡ ٱ َوِلُّ  َّ     : آل عمـران[ ﴾٦٨ ِمنِيَ ُمـؤۡ ل
, وذلـــك ألن اليهـــود والنـــصارى واملـــرشكني أخـــذوا مـــن ملـــة إبـــراهيم ]٦٨−٦٧

االسم فقط وخالفوه يف الدين فلم يكونوا من أتباعه وأهل ملتـه, وإنـام أتباعـه 
وأهل ملته هم الذين اتبعوه عىل دينه وساروا عـىل هنجـه ومل يرغبـوا عـن ملتـه, 

ۖ  ۥفَإِنَّهُ  تَبَِعِن  نَفمَ  ﴿: قال  ﴾٣٦ رَِّحـيمٞ  َغُفورٞ  فَإِنََّك  َعَصاِن  َوَمنۡ  ِمّنِ
ا عليه من اإليـامن بـك وإخـالص العبـادة ]٣٦: إبـراهيم[ , أي من تبعني عىل ما أ

لـــك والكفـــر بـــام ُيعبـــد مـــن دونـــك, فإنـــه معـــي عـــىل دينـــي ُمـــْسَتٌن بـــسنتي وعامـــل 
ـــدك فإنـــك غفـــور رحـــيم تتـــوببعنـــي وعـــصاين ومل يبمثـــل عمـــيل, ومـــن مل يتّ   وحِّ

  . )١(عليه إن تاب ورجع, أو توفِّقه حتى ُيسلم لك
                                                 

 . الليث السمرقندي انظر تفسري الطربي والبغوي وأيب)١(
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حۡ  َوَمنۡ  ﴿: وقـال
َ
سۡ  ّمِمَّنۡ  ادِينٗ  َسنُ أ

َ
ِ  ۥَهـهُ وَجۡ  لَمَ أ َّ  ِسنٞ ُمۡـ َوُهـوَ  ِ

ٰ إِبۡ  ِملَّةَ  تََّبعَ ٱوَ    .]١٢٥: النساء[ ﴾اَحنِيفٗ  هِيمَ َر
ى بـه صـ ار مـن أهلـه, بـل هـو ديـن فاإلسالم ليس جمرد اسم مجيـل مـن تـسمَّ

اهللا الذي رشعه لعباده وبعث به مجيع رسله, ومعناه االستسالم واالنقياد هللا 
بـــــاع وحـــــده مـــــن غـــــري إرشاك وال اســـــتكبار, واالستـــــسالم هللا ال يكـــــون إال باتّ 

 يف اإلســـــالم يـــــأتم بـــــه إماًمـــــا♠ رســـــله, وقـــــد جعـــــل اهللا خليلـــــه إبـــــراهيم
ٰ إِبۡـ ّمِلَّـةِ  َعن َغُب يَرۡ  َوَمن ﴿: ىل , قـال اهللا تعـاالقيامـة يوم إىل ناسال َّ  مَ  ِۧه َر ِ  إ
نۡ ٱ ِف  هُ َنٰ َطَفيۡ ۡص ٱ َولََقدِ  ۥۚ َسهُ َنفۡ  َسفِهَ  َمن ۖ لُّ ِ ٱ ِف  ۥنَّهُ  َيا ٰ ٱ لَِمنَ  ِخَرة  لِِحيَ لصَّ
سۡ  ۥٓ َربُّهُ  ۥَلُ  قَاَل  إِذۡ  ١٣٠

َ
سۡ  قَاَل  لِۡمۖ أ

َ
ٰ  ١٣١ لَِميَ َعٰ لۡ ٱ لَِرّبِ  ُت لَمۡ أ ٓ  َوَوصَّ ٰ إِبۡ  بَِها  مُ  ِۧه َر

ٰ  ُقوُب َوَيعۡ  بَنِيهِ  َ ٱ إِنَّ  َبِنَّ َي َ  ّلِيـنَ ٱ لَُكمُ  َطَفٰ ۡص ٱ َّ َّ  َتُمـوُتنَّ  فَـ ِ نـُتم إ
َ
 َوأ

  .]١٣٢−١٣٠: البقرة[ ﴾١٣٢ لُِمونَ مُّسۡ 
, ♠بــــاع ملــــة إبــــراهيمّمَتــــه باتّ  وأُ ☺ا وقــــد أمــــر اهللا رســــوله حممــــدً 

وۡ  ُثـمَّ  ﴿: فقال
َ
ٓ َحيۡ أ نِ  َك إَِلۡـ َنـا

َ
ٰ إِبۡـ ِملَّـةَ  تَّبِـعۡ ٱ أ ۖ َحنِيٗفـ هِيمَ َر  ِمـنَ  َكنَ  َوَمـا ا

ۡ ٱ ۗ ٱ َصــَدَق  قُــۡل  ﴿: , وقـال]١٢٣: النحـل[ ﴾١٢٣ كِيَ ُمــۡشِ ل ُ ْ ٱفَــ َّ  ِملَّــةَ  تَّبُِعوا
ٰ إِبۡ  ۖ َحنِيفٗ  هِيمَ َر ۡ ٱ ِمنَ  َكنَ  َوَما ا ـه ]٩٥: آل عمـران[ ﴾٩٥ كِيَ ُمۡشِ ل , فمـن زعـم أ

 ها من الرشك وأهله فحالا باهللا وحده متربئً لة إبراهيم مؤمنً مسلم ومل يكن عىل م
اجلاهليــة األوىل الــذين كــانوا يزعمــون أهنــم عــىل ملــة إبــراهيم وهــم لدينــه حــال 

  .خمالفون
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  .هللاإيامن الناس بالطاغوت دليل عىل جاهليتهم وكفرهم با
 مـــــا مل تكـــــن العبـــــادة كلهـــــا هللاا هللا  أن يكـــــون الـــــدين خالـــــًص ال يمكـــــن أبـــــًدا

 أن تكـــون العبـــادة كلهـــا هللا إذا كـــان هنـــاك رشع يطـــاع ال يمكـــن أبـــًداو وحـــده,
فالنــــــــاس يف ديــــــــن اهللا إذا كــــــــانوا يعبــــــــدون اهللا وحــــــــده , ويّتبــــــــع غــــــــري رشع اهللا

ويقبلون رشعه وينقادون له ويرفضون رشع غريه ويكفرون به, ويف غري دين 
 يتلقـــــــون ,اإلســـــــالم إذا كـــــــان انقيـــــــادهم واستـــــــسالمهم وطـــــــاعتهم هللا ولغـــــــريه

ها  ئع مــن اهللا ومــن غــريه, وهــذه هــي اجلاهليــة بعينهــا وإن َســامَّ األحكـام والــرشا
  .أهلها اإلسالم

فـإذا دان النـاس بالطاعــة والـوالء لغـري اهللا فقــد خرجـوا عـن عبــادة اهللا إىل 
جيعــــل عبــــادة غــــريه, وعــــن تأليــــه اهللا إىل تأليــــه غــــريه, وهــــذا هــــو الــــرشك الــــذي 

ه من املسلمنيصاحبه كافًرا مرشًكا وإن    .كان يتلفظ بالشهادتني ويزعم أ
عون اإلســـالم فــ إذا كـــان النـــاس مــع رشكهـــم بـــاهللا وإيامهنــم بالطـــاغوت يـــدَّ

فهـــذا دليـــل عـــىل أهنـــم ال يعرفونـــه, وإذا كـــانوا ال يعرفـــون اإلســـالم مل َيُعـــْد مـــن 
 مـن إثباتـه املمكن قبول دعواهم أهنم عـىل هـذا الـدين, فاجلهـل باإلسـالم مـانعٌ 

  . ا مل يدخلوا اإلسالم بعدا أصليً قهم, فهم كفار كفرً يف ح
   –م ـا ـهــليٌل مـم اهللا وقـــ إال من رح-وم ــاس اليــــثر النــال أكـــو حـذا ـهـوـه
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ظــون بالــشهادتني, ويــصلّ  عون أهنــم عــىل ملــة إبــراهيم, ويتلفَّ ون ويــصومون يــدَّ
وال يتــــربؤون مــــن ون, ولكــــنهم ال يؤمنــــون بــــاهللا وحــــده ويــــذكرون اهللا وحيّجــــ

الــرشك وأهلــه, وال يعرفــون حقيقــة اإلســالم ومعنــى شــهادة أن ال إهل إال اهللا, 
يظنـــــون أن اإلســـــالم هـــــو النطـــــق بالـــــشهادتني, فكـــــل مـــــن نطـــــق هبـــــام فهـــــو مـــــن 

  . وإن مل يعرف معنامها ويعمل بمقتضامها)عىل زعمهم (املسلمني
ن اإلســـالم ك عـــىل غربـــة اإلســـالم وغيـــاب حقيقـــة التوحيـــد, وأوهـــذا يـــدلُّ 

الذي يزعمه املاليني من الناس اليوم ليس هو اإلسـالم الـذي ارتـضاه اهللا بـل 
ا مـــع اإليـــامن بالطـــاغوت, فاإلســـالم ال يمكـــن أن جيتمـــع أبـــدً ا, هـــو نقيـــضه متاًمـــ

  .إيامن الناس بالطاغوت دليل عىل جاهليتهم وتركهم اإلسالمف
ِ  ُفرۡ يَكۡ  َفَمن ﴿: قـال اهللا تعـاىل ٰ ٱب ِ  ِمنۢ ؤۡ َويُ  ُغوتِ لطَّ ِ ٱب  َسَك َتۡمـسۡ ٱ َفَقدِ  َّ

 ِ ِ ُعرۡ لۡ ٱب ۡ ٱ َوة ۗ  نفَِصامَ ٱ َ  َقٰ ُوثۡ ل ُ ٱوَ  لََها   .]٢٥٦: البقرة[ ﴾٢٥٦ َعلِيمٌ  َسِميعٌ  َّ
ـــه  هـــذه اآليـــة دليـــل عـــىل عـــدم إســـالم مـــن مل يكفـــر بالطـــاغوت وإن زعـــم أ

  .مؤمن باهللا
لَمۡ  ﴿: كام قال اهللا تعاىل

َ
َ  تَرَ  أ ِ ِينَ ٱ إ نَُّهمۡ  ُعُمونَ يَزۡ  لَّ

َ
ْ  أ ٓ  َءاَمُنـوا نـزَِل  بَِمـا

ُ
 أ

ٓ  َك إَِلۡ  نزَِل  َوَما
ُ
ن يُرِيُدونَ  لَِك َقبۡ  ِمن أ

َ
ْ َيَتَحاَكُموٓ  أ َ  ا ِ ٰ ٱ إ ِمـُروٓ  َوقَـدۡ  ُغوتِ لطَّ

ُ
ْ أ  ا

ن
َ
ْ يَكۡ  أ ــُروا ــهِ  ُف ِ ــدُ  ۦۖ ب يۡ ٱ َوُيرِي ــشَّ ن نُ َطٰ ل

َ
ــِضلَُّهمۡ  أ ٰ  يُ ــَل ۢ َض ــدٗ  َ ﴾ ٦٠ ابَعِي

  .]٦٠:النساء[
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 بـــه, وأن املـــسلم ال  عـــىل أن التحـــاكم إىل الطـــاغوت إيـــامنٌ  دليـــٌل هـــذه اآليـــة
ه كافرٌ  ئعهيتحاكم إىل الطاغوت أل   . به وبأحكامه ورشا

ــــًض  ــــه مــــسلم ويريــــد أن يتحــــاكم إىل ا هــــي دليــــٌل وأ  عــــىل كفــــر مــــن يــــزعم أ
  . به يناقض اإلسالم من أساسه إيامنٌ  الطاغوتالطاغوت; ألن التحاكم إىل
وهـــو أصـــل ) ال إهل إال اهللا(إليـــامن بـــاهللا هـــو معنـــى فـــالكفر بالطـــاغوت وا

ا اإلســالم وحقيقــة التوحيــد الفــارق بــني املــسلمني والكفــار, مــن أتــى بــه اعتقــادً 
  .  فهو من املسلمني, ومن مل يأِت به فهو من الكافرين وعمًال وقوًال 

بيــاء مجيًعــ : ا متفقــون عــىل هــذا األصــل جمتمعــون عليــه, قــال اهللا تعــاىلواأل
ِ  ِف  َناَبَعثۡ  َقدۡ َولَ  ﴿ ـةٖ  ُكّ مَّ

ُ
ً  أ نِ  رَُّسـو

َ
ْ عۡ ٱ أ َ ٱ ُبـُدوا ْ جۡ ٱوَ  َّ ٰ ٱ َتنُِبـوا  ﴾ُغـوَت لطَّ

  .]٣٦: النحل[
: وهم بريئون ممن خالفهم يف هذا األصل ومل يؤمن بام آمنوا به, قال تعاىل

سۡ  لَُكمۡ  َكنَۡت  قَدۡ  ﴿
ُ
ٰ إِبۡ  ِفٓ  َحَسَنةٞ  َوةٌ أ ِينَ ٱوَ  هِيمَ َر ْ  إِذۡ  ۥٓ َمَعهُ  لَّ  إِنَّا ِمِهمۡ لَِقوۡ  قَالُوا

ْ بَُرَٰٓء ا ِمنُكمۡ  ُؤا ِ ٱ ُدونِ  ِمـن ُبـُدونَ َتعۡ  َوِممَّ  َنَنـابَيۡ  َوَبـَدا بُِكـمۡ  نَـاَكَفرۡ  َّ
ٰ لۡ ٱ َنُكمُ َوَبيۡ  ٓ غۡ ۡلَ ٱوَ  َوةُ َعَد بًَدا ءُ َضا

َ
ٰ  أ ْ تُؤۡ  َحتَّ ِ  ِمُنوا ِ ٱب   .]٤: املمتحنة[ ﴾َدهُ وَحۡ  َّ
ا, ن باهللا, هو األصل اجلامع للمسلمني مجيعً فالكفر بالطاغوت واإليام

  وت ــاغــر بالطــافــو كـ إال وـهلًام ــد مســار, فال جتـــهم وبني الكفـارق بينــد الفـــواحل
ه مسلم من دونه مل يعرف اإلسالم بعد   .مؤمن باهللا وحده, ومن زعم أ
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 هـذا يعرفـون ال مـسلمون أهنـم يزعمـون الـذين اليـوم النـاس مـن وكثـريٌ 
واع مـــــن العبـــــادة لغـــــري اهللا, بـــــه يؤمنـــــون وال األصـــــل , فـــــرتاهم يتوجهـــــون بـــــأ

فــسهم وجيعلــون هللا رشكــاء يف احلكــم والتــرشيع واالتّ  بــاع ومــع هــذا حيــسبون أ
ــــرهم, وذلــــك لظــــنهم أن النطــــق بالــــشهادتني مــــسلمني,  وينكــــرون عــــىل مــــن كفَّ

ــــز يعــــصمهم مــــن الكفــــر, ولــــو كــــان التوحيــــد جمــــرد كلمــــة تقــــال باللــــسان  مــــا متيَّ
ـد  املسلم عـن املـرشك يف عقيدتـه وعملـه وحالـه, واحلـق أن املـسلم هـو مـن وحَّ

, وفـــارق املـــرشكني يف االعتقـــاد والقـــول والعمـــل,  وعمـــًال ا وقـــوًال اهللا اعتقـــادً 
, وال بـد افالرشك قد يكـون يف االعتقـاد أو القـول أو العمـل أو يف ثالثتهـا مجيًعـ

هللا باالعتقــاد والقــول والعمــل ويــربأ مــن ملــن يريــد أن يكــون مــسلًام أن يوحــد ا
  .الرشك يف االعتقاد والقول والعمل

فمن نطق الشهادتني ومل يكفر بالطاغوت فهو غري مؤمن هبام, ومن وافق 
  وعمـــــًال  قـــــوًال يـــــوافقهم يف اإليـــــامن هبـــــاومل ) ال إهل إال اهللا(املـــــسلمني يف قـــــول 

ـــفلـــيس مـــن املـــسلمني حتـــى يـــؤمن بـــام آمـــن بـــه املـــسلمون وي ر بـــام كفـــروا بـــه كُف
ْ  فَإِنۡ  ﴿: ليكـون عـىل ديـنهم, قـال تعـاىل ٓ  لِ بِِمۡثـ َءاَمُنوا  َفَقـدِ  ۦبِـهِ  َءاَمنـُتم َمـا

ْۖ هۡ ٱ ْ تََولَّوۡ  ن َتَدوا ۚ ٱ فِيَكُهمُ فَـَسَيكۡ  ِشـَقاقٖۖ  ِف  ُهـمۡ  فَإِنََّمـا ا ُ ِميعُ ٱ َوُهـوَ  َّ  لـسَّ
ٓ  إِنۡ فَـ ﴿: , وقـال سـبحانه]١٣٧ :البقرة[ ﴾١٣٧ َعلِيمُ لۡ ٱ وكَ َحـا ۡسـ َفُقـۡل  جُّ

َ
 ُت لَمۡ أ

ِ  ِهَ وَجۡ  َّ ِينَ  َوقُل تََّبَعنِۗ ٱ َوَمنِ  ِ ْ  ّلِلَّ وتُوا
ُ
 ٱوَ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ أ

ُ
ۡسـ نَ  ّۧمِّيِ ۡل

َ
 فَـإِنۡ  ُتمۚۡ لَمۡ َءأ
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سۡ 
َ
ْ أ ْۖ هۡ ٱ َفَقدِ  لَُموا ْ تََولَّوۡ  ن َتَدوا ٰ ۡلَ ٱ َك َعلَيۡ  فَإِنََّما ا ُ ٱوَ  ُغۗ َل َّ  ۢ ِ  بَِصُي  ﴾٢٠ َبادِ عِ لۡ ٱب
  .]٢٠: آل عمران[

وقـــــد عـــــرف أعـــــداء اهللا مـــــن شـــــياطني اإلنـــــس واجلـــــن أهنـــــم إذا اســـــتطاعوا 
زعزعـــة عقيـــدة اإليـــامن بـــال إهل إال اهللا فقـــد متكنـــوا مـــن اإلســـالم, وال يـــرضهم 

 األسـاس هـو اهللا إال لهإ بـال فـاإليامنبقـاء اللفـظ مـع غيـاب حقيقـة اإليـامن, 
 غـاب  هـذا األسـاسغـاب إذااللفـظ,  ردجمـ ولـيس اإلسـالم عليـه يقـوم الـذي

 وإن ظــــل النــــاس يــــرددون  كلــــهاإلســــالم وإذا انــــتقض انــــتقض اإلســــالم كلــــه,
اللفــظ, وانظــر إىل آثــار غيــاب عقيــدة اإليــامن بــال إهل إال اهللا كيــف يــدين النــاس 

فسهم موحدينبالكفر والرشك البواح وهم يقولوهنا بألسنتهم وحيسبون     .أ
نوهم أن من نطَ والعامة من الناس عىل  ق دين علامئهم, فهم الذين لقَّ

الشهادتني فهو مسلم وإن مل يعرف التوحيد ويعتقده ويعمل به; وعلَّموهم 
 من تكفري الناطق بالشهادتني, وهلذا حيكمون أن اجلهل بالتوحيد مانعٌ 

ٌء كفر بالطاغوت أو مل يكفر بهبإسالم  , بل منهم كل من نطق بالشهادتني سوا
ه يقول ال إهل إال اهللا ويصيلسالم الطاغوت نفسه من يعتقد بإ , وهم هبذا أل

 بني املسلم  فارٍق املعتقد جيمعون بني اإلسالم والكفر, وال يؤمنون بحدٍ 
ل معامله, وينرش الكفر حتت  والكافر, وهذا من أعظم ما هيدم الدين, ويبدِّ

  ن ال ــديـار بـــن الكفـــميَّزوا علمني لتــا مسـاس حق ـــان النــو كـــالم, ولـــار اإلســـست
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  . غري اهللايعرتف بألوهية أحدٍ 

 .موقف املسلم من اجلاهلية
 ا وقـــــوًال املـــــسلم هـــــو مـــــن يقـــــيم دينـــــه عـــــىل اإليـــــامن بـــــال إهل إال اهللا اعتقـــــادً 

, ويــوايل مــن وافقــه عــىل اإليــامن هبــا ويعــادي مــن خالفــه, فهــو عــىل يقــني وعمــًال 
فقـون, وال يـشك من كفر املخالفني له يف هـذا األصـ ل وإن زعمـوا أهنـم لـه موا

ا; ألن هـــــذا هـــــو  كـــــان أو عامًلـــــحلظـــــة يف كفـــــر مـــــن مل يكفـــــر بالطـــــاغوت جـــــاهًال 
ءته من الكفر وأهله ملا كان مـسلًام  ; األصل الذي يميِّزه عن الكفار, ولوال برا

 مـن الكفـر بـههـو مل يأذن بـه اهللا وهلذا فإن موقفه من كل منهج أو نظام أو دين 
ـه ا وكفرً  واعتباره رشكً األساس, ا باهللا, هـذا مـا ُيمليـه عليـه إسـالمه هللا, فلـو أ

ا ملـا بقـي عـىل اإلسـالم, ولـيس لـه أن شك أو توقف يف رفـضها واعتبارهـا كفـرً 
  :اا واضحً بد أن يكون موقفً  يداهن يف موقفه أو ُحيايب أو يرتدد, بل ال

ِينَ ٱ إِنَّ  ﴿: قال تعاىل ْ  لَّ قُوا ْ وَ  دِيَنُهمۡ  فَرَّ ۚ َشۡ  ِف  ُهمۡ ِمنۡ  َت لَّسۡ  اِشَيعٗ  َكنُوا  ٍء
 ٓ َما مۡ  إِنَّ
َ
َ  ُرُهمۡ أ ِ ِ ٱ إ ْ  بَِما يُنَّبُِئُهم ُثمَّ  َّ عام[ ﴾١٥٩ َعلُونَ َيفۡ  َكنُوا , كل ]١٥٩: األ

  , ☺و بريء من النبي ــهــد فــوحيـتـم دين الـيـلة إبراـهـــالم مـــف اإلســـالـــن خـــم
  . )١(واملسلمون منه برآءوالنبي منه بريء, 

                                                 

  . انظر تفسري الطربي وابن كثري)١(
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ئِنَُّكمۡ  ﴿: وقـال
َ
نَّ  َهُدونَ لَتَشۡ  أ

َ
ِ ٱ َمـعَ  أ ۡخـ َءالَِهـةً  َّ

ُ
ٓ  قُـل َرىٰۚ أ َّ 

شۡ 
َ
ٰ  ُهوَ  إِنََّما قُۡل  َهدُۚ أ ٰ  هٞ إَِل ِن  ِحـدٞ َو ـا ءٞ بَـرِيٓ  نَـّ عـام[ ﴾ُكونَ تُـۡشِ  ّمِمَّ , ]١٩: األ

فـــــق اجلاهليـــــة فـــــيام هـــــم عليـــــه  باطـــــل, فالـــــذين المـــــن فاملـــــسلم ال يمكـــــن أن يوا
ٌء  يشهدون أن مع اهللا آلهة أخـرى الـوالء والطاعـة أو يف احلكـم والتـرشيع سـوا

ال يــــوافقهم املــــسلم عــــىل مـــــا هــــم عليــــه, وال يـــــشهد شــــهادهتم, وإنــــام خيـــــالفهم 
ويـــــشهد باأللوهيـــــة هللا وحـــــده, ويكفـــــر بـــــآلهتهم ويـــــربأ مـــــنهم ومـــــن رشكهـــــم 

  .وضالهلم
بيـاء مجيًعـ بـاعهم, قـال تعـاىل عـن خليلـه إبـراهيم, ا وأتوهذا هـو موقـف األ

ٰ  قَاَل  ﴿ ا ءٞ بَرِيٓ  إِّنِ  مِ َقوۡ َي ۡهـ إِّنِ  ٧٨ ُكونَ تُـۡشِ  ّمِمَّ ِي ِهَ وَۡجـ ُت وَجَّ  َفَطـرَ  لِـلَّ
َمٰ ٱ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َو

َ
ۖ َحنِيفٗ  َض ۡرۡل ٓ  ا ۠  َوَما نَا

َ
ۡ ٱ ِمنَ  أ عام[ ﴾٧٩ كِيَ ُمۡشِ ل   . ]٧٩−٧٨ :األ

سۡ  ُكمۡ لَ  َكنَۡت  قَدۡ  ﴿: وقال تعاىل
ُ
ٰ إِبۡ  ِفٓ  َحَسَنةٞ  َوةٌ أ ِينَ ٱوَ  هِيمَ َر  إِذۡ  ۥٓ َمَعهُ  لَّ

 ْ ْ بَُرَٰٓء إِنَّا ِمِهمۡ لَِقوۡ  قَالُوا ا ِمنُكمۡ  ُؤا ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َتعۡ  َوِممَّ  بُِكمۡ  نَاَكَفرۡ  َّ
ٰ لۡ ٱ َنُكمُ َوَبيۡ  َنَنابَيۡ  َوَبَدا ٓ غۡ ۡلَ ٱوَ  َوةُ َعَد بًَدا ءُ َضا

َ
ٰ  أ ْ ِمنُ تُؤۡ  َحتَّ ِ  وا ِ ٱب  ﴾َدهُ وَحۡ  َّ

  .]٤: املمتحنة[
  اب رسول اهللاــره للمؤمنني به من أصحــول تعاىل ذكــيق[ : قال ابن جرير

 قــدوة حــسنة يف إبــراهيم : قــد كــان لكــم أهيــا املؤمنــون أســوة حــسنة, أي:☺
بيــاء اهللا,,خليــل الــرمحن, تقتــدون بــه حــني قــالوا لقــومهم ..  والــذين معــه مــن أ
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 ومـن الــذين ,أهيـا القـوم إنـا بـرآء مـنكم:  وعبـدوا الطـاغوت,اهللالـذين كفـروا بـ
ــداد, ــتم :كفرنــا بكــم, أي.. تعبــدون مــن دون اهللا مــن اآلهلــة واأل كرنــا مــا أ  أ

عليـــه مـــن الكفـــر بـــاهللا, وجحـــدنا عبـــادتكم مـــا تعبـــدون مـــن دون اهللا أن تكـــون 
 وعبـادتكم ,ا عـىل كفـركم بـاهللاا, وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبـدً حق 

ه, وال صــلح بيننــا وال هــوادة  ,وحــدوه فتُ , وحــدهقوا بــاهللاصدّ ُتــحتــى .. مــا ســوا
  .ـه.ا )١(]فردوه بالعبادةوتُ 

لقي الوليد بن املغرية والعاص [ : روى ابن جرير عن ابن إسحاق قال
 يا : فقالوا ,☺ة بن خلف رسول اهللا لب وأميّ بن وائل واألسود بن املطّ 

د ما نعبد, ونرشكك يف أمرنا كله, فإن كان  ما تعبد, وتعبُ  فلنعبدمّ  هلُ ,حممد
دينا كنّ الذي جئت به خريً  نا منه, وإن ا قد رشكناك فيه, وأخذنا بحظّ ا مما بأ

دينا خريً  ا مما يف يديك كنت قد رشكتنا يف أمرنا, وأخذت منه كان الذي بأ
زل اهللابحظّ  َهاَيٰٓ  قُۡل  ﴿ :ك, فأ يُّ

َ
ٰ لۡ ٱ أ ٓ  ١ فُِرونَ َك عۡ  َ

َ
 ٢ ُبُدونَ َتعۡ  َما ُبدُ أ

 ٓ َ نُتمۡ  َو
َ
ٰ  أ ٓ  بُِدونَ َع عۡ  َما

َ
ٓ  ٣ ُبدُ أ َ ۠  َو نَا

َ
ا َعبِدٞ  أ ٓ  ٤ َعَبدتُّمۡ  مَّ َ نُتمۡ  َو

َ
ٰ  أ    بُِدونَ َع

 ٓ عۡ  َما
َ
  .ـه.ا )٢(]]الكافرونسورة [ ﴾٦ دِينِ  َوِلَ  دِيُنُكمۡ  لَُكمۡ  ٥ ُبدُ أ

                                                 

 .تفسري الطربي )١(
  . تفسري الطربي)٢(
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فقـــةٌ صل منـــه أبـــدً حتـــفاملـــسلم ال   تأليـــه غـــري اهللا, بـــل هـــو  للمـــرشكني يفا موا
بــريء ممــا يعبــده املــرشكون يف املــايض ويف احلــارض واملــستقبل, وهــو ال يكــون 

ا  إال هبــذا, فمتــى وافــق املــرشكني يف يشء مــن ديــنهم الباطــل صــار مــرشكً مــسلًام 
 دِيــُنُكمۡ  لَُكــمۡ  ﴿ا, مــثلهم, فــدين اإلســالم ال يلتقــي مــع ديــن املــرشكني أبــدً 

  .﴾دِينِ  َوِلَ 
َهاَيٰٓ  قُۡل  ﴿: قـال اهللا يُّ

َ
ٓ  دِيـِن  ّمِـن َشّكٖ  ِف  ُكنُتمۡ  إِن لَّاُس ٱ أ َ  فَـ

عۡ 
َ
ِينَ ٱ ُبدُ أ ِ ٱ ُدونِ  ِمـن ُبُدونَ َتعۡ  لَّ َّ  ٰ عۡ  ِكـنۡ َوَل

َ
َ ٱ ُبـدُ أ ِيٱ َّ ٰ  لَّ  ُكۡمۖ َيَتـَوفَّ

ِمرۡ 
ُ
نۡ  ُت َوأ

َ
ُكونَ  أ

َ
ۡ ٱ ِمنَ  أ   .]١٠٤: يونس[ ﴾١٠٤ ِمنِيَ ُمؤۡ ل

ن اجلاهليــة ســواء التــي تــزعم أهنــا عــىل اإلســالم هــذا هــو موقــف املــسلم مــ
حــــة, كالمهــــا  وال تــــدين بــــه, أو التــــي تتنكــــر لإلســــالم وتعلــــن رفــــضها لــــه رصا

 من اإلسالم يف يشء, ولعل اجلاهلية التي حتمـل اسـم اإلسـالم تجاهلية ليس
ا من األخرى, فيجب أن يكون املسلم عىل حذر منها, فهـي ال تفتـأ أشد خطرً 

خرف القول, وتصبغ كفرهـا باإلسـالم, فعليـه أال يغـرت بـذلك, ن باطلها بزتزيّ 
َ  ﴿ :, قال اهللا تعاىلما تدين بهوال يدخله الشك يف حقيقة   َيـةٖ ِمرۡ  ِف  تَـُك  فَ

ا ٓ َهٰٓ  ُبدُ َيعۡ  ّمِمَّ َ ۚ ُؤ َّ  ُبـُدونَ َيعۡ  َما ءِ ِ ٓ  ُبـدُ َيعۡ  َكَمـا إ ۚ َقۡبـ نـّمِـ ؤُُهمَءابَـا ا ُل  نَـّ
  . ]١٠٩ :هود[ ﴾١٠٩ َمنُقوٖص  َغۡيَ  يَبُهمۡ نَِص  وُهمۡ ـلَُمَوفُّ 
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  .واجب الدعوة
وال يقــــف دور املــــسلم عنــــد مفاصــــلة اجلاهليــــة والــــرباءة منهــــا, بــــل عليــــه 

دعـــوة النـــاس لإلســـالم مـــن جديـــد, ليحققـــوا الكفـــر  ثقيـــل هـــو حماولـــة واجـــٌب 
 وعليــه أن يــسري يف دعوتــه ,بالطــاغوت واإليــامن بــاهللا كــام جــاءت بــه رســل اهللا

 وهــو يواجــه جاهليــة كــالتي ☺عــىل ذات الــنهج الــذي ســار عليــه رســول اهللا 
ا, فكـل مـا حولنـا جاهليـة, ا وعـاد اليـوم غريًبـنعيشها اليوم, فاإلسالم بدأ غريبً 

جاهليـــة متمثلـــة يف عبـــادة األوثـــان واألرضحـــة والقبـــاب, وجاهليـــة متمثلـــة يف 
مـا أحلـه وتـرشيع مـا مل يـأذن بـه, وجاهليـة متمثلـة يف حتليل ما حرم اهللا وحتريم 

طاعة الرؤساء والعلامء فيام خيالف ديـن اهللا,  وجاهليـة متمثلـة يف التحـاكم إىل 
ــزل اهللا, وجاهليــة متمثلــة يف الــوالء لغــري  غــري رشيعــة اهللا, واحلكــم بغــري مــا أ

  .اهللا
لـواء الـدعوة ن هلذه اجلاهلية التي تتمسح باإلسالم وتزعم أهنـا حاملـة فمَ 

  إىل اهللا? 
  ل ـدين الذين يثابرون ويصابرون, ويتحملون كــائفة املوحــري طــا غــن هلــم

  ا كام كان?تضحية وألم ومشقة يف سبيل إحياء هذا الدين; ليعود ظاهرً 
ِ َال «: ☺قال رسول اهللا  ْمِر ابَّ

َ
يِت َقائَِمًة بِأ مَّ

ُ
  َال ، تََزاُل َطائَِفٌة ِمْن أ

َ ـْن خَ ـْم مَ رُّهُ ـيَُض  ْو خَ َذل
َ
مْ ـَّ يَ ـ حَ ،َفُهمْ الَ ـُهْم أ

َ
َ أ ِ

ْ
ِ َوهُ ـأ   ُروَن ـاهِ ـْم ظَ ـُر ابَّ
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  .)١(»اجَّاِس  بَلَ 
إن الـــذي جيـــب عليـــه أن يقـــف يف وجـــه هـــذه اجلاهليـــة هـــم العـــصبة املؤمنـــة 

من غـري حتريـف وال متييـع, ☺ التي اختارت أن تسري عىل طريق رسول اهللا 
ِ َهٰ  قُۡل  ﴿ دۡ  َسبِيِلٓ  ۦِذه

َ
ْ ُعوٓ أ َ  ا ِ ِۚ ٱ إ َّ  ٰ َ ۠  بَِصَيةٍ  َ نَا

َ
َبَعِنۖ ٱ َوَمنِ  أ ِ ٱ نَ َحٰ وَُسبۡ  تَّ َّ 

 ٓ ۠  َوَما نَا
َ
ۡ ٱ ِمنَ  أ   . ]١٠٨: يوسف[ ﴾١٠٨ كِيَ ُمۡشِ ل

 نْ قَ 
َ
َ  مُ ِ  أ ُ  «:قَاَل  ☺ يِبِّ  اجَّ ِن  عَ ، ؓ و إِنَّ َمثََل َمـا َنَعثَـيِن ابَّ

رًْضا،مِ  َوالِْعلْ بِِه ِمَن الُْهَدى
َ
َصاَب أ

َ
 فَاَكنَْت ِمنَْها َطائَِفٌة َطيِّبَـٌة ، َكَمثَِل َليٍْث أ

 ،قَِبلَِت الَْماءَ 
َ َ َ نْبَتَِت الْ

َ
َجاِدُب ، َوالُْعْشَب الَْكِثريَ  فَأ

َ
ْمـَسَكِت ، َواَكَن ِمنَْها أ

َ
 أ

ُ بَِها اجَّاَس ،الَْماءَ  ُبوا ِمنَْها وََسَقْوا َورَعَ ، َفنََفَع ابَّ َصاَب َطائَِفًة ِمنَْها ا،وْ  فرََشِ
َ
 َوأ

ْخَرى
ُ
  ُيْمِسُك َماًء َوَال  إِغََّما يِه ِقيَعاٌن َال ،أ

ً َ َ  فََذلَِك َمثَُل َمـْن َفُقـَه ، تُنِْبُت 
 ِ ُ بِهِ  َوَغَفَعُه بَِما َنَعثيَِنَ ،يِف ِديِن ابَّ  َوَمثَُل َمْن لَْم يَْرَفْع بَِذلَِك ، َفَعِلَم وََعلَّمَ ، ابَّ

 
ْ
رِْسلُْت بِهِ ،ًساَرأ

ُ
ِى أ

َّ ِ ا   .)٢(» َولَْم َفْقبَْل ُهَدى ابَّ
 ,☺وله ــج رســهـىل منـــــانته عــؤدي أمـالة اهللا, ونـــغ رسـبلّ ينا أن نُ ـجيب عل

  الم هو ــالة, واإلســالة هي الرســه, فالرسـدأ بــا إليه, ونبدأ بام بــا دعــو إىل مــندع
  . اجلاهليةاإلسالم, واجلاهلية هي

                                                 

  . رواه البخاري ومسلم)١(
  . رواه البخاري ومسلم)٢(
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 عــىل قــدر اســتطاعته, فــأول واجــب هــذا الواجــب يف عنــق كــل مــسلم كــلٍّ 
ــــد اهللا اعتقــــادً  , ثــــم يــــستقيم عــــىل ذلــــك وال  وعمــــًال ا وقــــوًال عــــىل العبــــد أن يوحِّ

ينقضه, ثم يدعو الناس إليه عىل بصرية, وجيتهد يف طاعة اهللا حتـى يكـون هـو 
عيـــه ويـــدعو إليـــه, قـــال اهللا تعـــاىلبذاتـــه صـــورة واقعيـــة مـــن اإلســـالم الـــذي ي : دَّ

ِينَ ٱ إِنَّ  ﴿ ْ  لَّ ُ ٱ َربَُّنا قَالُوا ْ َتَقٰ سۡ ٱ ُثمَّ  َّ ُل  ُموا ۡ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  تَتََنَّ َّ  ئَِكةُ َمَلٰٓ ل
َ
ْ  أ  َتَـافُوا

 َ ْ َتۡ  َو ۡ  َزنُوا ب
َ
ْ َوأ وا ِ  ِشُ وۡ  نُ َنۡـ ٣٠ تُوَعـُدونَ  ُكنـُتمۡ  لَّـِت ٱ نَّةِ لَۡ ٱب

َ
ٓ أ  ِف  ؤُُكمۡ ِلَـا

ِ َيوٰ لَۡ ٱ نۡ ٱ ة نُفُسُكمۡ  َتِهٓ تَشۡ  َما فِيَها َولَُكمۡ  ِخَرةِۖ ٱ َوِف  َيالُّ
َ
 َما فِيَها َولَُكمۡ  أ

ُعونَ  ٗ  ٣١ تَدَّ حۡ  َوَمنۡ  ٣٢ رَِّحيمٖ  َغُفورٖ  ّمِنۡ  نُُز
َ
ـن ٗ قَـوۡ  َسنُ أ ٓ  ّمِمَّ َ  َدَع ِ ِ ٱ إ َّ 

ۡ ٱ ِمنَ  إِنَِّن  َوقَاَل  الِحٗ َصٰ  وََعِمَل    .]٣٣ −٣٠:فصلت[ ﴾٣٣ لِِميَ ُمسۡ ل
ه, وُترفــع رايــة ال إهل إال اهللا, يعــود اإلســالم ظــاهرً  وســوف ا عــىل مــا ســوا

وُيعبـــــد اهللا وحـــــده, وُيكفـــــر بـــــام دونـــــه, ويعـــــود احلكـــــم بـــــرشيعة اهللا, وتـــــتحطم 
األصــنام, وُتــزال األوثــان, وُيكــرس الــصليب بــإذن اهللا, عــسى ذلــك أن يكــون 

  .اقريبً 
الـصرب يف مواجهـة اجلاهليـة, وأال يرتكـوا هلـا الطريــق فـام عـىل املـسلمني إال 

ن عــتــسري فيــه لوحــدها, وأن حيــذروا كــل احلــذر مــن الركــون إليهــا, أو التنــازل 
ا أن اإلســالم مل يــأِت لرتقيــع ا يف هــدايتها, وليــدركوا جيــدً يشء مــن الــدين طمًعــ

  . اجلاهلية بل جاء لينقضها من األساس ويعيد بناءها عىل قواعد احلق
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مون اجلاهليــة وصـــربوا هلــا وقعــدوا يف طريقهــا فـــسوف وكلــام واجــه املــسل
تتقهقــــر إىل الــــوراء, وتبحــــث هلــــا عــــن طريــــق للهــــروب, فالباطــــل ال يــــصمد يف 

ِ  ِذُف َنقۡ  بَۡل  ﴿مواجهة احلق,  َ  قِّ لَۡ ٱب  ﴾َزاهِـقٞ  ُهـوَ  فَإَِذا ۥَمُغهُ َفَيدۡ  ِطلِ َبٰ لۡ ٱ َ
بياء[   .]١٨: األ

ُ ٱ وََعدَ  ﴿: قـال اهللا تعـاىل ِ ٱ َّ ْ  ينَ لَّ ْ  ِمنُكمۡ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُـوا  ِت لَِحٰ لـصَّ
 ٱ ِف  لَِفنَُّهمۡ َتخۡ لََيسۡ 

َ
ِينَ ٱ لََف َتخۡ سۡ ٱ َكَما ِض ۡرۡل  لَُهـمۡ  َوَلَُمّكِـَنَّ  لِِهمۡ َقـبۡ  ِمن لَّ

ِيٱ دِيَنُهمُ  َلَُّهم لَُهمۡ  تََضٰ رۡ ٱ لَّ مۡ  فِِهمۡ َخـوۡ  دِ َبۡعـ ّمِـنۢ  َوَلَُبّدِ
َ
ۚ ٗنـأ  َ  ُبـُدونَِن َيعۡ  ا

ۚ  ٔٗ َشۡي  ِب  ُكونَ يُۡشِ  ٰ  دَ َبۡعـ َكَفرَ  َوَمن ا ْوَلٰٓ  لِـَك َذ
ُ
 ﴾٥٥ ِسُقونَ َفٰـلۡ ٱ ُهـمُ  ئِـَك فَأ

  .]٥٥: النور[
َهاَيٰٓ  ﴿:  الـــــــــوق يُّ

َ
ِينَ ٱ أ ْ  لَّ ْ ۡص ٱ َءاَمُنوا وا ْ  ِبُ ْ  َوَصابُِروا ْ ٱوَ  َوَرابُِطوا  تَُّقوا

َ ٱ   .]٢٠٠: نآل عمرا [ ﴾٢٠٠ لُِحونَ ُتفۡ  لََعلَُّكمۡ  َّ
ــــا يف حــــسن خلــــق ونجاًحــــا يتبعــــه مهللا  إنــــا نــــسألك صــــحة يف إيــــامن وإيامًن

ــن لنــا ديننــا مهللا , فــالح ألزمنــا كلمــة التقــوى, واجعلنــا أحــق هبــا وأهلهــا, ومكِّ
الـــذي ارتـــضيته لنـــا, واعـــصمنا مـــن الزيـــغ والـــضالل, واْجنُْبنـــا وَبنِينَـــا أن نعبــــد 

  .األصنام, واختم لنا باإلسالم

│  
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