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﷽  
فسنا وسـيئات ,إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه  ونعوذ باهللا من رشور أ

 وأشـهد أن ال إهل إال اهللا وحـده ال , من هيده اهللا فال مضل له, ومـن يـضلل فـال هـادي لـه,أعاملنا
  .ا  كثريً ا عبده ورسوله صىل اهللا عليه وعىل آله وسلم تسليًام رشيك له, وأشهد أن حممدً 

  : بعدأما
َهاَيٰٓ  ﴿: ق ــــول احلــــيق يُّ

َ
ْ عۡ ٱ لَّاُس ٱ أ ِيٱ َربَُّكمُ  ُبُدوا ِينَ ٱوَ  َخلََقُكمۡ  لَّ  ِمن لَّ

ِيٱ ٢١ َتتَُّقونَ  لََعلَُّكمۡ  لُِكمۡ َقبۡ   ٱ لَُكمُ  َجَعَل  لَّ
َ
ٰ  َ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 َ  لَُّكۡمۖ  اقٗ رِزۡ  تِ لََّمَر ْ َتۡ  فَ ِ  َعلُوا َّ نَدادٗ  ِ

َ
نُتمۡ  اأ

َ
 ﴾٢٢ َلُمونَ َتعۡ  َوأ

  .]٢٢− ٢١:البقرة[
ــرهم بــبعض خــصائص  النــاس عامــةخاطــب اهللا   بــأمر واحــد أن يعبــدوه وحــده, وذكَّ

ـه رهم بأ ه, فـذكَّ  اخلـالق وحـده وهـم الربوبية التـي تقتـيض إفـراد مـن اخـتص هبـا بالعبـادة دون سـوا
املخلوقــون, وهــو املــنعم علــيهم بأجنــاس الــنعم املتكفــل بــرزقهم ومــا حيتــاجون إليــه يف حيــاهتم, 
ون به هللا ويوحدونه فيه, وهو حجة عليهم تقتيض أن ُيفردوه بالعبادة وال يتوجهوا  وهذا مما يقرُّ

ـــا , فكيـــف مـــن خْلقـــه وعبـــٌد مـــن عبيـــدهه خملـــوٌق بـــيشء منهـــا لغـــريه, فكـــل مـــا ســـوا   يـــساوون خملوًق
ــــا مــــثلهم?! ?باخلــــالق  ألــــيس اهللا وحــــده هــــو ! وكيــــف يعبــــدون مــــن دون اهللا عبــــًدا خملوًق

  املستحق للعبادة?
 وال ةحجّ  غري من اهللا عىل افرتاءً  إال اهللا دون من  آلهة وأرباًبا ما يتخذونملرشكونفا

 إِنۡ  ﴿: , قال اهللا تعاىلورؤسائهم لشيوخهم وتقليًدا وشهواهتم ألهوائهم باًعااتّ  ولكن برهان,
ٓ  ِهَ  َّ ِ 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  لظَّ

 ٱ َوىَتهۡ  َوَما
َ
ٓ  َولََقدۡ  نُفُسۖ ۡل ّبِِهمُ  ّمِن َءُهمَجا ۡ ٱ رَّ فسهم أ يف تفكروا وول, ]٢٣: النجم[ ﴾٢٣ ُهَدىٰٓ ل

ه ال يستحق أحدٌ ويف خلق السموات واألرض لعلِ   أن ُيعبد وُيطاع وُيستسلم له إال اهللا موا أ
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ٓ ٱ ّمِنَ  زُقُُكميَرۡ  َمن قُۡل  ﴿: الواحد القهار الذي له اخللق وامللك واألمر, قال اهللا تعاىل َما  ءِ لسَّ
 ٱوَ 

َ
ن ِض ۡرۡل مَّ

َ
مۡ ٱ لُِك َيمۡ  أ  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 ُ َ  َفُقۡل  َّ فَ

َ
ٰ  ٣١ َتتَُّقونَ  أ ُ ٱ لُِكمُ َفَذ ۖ لَۡ ٱ َربُُّكمُ  َّ  دَ َبعۡ  َفَماَذا قُّ

َّ  قِّ لَۡ ٱ ِ ٰ ٱ إ َل ۖ لضَّ ٰ  ُل نَّ
َ
 وبراهني وحدانية اهللا يف فدالئل ,]٣٢−٣١: يونس[ ﴾٣٢ فُونَ تُۡصَ  فَأ

ه ال إهل إال الذي  فس واآلفاق, وتشهد بأ ألوهيته وربوبيته مبثوثة يف كل مكان تطالعنا يف األ
, معرضون اهللا آيات عن الناس أكثر ولكنّ  خلق السموات واألرض وبيده ملكوت كل يشء,

يِّن ﴿
َ
َمٰ ٱ ِف  َءايَةٖ  ّمِنۡ  َوَكأ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َو

َ
ونَ  ِض ۡرۡل  ِمنُ يُؤۡ  َوَما ١٠٥ رُِضونَ ُمعۡ  َهاَعنۡ  َوُهمۡ  َهاَعلَيۡ  َيُمرُّ

كۡ 
َ
ِ  َثُُهمأ ِ ٱب َّ  َّ ِ ۡشِ  َوُهم إ ِمُنوٓ  ١٠٦ ُكونَ مُّ

َ
فَأ
َ
ْ أ ن ا

َ
  أ

ۡ
ٰ  تَِيُهمۡ تَأ ِ ٱ َعَذاِب  ّمِنۡ  ِشَيةٞ َغ وۡ  َّ

َ
  أ

ۡ
 تَِيُهمُ تَأ

اَعةُ ٱ   .]١٠٧−١٠٥: يوسف[ ﴾١٠٧ ُعُرونَ يَشۡ  َ  َوُهمۡ  َتةٗ َبغۡ  لسَّ
 مِقـرٌّ  الكـون هـذا يف مـا وكـل ,أمـره ومـدّبر ومالكـه خالقـه بوحـدة شـاهدٌ  الكـون هذا يف ما كل
ة مـن ا, فـام حّجـا وكرًهـ وحـده, وكـل يشء خاضـع مستـسلم هللا طوًعـوألوهيته وحده اهللا بربوبية

َفَغـۡيَ  ﴿: قال اهللا تعـاىل ?لغري اهللاتوجه بيشء من العبادة لغري اهللا? وما حجة من أسلم حياته 
َ
 أ

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

َ
آل [ ﴾٨٣ َجُعـونَ يُرۡ  هِ َلۡـ اٗهـَوَكرۡ  ٗع َطوۡ  ِض ۡرۡل

  . ]٨٣: عمران
فـــسهم يقـــرون بـــأهنم مستـــسلمون هللا وحـــده قهـــرً  ا يف جـــزء كبـــري مـــن حيـــاهتم كـــام املـــرشكون أ

استـــسلمت لـــه املخلوقـــات مـــن حـــوهلم, ولكـــنهم مـــع هـــذا ال يوحـــدون استـــسالمهم وانقيـــادهم 
  خملــوقلعبــد حيــاهتم مــنا جــزءً  جيعلــونوخــضوعهم هللا وحــده يف اجلــزء اآلخــر مــن حيــاهتم, بــل 

 ال وهــو, ورازقهــم ومــالكهم خــالقهم هــوكأ والطاعــة والــسمع بالعبوديــة لــه يتوجهــون مــثلهم
 خلـق مـا اهللا أن علمـوا  وقـد, انـشورً  وال حيـاةً  وال موًتـا الا وال رزًقـو انفًعـ وال ا ًرض  هلـم يملـك

 ويـسلموا  ويطيعـوه ليعبـدوه اخللـق خلـق وإنـام ,والـسلطان واحلكـم امللك يف رشيكه ليكون اأحدً 
 ألـوان كـل مـن يتحـرروا أن علـيهم الواجـب فكـان ,شـيًئا بـه يـرشكوا  وال كلهـا حيـاهتم وحـده لـه

 ال واحـدٍ  لـرٍب  والتعظـيم والتقـديس واالستـسالم باخلـضوع كلهـم يتوجهوا و ,اهللا لغري العبودية
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ه, ويطيعون يسمعون وال ,غريه يعبدون ه ُمطـاعٌ   اهللاأرضعـىل  يكـون فـال لسوا  لـيس يف كـام سـوا
  . عام يرشكونبحانه وتعاىلس غريه, ُمطاعٌ  السامء

ا يف  من خلقه, من جعل هللا رشيكً  هللا وحده ال يشاركه فيه أحدٌ  خالٌص  إن العبادة حٌق 
 كان يف خصائص ربوبيته أو ألوهيته  آخر, والرشك باهللا سواءٌ عبادته فقد جعل مع اهللا اهلًإ 

 يأيت ينايف العبودية هللا ويناقضها من كل وجه, وهلذا نجد يف كتاب اهللا األمر بعبادة اهللا دائًام 
ري اهللا وإثباهتا هللا ا بالنهي عن اإلرشاك به, فال تتحقق عبودية اهللا إال بنفي العبادة عن غمقرونً 

ه ال إهل إال اهللا  وحده, وهلذا كان أول ما جيب عىل اإلنسان ليدخل يف دين اهللا أن يؤمن بأ
ه يعبد, فاإلنسان ال يكون عابدً  وعمًال ا وقوًال اعتقادً   ا هللا حتى يربأ من عبادة غريه, فمن زعم أ

 ال ُيعبد إال بالتوحيد, والتوحيد هو ا هللا, فاهللا اهللا ومل يتربأ من عبادة غريه ال يكون عابدً 
زل كتبه,  دين اهللا الذي ال يقبل غريه, وألجله خلق اهللا اإلنس واجلن, وبه أرسل رسله وأ

ٓ  ﴿: اهللا تعاىل قال فاجتمعت الرساالت كلها عىل كلمة واحدة هي كلمة ال إهل إال اهللا,  َوَما
رۡ 
َ
َّ  رَُّسولٍ  ِمن لَِك َقبۡ  ِمن َناَسلۡ أ ِ نَّهُ  هِ إَِلۡ  نُوِحٓ  إ

َ
ٓ ۥ أ َ  ٰ ٓ  هَ إَِل َّ ِ ۠  إ نَا

َ
بياء[ ﴾٢٥ ُبُدونِ عۡ ٱفَ  أ , ]٢٥: األ

ه, وينتفي هذا  ه ال إهل إال اهللا يقتيض عبادته وحده والرباءة من كل معبود سوا واإليامن بأ
ه قال ال أعبد أحدً   ا إالاإليامن بالتوجه بيشء من العبادة لغري اهللا; فمن قال ال إهل إال اهللا كأ

ا غريه, كام قال اهللا, 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 َّ  ٢٦ ُبُدونَ َتعۡ  ّمِمَّ ِ ِيٱ إ  لَّ

حقيقة التوحيد واملعنى  هوول إبراهيم هذا , فق]٢٧−٢٦: الزخرف[ ﴾٢٧ ِدينِ َسَيهۡ ۥ فَإِنَّهُ  َفَطَرِن 
 فاهللا  لرب العاملني, العبدما يستسلم به , وهذا هو أولالذي دلت عليه كلمة ال إهل إال اهللا

 أمر أال نعبد إال إياه, وأمر أن نعبده خملصني له الدين, وأمر أن نسلم له وحده, قال اهللا 
َّ  مُ كۡ لُۡ ٱ إِنِ  ﴿: تعاىل ِ ِ  إ َّ َمرَ  ِ

َ
  أ

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

َ
 لَّاِس ٱ َثَ أ

ٓ  ﴿: , وقال]٤٠: يوسف[ ﴾لَُمونَ َيعۡ  َ  ِمُروٓ  َوَما
ُ
ْ أ َّ  ا ِ ْ ِلَعۡ  إ َ ٱ ُبُدوا ٓ  ّلِينَ ٱ َلُ  لِِصيَ ُمۡ  َّ  ءَ ُحَنَفا

 ْ لَوٰ ٱ َوُيقِيُموا ْ َوُيؤۡ  ةَ لصَّ ۚ َكوٰ لزَّ ٱ تُوا ٰ  ةَ ٰ  ﴿ :وقال ,]٥: البينة[ ﴾٥ َقّيَِمةِ لۡ ٱ دِينُ  لَِك َوَذ ٰ  ُهُكمۡ فَإَِل  هٞ إَِل
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 ٰ سۡ ۥٓ فَلَهُ  ِحدٞ َو
َ
ْۗ أ ِ  لُِموا ۡ ٱ َوبَّشِ بع , أو يتّ ومل يأذن اهللا ألحد أن يعبد غريه, ]٣٤: احلج[ ﴾بِتِيَ ُمخۡ ل

 خالف رشع اهللا مل يأذن , وكل رشع, فكل ما ُعبد من دون اهللا فبغري إذن اهللاا غري رشعهرشعً 
ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َوَيعۡ  ﴿:به اهللا, قال اهللا تعاىل ِۡل  لَمۡ  َما َّ ۦ بِهِ  لَُهم َس لَيۡ  َوَما انٗ َطٰ ُسلۡ ۦ بِهِ  ُيَنّ

ٰ  َوَما ٞمۗ ِعلۡ  ٓ َهٰٓ  ﴿: , وقال]٧١: احلج[ ﴾٧١ نَِّصيٖ  ِمن لِِميَ لِلظَّ َ ْ ٱ ُمَناقَوۡ  ءِ ُؤ َُذوا  ۦٓ ُدونِهِ  ِمن تَّ
 ۖ   َ لَّوۡ  َءالَِهٗة

ۡ
ٖۖ  َطٰ بُِسلۡ  ِهمـَعلَيۡ  ونَ ـتُ يَأ ظۡ  نۡ ـَفمَ  َبّيِ

َ
ِ ٱ َل ـعَ  َتَىٰ فۡ ٱ ِممَّنِ  لَمُ أ  ﴾١٥ اَكِذبٗ  َّ

مۡ  ﴿: وقال ,]١٥:الكهف[
َ
ٰٓ  لَُهمۡ  أ ْ ُشََك ْ  ُؤا   لَمۡ  َما ّلِينِ ٱ ّمِنَ  لَُهم َشَُعوا

ۡ
ۚ ٱ بِهِ  َذنۢ يَأ ُ  َكَِمةُ  َ َولَوۡ  َّ

ٰ ٱ نَّ  َنُهۡمۗ بَيۡ  لَُقِضَ  لِ َفۡص لۡ ٱ ِلمٞ  َعَذاٌب  لَُهمۡ  لِِميَ لظَّ
َ
  .]٢١: الشورى[ ﴾٢١ أ

فــاإلرشاك بــاهللا يف عبادتــه أو يف حكمــه يعنــي اختــاذ معبــود مــع اهللا, وهــذا املعبــود هــو إهل مــن 
  .اإلسالماإليامن بربوبية اهللا وألوهيته وحده الذي عليه مدار ينايف عبده من دون اهللا, وهذا 

 عبـادة اهللا وحـده إىل  والرسل من قبله☺ دعوته  حقيقة التوحيد منوضوح من وبالرغم
ه إال أن هـذه احلقيقـة أصـبحت اليـوم شـيئً  قـع احليـاة, اا ال عالقـة هلـا نظرًيـوالكفر بعبادة ما سوا  بوا

 ويـربأ عمـًال  و وقـوًال  أن يعرف توحيد اهللا ويـؤمن بـه عقيـدةً ا يف كون الرجل مسلًام فلم َيُعد رشطً 
مـــن الــــرشك وأهلــــه, بــــل الــــرشط الوحيــــد هــــو أن يــــتلفظ بالــــشهادتني, فــــصار الفــــارق بــــني املــــسلم 

 بـل الـتلفظ هبـام فقـط, أمـا أن ☺والكافر ليس اإليـامن بالـشهادتني كـام رشعـه اهللا وبلَّغـه رسـوله 
ل ثـانوي ال ُيؤبـه ا هبام أو غري مـؤمن فهـذا أمـرٌ يكون اإلنسان مؤمنً  عليـه, وهـذا التميـع  لـه وال ُيعـوَّ

ق بـني ديـن اهللا وغـريه مـن األديـان يف مفهوم اإلسالم نتج عـن اجلهـل بحقيقـة التوحيـد الـذي يفـرّ 
 أن العبـد عـىل ينبغـي مـا أعظـم بـه والعمـل التوحيـد معرفـة كانـت وهلـذااجلاهليـة الوثنيـة الباطلـة; 

له عـم اهللا عـىل عبـد نعمـة  يف حيـصِّ الطريـق املوصـل  ملعرفـة يـههيد أن مـن أعظـمهـذه احليـاة, ومـا أ
 عنـه انحـرف اهللا إىل الطريـق معـامل عنـده تتـضح مل فمـنإليـه ويوفقـه لـسلوكه واالسـتقامة عليـه, 

ــه مــن املهتــدين, وال شــك أن الطريــق إىل اهللا يــشعر ال وهــو , فيــسلك ســبل الــضاللة وحيــسب أ
طــه املــسواحــدٌ  تقيم ودينــه  ال ثــاين لــه مــن ســلكه نجــا ومــن انحــرف عنــه خــاب وخــرس, وهــو رصا

القــيم الــذي هــدى إليــه نبيــه واصــطفاه لتبليغــه للنــاس كافــة, فمــن مل يوحــد اهللا مل يــسلك طريقـــه, 
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ِن  قُۡل  ﴿ :قال اهللا تعاىلومن مل يمت عىل التوحيد لن يدخل جنته,  ٰ  إِنَـّ ٓ  ِن َهـَد ٰ  َرّبِ َ ِ ٰ  إ  ٖط ِصـَر
ٰ إِبۡ  ّمِلَّةَ  اقَِيمٗ  ادِينٗ  َتقِيمٖ مُّسۡ  ۚ َحنِيفٗ  هِيمَ َر ۡ ٱ ِمـنَ  َكنَ  َوَما ا ِت  إِنَّ  قُـۡل  ١٦١ كِيَ ُمـۡشِ ل َ  َونُـُسِك  َصـ
ِ  َوَمَماِت  َيايَ َوَمۡ  َّ ٰ ۥۖ َلُ  َشِيَك  َ  ١٦٢ لَِميَ َعٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ ِمرۡ  لَِك َوبَِذ

ُ
۠  ُت أ نَـا

َ
ُل  َوأ وَّ

َ
ۡ ٱ أ  ﴾١٦٣ لِِميَ ُمـسۡ ل

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

 ّمههـم أكـرب ويـصري ,رقـدهتم مـن ويـستيقظوا  ,غفلـتهم من الناس ينتبه أن رجاء العظام, وأصوله
 العبوديـة ألـوان كافـة مـن ويتحـرروا  كـام رشع,الـدين لـه خملـصني اهللا يعبـدوا أن شـغلهم وأعظـم
 .لغريه

 ويعيننـا أمرنـا ُييـرسِّ  أنو ,الكـريم لوجهـه خالـًصا وجيعلـه العمـل اهـذ يف يبـارك أن اهللا نـسأل
ا يتقبـل وأن لنـا, ويغفـر ويـسددنا وهيـدينا ويوفقنـا ننـا ومـن منـَّ  هـذه إعـداد يف سـامهوا  الـذين إخوا
به هلم رخويدّ  سعيهم هلم ويشكر ,وتنسيقها وخترجيها بمراجعتها قاموا  والذين الرسالة  ليوم  ثوا
  .مضلني وال ضالني غري مهتدين هداة اجيعلن وأن ,يلقونه

  

│  
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ول الفصل
	
  اال

 ?ما هو الطاغوت
إذا : اَطَغـــى فـــالن َيْطَغـــى ُطْغَياًنـــ: ل نقـــو, مـــن الطغيـــان, وهـــو جمـــاوزة احلـــدمـــشتقالطـــاغوت 

ه   .)١(جاوز َحدَّ
ٰ  َهۡب ذۡ ٱ ﴿: قـال تعـاىل َ ِ هُ  نَ َعوۡ فِرۡ  إ  يعنـي جـاوز احلـد يف العـصيان ,]٢٤: طـه[ ﴾٢٤ َطـَغٰ  ۥإِنَـّ

۠  َفَقاَل  ﴿والتمرد عىل اهللا, وصار ينازع رب العاملني يف حقـه اخلـالص,  نَا
َ
 ٱ َربُُّكـمُ  أ

َ
ٰ ۡل َ ۡ ٢٤﴾ 

َهاَيٰٓ  نُ َعوۡ فِرۡ  َوقَاَل  ﴿:  وقـال,]٢٤: النازعـات[ يُّ
َ
ۡ ٱ أ ٰ  ّمِنۡ  لَُكم ُ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 ُظنُّـهُ  ّنِ  ُمـوَسٰ  هِ إَِل

َ
 ِذبِيَ َكٰـلۡ ٱ ِمـنَ  ۥَل

  .]٣٨: القصص[ ﴾٣٨
ا إِنَّا ﴿: وقـال تعـاىل ۡ ٱ َطَغا لَمَّ ٓ ل أي ) طغـى املـاء (,]١١: احلاقـة[ ﴾١١ ارَِيةِ لَۡ ٱ ِف  ُكمۡ َنٰ َحَلۡ  ءُ َما

  .♠ه حتى عال عىل كل يشء, وذلك يف زمن نوحجاوز حدَّ 
ٓ  ﴿ : وقولــه َّ ــ نَ نــَسٰ ۡلِ ٱ إِنَّ  َ ن ٦ َغٰٓ َلَۡط

َ
 يعنــي ,]٧ −٦: العلــق[ ﴾٧ َنٰٓ َتغۡ ۡســٱ رََّءاهُ  أ

  .)٢(يتجاوز حده ويستكرب عىل ربه
فـالن طـاٍغ إذا : ا, نقولة وليس لفظا غريبً ولفظ الطاغي والطغيان معروف يف هلجاتنا العامي

  .فات حده
فمــن طغــى وجتـــاوز احلــد يف العـــصيان والتمــرد عـــىل اهللا, وصــار ينـــازع رب العــاملني يف حقـــه 

  .اخلالص, فهو طاغوت
بد أن نعرف ما هـو حـد املخلـوق مـع خالقـه  ولكي نعرف حقيقة الطاغوت معرفة جيدة, ال

                                                 

  .خمتار الصحاح, وتاج العروس, ولسان العرب:  انظر معاجم اللغة مثل)١(
  .تفسري الطربي, والبغوي, وابن كثري:  انظر تفسري اآليات السابقة يف كتب التفسري املعروفة مثل)٢(
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  . أن يتعّداهالذي جيب أن يقف عنده وال جيوز له 

  .حد املخلوق مع خالقه
مـــن املعلـــوم أن اهللا وحـــده هـــو اخلـــالق لكـــل يشء وهـــو املالـــك لـــه, وهـــو رب اخللـــق أمجعـــني 
وســيدهم الــذي بيــده وحــده الــسيادة والــسلطان والتــرصف والتــدبري, ولــه وحــده األمــر واحلكــم, 

ه عبدٌ  ه ال يمكـن ألي  عـن خلقـ متفـردٌ  ال يـشارك اهللا يف يشء, فـاهللا  خملـوٌق وما سوا
خملــوق مهــام كــان أن يــشاركه يف أي يشء ممــا خيــتص بــه, فــال رشيــك هللا يف اخللــق وامللــك, وال يف 

 وال يف األلوهيـة والعبــادة, ,الـسلطان والــسيادة, وال يف التـرصف والتــدبري, وال يف األمـر واحلكــم
  . لكل ذي عقل ظاهرٌ وهذا

 ال يستطيع أن خيرج عـن حـد املخلوقيـة ,من عبيدهعبد و  اهللاواإلنسان خملوق من خملوقات
 اج عـــن حـــد العبوديـــة هللا فيـــصري ربـــلـــيس لـــه أن خيـــرو مـــن دونـــه, اا مـــع اهللا أو مالًكـــفيـــصري خالًقـــ

  . ا معهمعبودً 
َّ  نَس ۡلِ ٱوَ  نَّ لِۡ ٱ ُت َخلَقۡ  َوَما ﴿: قال اهللا تعاىل ِ ٓ  ٥٦ ُبُدونِ ِلَعۡ  إ رِيدُ  َما

ُ
ٓ  قٖ ّرِزۡ  ّمِن ُهمِمنۡ  أ  َوَمـا

 
ُ
ن رِيدُ أ

َ
َ ٱ إِنَّ  ٥٧ عُِمونِ ُيطۡ  أ زَّاُق ٱ ُهوَ  َّ ِ لۡ ٱ ُذو لرَّ ۡ ٱ ُقوَّة    .]٥٨−٥٦: الذاريات[ ﴾٥٨ َمتِيُ ل

 ۥَوَلُ  ﴿: يشرتك اإلنسان يف منزلة العبودية هللا مع كـل املخلوقـات مـن حولـه, قـال اهللا تعـاىل
ــن َمٰ ٱ ِف  َم ــسَّ ٰ ل  ٱوَ  تِ َو

َ
ٞ  ِضۖ ۡرۡل ُ  ُكّ ٰ  ۥلَّ ــونَ َق ــ أي كــٌل ,]٢٦: الــروم[ ﴾٢٦ نُِت ون لــه رُّ  لــه مطيعــون مِق

َمٰ ٱ ِف  َمن ُكُّ  إِن ﴿: بالعبوديـة, وقـال ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َو
َ
ٓ  ِض ۡرۡل َّ ِ  ،]٩٣: مـريم[ ﴾٩٣ ادٗ َعۡبـ لرَّٱ َءاِت  إ

َفَغۡيَ  ﴿: وقـال
َ
ِ ٱ دِينِ  أ سۡ  ۥٓ َوَلُ  ُغونَ َيبۡ  َّ

َ
َمٰ ٱ ِف  َمـن لَمَ أ ٰ لـسَّ  ٱوَ  تِ َو

َ
 هِ َلۡـ اٗهـَوَكرۡ  ٗع َطـوۡ  ِض ۡرۡل

   .]٨٣ :ل عمرانآ[ ﴾٨٣ َجُعونَ يُرۡ 

, ال يــشارك اهللا يف يشء, ال يف اخللــق وامللــك والــسلطان, وال يف األمــر هللا  عبــدٌ خملــوٍق فكــل 
  .واحلكم والترشيع, وال يف العبادة والطاعة

 هلــم خــدمٌ م م ألهنــم وأمــواهلهم يف أهلــيهم عبيــدهرضــون أن يــشاركيا ال  الــسادة منَّــوإذا كــان
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ـه مـالكهم وخـالقهم وهـم عبيـده,, فاهللا أْوىل أال يـشاركه أحـدٌ وحتت ملكهم فـإذا مل   مـن خلقـه أل
فسرَض ن   ه هللا خالق اخللق أمجعني ورهبم ومليكهم? ارضن فكيف نا بذلك أل

ُ ٱوَ  ﴿: قال تعـاىل َل  َّ ٰ  َضُكمۡ َبعۡ  فَضَّ َ ِينَ ٱ َفَما قِۚ لّرِزۡ ٱ ِف  ٖض َبعۡ  َ ْ فُّضِ  لَّ ٓ  لُوا  قِِهـمۡ رِزۡ  ّدِيبَِرا
 ٰ َ يۡ  َملََكۡت  َما َ

َ
ٓ  فِيهِ  َفُهمۡ  ُنُهمۡ َمٰ أ ۚ َسَوا فَبِنِعۡ  ٌء

َ
ِ ٱ َمةِ أ   .]٧١: النحل[ ﴾٧١ َحُدونَ َيۡ  َّ

ٗ  لَُكم َضََب  ﴿: وقـال تعـاىل َث نُفِسُكۡمۖ  ّمِنۡ  مَّ
َ
ا ّمِن لَُّكم َهل أ يۡ  َملََكۡت  مَّ

َ
 ّمِن ُنُكمَمٰ أ

 ٓ َك نُتمۡ  ُكمۡ َنٰ َرزَقۡ  َما ِف  ءَ ُشَ
َ
ٓ  فِيهِ  فَأ نُفـَسُكمۚۡ  َكِخيَفـتُِكمۡ  َتَـافُوَنُهمۡ  ءٞ َسَوا

َ
ٰ  أ ُل  لَِك َكـَذ  ُنَفـّصِ

ٰ ٱ   .]٢٨: الروم[ ﴾٢٨ قِلُونَ َيعۡ  اٖ لَِقوۡ  ِت َي

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

 ومــــن ?ا الــــسؤال لنــــرى مــــن وقــــف عنــــد حــــد العبوديــــة هللابحاجــــة إىل أن نعــــرف جــــواب هــــذ
ا هللا  ومـن صـار رشيًكــ?ا منهــا لغـريه ومـن رصف شـيئً ? مـن أخلـص العبوديــة هللا وحـده?جتاوزهـا

  ?يف ربوبيته أو ألوهيته
 مـن الـسموات واألرض واملالئكـة والـدواب واألشـجار أما سائر اخللق غري اإلنس واجلـن
 واجلبـــال, كلهـــم التزمـــوا حـــد العبوديـــة, ووقفـــوا عنـــدها, واألحجـــار والـــشمس والقمـــر والنجـــوم

  .وأسلموا هللا وحده
 :وأما اإلنس واجلن فقد انقسموا إىل قسمني

ا, وتـربؤوا مـن كـل مـا الذين مل يتجاوزوا حد العبوديـة هللا, ومل يـرشكوا بـه شـيئً : القسم األول
ُكورُ ٱ ِعَبادِيَ  ّمِنۡ  يلٞ َوقَلِ ﴿: , قـال اهللا تعـاىلامن دونه, وهؤالء هم األقلـون عـددً ُيعبد   ﴾١٣ لـشَّ

َق  َولََقدۡ  ﴿:  وقـال,]١٣: أسب[ َبُعوهُ ٱفَ  ۥَظنَّهُ  لِيُس إِبۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  َصدَّ َّ  تَّ ِ ۡ ٱ ّمِـنَ  افَرِيقٗ  إ  ﴾٢٠ ِمنِيَ ُمـؤۡ ل
  .أهل التوحيد الذين قالوا ربنا اهللا ثم استقاموا وهم  ,]٢٠: أسب[

ــاين يــة هللا وأرشكــوا معــه غــريه, وهــم أوليــاء الــشيطان الــذين جتــاوزوا حــد العبود: القــسم الث
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ــونَ َيعۡ  ﴿, ا, وهــم األكثــرون عــددً املــرشكون بــاهللا غــريهوحزبــه  ــَت نِعۡ  رِفُ ِ ٱ َم ــمَّ  َّ ــا ُث  يُنِكُروَنَه
كۡ 
َ
ٰ لۡ ٱ َثُُهمُ َوأ   .]٨٣: النحل[ ﴾٨٣ فُِرونَ َك

  .  اهللافصاروا معبودين معينازعه يف ربوبيته وألوهيته,  هللا امن صار رشيكً منهم 
  .اهللاعابدين لغري ومنهم الذين خرجوا عن عبودية اهللا إىل عبودية غريه, فصاروا 

ٓ  ۦٓ ُدونِهِ  ِمن ُعونَ يَدۡ  إِن ﴿: قـال اهللا تعـاىل َّ ِ ٰ  إ َّ  ُعونَ يَدۡ  ن اثٗ إَِن ِ رِيدٗ  انٗ َطٰ َشيۡ  إ  لََّعَنـهُ  ١١٧ امَّ
ۘ ٱ ُ َِذنَّ  َوقَاَل  َّ تَّ

َ
فۡ  ابٗ نَِصي ِعَبادِكَ  ِمنۡ  َل   . ]١١٨−١١٧ :النساء[ ﴾١١٨ اُروٗض مَّ

اخلروج عـــن عبوديـــة اهللا وتوحيـــده مل حيـــصل إال مـــن اجلـــن واإلنـــس, أمـــا ســـائر اخللـــق فقـــد فـــ
ــًض   مل خيــرج عــن عبوديــة اهللا ا مــن اجلــن واإلنــس فريــٌق التزمــوا حــد العبوديــة ومل خيرجــوا عنهــا, وأ

  .وحده
 إمــا أن يــصري خــرج عــن عبوديــة اهللا وحــده والعبوديــة إن مل تكــن كلهــا هللا فهــي لغــريه, فمــن

  .ا من دون اهللا فهو طاغوتا من دونه, فإن صار معبودً ا لغري اهللا أو يصري معبودً عابدً 
ى عــــىل حــــق الربوبيــــة واأللوهيــــة خلــــالق فالطــــاغوت هــــو مــــن جتــــاوز حــــدَّ   العبوديــــة هللا وتعــــدَّ

  .ا هللالسموات واألرض وصار رشيكً 
 :ت يف كتاب اهللا ورد ذكر الطاغووهبذا املعنى 
ِ  ُفرۡ يَكۡ  َفَمن ﴿: قـال اهللا تعـاىل ٰ ٱب ِ  ِمنۢ َوُيؤۡ  ُغوتِ لطَّ ِ ٱب ِ  َسَك َتمۡ سۡ ٱ َفَقدِ  َّ ِ ُعرۡ لۡ ٱب  َ  َقٰ ُوثۡ لۡـٱ َوة

ۗ  نفَِصامَ ٱ ُ ٱوَ  لََها ُ ٱ ٢٥٦ َعلِيمٌ  َسِميعٌ  َّ ِينَ ٱ َوِلُّ  َّ ْ  لَّ لَُمٰـٱ ّمِـنَ  رُِجُهمُيۡـ َءاَمُنـوا َ  ِت لظُّ ِ ورِۖ ٱ إ  لُـّ
ِينَ ٱوَ  ْ َكَفُروٓ  لَّ وۡ  ا

َ
ٓ أ ٰ ٱ ؤُُهمُ ِلَا َ  لُّورِ ٱ ّمِنَ  رُِجوَنُهمُيۡ  ُغوُت لطَّ ِ لَُمٰ ٱ إ ْوَلٰٓ  ِتۗ لظُّ

ُ
ۡص  ئَِك أ

َ
 لَّارِۖ ٱ ُب َحٰ أ

ونَ َخٰ  فِيَها ُهمۡ    .]٢٥٧−٢٥٦: البقرة[ ﴾٢٥٧ ِلُ
ــ ذكــر رشًطــنالحــظ يف اآليــة األوىل أن اهللا  ًء ملــن أتــى هبــذا ال رشط, أمــا الــرشط ا وجــزا

ٰ ٱبِـ ُفـرۡ يَكۡ  َفَمن ﴿: فقولـه ِ ٱبِـ ِمنۢ َوُيـؤۡ  ُغوتِ لطَّ  َفَقـدِ  ﴿: , وأمـا جـزاء هـذا الـرشط فقولـه﴾َّ
ِ  َسَك َتمۡ سۡ ٱ ِ ُعرۡ لۡ ٱب ۡ ٱ َوة ۗ  نفِـَصامَ ٱ َ  َقٰ ُوثۡ ل , والعـروة الـوثقى هـي اإلسـالم, أو هـي ال إهل إال ﴾ لََهـا

 واإليــــامن بــــاهللا هــــو حقيقــــة اإليــــامن بــــال إهل إال اهللا, اهللا, واملعنــــى واحــــد; ألن الكفــــر بالطــــاغوت
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  .وهي أصل اإلسالم الذي ال يصح إال به
ِ  ِف  َناَبَعثۡ  َولََقدۡ  ﴿:  اهللا تعـاىلوقـال ةٖ  ُكّ مَّ

ُ
ً  أ نِ  رَُّسو

َ
ْ عۡ ٱ أ َ ٱ ُبُدوا ْ جۡ ٱوَ  َّ ٰ ٱ َتنُِبـوا  ﴾ ُغـوَتۖ لطَّ

ِينَ ٱوَ  ﴿:  وقـال,]٣٦: النحـل[ ْ جۡ ٱ لَّ ٰ ٱ َتنَُبوا ن ُغوَت لطَّ
َ
نَـابُوٓ  ُبـُدوَهاَيعۡ  أ

َ
ْ َوأ َ  ا ِ ِ ٱ إ  ىٰۚ بُـۡشَ لۡ ٱ لَُهـمُ  َّ

 ۡ   .]١٧: الزمر[ ﴾١٧ ِعَبادِ  فَبَّشِ
بد من دونهذه اآليات الثالث ُيفهم منها أن الطاغوت    .اهللا هو كل ما عُ

  :وهبذا املعنى العام للطاغوت جاء تفسري العلامء من الصحابة والتابعني وغريهم
ـه [ : ن جرير الطـربي يف تفـسريهقال اب كـل ذي والـصواب مـن القـول عنـدي يف الطـاغوت أ

بد من دونه, إما بقهرٍ اهللا عىل طغيانٍ  ا كان ذلك  ممن عبده له, إنسانً  منه ملن عبده, وإما بطاعةٍ , فعُ
  .ا ما كان من يشء, أو كائنً ا, أو صنامً ا, أو وثنً املعبود, أو شيطانً 

َغـــُووُت ال :وأرى أن أصـــل الطـــاغوت  ,ره إذا َعـــَدا قـــدْ : يطغـــو طغـــا فـــالنٌ : مـــن قـــول القائـــل,طَّ
   .ـه. ا)١(]فتجاوز حّده

ِ  ُفرۡ يَكۡ  َفَمن ﴿ :وقولـه[ : قـال ابـن كثـري ٰ ٱب ِ  ِمنۢ َوُيؤۡ  ُغوتِ لطَّ ِ ٱب ِ ُعرۡ لۡ ٱبِـ َسَك َتۡمـسۡ ٱ َفَقدِ  َّ  َوة
ۡ ٱ عبادة كل مـا يعبـد مـن دون األنداد واألوثان وما يدعو إليه الشيطان من  أي مـن خلـع ﴾َقٰ ُوثۡ ل

ـاهللا ِ  َسَك َتمۡ سۡ ٱ َفَقدِ  ﴿ده وحـده, وشـهد أن ال إهل إال هـو د اهللا فعَبـ, ووحَّ ِ ُعرۡ لۡ ٱب ۡ ٱ َوة  : أي﴾َقٰ ُوثۡ ل
  ..فقد ثبت يف أمره واستقام عىل الطريقة املثىل والرصاط املستقيم

ـــه الـــشيطان, قـــالوقـــال بعـــد أن ذكـــر قـــول عمـــر ؓ ه يف ومعنـــى قولـــ:  يف الطـــاغوت بأ
ا فإنه يشمل كل رش كان عليه أهـل اجلاهليـة مـن عبـادة األوثـان  إنه الشيطان قوي جدً :الطاغوت

  .ـه.ا )٢(]والتحاكم إليها واالستنصار هبا
لَمۡ  ﴿:  قولـه تعـاىلويف

َ
َ  تَرَ  أ ِ ِينَ ٱ إ نَُّهمۡ  ُعُمونَ يَزۡ  لَّ

َ
ْ  أ ٓ  َءاَمُنوا نزَِل  بَِما

ُ
ٓ  َك إَِلۡ  أ نـزَِل  َوَمـا

ُ
 ِمـن أ

                                                 

  .سورة البقرةمن  ٢٥٦ عند اآلية , انظر تفسري الطربي)١(
 . تفسري ابن كثري)(٢
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ن يُرِيُدونَ  لَِك َقبۡ 
َ
ْ َيَتَحاَكُموٓ  أ َ  ا ِ ٰ ٱ إ ِمُروٓ  قَدۡ وَ  ُغوتِ لطَّ

ُ
ْ أ ن ا

َ
ْ يَكۡ  أ يۡ ٱ َوُيرِيـدُ  ۦۖ بِـهِ  ُفُروا ن نُ َطٰ لـشَّ

َ
 أ

ٰ  يُِضلَُّهمۡ  ۢ َضَل   .]٦٠: النساء[ ﴾٦٠ ابَعِيدٗ  َ
ه أو  هــو: اآليــةهــذه املــراد بالطــاغوت يف  ــه وهــوا مــن يتحــاكم إليــه النــاس فــيحكم بيــنهم برأ

  . وحدهاهللا رشع ىلإ حكمه يف رجعي البأحكام وقوانني وترشيعات مل يأذن هبا اهللا, و
فالتحـــاكم جيـــب أن يكـــون لـــرشع اهللا وحـــده ألن هـــذا مـــن مقتـــىض عبوديـــة اهللا وحـــده, ومـــن 

  .م إليه من حاكم بغري ما رشع اهللا فهو طاغوتوكِ ُحت 
لَمۡ  ﴿: قال ابن كثري يف تفسري قولـه تعـاىل

َ
َ  تَرَ  أ ِ ِينَ ٱ إ نَُّهـمۡ  ُعُمـونَ يَزۡ  لَّ

َ
ْ  أ ٓ  َءاَمُنـوا نـزَِل  بَِمـا

ُ
 أ

 ِ ٓ  َك َلۡ إ نزَِل  َوَما
ُ
ن يُرِيُدونَ  لَِك َقبۡ  ِمن أ

َ
ْ َيَتَحاَكُموٓ  أ َ  ا ِ ٰ ٱ إ إنكـار هـذا [  :]٦٠ :النـساء[ ﴾...ُغـوتِ لطَّ

بيـاء األقـدمني عىل من يدّ من اهللا  ـزل اهللا عـىل رسـوله وعـىل األ  وهـو مـع ,عي اإليـامن بـام أ
كــر يف ســبب ة رســوله, كــام ذُ ذلــك يريــد أن يتحــاكم يف فــصل اخلــصومات إىل غــري كتــاب اهللا وســن

ــصار ورجــل مــن اليهــود ختاصــام:نــزول هــذه اآليــة  : فجعــل اليهــودي يقــول, أهنــا يف رجــل مــن األ
 , يف مجاعـة مـن املنــافقني: وقيـل. بينـي وبينـك كعـب بـن األرشف: وذاك يقـول.بينـي وبينـك حممـد

ـ,ممن أظهـروا اإلسـالم  مـن  ذلـك, واآليـة أعـمُّ  وقيـل غـري.ام اجلاهليـة أرادوا أن يتحـاكموا إىل حكَّ
 وحتــاكموا إىل مــا ســوامها مــن الباطــل, وهــو ,ذلــك كلــه, فإهنــا ذامــة ملــن َعــَدل عــن الكتــاب والــسنة

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

ن َمن حتاكم أو حاَكم إىل غري ما جاء أخرب سبحانه أُثّم  [ :وقال ابن القيم يف إعالم املوقعني
م الطاغوت وحتاكم إليه كل ما جتاوز به العبد حده ِمـن معبـود : والطاغوت. به الرسول فقد َحكَّ

أو متبوع أو مطاع, فطاغوت ُكل قوم َمن يتحاكمون إليه غري اهللا ورسوله, أو يعبدونه ِمـن دون 
ــــــه طاعـــــة هللا; فهــــــذه بعونـــــه عـــــىل غــــــري بـــــصرية ِمــــــن اهللا, أو ياهللا, أو يتّ  طيعونـــــه فــــــيام ال يعلمـــــون أ

ت أكثرهم ممن أعرض عـن عبـادة اهللا  طواغيت العاَمل إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأ
                                                 

 . تفسري ابن كثري)١(
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إىل عبـــادة الطـــاغوت, وعـــن التحـــاكم إىل اهللا ورســـوله إىل التحـــاكم إىل الطـــاغوت, وعـــن طاعتـــه 
   .ـه.ا )١(]ت ومتابعتهومتابعة رسوله إىل طاعة الطاغو

ن يُرِيُدونَ ﴿ :وقال ابن جرير الطربي يف تفسريه لقوله تعاىل
َ
ْ َيَتَحاَكُموٓ  أ َ  ا ِ ٰ ٱ إ   :﴾ُغوتِ لطَّ

  .  ويرضون بحكمه من دون حكم اهللا,ون عن قولهرُ يعني إىل من يعظِّمونه ويصدُ  [ 
مـن اليهـود يف خـصومة  وقد ُذكر أن هذه اآلية نزلت يف رجل من املنـافقني دعـا رجـًال : وقال

  . بني أظهرهم☺ان ليحكم بينهم, ورسول اهللا كانت بينهام إىل بعض الكهّ 
, )٢()كعــب بــن األرشف(الطــاغوت رجــل مــن اليهــود كــان ُيقــال لــه : عــن ابــن عبــاس: وقــال

ــزل اهللا وإىل الرســول لــيحكم بيــنهم  بــل نحــاكمكم إىل كعــب, :ا  قــالو,وكــانوا إذا مــا ُدعــوا إىل مــا أ
ن يُرِيُدونَ ﴿ :هفذلك قول

َ
ْ َيَتَحاَكُموٓ  أ َ  ا ِ ٰ ٱ إ   .ـه.ا )٣(]﴾ُغوتِ لطَّ

ـصار : عن الشعبي قـال[ : زي وغريه يف سبب نزول هذه اآليةوَ رْ روى املَ  كـان رجـل مـن األ
ـــه مـــسلمٌ ممـــن يـــزعُ  ـــصار يـــدعو م أ  بينـــه وبـــني رجـــل مـــن اليهـــود خـــصومة, فجعـــل الـــذي مـــن األ

ــــه قــــد علــــم أهنــــم يأخــــذون الرِ اليهــــودي إىل أن حياكمــــه إىل أهــــل دينــــه; شــــوة يف احلكــــم, وكــــان  أل
ه قد علم أهنـم ال يأخـذون : أو قال☺اكم إىل النبي اليهودي يدعوه إىل أن ُحي   إىل املسلمني; أل

لـَـمۡ  ﴿ : مــن جهينــة, فنزلــتشــوة يف احلكــم, فاتفقــا عــىل أن يتحــاكام إىل كــاهنٍ الرِ 
َ
ــرَ  أ َ  تَ ِ ِيــنَ ٱ إ  لَّ

نَُّهمۡ  ُعُمونَ يَزۡ 
َ
ْ  أ ٓ  َءاَمُنوا نـزَِل  بَِمـا

ُ
ٓ  َك إَِلۡـ أ نـزَِل  َوَمـا

ُ
ن يُرِيـُدونَ  لِـَك َقبۡ  ِمـن أ

َ
ْ َيَتَحـاَكُموٓ  أ َ  ا ِ  إ

ٰ ٱ ِمـُروٓ  َوقَـدۡ  ﴿ي إىل الكـاهن, أ ﴾ُغوتِ لطَّ
ُ
ْ أ ن ا

َ
ْ يَكۡ  أ الـذي ( ُأمـر هـذا يف كتابـه : قـال﴾ۦۖ بِـهِ  ُفـُروا

ه مسلم    .ـه.ا )٤(])اليهودي(, وُأمر هذا يف كتابه )يزعم أ

                                                 

 . عن رب العاملني إعالم املوقعني)١(
 .ا يف قومه, وكانوا حيتكمون إليه رجل من اليهود من رؤسائهم وأحبارهم, كان مطاعً )٢(

 . تفسري الطربي)(٣
ًض زِ وَ رْ  كتاب تعظيم قدر الصالة  للمَ )٤(  .اي, ورواه الطربي أ
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َْها : َجابِرٌ اَل قَ وَ [ : قـال البخـاري َ
َواِليُت الَّيِت َفتََحاَكُموَن إِ  يِف ُجَهيْنَـَة َواِحـٌد، :اَكنَِت الطَّ

ْسلََم َواِحدٌ 
َ
ِ أ ٍّ َواِحدٌ ،َو َ ِ لُكِّ  انٌ ، َو يَْطانُ  )١( ُكهَّ ُل َعلَيِْهُم الشَّ   .ـه.ا )٢(]َفزْنِ

ــــواع الطــــاغوت  ألن العــــرب يف اجلاهليــــة كــــانوا يرجعــــون إلــــيهم فــــيام ;والُكّهــــان نــــوع مــــن أ
  .تنازعوا فيه حلل خصوماهتم وفض نزاعهم, فيحكمون بينهم بام يرونه

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

ُ
ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  بِ ِكَتٰ لۡ ٱ ّمِنَ  انَِصيبٗ  أ ٰ ٱوَ  ِت بۡ لِۡ ٱب  وتِ غُ لطَّ

ِينَ  َوَيُقولُونَ  ْ  لِلَّ ٓ َهٰٓ  َكَفُروا َ هۡ  ءِ ُؤ
َ
ِينَ ٱ ِمنَ  َدىٰ أ ْ  لَّ ً  َءاَمُنوا   .]٥١: النساء[ ﴾٥١ َسبِي

ًال    : منهاذكر ابن جرير الطربي يف تفسري اجلبت والطاغوت أقوا
ــدي األصــنام يعــّرب ,اجلبــت األصــنام: عــن ابــن عبــاس[  ون  والطــاغوت الــذين يكونــون بــني أ

  .ذب ليضلوا الناسعنها الك
 ,اجلبــت الــسحر, والطــاغوت الــشيطان يف صــورة إنــسان يتحــاكمون إليــه: وذكــر عــن جماهــد
  .وهو صاحب أمرهم

  . بن أخطب, والطاغوت كعب بن األرشف ُحييُّ  اجلبت:اكعن الضحّ وذكر 
ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  ﴿والصواب من القـول يف تأويـل : وقال الطربي ٰ ٱوَ  ِت ۡبـلِۡ ٱب : ل أن يقـا﴾ُغـوتِ لطَّ
قون بمعبودَ   .  ويتخذوهنام إهلني,ن من دون اهللا يعبدوهنام من دون اهللايْ يصدِّ

 أو طاعــة أو خــضوع ,وذلــك أن اجلبــت والطــاغوت اســامن لكــل معظــم بعبــادة مــن دون اهللا
  .  أو شيطانٍ  أو إنسانٍ ا ما كان ذلك املعظم من حجرٍ  كائنً ,له

ليــة تعبــدها كانــت معظمــة بالعبــادة وإذ كــان ذلــك كــذلك وكانــت األصــنام التــي كانــت اجلاه
طيعهـــا يف ا وطواغيـــت, وكـــذلك الـــشياطني التـــي كانـــت الكفـــار تُ وًتـــبُ مـــن دون اهللا فقـــد كانـــت ُج 

                                                 

ــ الكُ )١( عي مطالعــة علــم الغيــب وخيــرب النــا:انّه س عــن الكــوائن, مــنهم مــن يــزعم أن لــه  مجــع كــاهن, وهــو الــذي يــدَّ
ـه يعـرف األمـور بفهـم ُأعطيـه, ومـنهم مـن كـان  عي أ رفقاء من اجلن وتابعة ُتلقي إليه األخبار, ومنهم من كان يـدَّ

  .يستعمل األقداح
   . صحيح البخاري)٢(
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 مــنهام مــا قــاال يف أهــل الــرشك بــاهللا, معــصية اهللا, وكــذلك الــساحر والكــاهن اللــذان كــان مقبــوًال 
 ألهنــام كانــا مطــاعني يف أهــل ملــتهام مــن اليهــود يف ; بــن أخطــب وكعــب بــن األرشفيــيُّ وكــذلك ُح 

  .ـه.ا )١(]بتني وطاغوتني فكانا جِ ,الكفر به وبرسولهمعصية اهللا و
روى البخـاري ومـسلم عـن أيب  فقـد ☺أما مـا جـاء مـن ذكـر الطـاغوت يف سـنة رسـول اهللا 

ُ اجَّاَس يَْوَم الِْقيَاَمِة َفيَُقـوُل َمـْن اَكَن .. « :☺ قـال رسـول اهللا : قـال ؓ هريـرة جَيَْمُع ابَّ
ْمَس ،َفْعبُُد َشيْئًا فَلْيَتْبَْعهُ  ْمَس الشَّ  ، َوَيتْبَُع َمْن اَكَن َفْعبُُد الَْقَمَر الَْقَمرَ ، َفيَتْبَُع َمْن اَكَن َفْعبُُد الشَّ

َواِليَت  َواِليَت الطَّ   .)٢(»...َويَتَْبُع َمْن اَكَن َفْعُبُد الطَّ
َواِليَت « :☺قولـه  َواِليَت الطَّ و مـا ُيعبـد مـن , الطـاغوت هنـا هـ»َوَيتْبَُع َمْن اَكَن َفْعبُُد الطَّ

. كـــل مـــن ريض أن ُيعبـــد مـــن دون اهللادون اهللا, يـــدخل يف ذلـــك األصـــنام واألوثـــان والـــشيطان و
ْ حۡ ٱ ﴿: قال تعـاىل وا ِينَ ٱ ُشُ ْ  لَّ زۡ  َظلَُموا

َ
ٰ َوأ ْ  َوَما َجُهمۡ َو ِ ٱ ُدونِ  ِمـن ٢٢ ُبُدونَ َيعۡ  َكنُوا  ُدوُهمۡ ۡهـٱفَ  َّ

 ٰ َ ِ ٰ  إ   .  ]٢٣−٢٢ :الصافات [ ﴾٢٣ ِحيمِ لَۡ ٱ ِط ِصَر
ــَت « :قولــه[  :قــال النــووي َواِلي سائي  هــو مجــع طــاغوت, قــال الليــث وأبــو عبيــدة والِكــ»الطَّ

ومجاهري أهل اللغة الطاغوت كل ما ُعبد مـن دون اهللا تعـاىل, وقـال ابـن عبـاس ومقاتـل والكلبـى 
  .ـه.ا )٣(]وغريهم الطاغوت الشيطان, وقيل هو األصنام

 .التعريف اجلامع للطاغوت
ف الطاغوت تعريفً ل ما سبمن خال واعهاا جامعً ق يمكن أن نعرِّ   :  يشمل كل أ

 عىل حق الربوبية واأللوهية, وصار هللاهو كل من جتاوز حد العبودية : الطـاغوت , وتعدَّ
  .  ينازعه يف حقه اخلالصهللاا رشيكً 

                                                 

  . تفسري الطربي)١(
   .رواه البخاري ومسلم) ٢(
  . رشح صحيح مسلم للنووي)٣(
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ه بذلك قد جتاوز حدّ  ق  غـريه مـن اخللـق, وتعـدى عـىل حـ نفـسه, وحـدّ وهذه قمة الطغيان أل
  ربه, فأي طغيان أعظم من هذا?

ا مــن دون  وصــار معبــودً  هللا, فتجــاوز هــذا احلــدّ اه أن يكــون عبــدً فحــدّ :  نفــسهوزتــه حــدّ أمــا جما
  .اهللا

 هم أن يكونـــــوا عبيـــــدا هللا, فتجـــــاوز هـــــذا احلـــــدّ فحـــــدّ :  غـــــريه مـــــن اخللـــــقوأمـــــا جماوزتـــــه حـــــدّ 
  .وأخرجهم من عبودية اهللا وعبَّدهم لنفسه

يــه عــىل حــ وحــده, فتعــدى هــذا فحــق اهللا أن تكــون العبــادة كلهــا خالــصة لــه : ق اهللاوأمــا َتَعدِّ
  . يف خصائص ألوهيته ُيعبد من دونه, وُيرشك معه هللا,ااحلق وصار نِد 

ا, هذه هي حقيقة الطاغوت, أو لِنَُقْل حقيقة الطغيان الـذي صـار بـه املخلـوق احلقـري طاغوًتـ
  .وهي قمة الطغيان والتمرد عىل اهللا 

, وهــو اجلــامع ☺ خالصــة مــا ورد يف كتــاب اهللا وســنة رســولهوهــذا التعريــف اجلــامع هــو 
  .ألقوال أهل العلم

ـه كـل ذي [ : وهذا ما ذكره اإلمام الطربي بقوله والصواب من القول عندي يف الطاغوت أ
ا كــان  ممــن عبــده لــه, إنــسانً  منــه ملــن عبــده, وإمــا بطاعــةٍ بــد مــن دونــه, إمــا بقهــرٍ  عــىل اهللا, فعُ طغيــانٍ 

  .ـه. ا)١(]ا ما كان من يشء, أو كائنً ا, أو صنًام ا, أو وثنً  شيطانً ذلك املعبود, أو
والطغيـان جمـاوزة احلـد, وهـو الظلـم .. .والطاغوت فعلوت من الطغيـان,[ : وقال ابن تيمية

 ☺ا لـــــذلك طـــــاغوت; وهلـــــذا ســـــمى النبـــــي  فـــــاملعبود مـــــن دون اهللا إذا مل يكـــــن كارًهـــــ.والبغـــــي
ـــَت « :ا قـــالاألصـــنام طواغيـــت يف احلـــديث الـــصحيح مّلـــ َواِلي ـــُد الطَّ ـــْن اَكَن َفْعبُ ـــُع َم َوَيتْبَ

َواِليَت    كان مقبـوًال باع غري اهلدى ودين احلق, سواءٌ  واملطاع يف معصية اهللا, واملطاع يف اتّ .»الطَّ
 مــــن يما أمــــره املخــــالف ألمــــر اهللا, هــــو طــــاغوت; وهلــــذا ُســــخــــربه املخــــالف لكتــــاب اهللا, أو مطاًعــــ

                                                 

  . تفسري الطربي)١(
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  ـه.ا )١(]ا طغاةً ى اهللا فرعون وعادً مّ وكم إليه من حاكم بغري كتاب اهللا طاغوت, وَس ُحت 
ًض   , أو شـيطان, مـن إنـسان;م بغري طاعة اهللا ورسولهم ومتعظِّ ظَّ عَ والطاغوت كل مُ [ : اوقال أ

   .ـه.ا )٢(]أو يشء من األوثان
ــًض  ه مــن والطــاغوت هــو كــل مــا جتــاوز بــه العبــد حــدّ [ : ا هــو مــا ذكــره اإلمــام ابــن القــيم بقولــهوأ

  .)٣(] أو مطاعٍ  أو متبوعٍ معبودٍ 
ـــًض   يف  رأسٍ الطـــاغوت هـــو مـــا ُعبـــد مـــن دون اهللا وكـــُل [ : ا مـــا ذكـــره أئمـــة اللغـــة بقـــوهلموهـــو أ

  .)٤(]الضاللة
  فهـــو أو شـــيطانٍ  أو صـــورةٍ )٥( أو َمـــَدرٍ كـــلُّ معبـــود مـــن َحجـــرٍ [  :ومـــا ذكـــره أبـــو عبيـــدة وابـــن قتيبـــة

  .)٦(] وطاغوتِجْبٌت 
 وريض , فُكــل مــا ُعبــد مــن دون اهللا,الطــاغوت عــامٌّ [ : ومــا ذكــره حممــد بــن عبــد الوهــاب بقولــه

  .)٧(] فهو طاغوت, من معبود أو متبوع أو ُمطاع يف غري طاعة اهللا ورسوله,بالعبادة
وزة والطــاغوت كــل مــن تعــدى بــه حــده مــن الطغيــان وهــو جمــا[ : ومــا ذكــره ســليامن بــن عبــد اهللا

 فهـو طـاغوت إذ قـد تعـدى بـه ☺ فكل ما حتاكم إليه متنازعـان غـري كتـاب اهللا وسـنة رسـوله ,احلد
ه فأعطـــاه  وجـــاوز بمعبـــوده حـــدَّ , دون اهللا فـــإنام عبـــد الطـــاغوتا ومـــن هـــذا كـــل مـــن عبـــد شـــيئً .حـــده

ىل حتكـيم  فقـد دعـا إ,☺ كام أن من دعا إىل حتكيم غري اهللا تعاىل ورسـوله ,العبادة التي ال تنبغي له
                                                 

 . جمموع الفتاوى)١(
 . قاعدة يف املحبة البن تيمية)٢(
  .إعالم املوقعني عن رب العاملني) ٣(
 .انظر رشح صحيح مسلم للنووي وتاج العروس للجوهري )٤(
   .ِقَطُع طٍني يابِس: اَملَدرُ ) ٥(
 .بن قتيبةوالغريب ال جماز القرآن أليب عبيدة معمر بن املثني التيمي, )٦(
   .لسنية يف األجوبة النجديةالدرر ا )٧(
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  .ـه.ا )١(]الطاغوت
 ضـــابط, دٌّ ات العامـــة للطـــاغوت كلهـــا بمعنـــى واحـــد, وهـــي تعريـــف جـــامع وَحـــهـــذه التعريفـــ

جمـاوزة حـد العبوديـة والتعـدي عـىل حـق الربوبيـة واأللوهيـة اخلـالص : جيمعها حقيقة واحدة هي
  .هللا وحده

ه ف الطاغوت بأ ن عليهـا, والشيطان, أو الصنم, أو سدنة األصنام والقائم: وهناك من ُيعرِّ
احر, أو كعــب بــن األرشف, أو ُحيــي بــن أخطــب, أو احلــاكم بغــري حكــم اهللا, أو الكــاهن, أو الــس

ع من دون اهللا, أو املغريِّ ألحكام اهللا   .  أو املرشِّ
 احلـد الـضابط للطـاغوت, بـل إن كـل وهذا ال خيتلف عن التعريف األول اجلـامع الـذي ُيبـّني 

ـــواع املـــذكورة تـــدخل ِضـــمنً  اب ِذكـــر النـــوع عـــىل ســـبيل  يف التعريـــف األول, وهـــي مـــن بـــاهـــذه األ
ـــواع  التمثيـــل, ال عـــىل ســـبيل احلـــد املطـــابق للمحـــدود يف عمومـــه وخـــصوصه, وكـــل نـــوع مـــن األ

ــواع الطــاغوت الــسابقة متثلــت فيــه حقيقــة الطغيــان الــذي يــصري بــه طاغوًتــ ا, فالكــاهن نــوع مــن أ
ل هذه ا فيه, وكذلك كعب وُحيي اليهوديان, والطاغوت عام يشمل كوليس الطاغوت حمصورً 

واع وغريها   .األ

 .أنواع الطاغوت
صور وأشكال الطاغوت التي يتمثل فيها يف الواقع كثرية ومتنوعة, ويـستطيع كـل عاقـٍل أن 

  :يتعرف عليها ويميِّزها يف واقعه من خالل معرفة ثالثة أمور
مـــــة  − ١ أن الربوبيـــــة بحقوقهـــــا ومعانيهـــــا مـــــن اخللـــــق وامللـــــك والـــــسيادة والـــــسلطان والقوا

نهـــي واحلكـــم والتــرشيع والتحليـــل والتحـــريم خالـــصة هللا وحـــده, التــدبري واألمـــر والو
ًض    .ا خالصة هللا وحدهوأن األلوهية التي هي العبادة والطاعة أ

                                                 

  .ز احلميد يف رشح كتاب التوحيد تيسري العزي)(١
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أن كــــل مــــا ســــوى اهللا مــــشرتكون يف أمــــر واحــــد وهــــو العبوديــــة هللا وحــــده, وهــــي احلــــد  − ٢
 .ويتعداهالذي ال ينبغي ألحد منهم أن يتجاوزه 

أن مـــن جتـــاوز حـــد العبوديـــة هللا ونـــازع اهللا يف حقـــه اخلـــالص بالربوبيـــة واأللوهيـــة عـــىل  − ٣
 .اخللق أمجعني, فهو طاغوت جيب الكفر به

فمـــن عـــرف هـــذه األمـــور الثالثـــة اســـتطاع أن يعـــرف الطـــاغوت يف أي صـــورة يكـــون فيهـــا يف 
ا هللا يـشاركه جعل من نفسه نـد واقعه الذي يعيشه, فكل من جتاوز حد العبودية خلالقه ومالكه و

واع الطاغوتيف يشءٍ    . مما خيتص به دون خلقه فهو نوع من أ
ه خيلق كخلق اهللا فهو طاغوت عي أ   .فلو ُوِجد من يدَّ

ه يملك شيئً ومن ادَّ    . فهو طاغوتا مستقًال ا مع اهللا ملكً عى امللك لنفسه وأ
ه ينفع ويرض من دون اهللا وريض بذلاومن    .ك فهو طاغوتعُتِقد فيه أ

ه يعلم من أمـور الغيـب مـا ال يعلمـه مثلـه مـن البـرش مـن غـري أن يعلِّمـه اهللا فهـو ومن ادَّ  عى أ
  .طاغوت

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

  . رشيعة اهللا فهو طاغوتوكل رأس يف الضاللة يدعو لعبادة غري اهللا وحتكيم غري
, عون للنـــــاس مـــــا مل يـــــأذن بـــــه اهللا, وحيلـــــون مـــــا حـــــرم اهللا, وحيرمـــــون مـــــا أحلـــــهالـــــذين يـــــرشِّ و

  . طواغيت
 أخــرى تتجــسد فيهــا حقيقــة  وأشــكاًال اشــكال الطــاغوت, واليــزال هنــاك صــورً هــذه بعــض أ

 مـــن عـــرف ماهيـــة عـــاء حـــق الربوبيـــة واأللوهيـــة مـــن دون اهللا, ال ختفـــى عـــىلالطغيـــان عـــىل اهللا وادِّ 
  .الطاغوت

 وقــد , فهــو أصــل كــل طغيــان عــىل اهللا−  عليــه لعنــة اهللا−ورأس الطواغيــت الــشيطان إبلــيس 
ا يف عبودية ربـه, فخـرج عـن عبوديـة اهللا بامتناعـه ا هللا وحده جمتهدً كان اللعني يف بداية أمره عابدً 
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ه, وطـــرده مـــن اجلنـــة عفـــوِ واســـتكباره عـــن أمـــره لـــه بالـــسجود آلدم, فلعنـــه اهللا وآيـــسه مـــن رمحتـــه و
ــا رجــيًام  شــيطانً منهــا إىل األبــد, وجعلــهمــه وحرَ  ــدهم لنفــسه, أكثــر بنــي آدمد أن يغــوي , فتوعَّ  وُيعبِّ

َِذنَّ  َوقَاَل  ﴿: قال تعاىل تَّ
َ
فۡ  انَِصيبٗ  ِعَبادِكَ  ِمنۡ  َل  قَـاَل  ﴿ : وقال ,]١١٨: النـساء [ ﴾اُروٗض مَّ

رََءيۡ 
َ
ِيٱ َذاَهٰ  َتَك أ َّ  َت َكرَّمۡ  لَّ َ رۡ  لَئِنۡ  َ خَّ

َ
ٰ  تَنِ أ َ ِ حۡ  َمـةِ قَِيٰ لۡ ٱ مِ يَوۡ  إ

َ
َّ  ۥٓ ُذّرِيََّتـهُ  َتـنَِكنَّ َل ِ ٗ  إ  قَلِـي

ء[ ﴾٦٢ حۡ  ﴿ ,]٦٢: اإلرسا
َ
م لطـاعتي إال  عـىل ذريـة آدم, وألقـودهنَّ  أي ألستولنيَّ ﴾ُذّرِيََّتهُ  َتنَِكنَّ َل

  .قليًال 
اهللا  عبادة اهللا وحده إىل عبادتـه هـو, قـال  كثرية إلخراج العباد منوقد سلك الشيطان سبًال 

 :﴿  قَاَل  ٓ غۡ  فَبَِما
َ
قۡ  تَِن َويۡ أ

َ
ٰ  لَُهمۡ  ُعَدنَّ َل ۡ ٱ َطَك ِصَر  َبـۡيِ  ّمِنۢ  تَِينَُّهم ُثمَّ  ١٦ َتقِيمَ ُمسۡ ل

يۡ 
َ
يۡ  وََعـنۡ  فِِهـمۡ َخلۡ  َوِمـنۡ  ِديِهمۡ أ

َ
ٓ  وََعـن نِِهمۡ َمٰـأ َ  ئِلِِهۡمۖ َشـَما ۡكـ َتِـدُ  َو

َ
 ﴾١٧ ِكرِينَ َشٰـ َثَُهمۡ أ

به للنــــاس عــــىل طريـــق اإلســــالم يـــصدّ  قعـــد ,]١٧−١٦:األعـــراف[ هم عنــــه, ويـــشككهم فيــــه, ويــــصعِّ
 َعـن ُش َيعۡ  َوَمن ﴿: هم عن احلق واهلدى, وُيمنـِّيهم بـأهنم مهتـدون, قـال سـبحانهعليهم, ويضلّ 

وَنُهمۡ  نَُّهمۡ  ٣٦ قَرِينٞ  ۥَلُ  َفُهوَ  انٗ َطٰ َشيۡ  ۥَلُ  ُنَقّيِۡض  لرَّٱ رِ ذِكۡ  بِيلِ ٱ َعنِ  َلَُصدُّ  َسُبونَ َوَيۡحـ لسَّ
نَُّهم
َ
هۡ  أ   .]٣٧−٣٦: الزخرف[ ﴾٣٧ َتُدونَ مُّ

فـــسهم مـــن  ـــوا مـــا حـــرم اهللا وحيرمـــوا مـــا أحلـــه, ويـــرشعوا أل ويـــأمرهم بتغيـــري ديـــن اهللا, فُيِحلُّ
ِضلَّنَُّهمۡ  ﴿: دونه, قال تعـاىل

ُ
َمّنَِينَُّهمۡ  َوَل

ُ
 ٱ َءاَذانَ  فَلَُيبَـّتُِكنَّ  مۡ ُمـَرنَّهُ َو َوَل

َ
 ُمـَرنَُّهمۡ َو مِ َعٰـنۡ ۡل

نَّ  ُ ِۚ ٱ قَ َخلۡ  فَلَُيَغّيِ   .]١١٩: النساء[ ﴾َّ
نــه هلـم, قـال تعـاىل لـَـمۡ  ﴿: ويـدعوهم إىل االحتكـام إىل غـري رشيعـة اهللا, ويزيِّ

َ
َ  تـَـرَ  أ ِ ِيــنَ ٱ إ  لَّ

نَُّهمۡ  ُعُمونَ يَزۡ 
َ
ْ  أ ٓ  َءاَمُنوا نزَِل  بَِما

ُ
ٓ  َك إَِلۡ  أ نزَِل  َوَما

ُ
ن يُرِيُدونَ  لَِك َقبۡ  ِمن أ

َ
ْ َيَتَحاَكُموٓ  أ َ  ا ِ ٰ ٱ إ  ُغـوتِ لطَّ

ِمُروٓ  َوقَدۡ 
ُ
ْ أ ن ا

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

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

ن عبــادة اهللا وحــده إىل ديــن وهبــذا اســتطاع اللعــني أن يبــّدل ديــن اإلســالم, وُخيــرج النــاس مــ
داد والرشكاء    .مع اهللا; فليس أحد أحق منه باسم الطاغوتالرشك وعبادة غري اهللا واختاذ األ
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بِدَ من املالئكة واألنبياء والصاحلني ال يدخلون يف مسمى الطاغوت  .من عُ
ن املالئكة  ما ُعبد من دون اهللا فهو طاغوت, فمن املعلوم أن م إذا كان كُل :ربام يقول قائل

بياء والصاحلني من ُعبد من دون اهللا, فهل يدخل هؤالء يف مسمى الطاغوت?   واأل
  :ولتوضيح هذه املسألة نقول

ه كل مـن جتـاوز حـد العبوديـة هللا وتعـدى عـىل حـق  من خالل التعريف السابق للطاغوت بأ
بيـاء والـصاحلني  ال يـدخلون ضـمن هـذا اهللا اخلالص يف ربوبيته وألوهيته, نـرى أن املالئكـة واأل

املعنـــى للطـــاغوت, وهـــم بريئــــون كـــل الـــرباءة مــــن الطغيـــان عـــىل اهللا وجمــــاوزة حـــد العبوديـــة لــــه, 
  :وذلك لثالثة أمور

بيــاء والــصاحلني مل يتجــاوزوا حــدّ : األول  العبوديــة هللا, بــل أخلــصوا العبــادة أن املالئكــة واأل
ا عــىل لــزوم دونــه, وكــانوا أشــد اخللــق حرًصــا, وكفــروا بــام ُيعبــد مــن كلهــا هللا, ومل يــرشكوا بــه شــيئً 

بيـاء اهللا وأتبـاعهم  العبوديةحدّ  , وما متثلت حقيقة العبودية هللا يف أحد مـن اخللـق كـام متثلـت يف أ
  .واملالئكة
ْوَلٰٓ  ﴿ :قال

ُ
ِينَ ٱ ئَِك أ ٰ  َتُغونَ يَبۡ  ُعونَ يَدۡ  لَّ َ ِ ۡ ٱ َرّبِِهـمُ  إ ُهـمۡ  وَِسـيلَةَ ل يُّ

َ
ۡقـ أ

َ
 ُجـونَ َوَيرۡ  َرُب أ

ء[ ﴾٥٧ اُذورٗ َمۡ  َكنَ  َرّبَِك  َعَذاَب  إِنَّ  ۥٓۚ َعَذابَهُ  َوَيَخافُونَ  ۥَتهُ رَۡحَ    .]٥٧ :اإلرسا
بيـــاء والـــصاحلني بريئـــون كــل الـــرباءة ممـــا اعتقـــده الكفـــار فـــيهم وممـــا  :الثـــاين أن املالئكـــة واأل

ضون رصفـــوا هلـــم مـــن العبـــادة, متربئـــون ممـــن عبـــدهم مـــن دون اهللا وأرشكهـــم بـــه, كـــارهون مبغـــ
  .للرشك وأهله

ُ ٱ قَاَل  ذۡ   ﴿:قـال اهللا تعـاىل َّ  ٰ نـَت  َيمَ َمـرۡ  نَ بۡ ٱ عِيَس َي
َ
ِـُذوِن ٱ لِلنَّـاِس  َت قُۡلـ َءأ َ  تَّ ّمِ

ُ
 َوأ

 ٰ ِۖ ٱ ُدونِ  ِمن َهۡيِ إَِل ٓ  يَُكونُ  َما َنَك َحٰ ُسبۡ  قَاَل  َّ نۡ  ِ
َ
قُوَل  أ

َ
 ۥُتـهُ قُلۡ  ُكنـُت  إِن ِبَـقٍّۚ  ِ  َس لَيۡ  َما أ

ٓ  ِس َنفۡ  ِف  َما لَمُ َتعۡ  ۥۚ َتهُ َعلِمۡ  دۡ َفقَ  َ عۡ  َو
َ
َك  ِسَكۚ َنۡفـ ِف  َمـا لَـمُ أ نـَت  إِنَـّ

َ
ٰـ أ  ﴾١١٦ ُغُيـوِب لۡ ٱ مُ َعلَّ

  .]١١٦:دة املائ[
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ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َيعۡ  َوَما ُشُُهمۡ َيۡ  مَ َوَيوۡ  ﴿: وقـال تعـاىل نُتمۡ  َفَيُقوُل  َّ
َ
ۡضـ َءأ

َ
 ِعَبـادِي ُتمۡ لَلۡ أ

ٓ َهٰٓ  َ مۡ  ءِ ُؤ
َ
ْ ضَ  ُهمۡ  أ بِيَل ٱ لُّوا ْ  ١٧ لسَّ ٓ  َبِغ يَ َكنَ  َما َنَك َحٰ ُسبۡ  قَالُوا ن َلَا

َ
 ِمـنۡ  ُدونِـَك  ِمـن نَّتَِّخذَ  أ

وۡ 
َ
ٓ أ ٰ  ءَ ِلَا تَّعۡ  ِكنَوَل ٓ  َتُهمۡ مَّ ٰ  َءُهمۡ َوَءابَا ْ  َحتَّ ْ  رَ ّلِكۡ ٱ نَُسوا ۢ قَوۡ  َوَكنُوا   .]١٨ −١٧ :الفرقان[ ﴾١٨ ابُورٗ  اَم

 الكفــار يف عبــادهتم مــن )١(ا عــام يقــع يــوم القيامــة مــن تقريــع خمــربً يقــول تعــاىل[  :قــال ابــن كثــري
 ُدونِ  ِمـن ُبـُدونَ َيعۡ  َوَمـا ُشُُهمۡ َيۡـ مَ َوَيـوۡ  ﴿ : فقال, من املالئكة وغريهم,بدوا من دون اهللاعَ 
ِ ٱ نُتمۡ  َفَيُقوُل  ﴿ . واملالئكـةر هـو عيـسى والعزيـ: قال جماهد,﴾َّ

َ
ۡض  َءأ

َ
ٓ َهٰٓـ ِعَبادِي ُتمۡ لَلۡ أ َ مۡ  ءِ ُؤ

َ
 أ

ْ  ُهمۡ  بِيَل ٱ َضـلُّوا ـتم دعـوتم هـؤالء إىل عبـادتكم مـن  فيقـول :, أي﴾لـسَّ  للمعبـودين أأ
فسهم,دوين ْ  ﴿. . مـن غـري دعـوة مـنكم هلـم,, أم هم عبدوكم من تلقاء أ  َكنَ  َمـا َنَك َحٰ ُسبۡ  قَالُوا
ٓ  َبِغ يَ ن َلَـا

َ
وۡ  ِمـنۡ  ُدونِـَك  ِمـن نَّتَِّخـذَ  أ

َ
ٓ أ ا  لـيس للخالئـق كلهـم أن يعبـدوا أحـدً :أي. .﴾ءَ ِلَـا

فـسهم مـن ,سواك  ال نحن وال هم, فنحن ما دعونـاهم إىل ذلـك, بـل هـم فعلـوا ذلـك مـن تلقـاء أ
  .ـه.ا )٢(]نا وال رضانا, ونحن ُبَرآء منهم ومن عبادهتمرِ غري أمْ 
سۡ  لَُكمۡ  َكنَۡت  قَدۡ  ﴿: قـالو

ُ
ٰ إِبۡ  ِفٓ  َحَسَنةٞ  َوةٌ أ ِينَ ٱوَ  هِيمَ َر ْ  إِذۡ  ۥٓ َعهُ مَ  لَّ ا ِمِهمۡ لَِقوۡ  قَالُوا  إِنَـّ

ْ بَُرَٰٓء ا ِمنُكمۡ  ُؤا ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َتعۡ  َوِممَّ ٰ لۡ ٱ َنُكمُ َوَبۡيـ َنَنـابَيۡ  َوَبـَدا بُِكـمۡ  نَـاَكَفرۡ  َّ  َوةُ َعـَد
ٓ غۡ ۡلَ ٱوَ  بًَدا ءُ َضا

َ
ٰ  أ ْ تُؤۡ  َحتَّ ِ  ِمُنوا ِ ٱب    .]٤: املمتحنة[ ﴾َدهُ وَحۡ  َّ

ــث ــر الثال نــوا هلــم عبــادة املالئكــة  أن اجلــن والــشياطني هــم الــذين أمــروا املــرشكني وزيّ :األم
بياء والصاحلني, فاجلن والشياطني هم املعبودون يف احلقيقة من دون اهللا   .واأل

َ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
َ
ْ  بَۡل  ُدونِِهمۖ  ِمن َوِلَُّنا أ ـٱ ُبُدونَ َيعۡ  َكنُوا ۖ ۡلِ ۡكـ نَّ

َ
ؤۡ  بِِهـم َثُُهمأ  ﴾٤١ ِمُنـونَ مُّ

ـــتم أمـــرتم عبـــادي أن يعبـــدوكم, فتقـــول املالئكـــة, يقـــول اهللا ]٤١−٤٠: ســـبأ[  : للمالئكـــة أأ

                                                 

  .التوبيخ والتعنيف: تقريعال )١(
 .بن كثريا تفسري )٢(
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﴿  ْ نَت  َنَك َحٰ ُسبۡ  قَالُوا
َ
 مـنهم مـن أن نـأمرهم أن يعبـدونا,  أي نحـن بـراء,﴾ُدونِِهـم ِمـن َوِلَُّنـا أ

ْ  بَۡل  ﴿ ـٱ ُبُدونَ َيعۡ  َكنُوا ۖ ۡلِ ۡكـ نَّ
َ
ؤۡ  بِِهـم َثُُهمأ  يعنـي بـل أطـاعوا اجلـن والـشياطني يف ,﴾ِمُنـونَ مُّ

  .  عبادهتم إيانا, فهم مصدقون للشياطني مطيعون هلم
 مـــــا ُعبـــــدت املالئكـــــة الطـــــاغوت; ألن لـــــوالهمفالـــــشياطني هـــــم الـــــذين يـــــدخلون يف مـــــسمى 

بيـــــاء أو الـــــصاحلني هـــــم يف احلقيقـــــة مـــــا و بيـــــاء مـــــن دون اهللا, فالـــــذين يعبـــــدون املالئكـــــة أو األ األ
ــۡل ﴿ : يعبــدون إال الــشيطان, قــال تعــاىل ْ  بَ ــوا ــُدونَ َيعۡ  َكنُ ــٱ ُب ۖ ۡلِ ۡكــ نَّ

َ
ؤۡ  بِِهــم َثُُهمأ  ﴾ِمُنــونَ مُّ

ٓ  ۦٓ ُدونِـهِ  ِمـن ُعونَ يَدۡ  إِن ﴿:  وقـال,]٤١:سـبأ[ َّ ِ ٰ  إ َّ  ُعونَ يَـدۡ  ن اٗثـإَِن ِ رِيـدٗ  انٗ َطٰ َشـيۡ  إ  ﴾١١٧ امَّ
  .]١١٧ :النساء[

فكـــل مـــن ُعبـــد مـــن دون اهللا وهـــو هللا طـــائع ولعبـــادة مـــن يعبـــده كـــاره فـــال يـــدخل يف مـــسمى 
  . الطاغوت, وال ُيعذب بالنار لعبادة غريه له, مع هنيه عن ذلك وعدم رضاه به

  
│  
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� الفصل
   الثاىى�

 كيف نكفر بالطاغوت?
ِ  ُفرۡ يَكۡ  َفَمن ﴿ :يقـول اهللا  ٰ ٱب ِ  ِمنۢ َوُيؤۡ  ُغوتِ لطَّ ِ ٱب ِ  َسَك َتمۡ سۡ ٱ َفَقدِ  َّ ِ ُعرۡ لۡ ٱب  َقٰ ُوثۡ لۡـٱ َوة

ۗ  نفَِصامَ ٱ َ  ُ ٱوَ  لََها   .]٢٥٦ :البقرة[ ﴾َعلِيمٌ  َسِميعٌ  َّ
ـــا عـــىل اإليـــاممً جعـــل اهللا يف هـــذه اآليـــة الكفـــر بالطـــاغوت مقـــدَّ  مـــن غـــري  هن بـــاهللا, وذلـــك أل

  أن يؤمن أحـد بـأن األلوهيـة والربوبيـة كلهـا هللا دون أن يكفـر بربوبيـة وألوهيـة غـريه, فـالاملمكن
  . ا واحدً ا واهلًإ  ليصح اإليامن باهللا رب بد من الكفر بالطاغوت أوًال 
ــدۡ  ﴿: ا عــىل الكفــر بالطــاغوت واإليــامن بــاهللا, قــال اهللا تعــاىلومــدار دعــوة الرســل مجيًعــ  َولََق

ِ  ِف  َناَبَعثۡ  ةٖ  ُكّ مَّ
ُ
ً  أ نِ  رَُّسو

َ
ْ عۡ ٱ أ َ ٱ ُبُدوا ْ جۡ ٱوَ  َّ ٰ ٱ َتنُِبوا نۡ  ُهمفَِمنۡ  ُغوَتۖ لطَّ ُ ٱ َهَدى مَّ ـنۡ  ُهمَوِمـنۡ  َّ  مَّ

ۡت  ٰ ٱ هِ َعلَيۡ  َحقَّ َل ۚ لضَّ ٰ  ﴿: , وهـو أول مـا يبـدؤون بـه]٣٦ :النحل[ ﴾لَُة ْ عۡ ٱ مِ َقوۡ َي َ ٱ ُبُدوا  لَُكـم َمـا َّ
ٰ  ّمِنۡ  ْ عۡ  ٱ﴿, ]٥٩ :األعـراف[ ﴾ۥٓ هُ َغۡيُ  هٍ إَِل َ ٱ ُبُدوا ٰ  ّمِنۡ  لَُكم َما ﴿ هـو حقيقـة اإليـامن بـاهللا, ﴾َّ  هٍ إَِل

  . هو الكفر بألوهية غري اهللا أي الكفر بالطاغوت﴾ۥٓ هُ َغۡيُ 
ــاَل  ذۡ  ﴿: ♠ ملــة إبــراهيمووالكفــر بالطــاغوت واإليــامن بــاهللا هــ ــ قَ ٰ إِبۡ ــهِ  هِيمُ َر بِي

َ
 ِل

ٓ  إِنَِّن  ۦٓ ِمهِ َوقَوۡ  ا ءٞ بََرا َّ  ٢٦ ُبُدونَ َتعۡ  ّمِمَّ ِ ِيٱ إ هُ  َفَطَرِن  لَّ  ,]٢٧−٢٦:الزخـرف[ ﴾٢٧ ِدينِ َسـَيهۡ  ۥفَإِنَـّ
ٓ  إِنَِّن  ﴿ :فقولـه ا ءٞ بََرا َّ  ﴿ هـو معنـى الكفـر بالطـاغوت, ﴾ُبُدونَ َتعۡ  ّمِمَّ ِ ِيٱ إ  أي إال ﴾َفَطـَرِن  لَّ

  .ُيعبد من دون اهللا وعبد اهللا وحدهالذي خلقني, تربأ من كل ما 
يُّ  قُۡل  ﴿: ☺وقال تعاىل عن خليله حممـد 

َ
ۡكـ ءٍ َشۡ  أ

َ
ٰ  َبُ أ ۖ َشـَه ۖ ٱ قُـلِ  َدٗة ُ  ِن بَۡيـ َشـِهيُدۢ  َّ

وِحَ  َنُكمۚۡ َوَبيۡ 
ُ
َّ  َوأ َ ِ نِذَرُكم َءانُ ُقرۡ لۡ ٱ َذاَهٰ  إ

ُ
ئِنَُّكمۡ  بَلََغۚ  َوَمنۢ  ۦبِهِ  ِل

َ
نَّ  َهُدونَ لَتَشۡ  أ

َ
ِ ٱ َمعَ  أ  َءالَِهةً  َّ

خۡ 
ُ
ٓ  قُل َرىٰۚ أ شۡ  َّ

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

ٓ  قُل ﴿: فقولـه شۡ  َّ
َ
ٰ  ُهوَ  إِنََّما قُۡل  َهدُۚ أ ٰ  هٞ إَِل ا ءٞ بَرِيٓ  نَِّن  ِحدٞ َو وحقيقـة , هـو معنـى ﴾ُكونَ تُـۡشِ  ّمِمَّ

  .الكفر بالطاغوت واإليامن باهللا
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والكفــر بالطــاغوت يعنــي الكفــر بربوبيــة وألوهيــة غــري اهللا, أو الكفــر بكــل مــا ُيعبــد مــن دون 
داد واألرباب والرشكاء وسائر املعبـودات مـن دون اهللا, أي إنكارهـا  اهللا, أو الكفر باآلهلة واأل

  .ورفضها واجتناهبا والرباءة منها وممن عبدها
  :كن أن نلخص كيفية الكفر بالطاغوت يف ثالث نقاط رئيسةويم

 .االعتقاد ببطالن ربوبية وألوهية أي أحد غري اهللا − ١
 .رفض وإنكار واجتناب أي تأليه لغري اهللا باالعتقاد والقول والعمل − ٢
 .ا من خصائص الربوبية أو األلوهية لغري اهللالرباءة من كل من جعل شيئً  − ٣

 كـل نقطـة − بعـون اهللا -قـق الكفـر بالطـاغوت, وسـوف نبـني هذه الثالث من حققها فقـد ح
  .منها

 .اهللاعتقاد بطالن ربوبية وألوهية غري : أوالً 
ــه ال خــالق لــه وهلــذا الكــون كلــه إال اهللا الواحــد القهــار هــو الربهــان القــاطع  اعــرتاف العبــد بأ

رك ربــه يف يشء, وال عـىل بطــالن ربوبيــة وألوهيــة غــري اهللا, فكــل مــا ســوى اهللا عبــد خلالقــه ال يــشا
  .ا ووليهم ومعبودهم واهللا وحده هو رب اخللق مجيعً ,يملك معه مثقال ذرة
يُۡشِ  ﴿ :قال اهللا تعاىل

َ
  .]١٩١: األعراف[ ﴾١٩١ لَُقونَ ُيۡ  َوُهمۡ  ا ٔٗ َشۡي  لُقُ َيۡ  َ  َما ُكونَ أ

َفَمن ﴿: وقال تعاىل
َ
ۚ َيۡ  َّ  َكَمن لُقُ َيۡ  أ َ  لُُق فَ

َ
ُرونَ  أ   . ]١٧: النحل[ ﴾١٧ تََذكَّ

ٓ ٱ ّمِنَ  زُقُُكميَرۡ  َمن قُۡل  ﴿: سـبحانهقال و َما  ٱوَ  ءِ لسَّ
َ
ـن ِض ۡرۡل مَّ

َ
مۡ ٱ لِـُك َيمۡ  أ  ٱوَ  عَ لـسَّ

َ
 رَ َصٰ بۡـۡل

ۡ ٱ ِمنَ  َحَّ لۡ ٱ رِجُ ُيۡ  َوَمن ۡ ٱ رِجُ َوُيخۡ  َمّيِِت ل  ٱ يَُدبِّرُ  َوَمن َحِّ لۡ ٱ ِمنَ  َمّيَِت ل
َ
ۚ مۡ ۡل ۚ ٱ فََسَيُقولُونَ  َر ُ  ۡل َفُقـ َّ

 َ فَ
َ
ٰ  ٣١ َتتَُّقونَ  أ ُ ٱ لُِكمُ فََذ ۖ لَۡ ٱ َربُُّكمُ  َّ َّ  قِّ لَۡ ٱ دَ َبعۡ  َفَماَذا قُّ ِ ٰ ٱ إ َل ۖ لضَّ ٰ  ُل نَّ

َ
 ﴾٣٢ فُونَ تُـۡصَ  فَـأ

  .]٣٢−٣١ :يونس[
ْ   ﴿:وقـال تعـاىل ِ  وََجَعلُوا َّ ِ  ٓ َك ْ  وََخلََقُهۡمۖ  نَّ لِۡ ٱ ءَ ُشَ  مٖۚ ِعۡلـ بَِغـۡيِ  تِۢ َوَبَنٰـ بَنِـيَ  ۥَلُ  وََخَرقُـوا

ٰ  ۥَنهُ َحٰ ُسبۡ  ا َلٰ َوتََع َمٰ ٱ بَِديعُ  ١٠٠ يَِصُفونَ  َعمَّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َو
َ
ٰ  ِضۖ ۡرۡل نَّ

َ
ُ  تَُكن َولَمۡ  َوَلٞ  ۥَلُ  يَُكونُ  أ  ۥلَّ
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ۖ َصٰ  ٰ  ١٠١ َعلِيمٞ  ءٍ َشۡ  بُِكّلِ  َوُهوَ  ءٖۖ َشۡ  ُكَّ  وََخلَقَ  ِحَبةٞ ُ ٱ لُِكمُ َذ ٓ  َربُُّكۡمۖ  َّ َ  ٰ َّ  هَ إَِل ِ  لِـقُ َخٰ  ُهَوۖ  إ
 ِ ۚ عۡ ٱفَ  ءٖ َشۡ  ُكّ ٰ  َوُهوَ  ُبُدوهُ َ َ  ِ عام[ ﴾١٠٢ َوكِيلٞ  ءٖ َشۡ  ُكّ   .]١٠٢ −١٠٠ :األ

  : واالعتقاد ببطالن ربوبية وألوهية غري اهللا يدخل فيه
  .اعتقاد بطالن الشفعاء والوسطاء الذين اختذهم الناس أولياء هلم من دون اهللا

عبــــد مــــن دون اهللا مــــن إنــــس أو جــــن أو شــــجر أو حجــــر أو قــــرب أو واعتقــــاد بطــــالن كــــل مــــا ي
  .رضيح أو غريه

  .واعتقاد بطالن كل عبادة ُرصفت لغري اهللا, وأهنا رشك باهللا وكفر به وبدينه
ــزل اهللا, وكــل تــرشيع مل يــأذن بــه اهللا, وكــل حتليــل ملــا  واعتقــاد بطــالن كــل حكــم خيــالف مــا أ

  .حرم اهللا, وكل حتريم ملا أحله اهللا
  .واعتقاد بطالن كل دين غري دين اإلسالم

  .ا وَحَكًام يقوم عىل توحيد اهللا وليا ورب واعتقاد بطالن كل نظام ال 
 .بد من اعتقاد بطالنه لغريه  الهللاواجلامع لذلك أن كل ما ال ينبغي إال 

 .العملو باالعتقاد والقول اهللارفض وإنكار واجتناب أي تأليه لغري : اثانيً 
بل املقـصود أن ا هللا يف كل يشء,  مساويً ود بتأليه غري اهللا أن ُجيعل املخلوق اهلًإ ليس املقص

 ال يـشاركه , فـاهللا ا هللا يف يشء مـن خـصائص اهللا  مـشاركً اُجيعل املخلـوق نـد 
ه هم خلقُ أحدٌ    .ه وعبيده من خلقه بل هو الواحد األحد الفرد الصمد, وكل ما سوا

ائص الربوبيـة أو األلوهيـة باالعتقـاد أو القـول أو العمـل ا من خـصفمن رصف لغري اهللا شيئً 
ـًــ لغـــ مـــن دون اهللا, وهـــذا تأليـــهٌ ا واهلًإ فقـــد اختـــذ ربـــ  هللا وحـــده حتـــى اري اهللا, وال يكـــون العبـــد مؤهلِّ

  . ا من كانيرفض وجيتنب تأليه غريه كائنً 
  أو جــنٍ  صــالٍح و رجــلٍ  أ أو نبــيٍّ ومــن تأليــه غــري اهللا التوجــه بــيشء مــن العبــادة لغــري اهللا ملَلــٍك 

, وهـذا هـو ديـن املـرشكني, فاملـرشكون الـذين بعـث اهللا إلـيهم رسـله  أو حجرٍ  أو شجرٍ أو شيطانٍ 
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ــون غــري اهللا, فقــوم نــوح  ــ ويَ وَث ُغــ ويَ ااعً وَ ا وُســود  كــانوا يؤهلــون مــع اهللا -  مــثًال -كــانوا يؤهلِّ  وَق ُع
 لتوحيـــد اهللا كـــان أول مـــا قـــال ♠ا دعـــاهم نـــوح , وهـــم أســـامء رجـــال صـــاحلني, ومّلـــا ْرسً وَنـــ
ٰ  ﴿: هلـم ْ عۡ ٱ مِ وۡ قَ َي َ ٱ ُبُدوا ٰ  ّمِنۡ  لَُكم َما َّ ـه يريـد مـنهم أن ]٥٩: األعـراف[ ﴾ۥٓ هُ َغـۡيُ  هٍ إَِل , فعرفـوا أ

ضـــون عـــىل التمـــسك  يرتكـــوا تأليـــه غـــري اهللا, فقـــام أكـــابر القـــوم يف وجـــه هـــذه الـــدعوة وأخـــذوا حيرِّ
ۡ ٱ قَاَل  ﴿ بآلهتهم وعدم تركهـا, ويـِصفون دعـوة التوحيـد بالـضالل, ا ۦٓ ِمهِ قَوۡ  ِمن َمَلُ ل ٰـ إِنَـّ  َك لََنَ

ٰ  ِف  بِيٖ  لٖ َضَل ْ  ﴿, ]٦٠ :األعـراف[ ﴾٦٠ مُّ َ  َءالَِهـَتُكمۡ  تََذُرنَّ  َ  َوقَالُوا َ  اَودّٗ  تَـَذُرنَّ  َو  ُسـَواٗع  َو
 َ   .]٢٣ :نوح[ ﴾٢٣ اَونَۡسٗ  َوَيُعوَق  َيُغوَث  َو

مظـــاهر أخـــرى يف  اهللا بـــل وتأليـــه غـــري اهللا لـــيس حمـــصوًرا يف التوجـــه بالـــشعائر التعبديـــة لغـــري
ــــه أو التوجــــه بــــه ألحــــد غــــريه تأليــــٌه لــــه مــــن دون اهللايشءٍ  يُّ أ, فــــكثــــرية ُف  , خــــالص هللا وحــــده َرصْ

 أو قبـــول التحليـــل والتحـــريم مـــن غـــري اهللا, أو طاعـــة املـــرشعني ,كإعطـــاء حـــق التـــرشيع لغـــري اهللا
بــــاعهم فــــيام رشعــــوه بغــــري إذن اهللا, أو احلكـــــم بــــني النــــاس بأحكــــام وتــــرشيعات غـــــري اهللا, أو  واتِّ

  .التحاكم إىل رشع غري اهللا, كل هذا تأليه لغري اهللا
بــد مــع ذلــك مــن اجتناهبــا  وال يكفــي لتحقيــق الكفــر بألوهيــة غــري اهللا اعتقــاد بطالهنــا, بــل ال

  .والرباءة منها
  : لغري اهللاومن األشياء التي جيب رفضها وإنكارها واجتناهبا ألهنا تأليهٌ 

اهللا, واالسـتغاثة بغـري اهللا, والـذبح والنـذر  كـدعاء غـري ,اجتناب أي عبـادة لغـرى� هللا − ١
ـــــــداد مـــــــن دون اهللا, واخلـــــــوف واخلـــــــشية والتعظـــــــيم  والطـــــــواف لغـــــــري اهللا, وحمبـــــــة األ

  .واخلشوع لغري اهللا, والتوكل عىل غري اهللا, والركوع والسجود لغري اهللا
٢ −  

ّ
ذن به هللا وعدم ات

�
ع مل اى� ْ ٱ ﴿: , قـال تعـاىلباعهاجتناب أي رس" ٓ  تَّبُِعوا   َما

ُ
 ُكـمإَِلۡ  نزَِل أ

ّبُِكمۡ  ّمِن َ  رَّ ْ  َو وۡ  ۦٓ ُدونِهِ  ِمن تَتَّبُِعوا
َ
ٓ أ ۗ ِلَا ٗ  َء ا قَلِي ُرونَ  مَّ , ذلك ]٣ :األعراف[ ﴾٣ تََذكَّ

َ  ﴿:  لغـــــري اهللا, قـــــال تعـــــاىلألن القبـــــول واالنقيـــــاد ألي تـــــرشيع مـــــن غـــــري اهللا تأليـــــهٌ   َو
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ۡ
ْ تَأ ا ُكلُوا ِ ٱ مُ سۡ ٱ َكرِ يُذۡ  لَمۡ  ِممَّ هُ  هِ َعلَۡيـ َّ ۗ لَفِـسۡ  ۥنَـّ َيٰ ٱ نَّ  ٞق ٰٓ  َلُوُحـونَ  ِطيَ لـشَّ َ ِ  إ
وۡ 
َ
ٓ أ َطعۡ  نۡ  ِدلُوُكۡمۖ ِلَُجٰ  ئِِهمۡ ِلَا

َ
عام[ ﴾ ١٢١ ُكونَ لَُمۡشِ  إِنَُّكمۡ  ُتُموُهمۡ أ   .]١٢١ :األ

٣ −  �
ائع الـىى, � والرس* حاكم والقوانںى�

	
ال , ألن احلكـم ىه� مـن عنـد غـرى� هللااجتناب احلمك اى7
اهللا  بـاهللا, فـاإليامن بـ هبا وبمن رشعها, وهو إيامن بالطـاغوت وكفـرٌ هبذه القوانني إيامنٌ 

َفَغۡيَ  ﴿: , قال تعاىلال يصح مع اختاذ غريه حَكًام 
َ
ِ ٱ أ بۡ  َّ

َ
ِيٓ ٱ َوُهوَ  اَحَكمٗ  َتِغ أ نـَزَل  لَّ

َ
 أ

ۚ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ ُكمُ إَِلۡ  ٗ نَزۡلَ  ﴿: , وقـال]١١٤ :عـاماأل[ ﴾ُمَفصَّ
َ
ٓ َوأ  قِّ لَۡ ٱبِـ َب ِكَتٰـلۡ ٱ َك إَِلۡ  ا

قٗ  ٓ  َنُهمبَيۡ  ُكمحۡ ٱفَ  هِۖ َعلَيۡ  ِمًناَوُمَهيۡ  بِ ِكَتٰ لۡ ٱ ِمنَ  هِ يََديۡ  َبۡيَ  لَِّما اُمَصّدِ نَزَل  بَِما
َ
ۖ ٱ أ ُ َّ  َ  َو

هۡ  تَتَّبِعۡ 
َ
ٓ أ ا َءُهمۡ َوا ٓ  َعمَّ فَُحۡكـ ﴿: , وقـال]٤٨ :املائـدة[ ﴾قِّۚ ۡلَـٱ ِمنَ  َءكَ َجا

َ
 ِهلِيَّـةِ َجٰ لۡ ٱ مَ أ

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

مك لغــرى� حــمك هللا ورســوهل − ٤ , ألن التحــاكم ملــن حيكــم بأحكــام اجلاهليــة اجتنــاب التحــا
ئـع املـّرش  دون اهللا هـو إيـامن هبـذه عني مـن واألعراف الدولية والقوانني الوضـعية ورشا

ئع, وإيــــامن بمــــن ّرش  عهــــا, وهــــذا إيــــامن بالطــــاغوت وكفــــر بــــاهللا, قــــال األحكــــام والــــرشا
لَمۡ  ﴿: تعاىل

َ
َ  تَرَ  أ ِ ِينَ ٱ إ نَُّهمۡ  ُعُمونَ يَزۡ  لَّ

َ
ْ  أ ٓ  َءاَمُنوا نزَِل  بَِما

ُ
ٓ  َك إَِلۡ  أ نزَِل  َوَما

ُ
 لِـَك َقبۡ  ِمن أ

ن يُرِيُدونَ 
َ
ْ َيَتَحاَكُموٓ  أ َ  ا ِ ٰ ٱ إ ِمُروٓ  َوقَدۡ  ُغوتِ لطَّ

ُ
ْ أ ن ا

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

َ
 أ

ٰ  يُِضلَُّهمۡ  ۢ َضَل  .]٦٠ :النساء[ ﴾٦٠ ابَعِيدٗ  َ
 وهـــو الـــوالء عـــىل غـــري ديـــن اإلســـالم, ,رفـــض وإنـــاكر واجتنـــاب أي والء لغـــرى� هللا − ٥

م والرؤسـاء املـرشعني أو الـوالء للحكـاكالوالء للقومية أو الوطنية أو الوالء للحـزب 
 .من دون اهللا احلاكمني بغري رشيعة اهللا
َغـۡيَ  قُۡل  ﴿: والوالء ال يكون إال هللا, قـال تعـاىل

َ
ِ 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

َ
سۡ  َمنۡ  أ

َ
َ  َمۖ لَ أ  تَُكوَننَّ  َو

ۡ ٱ ِمنَ  عـام[ ﴾١٤ كِيَ ُمۡشِ ل مِ  ﴿: , وقـال]١٤ :األ
َ
ْ ٱ أ َُذوا وۡ  ۦٓ ُدونِهِ  ِمن تَّ

َ
ٓ أ ۖ ِلَـا ُ ٱفَـ َء  ُهـوَ  َّ

ۡ ٱ ۡ ٱ يُۡحِ  َوُهوَ  َوِلُّ ل ٰ  َوُهوَ  َتٰ َموۡ ل َ َ  ِ   .]٩ :الشورى[ ﴾٩ قَِديرٞ  ءٖ َشۡ  ُكّ
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 .اهللاخصائص الربوبية أو األلوهية لغري ا من الرباءة من كل من جعل شيئً : اثالثً 
ا مــــــن خــــــصائص الربوبيــــــة أو األلوهيــــــة لغــــــري اهللا فقــــــد أرشك بــــــاهللا وآمــــــن مــــــن جعــــــل شــــــيئً 

 أوليائـه وعبيـده الـذين ه وتكفـريبالطاغوت من دون اهللا, وال يصح الكفر بالطـاغوت إال بتكفـري
ائـه وعابديـه, ال يـستقيم أحـدها آمنوا به من دون اهللا, فالكفر بالطـاغوت كفـر بـه وبعبادتـه وبأولي

بيـاء مجيًعـ ۡسـ لَُكـمۡ  َكنَـۡت  قَدۡ  ﴿: قـال اهللا تعـاىلا, دون الباقي, هذا هـو ديـن األ
ُ
 ِفٓ  َحـَسَنةٞ  َوةٌ أ

ٰ إِبۡ  ِينَ ٱوَ  هِيمَ َر ْ  إِذۡ  ۥٓ َمَعهُ  لَّ ْ بَُرَٰٓء إِنَّا ِمِهمۡ لَِقوۡ  قَالُوا ا ِمنُكمۡ  ُؤا ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َتعۡ  َوِممَّ  نَـاَكَفرۡ  َّ
ٰ لۡ ٱ َنُكمُ َوَبيۡ  َنَنابَيۡ  َوَبَدا بُِكمۡ  ٓ غۡ ۡلَ ٱوَ  َوةُ َعَد بًَدا ءُ َضا

َ
ٰ  أ ْ تُؤۡ  َحتَّ ِ  ِمُنوا ِ ٱب   .]٤: املمتحنة[ ﴾ۥٓ َدهُ وَحۡ  َّ

ٰ إِبۡ  قَاَل  ذۡ  ﴿: تعـاىلوقـال  بِيهِ  هِيمُ َر
َ
َتتَِّخذُ  َءاَزرَ  ِل

َ
ۡص  أ

َ
ٓ  َءالَِهـةً  َناًماأ ٰـ إِّنِ َر

َ
 ِف  َمـَك وۡ َوقَ  َك أ

 ٰ بِيٖ  لٖ َضَل عـام[ ﴾٧٤ مُّ ٰ  قَاَل  ﴿: قولـهإىل  ,]٧٤ :األ ا ءٞ بَرِيٓ  إِّنِ  مِ َقوۡ َي ۡهـ إِّنِ  ٧٨ ُكونَ تُۡشِ  ّمِمَّ  ُت وَجَّ
ِي ِهَ وَجۡ  َمٰ ٱ َفَطرَ  لِلَّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َو

َ
ۖ َحنِيفٗ  َض ۡرۡل ٓ  ا ۠  َوَما نَا

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

َهاَيٰٓ  قُۡل   ﴿:اىلوقـال تعـ يُّ
َ
ٰ لۡ ٱ أ ٓ  ١ فُِرونَ َك عۡ  َ

َ
ٓ  ٢ ُبُدونَ َتعۡ  َما ُبدُ أ َ نـُتمۡ  َو

َ
ٰ  أ ٓ  بِـُدونَ َع  َمـا

عۡ 
َ
ٓ  ٣ ُبدُ أ َ ۠  َو نَا

َ
ا َعبِدٞ  أ ٓ  ٤ َعَبدتُّمۡ  مَّ َ نُتمۡ  َو

َ
ٰ  أ ٓ  بُِدونَ َع عۡ  َما

َ
 دِيـنِ  َوِلَ  دِيـُنُكمۡ  لَُكمۡ  ٥ ُبدُ أ

  .]سورة الكافرون[ ﴾٦
ـــًض فـــال يـــستقي ا ال م وال يـــصح الـــرباءة مـــن املعبـــودات الباطلـــة دون الـــرباءة مـــن عبادهتـــا, وأ

يستقيم وال يصح الرباءة منهـا ومـن عبادهتـا دون الـرباءة ممـن اختـذها آلهـة ورصف هلـا مـن العبـادة 
  .ما ال ينبغي إال هللا

ا  معبــودً وليــست الــرباءة مــن املعبــود بــأوىل مــن الــرباءة مــن عابــده, ألن املخلــوق ال يــصري اهلًإ 
ُه ويرشكه مع اهللا ويعبده من دونه   .إال بوجود من يؤهلِّ

هــذه األرضحــة التــي ُتعبــد اليــوم مــن دون اهللا, لــوال مــا يفعلــه املــرشكون عنــدها, ومــا : مــثًال 
ـــاس كـــانوا أحيـــاءَ انـــه فيهـــا, ملـــا زاد عـــن كوهنـــا قبـــورً يعتقدو  يـــأكلون ويـــرشبون, وحيتـــاجون ملـــا  أل

فاء, فامتوا وُقربوا يف هـذه القبـور وهـي كغريهـا مـن سـائر القبـور األخـرى, حيتاج إليه البرش الضع
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 مـع اهللا, فـصارت آلهـة تعبـد مـع عبـدوهمولكن املرشكني عظَّموها وَغَلوا يف حمبة أصحاهبا حتـى 
  .س من دونهاهللا الواحد األحد وطواغيت تقدّ 

ها آلهة من دون اهللا?   فهل تستقيم الرباءة منها دون الرباءة ممن اختذها وصريَّ
ا مـن العبـادة وأن عبادهتـا مـن  تـستحق شـيئً هل يـصح أن نكفـر هبـذه األرضحـة ونعتقـد أهنـا ال

دون اهللا ضــالل مبـــني وكفـــر ورشك بـــاهللا العظـــيم, وال نعتقـــد كفـــر وضـــالل مـــن عبـــدها مـــن دون 
  !اهللا?

ُها كالمها عىل دين واحد?   !هل يصح أن نجعل من يكفر هبذه األوثان كمن يؤمن هبا ويؤهلِّ
  .اال شك أن هذا باطل ال يصح أبدً 

يُّ  قُۡل  ﴿: قال تعاىل
َ
كۡ  ءٍ َشۡ  أ

َ
ٰ  َبُ أ ۖ َشَه ۖ ٱ قُلِ  َدٗة ُ وِحَ  َنُكمۚۡ َوَبۡيـ ِن بَۡيـ َشِهيُدۢ  َّ

ُ
َّ  َوأ َ ِ  َذاَهٰـ إ

نِذَرُكم َءانُ ُقرۡ لۡ ٱ
ُ
ئِنَُّكمۡ  بَلََغۚ  َوَمنۢ  ۦبِهِ  ِل

َ
نَّ  َهُدونَ لَتَشۡ  أ

َ
ِ ٱ َمعَ  أ خۡ  َءالَِهةً  َّ

ُ
ٓ  قُل َرىٰۚ أ شۡ  َّ

َ
 قُـۡل  َهدُۚ أ

ِ  ُهوَ  إِنََّما ٰ إ ٰ  هٞ َل ا ءٞ بَرِيٓ  نَِّن  ِحدٞ َو عام[ ﴾١٩ ُكونَ تُۡشِ  ّمِمَّ   .]١٩ :األ
 ال يـــصح الكفـــر بالطـــاغوت إال  مـــرشكٌ فمـــن جعـــل األلوهيـــة والربوبيـــة لغـــري اهللا فهـــو كـــافرٌ 

  .بتكفريه والرباءة منه
كــان النــاس زمــن , فقــد ☺وهــذا عــني مــا كــان يفعلــه الــداخل يف اإلســالم يف زمــن الرســول 

 يف جاهليـــة جهـــالء, وكـــان لكـــل قـــوم طـــاغوهتم الـــذي يؤهلونـــه مـــن دون اهللا, فكانـــت ☺بعثتـــه 
األصـــــنام واألوثـــــان منتـــــرشة يف كـــــل مكـــــان, يعبـــــدوهنا مـــــن دون اهللا بالـــــدعاء واحلـــــب واخلـــــوف 
والرجــــاء والــــذبح والطــــواف والنــــذر وغريهــــا, ويعتقــــدون أهنــــا تــــشفع هلــــم عنــــد اهللا, ويتقربــــون 

عون هلــم مــن الــدين مــا مل يــأذن بــه اهللا, وكــانوا يتحــاكمون م رشكــاء يــّرش بعبادهتــا إىل اهللا, وكــان هلــ
 .إىل السحرة والكهان واملنجمني

 بــدعوة التوحيــد املتمثلــة يف الكفــر هبــذه الطواغيــت واإليــامن بــاهللا ☺ رســول اهللا فجــاءهم
ة مـن وحده, فكان الداخل منهم يف اإلسالم أول ما يفعله يكفر بجميع اآلهلـة واألربـاب املعبـود

  .دون اهللا
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 أن كــانوا يعتقــدون أن هــذه األصــنام واألوثــان تنفــع وتــرض وتــشفع هلــم عنــد اهللا, وأن فبعــد
عبادهتـــا تقـــرهبم إىل اهللا, صـــاروا يعتقـــدون أن الربوبيـــة واأللوهيـــة هللا وحـــده, وأن هـــذه األصـــنام 

هلــــم عنــــد اهللا, وأن عبادهتــــا رشك بــــاهللا, وتركــــوا عبادهتــــا  ان ال تنفــــع وال تــــرض وال تــــشفعواألوثــــ
  .وهجروها وأبغضوها, وأخلصوا العبادة هللا وحده

ًض  لـون قبَ ا كانوا يف اجلاهلية حيلون ما حيل هلم رشكاؤهم وحيرمون ما حيرمونه عليهم, ويَ وأ
ني مـــــن دون اهللا, ورفـــــضوا تـــــرشيعاهتم, بعونـــــه, فكفـــــروا بأوئلـــــك املـــــرشععون هلـــــم ويتّ مـــــا يـــــّرش 

  .وخرجوا عن طاعتهم إىل طاعة اهللا ورسوله
وكــانوا حيتكمــون إىل الكهنــة والــسحرة واملنجمــني, فرتكــوا االحتكــام إلــيهم وجعلــوا احلكــم 

  .هللا ورسوله
وكانوا يوالون عىل الـرشك, ويـرون أهنـم وقـومهم عـىل حـق, وأن هـذه ملـة اآلبـاء واألجـداد, 

ــكــانوا عليــهدون بطــالن مــا فــصاروا يعتقــ روا قــومهم وآبــاءهم وأجــدادهم, وصــار التوحيــد , وكفَّ
  .هو الفارق بينهم وبني أقوامهم ومن حوهلم

ـه هكذا حققوا الكفر بالطـاغوت اسـتجابة مـنهم ملـا متُ  ليـه علـيهم عقيـدة التوحيـد واإليـامن بأ
ملعبودات الباطلة اليوم ويف كـل  ال رشيك له, وهبذه الكيفية يتحقق الكفر بااهللا وحدهال إهل إال 

  .)اهللاإال  ال إله(, وهذا هو الركن األول من التوحيد زمان

  .هللاان باـاإليم
هللا وحـده, وهـو إثبـات األلوهيـة  )اهللاإال ال إهل  (الـركن الثـاين مـن التوحيـداإليامن بـاهللا هـو 

واعهـا هللا وحـده ِ  ُفرۡ يَكۡ  َفَمن ﴿, أي إخـالص العبـادة بجميـع أ ٰ ٱب ِ ٱبِـ ِمنۢ َوُيؤۡ  ُغوتِ لطَّ  َفَقـدِ  َّ
ِ  َسَك َتمۡ سۡ ٱ ِ ُعرۡ لۡ ٱب ۡ ٱ َوة ۗ  نفَِصامَ ٱ َ  َقٰ ُوثۡ ل ُ ٱوَ  لََها   .]٢٥٦ :البقرة[ ﴾َعلِيمٌ  َسِميعٌ  َّ

  :ويتحقق اإليامن باهللا بام ييل
 .االعتقاد اجلازم أن الربوبية واأللوهية هللا وحده ال رشيك له − ١
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واعهـــا الظـــاهرة وال − ٢ باطنـــة هللا وحـــده, وعـــدم التوجـــه بـــيشء إخـــالص العبـــادة بجميـــع أ
 .منها لغريه

 .ض ما خالفهفْ باع ما رشعه ورَ االحتكام هللا وحده يف كل يشء, واتّ  − ٣
  . أن يكون الوالء هللا ودينه ورسوله واملؤمنني − ٤

ا, فإذا غاب االعتقاد وحده فهـو وال يتحقق اإليامن باهللا إال باالعتقاد والقول والعمل مجيعً 
  . القول أو العمل فهو كفر ظاهركفر نفاق, وإذا غاب

عِي اإلسالم ومل يكفر بالطاغوت) اهللاال إله إال (حكم من يقول   .ويدَّ
: هـــي أصـــل اإلســـالم الـــذي بعـــث اهللا بـــه مجيـــع رســـله, قـــال اهللا تعـــاىل) ال إهل إال اهللا(كلمـــة 

﴿  ٓ رۡ  َوَما
َ
َّ  رَُّسـولٍ  ِمـن لَِك َقبۡ  ِمن َناَسلۡ أ ِ هُ  هِ إَِلۡـ نُـوِحٓ  إ نَـّ

َ
ٓ  ۥأ ٓ  هَ إَِلٰـ َ َّ ِ ۠  إ نَـا

َ
 ﴾٢٥ ُبـُدونِ عۡ ٱفَ  أ

بيــــاء[ , ولــــيس املــــراد مــــن بعثــــة الرســــل دعــــوة النــــاس أن يتلفظــــوا هبــــذه الكلمــــة فيــــصريوا ]٢٥:األ
مــــسلمني مــــن غــــري أي يشء آخــــر, بــــل املــــراد هــــو دعــــوة النــــاس ليعبــــدوا اهللا وحــــده ويكفــــروا بــــام 

ِ  ِف  َناثۡ َبعَ  َولََقدۡ  ﴿: يعبدون من دونه, قال اهللا تعـاىل ةٖ  ُكّ مَّ
ُ
ً  أ نِ  رَُّسـو

َ
ْ عۡ ٱ أ َ ٱ ُبـُدوا ْ جۡ ٱوَ  َّ  َتنُِبـوا

ٰ ٱ نۡ  ُهمفَِمنۡ  ُغوَتۖ لطَّ ُ ٱ َهَدى مَّ نۡ  ُهمَوِمنۡ  َّ ۡت  مَّ ٰ ٱ هِ َعلَيۡ  َحقَّ َل ۚ لضَّ ْ  لَُة  ٱ ِف  فَـِسُيوا
َ
ْ ٱفَـ ِض ۡرۡل  نُظُروا

ٰ  َكنَ  َف َكيۡ  ۡ ٱ قَِبةُ َع بِيَ ل  فالـذين أجـابوا دعـوة الرسـل فعبـدوا اهللا وحـده ,]٣٦ :النحـل[ ﴾٣٦ ُمَكّذِ
ِينَ ٱوَ  ﴿: واجتنبوا الطاغوت هم املهتـدون, قـال تعـاىل ْ جۡ ٱ لَّ ٰ ٱ َتنَُبوا ن ُغوَت لطَّ

َ
نَـابُوٓ  ُبُدوَهاَيعۡ  أ

َ
ْ َوأ  ا

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

ُ
ِينَ ٱ ئَِك أ  لَّ

 ٰ ۖ ٱ ُهمُ َهَد ُ ْوَلٰٓ  َّ
ُ
ْ  ُهمۡ  ئَِك َوأ ْولُوا

ُ
 ٱ أ

َ
  .]١٨ −١٧ :الزمر[ ﴾١٨ بِ َبٰ لۡ ۡل

والـــضالون هـــم الـــذين مل يـــستجيبوا هلـــذه الـــدعوة فلـــم جيتنبـــوا الطـــاغوت ومل يرتكـــوا مـــا كـــانوا 
  ., وسار عىل طريق خاطئيعبدون من دون اهللا, والضال هو الذي حاد عن طريق احلق

بيـــاء واملرســـلني, وأساســـه الكفـــر بالطـــاغوت  والطريـــق احلـــق هـــو اإلســـالم, وهـــو طريـــق األ
ٓ  ﴿: واإليامن بـاهللا, قـال َ  قَـد ّلِيـنِۖ ٱ ِف  َراهَ إِكۡ  َ ۚ ۡلـٱ ِمـنَ  دُ لرُّۡشـٱ تَّبَـيَّ ِ  ُفـرۡ يَكۡ  َفَمـن َغّ

 ِ ٰ ٱب ِ  ِمنۢ َوُيؤۡ  ُغوتِ لطَّ ِ ٱب ِ  َك سَ َتمۡ سۡ ٱ َفَقدِ  َّ ِ ُعرۡ لۡ ٱب ۡ ٱ َوة ۗ  نفَِصامَ ٱ َ  َقٰ ُوثۡ ل ُ ٱوَ  لََها  ﴾٢٥٦ َعلِيمٌ  َسِميعٌ  َّ
  ., الرشد هو طريق احلق, والغي هو طريق الضالل]٢٥٦ :البقرة[
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ـــــه ال إهل إال اهللا ال فاإلنـــــسان ال يكـــــون مـــــسلًام  ـــــه ال إهل إال اهللا, واإليـــــامن بأ  حتـــــى يـــــؤمن بأ
: بـــد مـــن االعتقـــاد والقـــول والعمـــل, قـــال تعـــاىل  بلـــسانه بـــل اليتحقـــق بمجـــرد أن يقوهلـــا اإلنـــسان

هۡ َيٰٓ  قُۡل  ﴿
َ
ْ َتَعالَوۡ  بِ ِكَتٰ لۡ ٱ َل أ ٰ  ا َ ِ ٓ  َكَِمةٖ  إ ِۢ َسَوا َّ  َنُكمۡ َوَبيۡ  َنَنابَيۡ  ء

َ
َّ  ُبدَ َنعۡ  أ ِ َ ٱ إ َّ  َ  ۦبِـهِ  كَ نُۡشِ  َو

َ  ا ٔٗ َشۡي  رۡ  ًضاَبعۡ  ُضَناَبعۡ  َيتَِّخذَ  َو
َ
ِۚ ٱ ُدونِ  ّمِن اَبابٗ أ ْ تََولَّوۡ  فَإِن َّ ْ  ا ْ ۡشـٱ َفُقولُوا ا َهُدوا نَـّ

َ
 لُِمونَ ُمـسۡ  بِأ

ا فهذه اآلية تبني املعنى الصحيح لكلمة التوحيد, ومتى يكـون العبـد مؤمنًـ .]٦٤: آل عمران[ ﴾٦٤
َّ  ﴿: هبا, فالكلمة السواء هي ال إهل إال اهللا, وال يؤمن هبا إال من حقـق هـذه الـثالث

َ
َّ  ُبدَ َنعۡ  أ ِ  إ

َ ٱ َّ﴾, ﴿  َ َ  ﴿ ,﴾ا ٔٗ َشۡي  ۦبِهِ  كَ نُۡشِ  َو رۡ  ًضاَبعۡ  ُضَناَبعۡ  َيتَِّخذَ  َو
َ
ِۚ ٱ ُدونِ  ّمِن اَبابٗ أ َّ﴾.  

 نْ قَ  :جـاء يف صـحيح مـسلم
َ
 ِن  َمالٍِك عَ ِ  أ

َ
ِ ُت عْ مِ  سَ :اَل  قَ يهِ نِ  أ َمـْن « :وُل قُ فَ  ☺  رَُسوَل ابَّ

َ إِالَّ اُهللا، َوكَ 
َ
ِ قَاَل َال إِ ُ وََدُمـُه، وَِحـَسابُُه بَلَ ابَّ ُ ، َحُرَم َما ِ , ويف )١(»َفَر بَِما ُفْعبَُد ِمْن ُدوِن ابَّ

ُ وََدُمـُه «: روايـة أخـرى هلـذا احلـديث ُ َم َمـا ِ ُحـرِّ ، َوَكَفَر بَِمـا ُفْعبَـُد ِمـْن ُدوِن ابَّ َ َد ابَّ َمْن وَحَّ
 ِ   .)٢(»وَِحَسابُُه بَلَ ابَّ
ـ ْن ُفْعبَـَد «: اَل  قَ ☺ يِبِّ  اجَّ ِن  ُقَمَر عَ ِن بْ ا نْ قَ : اًض وملـسلم أ

َ
بيُِنَ اإلِْسَالُم بَلَ مَخٍْس، بَلَ أ

اَكِة، وََحجِّ اْكَيِْت، وََصْوِم َرَمَضانَ  َالِة، َوإِيتَاِء الزَّ ، َوُيْكَفَر بَِما ُدونَُه، َوإِقَاِم الصَّ ُ   .)٣(»ابَّ
ٰ إِبۡ  قَاَل  ذۡ  ﴿: وقـال تعـاىل بِيهِ  هِيمُ َر

َ
ٓ  إِنَِّن  ۦٓ ِمهِ َوقَوۡ  ِل ا ءٞ بََرا َّ  ٢٦ ُبُدونَ َتعۡ  ّمِمَّ ِ ِيٱ إ  َفَطَرِن  لَّ

, ]٢٨−٢٦ :الزخـرف[ ﴾٢٨ ِجُعـونَ يَرۡ  لََعلَُّهـمۡ  ۦَعقِبِـهِ  ِف  بَاقَِيةٗ  َكَِم وََجَعلََها ٢٧ ِدينِ َسَيهۡ  ۥفَإِنَّهُ 
امن هبــا ال يتحقــق إال بــالرباءة مــن كــل مــا ُيعبــد مــن دون فالكلمــة الباقيــة هــي ال إهل إال اهللا, واإليــ

  .اهللا وإخالص العبادة هللا وحده
سۡ  لَُكمۡ  َكنَۡت  قَدۡ  ﴿: وقـال سـبحانه

ُ
ٰ إِبۡ  ِفٓ  َحَسَنةٞ  َوةٌ أ ِينَ ٱوَ  هِيمَ َر ْ  إِذۡ  ۥٓ َمَعهُ  لَّ  ِمِهمۡ لَِقـوۡ  قَـالُوا

ْ بَُرَٰٓء إِنَّا ا ِمنُكمۡ  ُؤا ِ ٱ ونِ دُ  ِمن ُبُدونَ َتعۡ  َوِممَّ ٰ لۡ ٱ َنُكمُ َوَبۡيـ َنَنـابَيۡ  َوَبـَدا بُِكمۡ  نَاَكَفرۡ  َّ  َوةُ َعـَد
ٓ غۡ ۡلَ ٱوَ  بًَدا ءُ َضا

َ
ٰ  أ ْ تُؤۡ  َحتَّ ِ  ِمُنوا ِ ٱب   .]٤ :املمتحنة[ ﴾َدهُ وَحۡ  َّ

                                                 

   . رواه مسلم)١(
  .أمحدو  مسلمرواه) ٢(
   .رواه مسلم) ٣(
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وال إهل إال اهللا تنفــــي األلوهيــــة عــــن غــــري اهللا, وهــــذا هــــو الكفــــر بالطــــاغوت, فمــــن مل يكفــــر 
ا هبــا; ألن اإليــامن هبــا هــو نفــي مــا  مــا نفتــه كلمــة التوحيــد فــال يكــون مؤمنًــبألوهيــة غــري اهللا مل ينــِف 

  .نفته وإثبات ما أثبتته باالعتقاد والقول والعمل, هذا ال يشك فيه مسلم
فسهم مسلمني وهم ال يكفرون بالطاغوت هـم  أما الذين يقولون ال إهل إال اهللا وحيسبون أ

ا وال يؤمنــون هبــا, بــل يقولوهنــا وهــم هبــا كــافرون, فــال يف احلقيقــة يقولــون كلمــة ال يعرفــون معناهــ
  . ينفعهم قوهلا مع عدم اإليامن هبا

  
│  
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  الفصل الثالث

 مظاهر اإليامن بالطاغوت
 عتقــادالاب, وقــد يكــون تــه أو ألوهيتــهربوبيا يف أن هللا رشيًكــاإليــامن بالطــاغوت هــو اإليــامن بــ

 مــن  أن ُجيعــل أحــدٌ ولــيس معنــى هــذا, العمــلوقــد يكــون باالعتقــاد و ,عمــلالأو  قــولالأو وحــده 
 مـــن ا هللا يف يشءٍ ا لـــه يف كـــل يشء, وإنـــام املـــراد أن ُجيعـــل غـــري اهللا رشيًكـــ مـــساويً ا هللارشيًكـــاخللـــق 

 أو , أو األمـر,ا هللا يف اخللقا, فمتى ُجعل غري اهللا رشيكً ا واحدً خصائصه سبحانه, ولو كان شيئً 
 أو , أو اخلـــــوف, أو احلـــــب, أو التعظـــــيم, أو الـــــوالء,عـــــة أو الطا, أو احلكـــــم, أو التـــــرشيع,امللـــــك
 مــن دون اهللا, وهــو ا وربــ أو الــسجود; فقــد صــار اهلًإ , أو الركــوع, أو الــذبح, أو الــدعاء,الرجــاء

  .الطاغوت الذي جيب الكفر به واإليامن باهللا وحده
ــ قــع مــن حولــه مل َختْ هللا, وصــور  عليــه مظــاهر الطغيــان عــىل اَف مــن عــرف هــذا ثــم تأمــل يف الوا

ـًـاإليــامن بالطــاغوت والكفــر  ـًـبــاهللا, وربــام وجــد نفــسه ُمَؤهلَّ  لغــري اهللا, نــسأل اا مــن دون اهللا أو ُمَؤهلِّ
  .اهللا العافية

  :ومن معامل اإليامن بالطاغوت يف اجلاهلية املعارصة

 .هللاإعطاء حق احلكم والترشيع لغري : أوالً 
كــون إال ملــن لــه امللــك والــسلطان, فهــو حــق ي ال  املطلــقاحلكــم واألمــر والــسيادة والتــرشيع

 لـــيس لـــه مـــن امللـــك واألمـــر  مملـــوكٌ خـــالص هللا ال يـــشاركه فيـــه أحـــد; ألن كـــل مـــا ســـوى اهللا عبـــدٌ 
بــع رشعــه, فالواجــب علينــا قنــا اهللا إال لنعبــده وحــده فنطيــع أمــره ونجتنــب هنيــه ونتّ يشء, ومــا خلَ 

عً  نتخـــذ غـــري اهللا حَكـــًام أالَّ   أن حيكـــم بعـــد التـــرشيع هللا وحـــده, لـــيس ألحـــدٍ ا, فـــاحلكم و وال مـــرشِّ
ع مـا مل يـأذن بـه َ  ﴿: , قـال اهللا تعـاىل اهللاحكم اهللا, أو يرشِّ

َ
 ٱوَ  قُ لۡ لَۡ ٱ َلُ  أ

َ
ۗ ۡمـۡل ُ ٱ َتَبـاَركَ  ُر  َربُّ  َّ

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

َ
ْ ُبُدوٓ َتعۡ  أ ٓ  ا َّ ِ ۚ  إ اهُ ٰ  إِيَـّ  ّلِيـنُ ٱ لِـَك َذ
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َ  ﴿: , وقـال اهللا تعـاىل]٤٠ :يوسـف[ ﴾َقّيِمُ لۡ ٱ َحـدٗ  ۦٓ ِمهِ ُحكۡ  ِف  كُ يُۡشِ  َو
َ
: , وقـال]٢٦ :الكهـف[ ﴾اأ

َ  ۥٓ ُمهُ فَُحكۡ  ءٖ َشۡ  ِمن فِيهِ  ُتمۡ َتلَفۡ خۡ ٱ َوَما ﴿ ِ ِۚ ٱ إ   .]١٠ :الشورى[ ﴾َّ
ـه جتـاوز حـدَّ يضعى هـذا احلـق لنفـسه, أو ُأعطـي لـه فـرَ فمن ادّ   العبوديـة  بـه فهـو طـاغوت; أل

  .ى عىل حق الربوبية واأللوهيةوتعدَّ 
ومن أعطى حـق احلكـم والتـرشيع لغـري اهللا, أو وافـق عـىل حتكـيم غـري رشيعـة اهللا, أو شـارك 

ا هللا يف الربوبيـــة عني مـــن دون اهللا واحلـــاكمني بغـــري رشيعتـــه, فقـــد جعـــل رشيًكـــيف انتخـــاب املـــّرش 
  . إيامن بالطاغوت وكفر باهللاواأللوهية, وهذا

وهذا األمـر موجـود يف مجيـع دول العـامل اليـوم مـن غـري اسـتثناء, سـواء التـي تنتـسب لإلسـالم 
ــــ ا تقــــوم عــــىل هــــذا األســــاس, وكــــذلك الــــنظم والتــــي ال تنتــــسب لــــه, فــــالنظم الديمقراطيــــة عموًم

كــم والتــرشيع لغــري  تقــوم عــىل إعطــاء حــق احل نظــم علامنيــةاالشــرتاكية والرأســاملية وغريهــا, كلهــا
 اإلسالم, فاإلسـالم يقـوم عـىل وهذا نقيض العصور, رِّ اهللا, وهذا من أبرز سامت اجلاهلية عىل مَ 

االستــــسالم واالنقيــــاد واالحتكــــام هللا وحــــده, أمــــا اجلاهليــــة فهــــي تقــــوم عــــىل اختــــاذ رشكــــاء هللا يف 
  .باع والوالءالعبادة واحلكم واالتّ 

  .اهللاعه املرشعون من دون ة ملا يرشّ القبول واالنقياد والطاع: اثانيً 
ـــــالـــــذين يـــــّرش  ون مـــــا حـــــرم اهللا, وحيرمـــــون مـــــا أحلـــــه, عون للنـــــاس مـــــا مل يـــــأذن بـــــه اهللا, وحيلِّ

بـــد مـــن الكفـــر هبـــم وبتـــرشيعاهتم ورفـــضها واجتناهبـــا  وحيكمـــون بغـــري حكمـــه, هـــم طواغيـــت, ال
هۡ َيٰٓ  قُۡل  ﴿: واإليامن باهللا وحده وبام رشعه, قال اهللا تعاىل

َ
ْ َتَعـالَوۡ  بِ ِكَتٰ لۡ ٱ َل أ ٰ  ا َ ِ ٓ  َكَِمـةٖ  إ ِۢ َسـَوا  ء

َّ  َنُكمۡ َوَبيۡ  َنَنابَيۡ 
َ
َّ  ُبدَ َنعۡ  أ ِ َ ٱ إ َّ  َ َ  ا ٔٗ َشۡي  ۦبِهِ  كَ نُۡشِ  َو رۡ  ًضاَبۡعـ ُضَناَبۡعـ َيتَِّخذَ  َو

َ
 ّمِـن اَباٗبـأ

ِۚ ٱ ُدونِ  ْ تََولَّوۡ  فَإِن َّ ْ  ا ْ ۡشـٱ َفُقولُوا ا َهُدوا نَـّ
َ
َ  ﴿: , وقـال تعـاىل]٦٤ :آل عمـران[ ﴾٦٤ ونَ لِمُ ُمـسۡ  بِأ  َو

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

َ
نـُتمۡ  اأ

َ
 ﴾لَُمـونَ َتعۡ  َوأ

  . ]٢٢ :البقرة[
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عه املــّرش  عون مــن دون اهللا, وأطــاعهم يف تــرشيعاهتم فقــد آمــن بالطــاغوت ومــن َقبِــَل مــا يــرشِّ
مۡ  ﴿: وكفر باهللا, قـال اهللا تعـاىل

َ
ٰٓ  لَُهمۡ  أ ْ ُشََك ْ  ُؤا   لَـمۡ  َمـا ّلِيـنِ ٱ ّمِنَ  لَُهم َشَُعوا

ۡ
ُ ٱ بِـهِ  َذنۢ يَـأ َّ﴾ 

َيٰ ٱ نَّ  ﴿: , وقــال]٢١ :الـشورى[ ٰٓ  َلُوُحــونَ  ِطيَ لــشَّ َ ِ وۡ  إ
َ
ٓ أ ــا َطعۡ  نۡ  ِدلُوُكۡمۖ ِلَُجٰــ ئِِهمۡ ِلَ

َ
 ُتُمــوُهمۡ أ

عـام[ ﴾ُكونَ لَُمۡشِ  إِنَُّكمۡ  ۡرَبابٗ ﴿ : , وقـال]١٢١ :األ
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَبَٰنُهۡم أ

َ
َُذٓواْ أ ِ ا ّمِن ُدوِن ٱٱتَّ َّ﴾ 

  .]٣١ :التوبة[
 وهـم أصــحاب ,, والنـصارى رهبــاهنمءعلــامأحبــارهم, وهـم الاختــذ اليهـود [ : قـال ابــن جريـر

ۡرَبابٗ  ﴿... الـصوامع وأهـل االجتهـاد يف ديـنهم مـنهم
َ
ِ وِن ٱا ّمِن دُ أ  سـادة هلـم مـن دون : يعنـي﴾َّ

مـــون مـــا مـــه اهللا علـــيهم, وحيرّ اهللا يطيعـــوهنم يف معـــايص اهللا, فيحلـــون مـــا أحلـــوه هلـــم ممـــا قـــد حرّ 
  .ه اهللا هلممونه عليهم مما قد أحلّ حيرّ 

ِ : ، قَاَل  ؓ َقْن َعِديِّ بِْن َحاتِمٍ وروى  َييُْت رَُسوَل ابَّ
َ
ِ ُقنُيِق َصِليٌب ِمـْن ☺أ  َو

 :  قَاَل ،»يَا َعِديَّ اْطَرْح َهَذا الَْوَعَن ِمْن ُقنُِقَك «: َهٍب، َفَقاَل ذَ 
ُ
ِْه َوُهَو َفْقـَرأ َ

َفَطرَْحتُُه َواْغتََهيُْت إِ
 َهـِذهِ اآليَـةَ 

َ
ۡرَباٗبـ﴿  :يِف ُسوَرِة بَـَراَءٍة، َفَقـَرأ

َ
ۡحَبـارَُهۡم َورُۡهَبٰـَنُهۡم أ

َ
َـُذٓواْ أ ِ ا ّمِـن ُدوِن ٱٱتَّ َّ﴾ 

ِ إِنَّا لَْسنَا نَعبُْدُهْم، َفَقاَل : قُلُْت : قَاَل  ،]٣١:وبـةالت[ ُ «: يَا رَُسوَل ابَّ َحـلَّ ابَّ
َ
ُمـوَن َمـا أ لَـيَْس حُيَرِّ

َ
أ

ُ َفتُِحلُّونَُه؟ َم ابَّ لُّوَن َما َحرَّ ُمونَُه، َوحُيِ   .)١(»فَِتلَْك ِعبَاَدُيُهمْ «:  قَاَل ،بىََل : قُلُْت :  قَاَل ،»َفتَُحرِّ
ـت قـول اهللا:  قيـل حلذيفـة:خرتي قالعن أيب البَ وروى  ۡحَبـارَُهمۡ ﴿  :أرأ

َ
َُذٓواْ أ :  قـال﴾...ٱتَّ

 ,وها اســتحلّ هم كــانوا إذا أحلــوا هلــم شــيئً  ولكــنّ ,ون هلــمأمــا إهنــم مل يكونــوا يــصومون هلــم وال يــصلّ 
  .فتلك كانت ربوبيتهم, موها أحله اهللا هلم حرّ موا عليهم شيئً وإذا حرّ 

ـًض لبَ وروى عـن أيب ا ۡرَبابٗ ﴿ : اخـرتي أ
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَبَٰنُهۡم أ

َ
َُذٓواْ أ ِ ا ّمِـن ُدوِن ٱٱتَّ :  قـال﴾َّ

                                                 

مـــذي, وزاد نـــسبة احلـــديث رواه الرتمـــذي يف الـــسنن, ونـــسب الـــسيوطي يف الـــدر املنثـــور حتـــسني احلـــديث إىل الرت) ١(
وعــــْزوه إىل ابــــن ســــعد, وعبــــد بــــن محيــــد, وابــــن املنــــذر, وابــــن أيب حــــاتم, والطــــرباين, وأيب الــــشيخ, وابــــن َمْرَدَويــــه, 

  .والبيهقي يف سننه
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ًمـــ  فأطـــاعوهم يف ,ا وانطلقـــوا إىل حـــرام اهللا فجعلـــوه حـــالًال انطلقـــوا إىل حـــالل اهللا فجعلـــوه حرا
  .ذلك, فجعل اهللا طاعتهم عبادهتم, ولو قالوا هلم اعبدونا مل يفعلوا 

 ,مل يـــأمروهم أن يـــسجدوا هلـــم: ¶  قـــال عبـــد اهللا بـــن عبـــاس:ي قـــالدِّ ُس وروى عـــن الـــ
  .ـه.ا )١(]اهم اهللا بذلك أربابً  فسّام , فأطاعوهم,ولكن أمروهم بمعصية اهللا

 .احلكم باألحكام والقوانني والترشيعات الوضعية, والتحاكم إليها: اثالثً 
ـزل االحتكام هللا وحـده هـو مقتـىض توحيـد اهللا يف ربوبيتـه وألوه يتـه, ويلـزم منـه احلكـم بـام أ

بــاع اهللا واجتنــاب احلكــم بغــريه, والتحــاكم إىل مــن حيكــم بحكــم اهللا ورفــض التحــاكم لغــريه, واتّ 
  .رشيعة اهللا ورفض ما سواها

َفَغۡيَ  ﴿: قـال تعـاىل
َ
ِ ٱ أ بۡ  َّ

َ
ِيٓ ٱ َوُهوَ  اَحَكمٗ  َتِغ أ نَزَل  لَّ

َ
ۚ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ ُكمُ إَِلۡ  أ ٗ ِ ٱوَ  ُمَفـصَّ  يـنَ لَّ

نَّهُ  لَُمونَ َيعۡ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ ُهمُ َنٰ َءاَتيۡ 
َ
ّبَِك  ّمِن ُمَنَّلٞ  ۥأ َ  قِّۖ لَۡ ٱبِـ رَّ ۡ ٱ ِمـنَ  تَُكـوَننَّ  فَـ  ﴾١١٤ َتِينَ ُمۡمـل

عام[ نَزۡلَ  ﴿: , وقال تعـاىل]١١٤ :األ
َ
ٓ َوأ ِ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ َك إَِلۡ  ا قٗ  قِّ لَۡ ٱب  بِ ِكَتٰ لۡ ٱ ِمنَ  هِ يََديۡ  َبۡيَ  لَِّما اُمَصّدِ

ٓ  َنُهمبَيۡ  ُكمحۡ ٱفَ  هِۖ َعلَيۡ  ِمًناُمَهيۡ وَ  نَزَل  بَِما
َ
ۖ ٱ أ ُ َّ  َ هۡ  تَتَّبِعۡ  َو

َ
ٓ أ ا َءُهمۡ َوا ٓ  َعمَّ ٖ  قِّۚ ۡلَـٱ ِمـنَ  َءكَ َجا  لِـُكّ

وهُ  ءٖ َشۡ  ِف  ُتمۡ زَعۡ تََنٰ  فَإِن ﴿: , وقـال تعـاىل]٤٨ :املائـدة[ ﴾اَهاجٗ َوِمنۡ  َعةٗ ِشۡ  ِمنُكمۡ  َناَجَعلۡ  َ  فَُردُّ ِ  إ
ِ ٱ ِ  ِمُنونَ تُؤۡ  ُكنُتمۡ  إِن لرَُّسولِ ٱوَ  َّ ِ ٱب ۚ ٱ مِ وۡ ۡلَ ٱوَ  َّ ٰ  ِخرِ حۡ  َخۡيٞ  لَِك َذ

َ
  َسنُ َوأ

ۡ
ً تَـأ , ]٥٩ :النـساء[ ﴾وِي

ٰ  َك َنٰ َجَعلۡ  ُثمَّ  ﴿: وقال َ  ٱ ّمِنَ  َشِيَعةٖ  َ
َ
َ  َهاتَّبِعۡ ٱفَ  رِ مۡ ۡل هۡ  تَتَّبِعۡ  َو

َ
ٓ أ ِيـنَ ٱ ءَ َوا  ﴾١٨ لَُمـونَ َيعۡ  َ  لَّ

  .]١٨ :اجلاثية[
فـــسهم  واحلكـــم باألحكـــام والقـــوانني والتـــرشيعات الوضـــعية التـــي يـــضعها البـــرش مـــن عنـــد أ

  .والتحاكم إليها إيامن بالطاغوتأ
فَُحكۡ  ﴿: قـال تعـاىل

َ
حۡ  َوَمنۡ  ُغونَۚ َيبۡ  ِهلِيَّةِ َجٰ لۡ ٱ مَ أ

َ
ِ ٱ ِمنَ  َسنُ أ  ﴾٥٠ يُوقُِنـونَ  اٖ ّلَِقوۡ  امٗ ُحكۡ  َّ

حكــام والقــوانني والتــرشيعات الوضــعية هــي حكــم اجلاهليــة, مــن حكــم هبــا أو , فاأل]٥٠ :املائــدة[
                                                 

  . تفسري الطربي)١(



                                                                                    
 

لَـمۡ  ﴿: , قـال تعـاىلحتاكم ملن حيكـم هبـا فهـو مـؤمن بالطـاغوت كـافر بـاهللا 
َ
َ  تَـرَ  أ ِ ِيـنَ ٱ إ  لَّ

نَُّهمۡ  ُعُمونَ يَزۡ 
َ
ْ  أ ٓ  َءاَمُنوا نزَِل  بَِما

ُ
ٓ  َك إَِلۡ  أ نزَِل  َوَما

ُ
  يُرِيُدونَ  لَِك َقبۡ  ِمن أ

َ
ْ َيَتَحاَكُموٓ  نأ َ  ا ِ ٰ ٱ إ  ُغـوتِ لطَّ

ِمُروٓ  َوقَدۡ 
ُ
ْ أ ن ا

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

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

 .الوالء عىل غري اإلسالم: ارابعً 
يــق ثالــث, اإلنــسان إمــا أن يكــون يف واليــة اهللا أو يكــون يف واليــة الطــاغوت, لــيس هنــاك طر

 بأوليــاء الطــاغوت ويكفــرالطــاغوت وجيتنبــه واليــة وال يكــون اإلنــسان يف واليــة اهللا حتــى يكفــر ب
ــرۡ يَكۡ  َفَمــن ﴿ :وعبيــده, ويــؤمن بــاهللا وحــده ويتــوّىل اَهللا ورســوَله واملــؤمنني, قــال اهللا تعــاىل  ُف

 ِ ٰ ٱب ِ  ِمنۢ َوُيؤۡ  ُغوتِ لطَّ ِ ٱب ِ  َسَك َتمۡ سۡ ٱ َفَقدِ  َّ ِ ُعرۡ لۡ ٱب ۡ ٱ َوة ۗ  نفَِصامَ ٱ َ  َقٰ ُوثۡ ل ُ ٱوَ  لََها  ٢٥٦ َعلِـيمٌ  َسـِميعٌ  َّ
ُ ٱ ِينَ ٱ َوِلُّ  َّ ْ  لَّ لَُمٰ ٱ ّمِنَ  رُِجُهمُيۡ  َءاَمُنوا َ  ِت لظُّ ِ ِينَ ٱوَ  لُّورِۖ ٱ إ ْ َكَفـُروٓ  لَّ وۡ  ا

َ
ٓ أ ٰ ٱ ؤُُهمُ ِلَـا  ُغـوُت لطَّ

ــنَ  رُِجــوَنُهمُيۡ  ــورِ ٱ ّمِ َ  لُّ ِ لَُمٰــٱ إ ْوَلٰٓ  ِتۗ لظُّ
ُ
ۡصــ َك ئِــأ

َ
ــارِۖ ٱ ُب َحٰ أ ونَ َخٰــ فِيَهــا ُهــمۡ  لَّ  ﴾٢٥٧ ِلُ

  .]٢٥٧−٢٥٦:البقرة[
ظمة العلامنية التي تقـوم عـىل أسـاس االحتكـام لغـري اهللا  ومجيع املجتمعات التي حتكمها األ
نبهـا املختلفـة داخلـة يف واليـة الطـاغوت مـن  وتفصل بني ديـن اهللا واحليـاة العامـة للمجتمـع بجوا

ا ملــا يوجبــه اإلســالم مــن الــوالء هللا فهــي ال تــوايل وتعــادي هللا, وال تعطــي اهتامًمــدون اهللا, وهلــذا 
ولرسوله واملؤمنني, إنام توايل عىل أسس أخرى بعيدة كل البعد عن الدين كـالوالء عـىل الوطنيـة 
ــه يقــوم عــىل توحيــد اهللا  أو القوميــة أو اإلنــسانية أو غريهــا, وهــذا ينــاقض اإلســالم مــن أساســه أل

َغۡيَ  قُۡل  ﴿: , قـال اهللا تعـاىل)١(ء كام يقوم عىل توحيده يف احلكم والشعائر والنـسكيف الوال
َ
ِ ٱ أ َّ 

                                                 

صالة ومــا , وهــي كــل مــا رشعــه اهللا لعبــاده مــن الُقــَرب والطاعــات التــي يتقربــون هبــا إليــه, فالــشــعرية الــشعائر مجــع )١(
فيهـا مـن الـذكر والقيـام والركـوع والـسجود واخلـشوع شـعائر يتقـرب هبـا إىل اهللا, وكـذلك الـصوم واحلـج ومـا فيـه 
من الطواف والسعي والوقوف بعرفة ورمي اجلـامر والُبـْدن واهلـدي كلهـا مـن شـعائر اهللا, وهـي تـضم مجيـع معـامل 

   .وعالماهتا وحدودهاناه اهللا تعاىل من فرائض دينه دين اهللا, وهو ما أعلمَ 
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ِذُ  تَّ
َ
َمٰ ٱ فَاِطرِ  اَوِلّٗ  أ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َو

َ
َ  عِمُ ُيطۡ  َوُهوَ  ِض ۡرۡل ٓ  قُۡل  َعُمۗ ُيطۡ  َو ِمـرۡ  إِّنِ

ُ
نۡ  ُت أ

َ
ُكـونَ  أ

َ
َل  أ وَّ

َ
 َمـنۡ  أ

سۡ 
َ
َ  لََمۖ أ ۡ ٱ ِمنَ  تَُكوَننَّ  َو عـام[ ﴾١٤ كِيَ ُمۡشِ ل ُ ٱ َوِلُُّكـمُ  إِنََّمـا ﴿: , وقـال]١٤ :األ  ۥَورَُسـوُلُ  َّ
ِينَ ٱوَ  ْ  لَّ ِينَ ٱ َءاَمُنوا لَوٰ ٱ يُقِيُمونَ  لَّ َكوٰ ٱ تُونَ َوُيؤۡ  ةَ لصَّ ٰ  َوُهمۡ  ةَ لزَّ   .]٥٥ :املائدة[ ﴾٥٥ كُِعونَ َر

 مـــن واليـــة اهللا, قـــال اهللا واإلنـــسان متـــى رصف الـــوالء لغـــري اهللا ورســـوله واملـــؤمنني خـــرج
َهاَيٰٓ  ﴿ :تعـاىل يُّ

َ
ِينَ ٱ أ ْ  لَّ ْ  َ  َءاَمُنوا وۡ  َرىٰٓ لََّصٰ ٱوَ  ُهودَ ۡلَ ٱ َتتَِّخُذوا

َ
ٓ أ وۡ  ُضُهمۡ َبعۡ  َءۘ ِلَا

َ
ٓ أ  َوَمـن ٖضۚ َبعۡ  ءُ ِلَا

َُّهم هُ  ّمِنُكمۡ  َيَتَول َ ٱ إِنَّ  ُهۡمۗ ِمـنۡ  ۥفَإِنَـّ ٰ ٱ مَ َقـوۡ لۡ ٱ ِديَيۡهـ َ  َّ  :الــــــ, وق]٥١ :املائـدة[ ﴾٥١ لِِمـيَ لظَّ
ِينَ ٱ نَ َيَتَولَّوۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  اَكثِيٗ  تََرىٰ  ﴿ ْۚ  لَّ َمۡت  َما َس َلِئۡ  َكَفُروا نُفـُسُهمۡ  لَُهـمۡ  قَـدَّ

َ
ن أ

َ
ُ ٱ َسـِخَط  أ َّ 

ونَ َخٰ  ُهمۡ  َعَذاِب لۡ ٱ َوِف  ِهمۡ َعلَيۡ  ْ  َولَوۡ  ٨٠ ِلُ ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  َكنُوا ِ ٱب ٓ َومَ  لَِّبِّ ٱوَ  َّ نزَِل  ا
ُ
َُذوُهمۡ ٱ َما هِ إَِلۡ  أ  تَّ

وۡ 
َ
ٓ أ ٰ  ءَ ِلَا ٰ  ُهمۡ ّمِنۡ  اَكثِيٗ  ِكنَّ َوَل    .]٨١−٨٠ :املائدة[ ﴾٨١ ِسُقونَ َف

  .اهللالتوجه بيشء من العبادة لغري : اخامسً 
ا ا, ومـن جعـل شـيئً  واحدً  العبادة حق خالص هللا, من توجه هبا هللا وحده فقد آمن باهللا اهلًإ 

 فقد آمن بإهل غري اهللا, فالتوجه بـيشء مـن العبـادة لغـري اهللا تأليـه لغـري اهللا ال جيتمـع منها لغري اهللا
 اهللا, فمــن توجــه بــيشء مــن العبــادة لــصنم أو قــرب أو رضيــح أو شــجرة أو جــن أو توحيــدا مــع أبــدً 

ــ ويَ اعٍ وَ  وُســودٍّ بــرش فقــد فعــل مــا كــان يفعلــه قــوم نــوح مــع آلهــتهم  ــ ويَ وَث ُغ ان , ومــا كــْرسٍ  وَنــوَق ُع
  . وغريهااةنَ ى ومَ زَّ  والعُ ت والالَّ لبَ هُ آلهتهم يفعله كفار قريش ومن تبِعهم مع 

  

                                                

 
 

ِت  إِنَّ  قُۡل  ﴿: والنسك هو ما ُيتقرب به إىل اهللا, ويف قولـه تعـاىل َ ِ  َوَمَمـاِت  َيايَ َوَمۡ  َونُُسِك  َص َّ  لَِمـيَ َعٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ
عـــام[ ﴾١٦٢  املـــراد بـــه الـــذبح أي صـــاليت وذبحـــي عـــىل قـــول أكثـــر املفـــرسين, وأمـــا املناســـك فإهنـــا مجـــع ,]١٦٢: األ

رضــيه مــن عمــل صــالح, إمــا بــذبح ذبيحــة لــه, وإمــا هــو املوضــع الــذي ُينــسك هللا فيــه ويتقــرب إليــه فيــه بــام يُ منــسك و
بـــصالة أو طـــواف أو ســـعي وغـــري ذلـــك مـــن األعـــامل الـــصاحلة, ولـــذلك قيـــل ملـــشاعر احلـــج مناســـكه ألهنـــا أمـــارات 

  . وعالمات يعتادها الناس ويرتددون إليها

= 
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فالـــــــذين يتوجهـــــــون اليـــــــوم إىل القبـــــــور واألرضحـــــــة بالـــــــدعاء واالســـــــتغاثة والـــــــذبح والنـــــــذر 
ـــواع العبـــادة هـــم مؤمنـــون بالطـــاغوت كـــافرون  والطـــواف والركـــوع والـــسجود وغـــري ذلـــك مـــن أ

  .سبقهم من عبَّاد األصنام واألوثانباهللا, مثلهم مثل من 

 .القتال يف سبيل الباطل وإعالء كلمة الكفر: اسادسً 
ِينَ ٱ ﴿:  قال تعاىل ْ  لَّ ِۖ ٱ َسـبِيلِ  ِف  تِلُونَ يَُقٰ  َءاَمُنوا ِيـنَ ٱوَ  َّ ْ  لَّ  َسـبِيلِ  ِف  تِلُـونَ يَُقٰ  َكَفـُروا

ٰ ٱ ْ تِلُوٓ فََقٰ  ُغوتِ لطَّ وۡ  ا
َ
ٓ أ يۡ ٱ ءَ ِلَا يۡ ٱ دَ َكيۡ  إِنَّ  نِۖ َطٰ لشَّ   .]٧٦ :النساء[ ﴾٧٦ َضعِيًفا َكنَ  نِ َطٰ لشَّ

طـه املـستقيم, وهـو طريـق العبوديـة اخلالـصة هللا املتمثلـة  سبيل اهللا واحدة هـي اإلسـالم رصا
نَّ  ﴿, يف طاعتـه وطاعـة رسـوله

َ
ٰ  َذاَهٰ  َوأ ۖ ٱفَـ اَتقِيمٗ ُمسۡ  ِط ِصَر َ  تَّبُِعوهُ ْ  َو ُبَل ٱ تَتَّبُِعـوا َق  لـسُّ  َفَتَفـرَّ

 ِ ٰ  ۦۚ َسبِيلِهِ  َعن ُكمۡ ب ٰ  لُِكمۡ َذ عام[ ﴾١٥٣ َتتَُّقونَ  لََعلَُّكمۡ  ۦبِهِ  ُكمَوصَّ  .]١٥٣ :األ

ــدهم لغــري  ســبيل الطــاغوت هــي طــرق الــشيطان التــي يــصد هبــا النــاس عــن الــدين احلــق ويعبِّ
لَمۡ  ﴿, متنوعة وكثرية جيمعها أمر واحد هو طاعـة الـشيطانوسبل الشيطان اهللا, 

َ
عۡ  أ

َ
 ُكمۡ إَِلۡ  َهدۡ أ

 ٰ ن َءاَدمَ  َبِنٓ َي
َ
ْ َتعۡ  َّ  أ يۡ ٱ ُبُدوا بِـيٞ  َعـُدوّٞ  لَُكـمۡ  ۥإِنَّهُ  َنۖ َطٰ لشَّ نِ  ٦٠ مُّ

َ
ۚ عۡ ٱ َوأ ٰ  َذاَهٰـ ُبـُدوِن  ٞط ِصـَر

  .]٦١−٦٠ :يس[﴾ ٦١ َتقِيمٞ مُّسۡ 
كل منهج أو فكرة أو نظام أو حزب يقوم عىل تأليه غـري اهللا يف احلكـم والتـرشيع أو الـوالء ف

  . هو سبيل الطاغوتالشعائر والنسكوالرباء أو 
ومجيع املناهج والنظم التي تقوم عىل أساس الرشك باهللا هـي يف حقيقتهـا أديـان جاهليـة مـن 
يــدها  وضــع البــرش بــوحي الــشياطني, فالقتــال يف ســبيلها للتمكــني هلــا والــدفاع عنهــا ودْعمهــا وتأ

لـك الـدفاع عـن األوثـان املـشيدة والدعوة إليها كل هذا إيامن بالطـاغوت وكفـر بـاهللا, يـدخل يف ذ
ظمة احلكـم التـي تعطـي التـرشيع لغـري اهللا  عىل القبور املعبودة من دون اهللا, كذلك الدفاع عن أ

  .وال تلتزم برشيعة اهللا
كـــذلك القتـــال يف ســـبيل حتقيـــق الديمقراطيـــة وإنـــشاء دولـــة الدســـتور والقـــانون الوضـــعي هـــو 

ون صــاحب احلـق يف التــرشيع امللـك أو الــرئيس أو ال فـرق بــني أن يكـ, فــقتـال يف ســبيل الطـاغوت



                                                                                    
 

ظمـــــــة طاغوتيـــــــة ال تـــــــدين باإلســـــــالم هللا وحـــــــده  جملـــــــس الـــــــشعب أو الربملـــــــان أو غـــــــريه, كلهـــــــا أ
  .واالحتكام له وقبول ترشيعه وحده

وأمــا مــن قاتــل ليكــون احلكــم والتــرشيع والعبــادة والطاعــة هللا وحــده, فــال ُحيكــم بغــري حكــم 
  .بع إال رشعه, فهو قتال يف سبيل اهللا, وهو ذروة سنام اإلسالمه, وال ُيتّ اهللا, وال ُيدان بغري دين

  :والنظام اإلسالمي هو النظام القائم عىل ثالث ركائز أساسية
أن يكون احلكم والترشيع املطلق هللا وحـده, ومـا كـان مـن تـرشيع املـسلمني فـال خيـرج  − ١

  .عنه
 . لغريه فال خترج عن طاعتهأن تكون العبادة والطاعة هللا وحده, وما كان من طاعة − ٢
أن يكــــون الــــوالء هللا ولرســــوله ولدينــــه وللمــــؤمنني, والــــرباء مــــن الطــــاغوت ومنهجــــه  − ٣

 .ونظامه وأوليائه وعبيده
  .وما سوى هذا النظام فهو طاغوت

  وأحكامـه, والـصدُّ اهللامدح الباطل وحتسينه وتزيينه, والطعن يف ديـن : اسابعً 
 .عن سبيله

لَمۡ  ﴿: ن اليهـود بقولـه عـمثاله ما حكـاه اهللا 
َ
َ  تَرَ  أ ِ ِينَ ٱ إ ْ  لَّ وتُوا

ُ
 بِ ِكَتٰـلۡ ٱ ّمِنَ  انَِصيبٗ  أ

ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  ٰ ٱوَ  ِت بۡ لِۡ ٱب ِينَ  َوَيُقولُونَ  ُغوتِ لطَّ ْ  لِلَّ ٓ َهٰٓ  َكَفُروا َ هۡ  ءِ ُؤ
َ
ِينَ ٱ ِمنَ  َدىٰ أ ْ  لَّ ً  َءاَمُنوا  َسـبِي

ْوَلٰٓ  ٥١
ُ
ِينَ ٱ ئَِك أ ۖ ٱ لََعَنُهمُ  لَّ ُ ُ ٱ َعنِ يَلۡ  َوَمن َّ جعل  ,]٥٢−٥١: النـساء [ ﴾٥٢ نَِصًيا ۥَلُ  َتِدَ  فَلَن َّ

 كفـــرهم بـــاهللا الـــذي نْ  وصـــحبه ِمـــ☺ مـــن رســـول اهللا قـــوهلم لكفـــار قـــريش أهنـــم أهـــدى ســـبيًال 
ل دينـًـ, فكــل)١(اســتحقوا بــه اللعنــة ا عــىل ديــن اهللا,  أو نظاًمــ أو رشيعــةً ا أو حكــًام ا أو منهًجــ مــن فــضَّ

  . به, فهو مؤمن بالطاغوت كافر باهللاأو ساواه
                                                 

إن اهللا وصف الذين أوتوا نـصيًبا مـن الكتـاب مـن اليهـود بتعظـيمهم : عنى الكالموم: [ قال ابن جرير يف التفسري)١(
إن أهـل الكفـر بـاهللا أوىل :  لـه بالطاعـة يف الكفـر بـاهللا ورسـوله ومعـصيتهام, وأهنـم قـالوا ذعانواإلغري اهللا بالعبادة 

 

äe†ËÓÞÌéÒæ[lçÆ^ŞÖ]çâ^Ú[ QR
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َفَغۡيَ  ﴿:  تعـاىلقـال اهللا
َ
ِ ٱ دِينِ  أ ۡحـ َوَمـنۡ  ﴿: , وقـال]٨٣ :آل عمـران[ ﴾ُغونَ َيبۡ  َّ

َ
 ادِيٗنـ َسنُ أ

سۡ  ّمِمَّنۡ 
َ
ِ  ۥَههُ وَجۡ  لَمَ أ َّ ٰ إِبۡ  ِملَّةَ  تََّبعَ ٱوَ  ِسنٞ ُمۡ  َوُهوَ  ِ  َوَمـنۡ  ﴿ :, وقـال]١٢٥ :النـساء[ ﴾اَحنِيٗفـ هِيمَ َر

حۡ 
َ
ٓ  ّمِمَّن ٗ قَوۡ  َسنُ أ َ  َدَع ِ ِ ٱ إ ِن  َوقَاَل  الِحٗ َصٰ  وََعِمَل  َّ ۡ ٱ ِمـنَ  إِنَـّ  ,]٣٣ :فـصلت[ ﴾٣٣ لِِميَ ُمـسۡ ل

فَُحۡكـ ﴿: وقـال
َ
ۡحــ َوَمـنۡ  ُغـونَۚ َيبۡ  ِهلِيَّـةِ َجٰ لۡ ٱ مَ أ

َ
ِ ٱ ِمـنَ  َسنُ أ  ﴾٥٠ يُوقُِنــونَ  اٖ ّلَِقـوۡ  اٗمـُحكۡ  َّ

ۡت  ﴿: , وقـال]٥٠:املائـدة[ ۚ وََعـدۡ  اقٗ ِصدۡ  َرّبَِك  َكَِمُت  َوَتمَّ َل  َّ  ٗ ٰ  ُمَبـّدِ ِميعُ ٱ َوُهـوَ  ۦۚ تِـهِ لَِكَِم  لـسَّ
عام[ ﴾١١٥ َعلِيمُ لۡ ٱ ٰ  ﴿: , وقال]١١٥ :األ ُ ٱ لُِكمُ فََذ ۖ لَۡ ٱ َربُُّكمُ  َّ َّ  قِّ لَۡ ٱ دَ َبعۡ  َفَماَذا قُّ ِ ٰ ٱ إ َل ۖ لـضَّ  ُل

 ٰ نَّ
َ
  .]٣٢ :يونس[ ﴾٣٢ فُونَ تُۡصَ  فَأ

  . الطاغوت وحكمهتعظيم الشعارات والرايات التي ترمز لنظام: اثامنً 
ظمـــة الكفـــر العلامنيـــة يف ســـائر دول العـــامل اليـــوم شـــعارات  مـــن املعلـــوم أن لكـــل نظـــام مـــن أ

 دستور تلك الدول, وهلا حـق اختتص هبا ورايات ترمز هلا, هذه الشعارات والرايات ينص عليه
  .القداسة والتعظيم

يــات هلــا حكــم النظــام الــذي متثلــه وترمــز لــه, فــإ ا ذا كــان النظــام جاهلًيــهــذه الــشعارات والرا
يـــات والـــشعارات تعظـــيم للجاهليـــة, وهـــذا مـــن  ظمـــة يف العـــامل اليـــوم فتعظـــيم هـــذه الرا كـــسائر األ

  .الكفر باهللا
ًض  م علـيهم وأ ئـع الطـاغوت التـي أوجـب عـىل عبيـده تعظيمهـا وتقديـسها وحـرَّ ا هي من رشا

وف هلـا يف صـمت وخـشوع كـام االستهانة هبا, فتعظيمها تعظـيم لـه وإيـامن بـه, ومـن تعظيمهـا الوقـ
ا هللا يف الـــــصالة, وهـــــذا مـــــا يفعلـــــه جنـــــد الطـــــاغوت, وكـــــذلك التالميـــــذ يف يقـــــف املـــــسلم خاشـــــعً 

  . املدارس

                                                

 
 

بـــاحلق مـــن أهـــل االيـــامن بـــه, وإن ديـــن أهـــل التكـــذيب هللا ولرســـوله أعـــدل وأصـــوب مـــن ديـــن أهـــل التـــصديق هللا 
 .ـه.ا] ولرسوله

= 
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ا أن اإليـامن هذه بعض مظاهر اإليامن بالطاغوت املتفشية يف واقعنا املعارص, وكام قلنا سـابقً 
ون باالعتقـــاد فقـــط دون القـــول والعمـــل, وقـــد يكـــون بـــالقول أو العمـــل دون بالطـــاغوت قـــد يكـــ

ا أن تكـــون مـــصحوبة باالعتقـــاد االعتقـــاد, فـــال ُيـــشرتط يف األقـــوال واألعـــامل التـــي ذكرناهـــا ســـابقً 
ا بالطاغوت, كام قال اهللا عن الذين أرادوا التحاكم إىل الطاغوت بِنِيَّـة اإلحـسان لكي تكون إيامنً 

  ﴿ :والتوفيـق
َ
َ  تَرَ  لَمۡ أ ِ ِينَ ٱ إ نَُّهمۡ  ُعُمونَ يَزۡ  لَّ

َ
ْ  أ ٓ  َءاَمُنوا نـزَِل  بَِما

ُ
ٓ  َك إَِلۡـ أ نـزَِل  َوَمـا

ُ
 لِـَك َقبۡ  ِمـن أ

ن يُرِيُدونَ 
َ
ْ َيَتَحاَكُموٓ  أ َ  ا ِ ٰ ٱ إ ِمُروٓ  َوقَدۡ  ُغوتِ لطَّ

ُ
ْ أ ن ا

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

َ
 يُـِضلَُّهمۡ  أ

 ٰ ۢ َضَل ْ َتَعالَوۡ  لَُهمۡ  قِيَل  َذا ٦٠ ادٗ بَعِي َ ٰ  ا َ ِ ٓ  إ نَزَل  َما
َ
ُ ٱ أ يۡ  لرَُّسولِ ٱ َ  َّ

َ
ۡ ٱ َت َرأ ونَ  فِقِيَ ُمَنٰ ل  يَـُصدُّ

ٓ  َف فََكيۡ  ٦١ اُصُدودٗ  َعنَك  َصٰ  إَِذا
َ
ِصيَب ُهمَبتۡ أ َمۡت  بَِما مُّ يۡ  قَدَّ

َ
ٓ  ُثمَّ  ِديِهمۡ أ ِ ٱبِـ لُِفـونَ َيۡ  ُءوكَ َجا َّ 

رَ  إِنۡ 
َ
ٓ دۡ أ ٓ  نَا َّ ِ   .]٦٢−٦٠: النساء[ ﴾٦٢ فِيًقاَوتَوۡ  انٗ َسٰ إِحۡ  إ

  
│  
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  الفصل الرابع

 غربة اإلسالم
 .غربة اليوم كغربة األمس

 َغِريبًا وَ إِنَّ اإلِْسَال «: ☺قال رسول اهللا 
َ
 َم بََدأ

َ
  .)١(»َسيَُعوُد َغِريبًا َكَما بََدأ

ون باملــسلمني لوجــدناه بــاملاليني, تــسمَّ  وي ينطقــون الــشهادتنينالــذيلــو نظرنــا اليــوم إىل عــدد 
وإذا تأملنا أحواهلم وحقيقة ما يدينون به لوجدنا أكثرهم ال يعرفون من اإلسالم إال اسمه ومن 
التوحيـــد إال لفظـــه, يزعمـــون أهنـــم مـــسلمون مؤمنـــون بـــاهللا ورســـوله بريئـــون مـــن الكفـــر وأهلـــه, 

 ♠عم أهنـــا عـــىل ملـــة إبـــراهيموحـــاهلم ال خيتلـــف عـــن حـــال اجلاهليـــة األوىل التـــي كانـــت تـــز
وهــي ال تعــرف مــن ملــة إبــراهيم إال االســم اجلميــل, فكفــار قــريش كــانوا يقولــون نحــن عــىل ملــة 

عه هلـــم رشكـــاؤهم مـــن دون اهللا, واليهـــود بـــاع مـــا يـــّرش إبـــراهيم وهـــم يـــدينون بعبـــادة األصـــنام واتّ 
ــونوالنــصارى كــانوا يقولــون  سيح ابــن مــريم ويطيعــون ا واملــ ُعَزْيــرً نحــن عــىل ملــة إبــراهيم ويؤهلِّ

 ☺ا عونه هلــم مــن دون اهللا, وعنــدما بعــث اهللا هلــم رســوله حممــدً أحبــارهم ورهبــاهنم فــيام يــّرش 
ـــه أتـــاهم بـــدين  بملـــة إبـــراهيم مل يقبـــل أكثـــرهم االســـتجابة لدعوتـــه والـــدخول يف دينـــه, وزعمـــوا أ

أ خليلـــــه منـــــه, فـــــرّد اهللا علـــــيهم زعمهـــــم الكـــــاذب, وبـــــرَّ  ♠جديــــد, وأهنـــــم أحـــــق بـــــإبراهيم 
 أهنــم هــم أهــل دينــه وعــىل منهاجــه دون ☺إبــراهيم مــنهم, وقــىض ألهــل اإلســالم وألمــة حممــد 
ــا ﴿: ســائر أهــل امللــل واألديــان غــريهم, قــال اهللا تعــاىل ــ َكنَ  َم ٰ إِبۡ ــ هِيمُ َر َ  اَيُهودِيّٗ ــۡصَ  َو  اانِيّٗ نَ

 ٰ ۡ ٱ ِمنَ  َكنَ  َوَما الِمٗ مُّسۡ  اَحنِيفٗ  َكنَ  ِكنَوَل وۡ  إِنَّ  ٦٧ كِيَ ُمۡشِ ل
َ
ٰ بِإِبۡ  لَّاِس ٱ َل أ ِينَ  هِيمَ َر َبُعـوهُ ٱ لَلَّ  تَّ

ِيـنَ ٱوَ  لَِّبُّ ٱ َذاَوَهٰ  ْۗ  لَّ ُ ٱوَ  َءاَمُنـوا ۡ ٱ َوِلُّ  َّ , وذلـك ألن اليهـود ]٦٨−٦٧ :آل عمـران[ ﴾٦٨ ِمنِيَ ُمـؤۡ ل

                                                 

 .رواه مسلم )١(
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وا مــن والنــصارى واملــرشكني أخــذوا مــن ملــة إبــراهيم االســم فقــط وخــالفوه يف الــدين فلــم يكونــ
أتباعـــه وأهـــل ملتـــه, وإنـــام أتباعـــه وأهـــل ملتـــه هـــم الـــذين اتبعـــوه عـــىل دينـــه وســـاروا عـــىل هنجـــه ومل 

ۖ  ۥفَإِنَّهُ  تَبَِعِن  َفَمن ﴿: يرغبوا عن ملته, قال  ﴾٣٦ رَِّحـيمٞ  َغُفـورٞ  فَإِنََّك  َعَصاِن  َوَمنۡ  ِمّنِ
ــا عليــه مــن اإليــامن بــك و]٣٦ :إبــراهيم[ إخــالص العبــادة لــك والكفــر بــام , أي مــن تبعنــي عــىل مــا أ

بعنـي وعـصاين ُيعبد من دونك, فإنه معـي عـىل دينـي ُمـْسَتٌن بـسنتي وعامـل بمثـل عمـيل, ومـن مل يتّ 
دك فإنك غفور رحيم تتوب عليه إن تاب ورجع, أو توفِّقه حتى ُيسلم لك   . )١(ومل يوحِّ

حۡ  َوَمنۡ  ﴿: وقـال
َ
سۡ  ّمِمَّنۡ  ادِينٗ  َسنُ أ

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

  .]١٢٥ :النساء[ ﴾اَحنِيفٗ 
ى بــه صــار مــن أهلــه, بــل هــو ديــن اهللا الــذي رشعــه  فاإلســالم لــيس جمــرد اســم مجيــل مــن تــسمَّ
لعبـــــاده وبعـــــث بـــــه مجيـــــع رســـــله, ومعنـــــاه االستـــــسالم واالنقيـــــاد هللا وحـــــده مـــــن غـــــري إرشاك وال 

♠ ســـله, وقـــد جعـــل اهللا خليلـــه إبـــراهيمبـــاع رهللا ال يكـــون إال باتّ اســـتكبار, واالستـــسالم 
ٰ إِبۡ  ّمِلَّةِ  َعن َغُب يَرۡ  َوَمن ﴿: , قـال اهللا تعـاىل القيامة يوم إىل ناس يف اإلسالم يأتم به الإماًما  مَ  ِۧه َر

 َّ ِ نۡ ٱ ِف  هُ َنٰ َطَفيۡ ۡص ٱ َولََقدِ  ۥۚ َسهُ َنفۡ  َسفِهَ  َمن إ ۖ لُّ ِ ٱ ِف  ۥنَّهُ  َيا ٰ ٱ لَِمنَ  ِخَرة  ۥَلُ  قَاَل  إِذۡ  ١٣٠ لِِحيَ لصَّ
سۡ  ۥٓ َربُّهُ 

َ
سۡ  قَاَل  لِۡمۖ أ

َ
ٰ  ١٣١ لَِميَ َعٰ لۡ ٱ لَِرّبِ  ُت لَمۡ أ ٓ  َوَوصَّ ٰ إِبۡـ بَِها ٰ  ُقـوُب َوَيعۡ  بَنِيـهِ  مُ  ِۧه َر َ ٱ إِنَّ  َبـِنَّ َي َّ 

َ  ّلِينَ ٱ لَُكمُ  َطَفٰ ۡص ٱ َّ  َتُموُتنَّ  فَ ِ نُتم إ
َ
  .]١٣٢−١٣٠ :البقرة[ ﴾١٣٢ ونَ لِمُ مُّسۡ  َوأ

وۡ  ُثــمَّ  ﴿: , فقـال♠بـاع ملــة إبــراهيمّمَتــه باتّ  وأُ ☺ا وقـد أمــر اهللا رسـوله حممــدً 
َ
ٓ َحيۡ أ  َنــا

نِ  َك إَِلۡ 
َ
ٰ إِبۡ  ِملَّةَ  تَّبِعۡ ٱ أ ۖ َحنِيفٗ  هِيمَ َر ۡ ٱ ِمـنَ  َكنَ  َوَما ا  قُـۡل  ﴿: , وقـال]١٢٣ :النحـل[ ﴾١٢٣ كِيَ ُمـۡشِ ل
ۗ ٱ َصَدَق  ُ ْ تَّبِ ٱفَ  َّ ٰ إِبۡ  ِملَّةَ  ُعوا ۖ َحنِيفٗ  هِيمَ َر ۡ ٱ ِمنَ  َكنَ  َوَما ا , فمـن زعـم ]٩٥ :آل عمـران[ ﴾٩٥ كِيَ ُمۡشِ ل

ـــ ـــه مـــسلم ومل يكـــن عـــىل ملـــة إبـــراهيم مؤمنً ـــأ  حـــال ه مـــن الـــرشك وأهلـــه فحالـــاا بـــاهللا وحـــده متربًئ
  .اجلاهلية األوىل الذين كانوا يزعمون أهنم عىل ملة إبراهيم وهم لدينه خمالفون

                                                 

 . الليث السمرقندي انظر تفسري الطربي والبغوي وأيب)١(
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  .هللاإيامن الناس بالطاغوت دليل عىل جاهليتهم وكفرهم با
 ال يمكـن أبـًداو مـا مل تكـن العبـادة كلهـا هللا وحـده,ا هللا  أن يكـون الـدين خالـًص ال يمكن أبـًدا

فالنــاس يف ديــن اهللا إذا , بــع غــري رشع اهللاأن تكــون العبــادة كلهــا هللا إذا كــان هنــاك رشع يطــاع ويتّ 
ويقبلــون رشعــه وينقــادون لــه ويرفــضون رشع غــريه ويكفــرون بــه, ويف كــانوا يعبــدون اهللا وحــده 

 يتلقـــــون األحكـــــام غـــــري ديـــــن اإلســـــالم إذا كـــــان انقيـــــادهم واستـــــسالمهم وطـــــاعتهم هللا ولغـــــريه,
ها أهلها اإلسالم ئع من اهللا ومن غريه, وهذه هي اجلاهلية بعينها وإن َسامَّ   .والرشا

 فقـد خرجـوا عـن عبـادة اهللا إىل عبـادة غـريه, وعـن فإذا دان النـاس بالطاعـة والـوالء لغـري اهللا
ا وإن كـــان يـــتلفظ  مـــرشكً ا جيعـــل صـــاحبه كـــافرً تأليـــه اهللا إىل تأليـــه غـــريه, وهـــذا هـــو الـــرشك الـــذي 

ه من املسلمني   .بالشهادتني ويزعم أ
عون اإلسـالم فهـذا دليـل عـىل أهنـم ف إذا كان النـاس مـع رشكهـم بـاهللا وإيامهنـم بالطـاغوت يـدَّ

ه, وإذا كــــانوا ال يعرفــــون اإلســــالم مل َيُعــــْد مــــن املمكــــن قبــــول دعــــواهم أهنــــم عــــىل هــــذا ال يعرفونــــ
ا مل يــدخلوا اإلســالم ا أصــليً  مــن إثباتــه يف حقهــم, فهــم كفــار كفــرً الــدين, فاجلهــل باإلســالم مــانعٌ 

  . بعد
عون أهنــم عــىل ملــة − إال مــن رحــم اهللا وقليــٌل مــا هــم -وهــذا هــو حــال أكثــر النــاس اليــوم   يــدَّ

ظـــــون بالـــــشهادتني, ويـــــصلّ إبـــــ ون, ولكـــــنهم ال ون ويـــــصومون ويـــــذكرون اهللا وحيّجـــــراهيم, ويتلفَّ
يؤمنون باهللا وحده وال يتربؤون من الرشك وأهلـه, وال يعرفـون حقيقـة اإلسـالم ومعنـى شـهادة 
أن ال إهل إال اهللا, يظنـــــون أن اإلســـــالم هـــــو النطـــــق بالـــــشهادتني, فكـــــل مـــــن نطـــــق هبـــــام فهـــــو مــــــن 

  . وإن مل يعرف معنامها ويعمل بمقتضامها)زعمهمعىل  (املسلمني
ك عىل غربة اإلسالم وغياب حقيقة التوحيد, وأن اإلسالم الـذي يزعمـه املاليـني وهذا يدلُّ 

فاإلسـالم ال يمكـن أن , ا نقيـضه متاًمـمن الناس اليوم ليس هو اإلسالم الذي ارتـضاه اهللا بـل هـو
اس بالطــــاغوت دليــــل عــــىل جــــاهليتهم وتــــركهم إيامن النــــا مــــع اإليــــامن بالطــــاغوت, فــــجيتمــــع أبــــدً 
  .اإلسالم
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ِ  ُفرۡ يَكۡ  َفَمن ﴿: قـال اهللا تعـاىل ٰ ٱب ِ  ِمنۢ َوُيؤۡ  ُغوتِ لطَّ ِ ٱب ِ  َسَك َتمۡ سۡ ٱ َفَقدِ  َّ ِ ُعرۡ لۡ ٱب  َ  َقٰ ُوثۡ لۡـٱ َوة
ۗ  نفَِصامَ ٱ ُ ٱوَ  لََها   .]٢٥٦ :البقرة[ ﴾٢٥٦ َعلِيمٌ  َسِميعٌ  َّ

ه مؤمن باهللاهذه اآلية دليل عىل عدم إسالم م   .ن مل يكفر بالطاغوت وإن زعم أ
لَمۡ  ﴿: كـام قـال اهللا تعـاىل

َ
َ  تَرَ  أ ِ ِينَ ٱ إ نَُّهمۡ  ُعُمونَ يَزۡ  لَّ

َ
ْ  أ ٓ  َءاَمُنوا نزَِل  بَِما

ُ
ٓ  َك إَِلۡ  أ نزَِل  َوَما

ُ
 ِمـن أ

ن يُرِيُدونَ  لَِك َقبۡ 
َ
ْ َيَتَحاَكُموٓ  أ َ  ا ِ ٰ ٱ إ ِمُروٓ  َوقَدۡ  ُغوتِ لطَّ

ُ
ْ أ ن ا

َ
ْ ُفرُ يَكۡ  أ يۡ ٱ َوُيرِيـدُ  ۦۖ بِـهِ  وا ن نُ َطٰ لـشَّ

َ
 أ

ٰ  يُِضلَُّهمۡ  ۢ َضَل   .]٦٠ :النساء[﴾ ٦٠ ابَعِيدٗ  َ
 بــــــه, وأن املــــــسلم ال يتحــــــاكم إىل  عــــــىل أن التحــــــاكم إىل الطــــــاغوت إيــــــامنٌ هــــــذه اآليــــــة دليــــــٌل 

ه كافرٌ  ئعهالطاغوت أل   . به وبأحكامه ورشا
ـــــًض  ـــــه مـــــسلم ويريـــــد أنا هـــــي دليـــــٌل وأ  يتحـــــاكم إىل الطـــــاغوت; ألن  عـــــىل كفـــــر مـــــن يـــــزعم أ
  . به يناقض اإلسالم من أساسه إيامنٌ  الطاغوتالتحاكم إىل

وهـــو أصـــل اإلســـالم وحقيقـــة ) ال إهل إال اهللا(فـــالكفر بالطـــاغوت واإليـــامن بـــاهللا هـــو معنـــى 
 فهــو مــن املــسلمني,  وعمــًال ا وقــوًال التوحيــد الفــارق بــني املــسلمني والكفــار, مــن أتــى بــه اعتقــادً 

  .  به فهو من الكافرينومن مل يأِت 
بياء مجيعً   ِف  َنـاَبَعثۡ  َولََقـدۡ  ﴿: ا متفقون عىل هذا األصل جمتمعون عليـه, قـال اهللا تعـاىلواأل

 ِ ةٖ  ُكّ مَّ
ُ
ً  أ نِ  رَُّسو

َ
ْ عۡ ٱ أ َ ٱ ُبُدوا ْ جۡ ٱوَ  َّ ٰ ٱ َتنُِبوا   .]٣٦ :النحل[ ﴾ُغوَت لطَّ

ــدۡ  ﴿: وا بــه, قــال تعــاىلوهــم بريئــون ممــن خــالفهم يف هــذا األصــل ومل يــؤمن بــام آمنــ ــۡت  قَ  َكنَ
سۡ  لَُكمۡ 
ُ
ٰ إِبۡ  ِفٓ  َحَسَنةٞ  َوةٌ أ ِينَ ٱوَ  هِيمَ َر ْ  إِذۡ  ۥٓ َمَعهُ  لَّ ْ بَُرَٰٓء إِنَّا ِمِهمۡ لَِقوۡ  قَالُوا ا ِمنُكمۡ  ُؤا  ُبـُدونَ َتعۡ  َوِممَّ
ِ ٱ ُدونِ  ِمن ٰ لۡ ٱ َنُكمُ َوَبيۡ  َنَنابَيۡ  َوَبَدا بُِكمۡ  نَاَكَفرۡ  َّ ٓ غۡ ۡلَ ٱوَ  َوةُ َعَد بًَدا ءُ َضا

َ
ٰ  أ ْ تُؤۡ  َحـتَّ ِ ٱبِـ ِمُنـوا َّ 

  .]٤ :املمتحنة[ ﴾َدهُ وَحۡ 
ا, واحلـد الفـارق بيـنهم فالكفر بالطاغوت واإليامن باهللا, هو األصل اجلامع للمسلمني مجيًعـ

ــه مــسلم وبــني الكفــار, فــال جتــد مــسلًام   إال وهــو كــافر بالطــاغوت مــؤمن بــاهللا وحــده, ومــن زعــم أ
  .رف اإلسالم بعدمن دونه مل يع
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 يؤمنـون وال األصـل هـذا يعرفـون ال مـسلمون أهنـم يزعمـون الـذين اليـوم النـاس مـن وكثـريٌ 
واع مــــن العبــــادة لغــــري اهللا, وجيعلــــون هللا رشكــــاء يف احلكــــم والتــــرشيع بــــه , فــــرتاهم يتوجهــــون بــــأ

فــــسهم مــــسلمني,واالتّ  ــــرهم, وذلــــك لظــــنهم أن بــــاع ومــــع هــــذا حيــــسبون أ  وينكــــرون عــــىل مــــن كفَّ
ـــز  النطـــق بالـــشهادتني يعـــصمهم مـــن الكفـــر, ولـــو كـــان التوحيـــد جمـــرد كلمـــة تقـــال باللـــسان مـــا متيَّ

ـد اهللا اعتقـادً   ا وقـوًال املسلم عن املرشك يف عقيدتـه وعملـه وحالـه, واحلـق أن املـسلم هـو مـن وحَّ
ل , وفارق املرشكني يف االعتقـاد والقـول والعمـل, فالـرشك قـد يكـون يف االعتقـاد أو القـووعمًال 

 أن يوحــد اهللا باالعتقــاد والقــول بــد ملــن يريــد أن يكــون مــسلًام  , والاأو العمــل أو يف ثالثتهــا مجيًعــ
  .والعمل ويربأ من الرشك يف االعتقاد والقول والعمل

فمن نطق الشهادتني ومل يكفر بالطاغوت فهو غري مـؤمن هبـام, ومـن وافـق املـسلمني يف قـول 
 فليس من املسلمني حتى يؤمن بام آمن بـه  وعمًال  قوًال اإليامن هبايوافقهم يف ومل ) ال إهل إال اهللا(

ْ  فَإِنۡ  ﴿: ر بام كفروا به ليكون عىل ديـنهم, قـال تعـاىلاملسلمون ويكفُ  ٓ  لِ بِِمثۡ  َءاَمُنوا  ۦبِهِ  َءاَمنُتم َما
ْۖ هۡ ٱ َفَقدِ  ْ تََولَّوۡ  ن َتَدوا ۚ ٱ فِيَكُهمُ فَـَسَيكۡ  ِشـَقاقٖۖ  ِف  ُهـمۡ  فَإِنََّما ا ُ ِميعُ ٱ َوُهـوَ  َّ  ﴾١٣٧ َعلِـيمُ لۡ ٱ لـسَّ

ٓ  فَإِنۡ  ﴿: , وقـال سـبحانه]١٣٧:البقـرة[ وكَ َحا سۡ  َفُقۡل  جُّ
َ
ِ  ِهَ وَجۡ  ُت لَمۡ أ َّ ِيـنَ  َوقُل تََّبَعنِۗ ٱ َوَمنِ  ِ  ّلِلَّ

 ْ وتُوا
ُ
 ٱوَ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ أ

ُ
سۡ  نَ  ّۧمِّيِ ۡل

َ
سۡ  فَإِنۡ  ُتمۚۡ لَمۡ َءأ

َ
ْ أ ْۖ هۡ ٱ َفَقدِ  لَُموا ْ تََولَّـوۡ  ن َتَدوا  ُغۗ َلٰـۡلَ ٱ َك َعلَۡيـ فَإِنََّمـا ا

ُ ٱوَ  َّ  ۢ ِ  بَِصُي   .]٢٠ :آل عمران[ ﴾٢٠ عَِبادِ لۡ ٱب
وقــد عــرف أعــداء اهللا مــن شــياطني اإلنــس واجلــن أهنــم إذا اســتطاعوا زعزعــة عقيــدة اإليــامن 

يــــامن, بــــال إهل إال اهللا فقــــد متكنــــوا مــــن اإلســــالم, وال يــــرضهم بقــــاء اللفــــظ مــــع غيــــاب حقيقــــة اإل
 هـذا غـاب إذااللفـظ,  جمـرد ولـيس اإلسـالم عليـه يقـوم الـذي األساس هو اهللا إال لهإ بال فاإليامن
 وإن ظـل النـاس يـرددون اللفـظ, كلـه اإلسـالم وإذا انـتقض انـتقض  اإلسالم كلـه,غاب األساس

بـــواح وانظـــر إىل آثـــار غيـــاب عقيـــدة اإليـــامن بـــال إهل إال اهللا كيـــف يـــدين النـــاس بـــالكفر والـــرشك ال
فسهم موحدينوهم يقولوهنا بألسنتهم وحيسبون     .أ
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نوهم أن مـن نَطـ ق الـشهادتني فهـو مـسلم والعامة من الناس عىل دين علامئهم, فهم الذين لقَّ
 من تكفري الناطق وإن مل يعرف التوحيد ويعتقده ويعمل به; وعلَّموهم أن اجلهل بالتوحيد مانعٌ 

 كفــر بالطــاغوت أو مل يكفــر  مــن نطــق بالــشهادتني ســواءٌ كــلبالــشهادتني, وهلــذا حيكمــون بإســالم 
ـــه يقـــول ال إهل إال اهللا ويـــصيل, بـــل مـــنهم مـــن يعتقـــد بإســـالم الطـــاغوت نفـــسه بـــه , وهـــم هبـــذا أل

 بــني املــسلم والكــافر, وهــذا مــن  فــارٍق املعتقــد جيمعــون بــني اإلســالم والكفــر, وال يؤمنــون بحــدٍ 
ــ ل معاملــه, وين ا رش الكفــر حتــت ســتار اإلســالم, ولــو كــان النــاس حقــأعظــم مــا هيــدم الــدين, ويبــدِّ

  . غري اهللامسلمني لتميَّزوا عن الكفار بدين ال يعرتف بألوهية أحدٍ 

 .موقف املسلم من اجلاهلية
, ويـوايل مـن وافقـه  وعمـًال ا وقـوًال املسلم هو من يقيم دينه عىل اإليامن بال إهل إال اهللا اعتقادً 

لفـــه, فهـــو عـــىل يقـــني مـــن كفـــر املخـــالفني لـــه يف هـــذا األصـــل وإن عـــىل اإليـــامن هبـــا ويعـــادي مـــن خا
فقــون, وال يــشك حلظــة يف كفــر مــن مل يكفــر بالطــاغوت جــاهًال  ا;  كــان أو عامًلــزعمــوا أهنــم لــه موا

ءته من الكفر وأهله ملا كان مـسلًام  ; وهلـذا ألن هذا هو األصل الذي يميِّزه عن الكفار, ولوال برا
 مـــن األســـاس, واعتبـــاره الكفـــر بـــههـــو مل يـــأذن بـــه اهللا ظـــام أو ديـــن فـــإن موقفـــه مـــن كـــل مـــنهج أو ن

ــه شــك أو توقــف يف رفــضها واعتبارهــا  وكفــرً ارشًكــ ا بــاهللا, هــذا مــا ُيمليــه عليــه إســالمه هللا, فلــو أ
بــد أن يكــون  ا ملــا بقــي عــىل اإلســالم, ولــيس لــه أن يــداهن يف موقفــه أو ُحيــايب أو يــرتدد, بــل الكفــرً 

  :ا واضحً اموقفً 
ِينَ ٱ إِنَّ  ﴿:  تعاىلقال ْ  لَّ قُوا ْ  دِيَنُهمۡ  فَرَّ ۚ َشۡ  ِف  ُهمۡ ِمنۡ  َت لَّسۡ  اِشَيعٗ  َوَكنُوا ٓ  ٍء َما ۡمـ إِنَّ

َ
َ  ُرُهمۡ أ ِ ِ ٱ إ َّ 

ْ  بَِمـا يُنَّبُِئُهم ُثمَّ  عـام[ ﴾١٥٩ َعلُـونَ َيفۡ  َكنُـوا , كـل مـن خـالف اإلسـالم ملـة إبـراهيم ديـن ]١٥٩ :األ
  . )١(, والنبي منه بريء, واملسلمون منه برآء☺ي التوحيد فهو بريء من النب

ئِنَُّكمۡ  ﴿: وقـال
َ
نَّ  َهُدونَ لَتَشۡ  أ

َ
ِ ٱ َمعَ  أ خۡ  َءالَِهةً  َّ

ُ
ٓ  قُل َرىٰۚ أ شۡ  َّ

َ
ٰ  ُهوَ  إِنََّما قُۡل  َهدُۚ أ  هٞ إَِل

 ٰ ا ءٞ بَرِيٓ  نَِّن  ِحدٞ َو عـام[ ﴾ُكونَ تُـۡشِ  ّمِمَّ فـق ]١٩ :األ اجلاهليـة فـيام هـم , فاملـسلم ال يمكـن أن يوا
                                                 

  . انظر تفسري الطربي وابن كثري)١(
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الــوالء أو يف احلكــم والتــرشيع  ســواءٌ  باطــل, فالــذين يــشهدون أن مــع اهللا آلهــة أخــرىالعليــه مــن 
والطاعـــــة ال يـــــوافقهم املـــــسلم عـــــىل مـــــا هـــــم عليـــــه, وال يـــــشهد شـــــهادهتم, وإنـــــام خيـــــالفهم ويـــــشهد 

  .باأللوهية هللا وحده, ويكفر بآلهتهم ويربأ منهم ومن رشكهم وضالهلم
بياء مجيعً وهذا هو مو ٰ  قَـاَل  ﴿ا وأتباعهم, قـال تعـاىل عـن خليلـه إبـراهيم, قف األ  إِّنِ  مِ َقـوۡ َي

ا ءٞ بَرِيٓ  هۡ  إِّنِ  ٧٨ ُكونَ تُۡشِ  ّمِمَّ ِي ِهَ وَجۡ  ُت وَجَّ َمٰ ٱ َفَطرَ  لِلَّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َو
َ
ۖ َحنِيفٗ  َض ۡرۡل ٓ  ا ۠  َوَمـا نَـا

َ
 ِمـنَ  أ

ۡ ٱ عام[ ﴾٧٩ كِيَ ُمۡشِ ل   . ]٧٩−٧٨ :األ
سۡ  لَُكمۡ  َكنَۡت  قَدۡ  ﴿: اىلوقال تع

ُ
ٰ إِبۡ  ِفٓ  َحَسَنةٞ  َوةٌ أ ِينَ ٱوَ  هِيمَ َر ْ  إِذۡ  ۥٓ َمَعهُ  لَّ ا ِمِهمۡ لَِقـوۡ  قَالُوا  إِنَـّ

ْ بَُرَٰٓء ا ِمنُكمۡ  ُؤا ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َتعۡ  َوِممَّ ٰ لۡ ٱ َنُكمُ َوَبۡيـ َنَنـابَيۡ  َوَبـَدا بُِكـمۡ  نَـاَكَفرۡ  َّ  َوةُ َعـَد
ٓ غۡ ۡلَ ٱوَ    ءُ َضا

َ
ٰ  بًَداأ ْ تُؤۡ  َحتَّ ِ  ِمُنوا ِ ٱب   .]٤ :املمتحنة[ ﴾َدهُ وَحۡ  َّ

 قد كان لكـم :☺يقول تعاىل ذكره للمؤمنني به من أصحاب رسول اهللا [  :قال ابن جرير
 والـذين معـه , قـدوة حـسنة يف إبـراهيم خليـل الـرمحن, تقتـدون بـه:أهيا املؤمنـون أسـوة حـسنة, أي

بيــاء اهللا, أهيــا القــوم إنــا بــرآء :  وعبــدوا الطــاغوت,هم الــذين كفــروا بــاهللاحــني قــالوا لقــوم. .مــن أ
ــداد,,مــنكم ــتم :كفرنــا بكــم, أي. . ومــن الــذين تعبــدون مــن دون اهللا مــن اآلهلــة واأل كرنــا مــا أ  أ

ا, وظهـــر بيننـــا عليـــه مـــن الكفـــر بـــاهللا, وجحـــدنا عبـــادتكم مـــا تعبـــدون مـــن دون اهللا أن تكـــون حقـــ
ه, وال صــــلح بيننــــا وال ,ا عــــىل كفــــركم بــــاهللاوبيــــنكم العــــداوة والبغــــضاء أبــــدً   وعبــــادتكم مــــا ســــوا

  .ـه.ا )١(]فردوه بالعبادة وتُ ,وحدوه فتُ , وحدهقوا باهللاصدّ تُ حتى . .هوادة
لقـي الوليـد بـن املغـرية والعـاص بـن وائـل واألسـود [ : روى ابن جرير عـن ابـن إسـحاق قـال

د مــا  فلنعبــد مــا تعبــد, وتعُبــمّ  هُلــ,مــد يــا حم: فقــالوا ,☺ة بــن خلــف رســول اهللا لــب وأمّيــبــن املطّ 
ـــنعبـــد, ونـــرشكك يف أمرنـــا كلـــه, فـــإن كـــان الـــذي جئـــت بـــه خـــريً  ـــدينا كنّ ا قـــد رشكنـــاك فيـــه, ا ممـــا بأ

دينا خـريً وأخذنا بحظّ  ا ممـا يف يـديك كنـت قـد رشكتنـا يف أمرنـا, وأخـذت نا منه, وإن كان الذي بأ
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زل اهللامنـه بحّظــ َهــاَيٰٓ  قُــۡل  ﴿ :ك, فــأ يُّ
َ
ٰ لۡ ٱ أ ٓ  ١ فِــُرونَ َك عۡ  َ

َ
ٓ  ٢ ُبــُدونَ َتعۡ  َمــا ُبــدُ أ َ نــُتمۡ  َو

َ
 أ

 ٰ ٓ  بُِدونَ َع عۡ  َما
َ
ٓ  ٣ ُبدُ أ َ ۠  َو نَا

َ
ـا َعبِدٞ  أ ٓ  ٤ َعَبـدتُّمۡ  مَّ َ نـُتمۡ  َو

َ
ٰ  أ ٓ  بِـُدونَ َع عۡ  َمـا

َ
 لَُكـمۡ  ٥ ُبـدُ أ

  .ـه.ا )١(]]الكافرونسورة [ ﴾٦ دِينِ  َوِلَ  دِيُنُكمۡ 
فقــــةٌ صل منــــه أبــــدً حتــــفاملــــسلم ال   ممــــا يعبــــده  للمــــرشكني يف تأليــــه غــــري اهللا, بــــل هــــو بــــريءا موا

 إال هبــــــذا, فمتــــــى وافــــــق املــــــرشكون يف املــــــايض ويف احلــــــارض واملــــــستقبل, وهــــــو ال يكــــــون مــــــسلًام 
ا مــــثلهم, فــــدين اإلســــالم ال يلتقــــي مــــع ديــــن املــــرشكني يف يشء مــــن ديــــنهم الباطــــل صــــار مــــرشكً 

  .﴾دِينِ  َوِلَ  دِيُنُكمۡ  لَُكمۡ  ﴿ا, املرشكني أبدً 
َهاَيٰٓ  قُۡل  ﴿: قـال اهللا يُّ

َ
ٓ  دِيِن  ّمِن َشّكٖ  ِف  ُكنُتمۡ  إِن اُس لَّ ٱ أ َ عۡ  فَ

َ
ِينَ ٱ ُبدُ أ  ُبُدونَ َتعۡ  لَّ

ِ ٱ ُدونِ  ِمن َّ  ٰ عۡ  ِكنۡ َوَل
َ
َ ٱ ُبدُ أ ِيٱ َّ ٰ  لَّ ِمـرۡ  ُكۡمۖ َيَتَوفَّ

ُ
نۡ  ُت َوأ

َ
ُكـونَ  أ

َ
ۡ ٱ ِمـنَ  أ  ﴾١٠٤ ِمنِيَ ُمـؤۡ ل

  .]١٠٤ :يونس[
ا عىل اإلسـالم وال تـدين بـه, أو التـي هذا هو موقف املسلم من اجلاهلية سواء التي تزعم أهن

حــة, كالمهــا جاهليــة ليــس  مــن اإلســالم يف يشء, ولعــل تتتنكــر لإلســالم وتعلــن رفــضها لــه رصا
ا مــن األخــرى, فيجــب أن يكــون املــسلم عــىل حــذر اجلاهليــة التــي حتمــل اســم اإلســالم أشــد خطــرً 

الم, فعليـه أال يغـرت بـذلك, ن باطلهـا بزخـرف القـول, وتـصبغ كفرهـا باإلسـمنها, فهي ال تفتأ تزيّ 
َ  ﴿ :, قـال اهللا تعـاىلمـا تـدين بـهوال يدخله الشك يف حقيقـة  ا َيةٖ ِمرۡ  ِف  تَُك  فَ ٓ َهٰٓـ ُبدُ َيعۡ  ّمِمَّ َ ۚ ُؤ  ءِ

َّ  ُبُدونَ َيعۡ  َما ِ ٓ  ُبدُ َيعۡ  َكَما إ ۚ َقۡبـ نـمِّ  ؤُُهمَءابَا ا ُل  ﴾١٠٩ َمنُقـوٖص  َغـۡيَ  نَـِصيَبُهمۡ  وُهمۡ ـلَُمَوفُّـ نَـّ
  . ]١٠٩:هود[

  .واجب الدعوة
 ثقيـل هـو حماولـة وال يقف دور املسلم عند مفاصلة اجلاهلية والرباءة منهـا, بـل عليـه واجـٌب 

يــامن بــاهللا كــام جــاءت بــه رســل دعـوة النــاس لإلســالم مــن جديــد, ليحققــوا الكفــر بالطـاغوت واإل
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 وهـــو يواجـــه ☺  وعليـــه أن يـــسري يف دعوتـــه عـــىل ذات الـــنهج الـــذي ســـار عليـــه رســـول اهللاهللا,
ا, فكـــل مـــا حولنـــا جاهليـــة, ا وعـــاد اليـــوم غريًبـــجاهليـــة كـــالتي نعيـــشها اليـــوم, فاإلســـالم بـــدأ غريًبـــ

جاهليــة متمثلــة يف عبــادة األوثــان واألرضحــة والقبــاب, وجاهليــة متمثلــة يف حتليــل مــا حــرم اهللا 
علــامء فــيام خيــالف وحتــريم مــا أحلــه وتــرشيع مــا مل يــأذن بــه, وجاهليــة متمثلــة يف طاعــة الرؤســاء وال

ـزل اهللا, وجاهليـة  دين اهللا,  وجاهلية متمثلة يف التحـاكم إىل غـري رشيعـة اهللا, واحلكـم بغـري مـا أ
  .متمثلة يف الوالء لغري اهللا

  ن هلذه اجلاهلية التي تتمسح باإلسالم وتزعم أهنا حاملة لواء الدعوة إىل اهللا? فمَ 
يــــصابرون, ويتحملــــون كــــل تــــضحية وألــــم مــــن هلــــا غــــري طائفــــة املوحــــدين الــــذين يثــــابرون و

   كام كان?ا يل إحياء هذا الدين; ليعود ظاهرً ومشقة يف سب
يِت َال «: ☺قـال رسـول اهللا  مَّ

ُ
ِ  تََزاُل َطائَِفٌة ِمْن أ ْمِر ابَّ

َ
ْو  َال ، قَائَِمًة بِأ

َ
ُهْم َمْن َخَذلَُهْم أ  يرَُضُّ

ِ وَ ،َخالََفُهمْ  ْمُر ابَّ
َ
َ أ ِ

ْ
َّ يَأ   .)١(»اِهُروَن بَلَ اجَّاِس ُهْم ظَ  َح

إن الـــذي جيـــب عليـــه أن يقـــف يف وجـــه هـــذه اجلاهليـــة هـــم العـــصبة املؤمنـــة التـــي اختـــارت أن 
ِ َهٰ  قُۡل  ﴿ من غري حتريف وال متييـع, ☺تسري عىل طريق رسول اهللا  دۡ  َسبِيِلٓ  ۦِذه

َ
ْ ُعـوٓ أ َ  ا ِ ِۚ ٱ إ َّ 

 ٰ َ ۠  بَِصَيةٍ  َ نَا
َ
َبَعِنۖ ٱ َوَمنِ  أ ِ ٱ نَ َحٰ بۡ وَسُ  تَّ َّ  ٓ ۠  َوَما نَا

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

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

رًْضا،َوالِْعلْمِ 
َ
َصاَب أ

َ
 ،ِبلَـِت الَْمـاءَ  فَاَكنَْت ِمنَْها َطائَِفـٌة َطيِّبَـٌة قَ ، َكَمثَِل َليٍْث أ

َ َ َ نْبَتَـِت الْـ
َ
  فَأ

َجاِدُب ،َوالُْعْشَب الَْكِثريَ 
َ
ْمَسَكِت الَْماءَ ، َواَكَن ِمنَْها أ

َ
ُ بَِهـا اجَّـاَس ، أ ُبوا ِمنَْهـا ، َفنََفـَع ابَّ  فَـرَشِ

 ا،وََسَقْوا َورََعوْ 
ُ
َصاَب َطائَِفًة ِمنَْها أ

َ
  َمـاًء َوَال  ُيْمـِسُك  إِغََّمـا يِه ِقيَعـاٌن َال ،ْخَرى َوأ

ً َ َ  ، تُنِْبـُت 
 ِ ُ بِهِ  َوَغَفَعُه بَِما َنَعثيَِنَ ،فََذلَِك َمثَُل َمْن َفُقَه يِف ِديِن ابَّ  َوَمثَـُل َمـْن لَـْم يَْرَفـْع ، َفَعِلَم وََعلَّمَ ، ابَّ

ًسا
ْ
رِْسلُْت بِهِ ،بَِذلَِك َرأ

ُ
ِى أ

َّ ِ ا   .)٢(» َولَْم َفْقبَْل ُهَدى ابَّ
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, ندعو إىل ما دعا إليـه, ☺غ رسالة اهللا, ونؤدي أمانته عىل منهج رسوله بلّ جيب علينا أن نُ 
  .ونبدأ بام بدأ به, فالرسالة هي الرسالة, واإلسالم هو اإلسالم, واجلاهلية هي اجلاهلية

ـد  عـىل قـدر اسـتطاعته,هذا الواجـب يف عنـق كـل مـسلم كـلٍّ   فـأول واجـب عـىل العبـد أن يوحِّ
, ثــم يــستقيم عــىل ذلــك وال ينقــضه, ثــم يــدعو النــاس إليــه عــىل بــصرية,  وعمــًال ا وقــوًال اهللا اعتقــادً 

عيـه ويـدعو إليـه,  وجيتهد يف طاعة اهللا حتـى يكـون هـو بذاتـه صـورة واقعيـة مـن اإلسـالم الـذي يدَّ
ِينَ ٱ إِنَّ  ﴿: قـال اهللا تعـاىل ْ  لَّ ُ ٱ َربَُّنا قَالُوا ْ َتَقٰ سۡ ٱ ُثمَّ  َّ ُل  ُموا ۡ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  تَتََنَّ َّ  ئَِكةُ َمَلٰٓ ل

َ
ْ  أ َ  َتَـافُوا  َو

ْ َتۡ  ۡ  َزنُوا ب
َ
ْ َوأ وا ِ  ِشُ وۡ  نُ َنۡ  ٣٠ تُوَعُدونَ  ُكنُتمۡ  لَِّت ٱ نَّةِ لَۡ ٱب

َ
ٓ أ ِ َيوٰ لَۡ ٱ ِف  ؤُُكمۡ ِلَا نۡ ٱ ة  ِخـَرةِۖ ٱ َوِف  َيـالُّ

نُفُسُكمۡ  ِهٓ تَ تَشۡ  َما فِيَها َولَُكمۡ 
َ
ُعونَ  َما فِيَها َولَُكمۡ  أ ٗ  ٣١ تَدَّ  َوَمنۡ  ٣٢ رَِّحيمٖ  َغُفورٖ  ّمِنۡ  نُُز

حۡ 
َ
ٓ  ّمِمَّن ٗ قَوۡ  َسنُ أ َ  َدَع ِ ِ ٱ إ ۡ ٱ ِمنَ  إِنَِّن  َوقَاَل  الِحٗ َصٰ  وََعِمَل  َّ   .]٣٣ −٣٠:فصلت[ ﴾٣٣ لِِميَ ُمسۡ ل

ه, وُترفــيعــود اإلســالم ظــاهرً  وســوف ع رايــة ال إهل إال اهللا, وُيعبــد اهللا وحــده, ا عــىل مــا ســوا
وُيكفر بام دونه, ويعود احلكم برشيعة اهللا, وتتحطم األصنام, وُتزال األوثان, وُيكرس الـصليب 

  .ابإذن اهللا, عسى ذلك أن يكون قريبً 
فام عىل املسلمني إال الصرب يف مواجهة اجلاهلية, وأال يرتكـوا هلـا الطريـق تـسري فيـه لوحـدها, 

ا يف هــــدايتها, يشء مــــن الــــدين طمًعــــن عــــحيــــذروا كــــل احلــــذر مــــن الركــــون إليهــــا, أو التنــــازل وأن 
ا أن اإلسـالم مل يـأِت لرتقيـع اجلاهليـة بـل جـاء لينقـضها مـن األسـاس ويعيـد بناءهـا وليدركوا جيدً 
  . عىل قواعد احلق

وراء, وكلــام واجــه املــسلمون اجلاهليــة وصــربوا هلــا وقعــدوا يف طريقهــا فــسوف تتقهقــر إىل الــ
َ  قِّ لَۡ ٱبِـ ِذُف َنقۡ  بَۡل  ﴿وتبحث هلا عن طريق للهروب, فالباطل ال يصمد يف مواجهـة احلـق,  َ 

بياء[ ﴾َزاهِقٞ  ُهوَ  فَإَِذا ۥَمُغهُ َفَيدۡ  ِطلِ َبٰ لۡ ٱ   .]١٨ :األ
ُ ٱ وََعدَ  ﴿: قـال اهللا تعـاىل ِينَ ٱ َّ ْ  لَّ ْ  ِمنُكمۡ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُـوا  ِف  لَِفنَُّهمۡ خۡ تَ لََيـسۡ  ِت لَِحٰ لـصَّ

 ٱ
َ
ِينَ ٱ لََف َتخۡ سۡ ٱ َكَما ِض ۡرۡل ِيٱ دِيَنُهمُ  لَُهمۡ  َوَلَُمّكَِنَّ  لِِهمۡ َقبۡ  ِمن لَّ َلَُّهم لَُهـمۡ  تَـَضٰ رۡ ٱ لَّ  َوَلَُبـّدِ
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مۡ  فِِهمۡ َخوۡ  دِ َبعۡ  ّمِنۢ 
َ
ۚ نٗ أ ۚ  ٔٗ َشۡي  ِب  ُكونَ يُۡشِ  َ  ُبُدونَِن َيعۡ  ا ٰ  دَ َبۡعـ َكَفـرَ  َوَمن ا ْوَلٰٓ  لِـَك َذ

ُ
 ُهـمُ  ئِـَك فَأ

  .]٥٥ :النور[ ﴾٥٥ ِسُقونَ َفٰ لۡ ٱ
َهاَيٰٓ  ﴿:  وقال يُّ

َ
ِينَ ٱ أ ْ  لَّ ْ ۡصـٱ َءاَمُنـوا وا ْ  ِبُ ْ  َوَصـابُِروا ْ ٱوَ  َوَرابُِطـوا َ ٱ تَُّقـوا  لََعلَُّكـمۡ  َّ

  .]٢٠٠ :آل عمران[ ﴾٢٠٠ لُِحونَ ُتفۡ 
ألزمنـــا مهللا , حا يتبعـــه فـــالا يف حـــسن خلـــق ونجاًحـــإنـــا نـــسألك صـــحة يف إيـــامن وإيامًنـــمهللا 

ن لنـا ديننـا الـذي ارتـضيته لنـا, واعـصمنا مـن الزيـغ  كلمة التقوى, واجعلنا أحق هبا وأهلها, ومكِّ
  .والضالل, واْجنُْبنا وَبنِينَا أن نعبد األصنام, واختم لنا باإلسالم

 .سبحانك وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك
  

  


  

│  
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