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

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

  : ا بعدأمّ 
إن املتأمـــل يف واقـــع النـــاس اليـــوم وبالـــذات حـــال هـــذه األمـــة التـــي كانـــت 

ــام َتــ  وعمــًال,  هللا وحــده عقيــدًة وقــوًال  مستــسلمةً ,ين ديــن احلــقدِ يوًمــا مــن األ
م ,بع منهج اهللا يف حياهتاتتّ  ـلُّ مـا أحـل اهللا وحتـرِّ  وحتتكم إىل رشيعتـه وحـده, ُحتِ

مــه, وال تعــرتف بــرشعٍ   وال مرجعيــة تــستمد منهــا األحكــام ,عــه غــري رشمــا حرَّ
 وال تــرشك ,والقــوانني غــري كتــاب اهللا وســنة نبيــه, يــوم كانــت تــدين بالتوحيــد

ا, وتـــــدعو إىل اهللا وحـــــده, وحتمـــــل رايـــــة اإلســـــالم وال تعـــــرف رايـــــة بـــــاهللا شـــــيئً 
 وصـــدَّ النـــاس ,غريهــا, وجتاهـــد يف ســبيل اهللا مـــن وقـــف يف طريــق الـــدعوة إليــه

ـــ ليكـــون الـــدي;عـــن ســـبيله  غـــري ه هللا, وال يبقـــى عـــىل وجـــه األرض ســـلطانٌ ن كلُّ
ا مــن عبــادة العبــاد إىل ها إخــراج النــاس مجيًعــســلطان رشيعــة اهللا وحكمــه, هــدفُ 

عة الـــدنيا واآلخـــرة, وقـــد عاشـــت عبـــادة رب العبـــاد, ومـــن ضـــيق الـــدنيا إىل َســـ
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ــــا نتمنــــى اليــــوم أن نعــــيش حلظــــات منــــه خــــصوًص  ــــام الرعيــــلبالفعــــل زمنً  )١(ا أ
 كانـــت حقـــا هـــي أســـمى مـــا , طيبـــةً اشـــت باإلســـالم ولإلســـالم حيـــاةً األول, ع

 وال حيكمهـا ,به العاقل يف هـذه الـدنيا, عاشـت زمنًـا ال تـدين بغـري اإلسـالميطلُ 
ا  وُخُلًقــــغــــري اإلســــالم, عاشــــت تفتخــــر بأهنــــا مــــسلمة خلالقهــــا ومالكهــــا عقيــــدةً 

ا كـام تفعـل األمـم اًبـوسلوًكا وواقًعا حيا, ال تعبد غريه, وال تتخُذ من دونـه أرب
  .األخرى

عاشــت هــذه األمــة تفتخــر بأهنــا حــرة مــن كــل قيــود العبوديــة الذليلــة لغــري 
 ولكـــن ,ا ا وال حجـــرً اهللا التـــي تعـــاين منهـــا األمـــم املـــرشكة, وأهنـــا ال تعبـــد بـــًرش 

  كلهــم ســواءٌ , واألمــري واملــأمور,تعبــد اهللا الواحــد القهــار, احلــاكم واملحكــوم
  العدل واخلري واهلـدى والنـور, دينهـا اإلسـالم عقيـدةً  رشيعة,حتت رشيعة اهللا

, ☺ ونظاًمــــا وُخلًقــــا ومنهًجــــا, دســــتورها كتــــاب رهبــــا وســــنة نبيهــــا ورشيعــــةً 
 فــــإن عنــــدها مــــا ,كانــــت تفتخــــر بــــذلك عــــىل مجيــــع األمــــم, وُحــــقَّ هلــــا أن تفتخــــر
  .تفتخر به مما تفتقر إليه األمم األخرى, هذا حاهلا باألمس

                                                 

 أو اخليــــل التــــي تتقــــدم غريهــــا, ويقــــال فــــالٌن مــــن ,اجلامعــــة القليلــــة مــــن الرجــــال: الرعيــــل ) ١(
عــــــة األوىل أو مــــــن الفــــــوج األول, واملقــــــصود امن الــــــسابقني مــــــن اجلأي مــــــ: الرعيــــــل األول
 .لصحابة والتابعون وسلف هذه األمة وأئمتهاا :بالرعيل األول
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ــن هــي مــن  فــام حاهلــا اليــوم? أ ــن هــي مــن دينهــا? أ ــن هــي مــن أمــِسها? أ
  كتاب رهبا وسنة نبيِّه?

 ومـــا وحارضهـــا, ماضـــيها بـــني كبـــًريا  ااختالًفـــ يـــرى اليـــوم حاهلـــا تأمـــل مـــن
 اإلســـالم مـــع اليـــوم حاهلـــا أن يـــزعم أحـــد فـــال اهللا, ديـــن عـــن لبعـــدها إال ذلـــك

ـــام كحاهلـــا ًفـــا يـــرى نـــاكلُّ  األوىل, القـــرون أ  الـــدين عـــن اضـــًحاو وابتعـــاًدا انحرا
 مــن جــًدا والقليــل القليــل لكــن والعامــة, اخلاصــة احليــاة جوانــب مجيــع يف احلــقِّ 
 انحـرافهم وحقيقـة ,لـه خمـالفتهم وحجـم ,اهللا ديـن عن الناس عدبُ  مدى أدرك
 ملعاجلتـه رضوريٌّ  االنحـراف وحقيقة اخلالف حجم معرفة أن شك وال عنه,

 كـــــل فليـــــست جديـــــد, مـــــن فيهـــــا هوإحيائـــــ ,األول دينهـــــا إىل باألمـــــة والرجـــــوع
 يف يكون ما املخالفات فمن واحدة, مرتبة يف الناس فيها يقع التي املخالفات

ى وال الــــرشيعة فــــروع نِطــــاق  كــــرشب اإلســــالم, أصــــل ونقــــض هــــدم إىل تتعــــدَّ
 يف الكـــذب أو ,البيـــع يف الغـــش أو ,الربـــا أكـــل أو ,الـــرسقة أو ,الزنـــا أو ,اخلمـــر

 املـسلم فيهـا يقـع قـد التـي ,الفرعيـة العمليـة فـاتاملخال مـن غريها أو ,احلديث
  .اثابتً  أصله لبقاء اإلسالم دائرة من ُخترجه وال

 ليـست أي ,األوىل املرتبـة نفـس يف ليست املخالفات من آخر نوع وهناك
 ال الــذي نفــسه اإلســالم أصــل يف خمالفــات هــي وإنــام الــرشيعة, فــروع نطــاق يف

 نساوي أن اأبدً  يصح ال املخالفات هذه الكفر, عن يميِّزه والذي به إال يصح
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 يقرتفهــــا ومعــــايص ذنوًبــــا ُتَعــــدُّ  التــــي ,العمليــــة الفرعيــــة املخالفــــات وبــــني بينهــــا
 إال مــسلًام  اإلنــسان يكــون ال فــيام فاملخالفــة باســتحالهلا, إال ركُفــيَ  وال ,املــسلم

 مـن اإلسـالم ينـاقض كفـرٌ ) وعمـًال  وقـوًال  اعتقـاًدا بالـشهادتني اإليامن وهو (به
 شـخصٍ  يف املخالفـات وهـذه اإلسـالم جيتمـع أن حـالٍ  بـأي يمكن فال أساسه,

 هلـذه مثـاًال  وْلنأخذ اآلخر, غياب يعني أحدمها فوجود نقيضان, ألهنام ;واحدٍ 
 الربوبيـة خصائص من سبحانه به خيتص فيام اهللا مع رشيك اختاذ :املخالفات

ـه شك ال هذا األلوهية, أو  يـةالكلِّ  اإلسـالم قواعـد فـأعظم ,اإلسـالم خيـالف أ
 الربوبيـــــــــة خـــــــــصائص مجيـــــــــع يف اهللا عــــــــن الـــــــــرشيك نفـــــــــي اجلامعـــــــــة املحكمــــــــة

 يقرتفهــا التــي املعــايص كــسائر املخالفــة هــذه نجعــل أن يــصح فهــل واأللوهيــة,
 عبـادة نجعـل أن يـصح هـل! اإلسـالم? مـن خترجـه وال إيامنه فضعِ فتُ  ,املسلم
 املوحــد كمعــصية اهللا غــري مــن يعالتــرش قبــول أو ,الــذبح أو ,بالــدعاء اهللا غــري

  ! الزنا? يف وقوعه أو ,اخلمر برشبه
ــــيَ  متــــى وعــــرف يناقــــضه, ومــــا اإلســــالم حقيقــــة عــــرف فمــــن  وصــــف تثُب
 اإلسـالم بـني الفـارق احلـد هـو مـا وعـرف عنه, ينتفي ومتى للشخص اإلسالم

 عـــــــن خروًجـــــــا ويعتربهـــــــا ,مكاهنـــــــا يف املخالفـــــــة هـــــــذه يـــــــضع ســـــــوف والكفـــــــر,
 يبقـــى ال وبالتـــايل اإلســـالم, أصـــل بالـــشهادتني اإليـــامن نـــاقضتُ  ألهنـــا اإلســـالم;
  .معها اإلسالم وصف
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 يف أو ,العبـــادة يف اهللا مـــع رشيـــك اختـــاذ أن حيـــسب مـــن النـــاس مـــن ولكـــن
ها وال اإلســــالم, تنــــاقض ال خمالفــــةً  التــــرشيع يف أو ,احلكــــم  بعقيــــدة كفــــًرا  يُعــــدُّ

ـــه ويتـــصّور التوحيـــد,  هـــذه مثـــل مـــع اهللا إال إهل بـــال اإليـــامن جيتمـــع أن يمكـــن أ
ه ذلك ;املخالفة ًرا يملك ال أل  مـا يعـرف وال اإلسـالم, ملفهوم اصحيحً  تصوُّ
  .الكفر وبني بينه يفرق وما ينفيه, وما اإلسالم ُيثبت

ها ال مــــن ومــــنهم  الــــذي الــــدين مــــن أهنــــا ويظــــن ,معــــصية وال خمالفــــة يُعــــدُّ
 أن حيــــسبون الـــذين بـــورالق عبــــاد كحـــال اإلســـالم, بحقيقــــة جلهلـــه اهللا, رشعـــه

 بالــــــذبح إلــــــيهم والتقــــــرب ,هبــــــم واســــــتغاثتهم والــــــصاحلني األوليــــــاء دعــــــاءهم
ــ العــاملني, لــرب )١(اِت َبــرُ القُ  مــن قبــورهم عنــد واالعتكــاف والطــواف  كــام امتاًم

ِينَ ٱوَ  ﴿: األوىل اجلاهليـة حـال عـن اهللا أخـرب ْ ٱ لَّ َُذوا وۡ  ۦٓ ُدونِهِ  ِمن تَّ
َ
ٓ أ  َمـا ءَ ِلَـا

َّ  مۡ ُبُدهُ َنعۡ  ِ ٓ  إ َ  ِلَُقّرُِبونَا ِ ِ ٱ إ َ ٱ إِنَّ  َفٰٓ ُزلۡ  َّ  فِيـهِ  ُهـمۡ  َمـا ِف  َنُهمۡ بَۡيـ ُكمُ َيۡ  َّ
َ ٱ إِنَّ  َتلُِفوَنۗ َيۡ  ـارٞ  ِذبٞ َكٰـ ُهوَ  َمنۡ  ِديَيهۡ  َ  َّ هـؤالء . ]٣: الزمـر[ ﴾٣ َكفَّ

فـــــــــــسهم عـــــــــــىل ملـــــــــــة  الـــــــــــذين نعـــــــــــتهم اهللا يف هـــــــــــذه اآليـــــــــــة كـــــــــــانوا حيـــــــــــسبون أ
, ومل يكونـــــــوا يـــــــشعرون بحجـــــــم خمـــــــالفتهم هلـــــــا, بـــــــل كـــــــانوا ♠يمإبـــــــراه

يعتقــدون أن مــا هــم عليــه مــن الــرشك ال خيــالف ملــة إبــراهيم; وذلــك جلهلهــم 
                                                 

ُب به إىل اهللا من أعامل الِربِّ والطاعة املرشوعة:  الُقُرَباُت )١(   .هي ما ُيَتَقرَّ
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ـــزُ  ,بحقيقـــة التوحيـــد الـــذي هـــو أســـاس ملـــة إبـــراهيم  هلـــا عـــن غريهـــا مـــن واملميِّ
  . الباطلةاملِلل

 الفاتـــهخم الـــشخص بـــه يـــِزن الـــذي امليـــزان جيعـــل اإلســـالم بحقيقـــة فاجلهـــل
 تقييمـه نتيجـة سـتكون وبالتـايل ;صـحيح بـضابط مـضبوط غـري غـريه وخمالفات

ره فـــسد مـــن وكـــلُّ  ,حـــتًام  خاطئـــة للمخالفـــات  عنـــده اختلطـــت لإلســـالم تـــصوُّ
وهذا هو حال أكثر النـاس  والكفر, اإلسالم بني زيميِّ  أن يستطع ومل ,املفاهيم
لــون ال إهل إال اهللا وال  حيملــون اســم اإلســالم وال يعرفــون حقيقتــه, يقو,اليــوم

يؤمنون هبا, يرددوهنا لفًظا دون أن يفقهـوا معنـاه, يعبـدون مـن دون اهللا قبـوًرا 
ئــَع مل يــأذن  كــام كانــت تعبــد اجلاهليــة األوىل, ويتّ اوأشــجاًرا وأحجــارً  بعــون رشا

  عــــــن رشع اهللا يف كافــــــة جمــــــاالت احليــــــاة, وخيــــــضعون ألحكــــــامٍ هبــــــا اهللا بــــــديًال 
 األوىل اجلاهليــة رشك مجعــوا  قــدــزل اهللا هبــا مــن ســلطان, وقــوانني وضــعية مــا أ

فــــسهم وحيــــسبون ,والنــــصارى اليهــــود مــــن الكتــــاب أهــــل ورشك  خيــــار مــــن أ
ـــــ ,ويـــــصومون ,ونويـــــصلُّ  ,الـــــشهادتني يتلفظـــــون ألهنـــــم ;املـــــسلمني  ,ونوحيجُّ
 مـــــن فيـــــه وقعـــــوا  ملـــــا بـــــاًال  ُيلقـــــون وال بالـــــسنن, ويعملـــــون ,القـــــرآن ويقـــــرؤون
  .يةبالكلِّ  اإلسالم تناقض حلقيقةا يف هي خمالفات

ــــكُ   عبــــادة القبــــور  أضــــافوه لإلســــالم, انتــــرشت أّوًال  راج الكفــــر وانتــــرشَام لَّ
يــــــــار املــــــــسلمني, ثــــــــم جــــــــاءت  وصــــــــار ُعبَّادهــــــــا مــــــــن ِخ ,فأضــــــــافوها لإلســــــــالم



                                                                                        
   

íé]†Ïμ‚Ö]æíéÞ^Û×ÃÖ]àÚÝø‰ý]ìð]†eMO

االشرتاكية كان اإلسالم ا, وإذا راجت الديمقراطية فصار اإلسالم ديمقراطيً 
ة سيادة األمة زعموا أن هـذه النظريـة مـن نظريـات , وإذا راجت نظريااشرتاكيً 

ونه  اإلســــــالم, ونــــــادوا باســــــم ســــــامحة اإلســــــالم إىل زمالــــــة األديــــــان ومــــــا يــــــسمُّ
ميِّـزه عـن الكفـر, ومل التعايش السلمي مع الغري, فاهندم أصل اإلسالم الذي يُ 

ـــ, ُيعـــرف بـــه اإلســـالم مـــن الكفـــرَيُعـــد هنـــاك حـــدٌّ فاصـــٌل   بـــه املـــسلم عـــن زُ  ويتميَّ
  .لكافرا

 يـــدرك ومل األمـــة, ســـامء عـــىل خيـــّيم اإلســـالم بحقيقـــة اجلهـــل ظـــالم ومـــازال
 ينقـصهم الـذي ومـا عنه, ُبْعدهم ومدى ,اهللا لدين خمالفتهم حجم بعدُ  الناس

 اإلســــالم أن اليــــوم النــــاس أكثــــر جهــــل لقــــد اهللا, يريــــد كــــام مــــسلمني ليكونــــوا 
 منــه والتكليــف رشيعالتــ وقبــول ,وحــده اهللا حلكــم ادٌ وانقيــ وخــضوعٌ  استــسالمٌ 

ه وحده,  رب توحيـد عـىل قائمـة ,هاكلِّ  للحياة شاملة ,للعاملني عامة رسالة وأ
ـــه هـــذا نـــسوا  والعبـــادة, والطاعـــة والتـــرشيع احلكـــم يف العـــاملني  أهنـــم لدرجـــة كلَّ
 مـــنهج خيـــالف ,الـــدين يف ابتـــداعٌ  األصـــيلة احلقـــائق هـــذه عـــن احلـــديث يعتـــربون

ه واجلامعة; السنة أهل  للـدين دخـل وال زعمهم, حسب بالسياسة غاٌل اشت أل
ــه احلقــائق هــذه عــن يتحــدث مــن همــونويتّ  عنــدهم, الــسياسة يف  الفتنــة يريــد بأ

  . الوطنية الوحدة وزعزعة
   امـونظ ,الهتمـومعام ,وعباداهتم ,الناس عقائد يف املتوغل الرشك هذا إن
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 عرفــــــوه إذا الإ إزالتــــــه يف النــــــاس يفّكــــــر ولــــــن التوحيــــــد, إال يزيلــــــه ال حيــــــاهتم
ًض  وعرفوا  خطورته, وعرفوا  ه اأ  يـدعوهم اإلسـالم جـاء الـذي الـرشك عـني أ
 هــذه عرفــوا  فــإذا مــسلمني, ليكونــوا  ;أهلــه ومــن منــه والــرباءة ,واجتنابــه لرتكــه
ــن عرفــوا  احلقيقــة  يريــد كــام مــسلمني ليكونــوا  ينقــصهم ومــا اإلســالم, مــن هــم أ

 هـم ممـا ويتوبـوا  ,اإلسـالم إىل الرجـوع عىل موا يعزِ  أن إال يبقى ال وبعدها اهللا,
  .فيه

 للنــاس يبيِّنــه أن احلــق الــدين ملعرفــة اهللا هــداه مــن عــىل الواجــب فــإن ولــذا
 إظهــــار يف طاقتــــه رقــــدْ  يــــسعى وأن بالباطــــل, احلــــق )١(َيلــــبِس وأال يكتمــــه, وال
 مغفرتـه راجًيـا ,والـسداد اهلـدى منـه طالًبا ,باهللا امستعينً  ,الباطل وفْضح احلق
  .الثواب نوحس

ه بام وعمًال   التي ,الرسالة هذه كتابة يف باهللا استعنت علينا واجًبا نرا
ا  توضيحا اصفحاهت بني حتمل  وإفراده اهللا بتوحيد تتعلق ,هامة حلقائق ميّرسً
 وبيان اإلسالم, اختيار وحقيقة العاملني, لرب اإلسالم وكيفية يستحقه, بام
 ذلكــوك ريعته,ـش نـع واخلروج مه,أحكا وردِّ  باهللا, الرشك من يناقضه ما
طـــقـديمـوال ةــيـلامنـالع ةـــضـاقــمن انــــبي لــيـوالل ةــيـرا ءةـــوب ق,ــــاحل اهللا نـديــل ةـــيـربا    را

                                                 

 بالباطـــل, إذا خلطـــه بـــه حتـــى لـــبِس احلـــق: [قـــال ابـــن تيميـــة يف الفتـــاوى. أي َخيِلـــط:  َيلـــبِس)١(
 .ـه.ا] َغِشَيُه فلم يتمّيز
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  .منها المــاإلس
  :فصول أربعة عىل الرسالة هذه اشتملت وقد

  .اإلسالم حقيقة: الفصل األول
  .إلسالما نقيض العلامنية: الفصل الثاين
  .اإلسالم نقيض الديمقراطية: الفصل الثالث
  .الرشيعة واختيار اإلسالم اختيار: الفصل الرابع

 خالـــصة أعاملنـــا جيعـــل وأن والتوفيـــق, والعـــون والـــسداد اهلـــدى اهللا أســأل
فقة الكريم لوجهه  الرسـالة هبـذه ينفـع أن سـبحانه وأسـأله احلكـيم, لرشعه موا
هــا, مــن كــل  وأن اجلــزاء, خــري ونــرشها إخراجهــا يف ســاهم مــن جيــزي وأن قرأ

 وســعينا ,مقبــوًال  عملنــا جيعــل وأن الــدين, هــذا خلدمــة امجيًعــ جهودنــا يف يبــارك
  .عليه والقادر ذلك ويل هو منصوًرا, وديننا ,مغفوًرا وذنبنا ,مشكوًرا

ٰ  قَاَل  ﴿ رََءيۡ  مِ َقوۡ َي
َ
ٰ  ُكنُت  إِن ُتمۡ أ َ ّبِ  ّمِن بَّيَِنةٖ  َ  ًقارِزۡ  هُ نۡ مِ  َوَرزَقَِن  رَّ

ۚ َحَسنٗ  ٓ  ا رِيدُ  َوَما
ُ
نۡ  أ

َ
َخالَِفُكمۡ  أ

ُ
ٰ  أ َ ِ ٓ  إ نۡ  َما

َ
ٰ أ رِيدُ  إِنۡ  هُۚ َعنۡ  ُكمۡ َه

ُ
َّ  أ ِ ٰ ۡص ۡلِ ٱ إ  حَ َل

َّ  فِيِقٓ تَوۡ  َوَما ُتۚ َتَطعۡ سۡ ٱ َما ِ ِ  إ ِۚ ٱب ۡ  هِ َعَليۡ  َّ نِيُب  هِ َلۡ  ُت تََوكَّ
ُ
  .  ]٨٨:هود[ ﴾٨٨ أ

│  
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ول
�
  الفصل اال

 اإلسالمحقيقة 
 والتسليم حلكمه واالنقياد هللاالستسالم ألمر ا: املعنى العام لإلسالم هو

ۡسـ ۥٓ َوَلُ  ﴿ : قـال اهللا تعـاىل,لطاعته مع رفض االستـسالم لغـريه
َ
 ِف  َمـن لَمَ أ

َمٰ ٱ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َو
َ
, وهـذا ]٨٣: آل عمـران[ ﴾َجُعـونَ يُرۡ  هِ َلۡـ اٗهـَوَكرۡ  ٗع َطـوۡ  ِض ۡرۡل

ِ  ﴿: كقوله َّ ِ َمٰ ٱ ِف   َمـن يَۡسُجدُ َو ٰ لـسَّ  ٱوَ  تِ َو
َ
ٰ  اٗهـَوَكرۡ  ٗع َطـوۡ  ِض ۡرۡل  لُُهـمَوِظَل

 ِ ۡسـ ۥٓ َربُّـهُ  ۥَلُ  قَاَل  إِذۡ  ﴿: وقـال ,]١٥: الرعـد[ ﴾١٥ َصالِ ٱوَ  ُغُدّوِ لۡ ٱب
َ
 لِۡمۖ أ

سۡ  قَاَل 
َ
قَالَۡت َرّبِ  ﴿: , وقـال سـبحانه]١٣١: البقـرة[ ﴾١٣١ لَِميَ َعٰ لۡ ٱ لَِرّبِ  ُت لَمۡ أ

ِ َرّبِ ٱۡلَعٰلَِميَ إِّنِ َظلَۡمُت َنۡفِس  َّ ِ ۡسلَۡمُت َمَع ُسلَۡيَمَٰن 
َ
   .]٤٤: النمل[ ﴾َوأ
 مـــن اا واختيـــارً تـــسالم وخـــضوع وانقيـــاد وتـــسليم طوًعـــفاإلســـالم هـــو اس

  : العبد لربه, وهلذا االستسالم واخلضوع واالنقياد رشطان ال يصح بدوهنام
هلام ا لـرب العـاملنيخالـأن يكون استـسالًما : أوّ  ال رشيـك لـه, كـام قـال صً

ۡسـ قَاَل  ﴿ :تعـاىل
َ
 َربََّنـا ﴿:  وقـال,]١٣١: البقـرة[ ﴾١٣١ لَِمـيَ َعٰ لۡ ٱ لِـَرّبِ  ُت لَمۡ أ

ٓ  َوِمن لََك  لَِمۡيِ ُمسۡ  َناَعلۡ جۡ ٱوَ  ةٗ  ُذّرِيَّتَِنا مَّ
ُ
: وقـال ,]١٢٨: البقـرة[ ﴾لَّـَك  لَِمةٗ مُّسۡ  أ

﴿  ْ ٰ  ُبدُ َنعۡ  قَالُوا ٰ  َهَك إَِل ٓ  هَ َل ٰ إِبۡ  ئَِك َءابَا ٰ  قَ َحٰ سۡ  عِيَل َمٰ سۡ  مَ  ِۧه َر ٰ  اٗهـإَِل  اِحـدٗ َو
ٓ  فَإِنۡ  ﴿: وقـال ،]١٣٣: البقـرة[ ﴾لُِمونَ ُمسۡ  ۥَلُ  نُ َوَنۡ  وكَ َحـا ۡسـ َفُقـۡل  جُّ

َ
 ُت لَمۡ أ
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ِ  ِهَ وَجۡ  َّ ٰ  ﴿: وقـال ,]٢٠: ل عمـرانآ[ ﴾تََّبَعنِۗ ٱ َوَمنِ  ِ ٰ  ُهُكمۡ فَإَِل ٰ  هٞ إَِل  ۥٓ لَهُ فَ  ِحدٞ َو
سۡ 
َ
ْۗ أ ِ  لُِموا ۡ ٱ َوبَّشِ نۡ  نُِهيـُت  إِّنِ  قُـۡل  ﴿: وقـال ،]٣٤ :احلـج[ ﴾بِتِيَ ُمخۡ ل

َ
عۡ  أ

َ
 ُبـدَ أ

ِينَ ٱ ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُعونَ تَدۡ  لَّ ا َّ ٓ  لَمَّ ّبِ  ِمن ُت ّيَِنٰ ۡلَ ٱ َءِنَ َجا ِمـرۡ  رَّ
ُ
نۡ  ُت َوأ

َ
ۡسـ أ

ُ
 لِمَ أ

  .    ]٦٦: غافر[ ﴾٦٦ لَِميَ َعٰ لۡ ٱ لَِرّبِ 
  وبام جـاء بـه رسـولههللابام رشع اأن يكون االستسالم واالنقياد : ثانيهام

عَ  ﴿:, كام قال تعاىل☺ ٰ  َمـا ّلِيـنِ ٱ ّمِنَ  لَُكم َشَ ِيٓ ٱوَ  انُوٗحـ ۦبِـهِ  َوصَّ  لَّ
وۡ 
َ
ٓ َحيۡ أ يۡ  َوَما َك إَِلۡ  َنا ٰ إِبۡ  ۦٓ بِهِ  َناَوصَّ ۖ  َوُموَسٰ  هِيمَ َر نۡ  وَِعيَسٰٓ

َ
ْ  أ قِيُموا

َ
َ  ّلِيـنَ ٱ أ  َو

 ْ قُوا حۡ  َوَمنۡ  ﴿:  وقـال,]١٣: الـشورى[ ﴾فِيهِۚ  َتَتَفرَّ
َ
سۡ  ّمِمَّنۡ  ادِينٗ  َسنُ أ

َ
 ۥَههُ وَجۡ  لَمَ أ

 ِ َّ ٰ إِبۡ  ِملَّةَ  تََّبعَ ٱوَ  ِسنٞ ُمۡ  َوُهوَ  ِ ۗ َحنِيفٗ  هِيمَ َر َذَ ٱوَ  ا ُ ٱ تَّ ٰ إِبۡـ َّ ٗ  هِيمَ َر  ﴾١٢٥ َخلِـي
ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  َّ  اٖ وۡ قَ  ِملَّةَ  ُت تََركۡ  إِّنِ  ﴿:  وقـال,]١٢٥:النـساء[ ِ ٱب ِ ٱبِـ َوُهـم َّ  ِخَرة

ٓ  ِملَّةَ  ُت تََّبعۡ ٱوَ  ٣٧ فُِرونَ َكٰ  ُهمۡ  ٰ إِبۡ  ءِيٓ َءابَا  َكنَ  َمـا ُقـوَبۚ َوَيعۡ  قَ َحٰ سۡ  هِيمَ َر
 ٓ ن َلَا
َ
ُّۡشِ  أ ِ ٱبِـ كَ ن ۚ َشۡ  ِمـن َّ ٰ  ءٖ ِ ٱ لِ فَـۡض  ِمـن لِـَك َذ َ  َنـاَعلَيۡ  َّ َ اِس ٱ َو  لَـّ
 ٰ كۡ  نَّ كِ َوَل

َ
 تَّبِـعۡ ٱ ﴿: وقـال ،]٣٨−٣٧: يوسـف[ ﴾٣٨ ُكُرونَ يَشۡ  َ  لَّاِس ٱ َثَ أ

 ٓ وِحَ  َما
ُ
ّبِـَكۖ  ِمن َك إَِلۡ  أ ٓ  رَّ َّ  هَ إَِلٰـ َ ِ ۡعـ ُهـَوۖ  إ

َ
ۡ ٱ َعـنِ  رِۡض َوأ  ﴾١٠٦ كِيَ ُمـۡشِ ل

ـــۡل  ﴿: وقـــال ،]١٠٦ :عـــاماأل[ ٓ  قُ ـــا َم تَّبِـــعُ  إِنَّ
َ
ـــا أ ـــوَحٰٓ  َم َّ  يُ َ ِ ۚ  ِمـــن إ ّبِ  ﴾رَّ

نۡ  نُِهيُت  إِّنِ  قُۡل  ﴿:  وقـال,]٢٠٣ :األعـراف[
َ
عۡ  أ

َ
ِينَ ٱ ُبدَ أ  ُدونِ  ِمـن ُعونَ تَـدۡ  لَّ

ِۚ ٱ ٓ  قُل َّ تَّبِعُ  َّ
َ
هۡ  أ

َ
ٓ أ ٓ  اإِذٗ  ُت َضـلَلۡ  قَدۡ  َءُكمۡ َوا ۠  َوَمـا نَـا

َ
ۡ ٱ ِمـنَ  أ  ﴾٥٦ َتـِدينَ ُمهۡ ل
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نَّ  ﴿: وقــال ،]٥٦: عــاماأل[
َ
ٰ  َذاَهٰــ َوأ ــ اَتقِيمٗ ُمــسۡ  ِط ِصــَر ۖ تَّ ٱفَ َ  بُِعوهُ ْ  َو ــوا  تَتَّبُِع

ُبَل ٱ َق  لسُّ ٰ  ۦۚ َسبِيلِهِ  َعن بُِكمۡ  َفَتَفرَّ ٰ  لُِكمۡ َذ  َتتَُّقـونَ  لََعلَُّكـمۡ  ۦبِهِ  ُكمَوصَّ
عام[ ﴾١٥٣ َ ٱ ُتِبُّـونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل  ﴿: وقال ,]١٥٣ :األ  ُكمُ بِـبۡ ُيۡ  تَّبُِعوِن ٱفَ  َّ
ُ ٱ ُ ٱوَ  ُذنُوَبُكمۚۡ  لَُكمۡ  فِرۡ َوَيغۡ  َّ ْ  قُۡل  ٣١ رَِّحيمٞ  َغُفورٞ  َّ ِطيُعوا

َ
َ ٱ أ ۖ ٱوَ  َّ  لرَُّسوَل

ْ تََولَّـوۡ  فَإِن َ ٱ فَـإِنَّ  ا ٰ لۡ ٱ ُيِـبُّ  َ  َّ :  وقـال,]٣٢−٣١: آل عمـران[ ﴾٣٢ فِـرِينَ َك
ْ ٱ ﴿ ٓ  تَّبُِعوا نزَِل  َما

ُ
ّبُِكمۡ  ّمِن ُكمإَِلۡ  أ َ  رَّ ْ  َو وۡ   ۦٓ ُدونِهِ   ِمن  تَتَّبُِعوا

َ
ٓ أ ۗ ِلَا ٗ   َء ا  قَلِي  مَّ

ُرونَ            .      ]٣: األعراف[ ﴾٣ تََذكَّ
ق  فــال يــصُدق اســم اإلســالم إال عــىل الــدين الــذي رشعــه اهللا,  ــصدُ وال ي

 وحـده بقبـول رشعـه هُ دَ  فعبَـ،هللاسم املسلم إال عىل من أسلم حياتـه كلهـا 
غـريه لِم من معاندة أمره وردِّ حكمه وقبـول رشع واالنقياد والتسليم له, وسَ 

ــواه ــا س ــادة م  وســِلم مــن الــرشك ,بــاع, أي استــسلم هللا بالتوحيــد واالتّ وعب
  . واالستكبار واالمتناع

 املستحق ,باع هللا وحدهه عىل توحيد االستسالم واالتّ ومدار اإلسالم كلّ 
ه, الذي له الربوبية واأللوهية عىل خلقـه أمجعـني, ال يـشاركه  للعبادة دون سوا

  .فيها أحد

* * *  
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 وحده باالستـسالم ألمـره والتـسليم حلكمـه هللاصُّ املاذا نخ
 وقبول رشعه?

ه: واباجل   . املتفرد بالربوبية واأللوهيةأل
ــــالـوم القناـخـــ دهـوحـــ فـــاهللا ــــك ورناـأمـــ دبِّرـومـــ ورازقنـــا كناـ  املتفـــرد هـــو ها,لّ ـ
 حتــت عبيــده نــاوكلُّ  أمجعــني, اخللــق وإهل إهلنــا وهــو لــه, ريكـشــ ال لِّه,ـكــ بــذلك
  .معه وُيطاع ُيعبد أن يف حٌق  ألحدٍ  وليس لطانه,وس قهره

 األمـــر مـــن نـــصيب لـــه لكـــان اهللا مـــع ويملـــك ويـــرزق خيلـــق أحـــدٌ  كـــان ولـــو
 يف احلـق لـه لكـان الربوبيـة مـن نـصيب له كان ولو والسيادة, والسلطة واحلكم

 لــه ُيثبــت أن البــد وحــده هللا اخللــق أثبــت فمــن , اهللا مــع ويطــاع ُيعبــد أن
ه باأللوهيـــة, ُيفـــرده أن البـــدو والـــسلطان, مـــرواأل امللـــك وحـــده  وحـــده وخيـــصُّ

  .رشعه وقبول حلكمه والتسليم ألمره باالستسالم
نــــا  ومــــا دمنــــا نــــشهد هللا وحــــده بالربوبيــــة وال نــــشهد هبــــا لغــــريه, ونــــشهد بأ

ـدقنا يف هـذه الـشهادة أن نُـسلِم لـه عبيده لسنا عبيًدا ألحـٍد غـريه,  فعالمة صِ
م واخلـضوع واإلذعـان لغـري سـلطانه وحكمـه  ونـرفُض االستـسال,وحده
  .ورشعه
خَ  ذۡ  ﴿: اىلــال اهللا تعــق

َ
   ُذّرِيََّتُهمۡ  مۡ ـُظُهورِهِ  ِمن َءاَدمَ  بَِنٓ  نۢ ـمِ  َربَُّك  ذَ ـأ
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شۡ 
َ
ٰٓ  َهَدُهمۡ َوأ َ نُفِسِهمۡ  َ

َ
لَسۡ  أ

َ
ْ  بَِرّبُِكۡمۖ  ُت أ ۚ َشـِهدۡ  بَـَلٰ  قَـالُوا ٓ ن نَا

َ
ْ  أ  مَ يَـوۡ  َتُقولُـوا

ٰ  َذاَهٰـ َعنۡ  ُكنَّا إِنَّا َمةِ قَِيٰ لۡ ٱ وۡ  ١٧٢ فِلِـيَ َغ
َ
ْ َتُقولُـوٓ  أ ٓ  ا َمـا ۡشَ  إِنَّ

َ
ٓ  كَ أ  ِمـن ُؤنَـاَءابَا

ــ ــا ُل َقۡب ــةٗ  َوُكنَّ ــنۢ  ُذّرِيَّ ــ ّمِ َفُتهۡ  ِدهِۡمۖ َبۡع
َ
ــاأ ــا لُِكَن ــَل  بَِم ۡ ٱ َفَع ــونَ ُمبۡ ل      ﴾١٧٣ ِطلُ

  .]١٧٣−١٧٢ :األعراف[
ٰ  ﴿ :وقـال ِ وََسَل َّ ِ ُ قُِل ٱۡلَۡمُد  َّ ٓ ۗ َءا ِيـَن ٱۡصـَطَفٰٓ ٰ ِعَبادِهِ ٱلَّ َ َ ٌم 

ا يُۡشُِكوَن  مَّ
َ
َمآءِ ٥٩َخۡيٌ أ نَزَل لَُكم ّمَِن ٱلسَّ

َ
ۡرَض َوأ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ۡن َخلََق ٱلسَّ مَّ

َ
 أ

َبتَۡنا بِهِۦ َحَدآئَِق َذاَت َبۡهَجةٖ َمآءٗ 
َ
ۗ  فَأ ٓ بُِتواْ َشـَجَرَها ن تُ

َ
ا َكَن لَُكۡم أ ءَِلٰـهٞ  مَّ

َ
  أ

ِۚ بَۡل ُهۡم قَۡومٞ  َّ َع ٱ ۡرَض قَـَرارٗ ٦٠ َيۡعِدلُوَن مَّ
َ
ن َجَعـَل ٱۡل مَّ

َ
ا وََجَعـَل ِخَلٰلََهـآ  أ

نَۡهٰرٗ 
َ
ءَِلٰـهٞ أ

َ
ِۚ بَـۡل ا وََجَعَل لََها َرَوِٰسَ وََجَعَل َبۡيَ ٱۡلَۡحـَرۡيِن َحـاِجًزاۗ أ َّ ـَع ٱ  مَّ

َ َيۡعلَُموَن  ۡكَثُُهۡم 
َ
مَّ ٦١أ

َ
وَٓء  أ ن ُيِيُب ٱلُۡمۡضَطرَّ إَِذا َدَعهُ َوَيۡكـِشُف ٱلـسُّ

ءَِلٰـهٞ 
َ
ۡرِضۗ أ

َ
ٗ َوَيۡجَعلُُكۡم ُخلََفآَء ٱۡل ِۚ قَلِـي َّ ـَع ٱ ُروَن  مَّ ـا تَـَذكَّ ـن ٦٢ مَّ مَّ

َ
 أ

ۢا َبـۡيَ يَـَدۡي  ِ َوٱۡلَۡحرِ َوَمـن يُرِۡسـُل ٱلـّرَِيَٰح بُـۡشَ َمِٰت ٱۡلَبّ
َيۡهِديُكۡم ِف ُظلُ

ءَِلٰهٞ رَۡحَ 
َ
ا يُـۡشُِكوَن تِهِۦٓۗ أ ُ َعمَّ َّ ِۚ تََعَٰل ٱ َّ َع ٱ ـن َيۡبـَدُؤاْ ٱۡلَۡلـَق ُثـمَّ ٦٣ مَّ مَّ

َ
 أ

ءَِلٰـهٞ 
َ
ۡرِضۗ أ

َ
َمآءِ َوٱۡل ِۚ قُـۡل َهـاتُواْ يُعِيُدهُۥ َوَمـن يَـۡرزُقُُكم ّمِـَن ٱلـسَّ َّ ـَع ٱ  مَّ

      .]٦٤−٥٩ :لنملا[ ﴾٦٤بُۡرَهَٰنُكۡم إِن ُكنُتۡم َصِٰدقَِي 
ٓ  َهلُمَّ  قُۡل  ﴿ :وقـال سـبحانه ِيـنَ ٱ َءُكمُ ُشَهَدا نَّ  َهُدونَ يَـشۡ  لَّ

َ
َ ٱ أ  َحـرَّمَ  َّ

ْ  فَإِن َذاۖ َهٰ  َ  َشِهُدوا َ  َمَعُهمۚۡ  َهدۡ تَشۡ  فَ ۡهـ تَتَّبِـعۡ  َو
َ
ٓ أ ِيـنَ ٱ ءَ َوا ْ  لَّ بُوا ٰ  َكـذَّ  تَِنـاَي

ِينَ ٱوَ  ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ  لَّ ِ ٱب عام[ ﴾١٥٠ ِدلُونَ َيعۡ  بَِرّبِِهمۡ  ُهموَ  ِخَرة       .]١٥٠: األ
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يُّ  قُــۡل  ﴿ : وقـال
َ
ۡكــ ءٍ َشۡ  أ

َ
ٰ  َبُ أ ۖ َشــَه ۖ ٱ قُــلِ  َدٗة ُ  ِن بَۡيــ َشــِهيُدۢ  َّ

ــ وِحَ  َنُكمۚۡ َوَبۡي
ُ
َّ  َوأ َ ِ ــ إ نــِذَرُكم َءانُ ُقــرۡ لۡ ٱ َذاَهٰ

ُ
ـِـهِ  ِل ــَغۚ  َوَمــنۢ  ۦب ـِـنَُّكمۡ  بَلَ ئ

َ
 أ

نَّ  َهُدونَ لَتَشۡ 
َ
ِ ٱ َمعَ  أ خۡ  َءالَِهةً  َّ

ُ
ٓ  قُل َرىٰۚ أ شۡ  َّ

َ
ٰ  هٞ إَِلٰـ ُهـوَ  إِنََّمـا قُۡل  َهدُۚ أ  ِحـدٞ َو

ا ءٞ بَرِيٓ  نَِّن  عام[ ﴾١٩ ُكونَ تُۡشِ  ّمِمَّ   .  ]١٩: األ
  , فامذا تعني ربوبيته? هو اهللا الربُّ 

  : ربوبية اهللا تشمل عدة معاٍن, منها
ٓ  َعـُدوّٞ  فَـإِنَُّهمۡ  ﴿:  تعـاىلاخللق واإلنشاء والرتبية واإلصـالح, قـال اهللا * ِ

ّ 
 َّ ِ ِيٱ ٧٧ لَِميَ َعٰ لۡ ٱ َربَّ  إ ِيٱوَ  ٧٨ ِدينِ َيهۡ  َفُهوَ  َخلََقِن  لَّ  عُِمـِن ُيطۡ  ُهوَ  لَّ

ِيٱوَ  ٨٠ فِيِ يَشۡ  َفُهوَ  ُت َمرِۡض  َذا ٧٩ قِيِ َويَسۡ   ﴾٨١ يِيِ ُيۡ  ُثمَّ  يُِميتُِن  لَّ
ــاَل  ﴿: ال تعــاىلوقــ ,]٨١−٧٧: الــشعراء[ ــا قَ ِيٓ ٱ َربَُّن عۡ  لَّ

َ
ــيٰ أ  ءٍ َشۡ  ُكَّ  َط

ِيٱ ﴿ :ال تعـاىلوقـ ]٥٠: طـه[ ﴾ ٥٠ َهَدىٰ  ُثمَّ  ۥَقهُ َخلۡ   ٢ فَـَسوَّىٰ  َخلَقَ  لَّ
ِيٱوَ  رَ  لَّ ِيٓ ٱوَ  ٣ َفَهَدىٰ  قَدَّ خۡ  لَّ

َ
ۡ ٱ َرجَ أ ٓ  ۥفََجَعلَهُ  ٤ َعٰ َمرۡ ل ۡحـ ءً ُغَثا

َ
 َوىٰ أ

       .]٥−٢: عىلاأل[ ﴾٥
ــۡل  ﴿:  والتــدبري, قــال اهللا تعــاىللــك والتــرصفاملُ  * َمٰ ٱ رَّبُّ  َمــن قُ ــسَّ ٰ ل  تِ َو

بۡ ٱ ـــسَّ ـــرۡ لۡ ٱ َوَربُّ  عِ ل ـــيمِ لۡ ٱ ِش َع  :ال تعـــاىلوقـــ ،]٨٦: املؤمنـــون[ ﴾٨٦ َعِظ
ْ َيعۡ فَلۡ  ﴿ ِيٓ ٱ ٣ ِت يۡ ۡلَ ٱ َذاَهٰ  َربَّ  ُبُدوا طۡ  لَّ

َ
 ّمِنۡ  َوَءاَمَنُهم ُجوعٖ  ّمِن َعَمُهمأ

نَّهُ  ﴿ :ىلال تعـاوقـ ,]٤−٣: قـريش[ ﴾٤ فِۢ َخوۡ 
َ
عۡ ٱ َربُّ  ُهوَ  ۥَوأ  ﴾٤٩ َرىٰ لّشِ
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ـۡــ إِّنِ  ﴿: ال تعــاىل, وقــ]٤٩: الــنجم[ َ  ُت تََوكَّ ِ ٱ َ ـــا َوَرّبُِكـــمۚ  َرّبِ  َّ  مَّ
َّ  بَّةٍ َدآ ِمن ِ ۢ  ُهوَ  إ ۚ  َءاِخـُذ ٓ ٰ  َرّبِ  إِنَّ  بَِناِصـَيتَِها َ َ  ٰ ـسۡ  ٖط ِصـَر  ﴾٥٦ َتقِيمٖ مُّ

   .   ]٥٦ :هود[
َغــۡيَ  قُــۡل  ﴿:  وحــق األمــر والتــرشيع, قــال اهللا تعــاىلالــسيادة والــسلطان *

َ
 أ

ِ ٱ ـــ َّ بۡ
َ
ـــ ِغ أ ـــوَ  اَرّبٗ ِ  َربُّ  َوُه ۚ َشۡ  ُكّ عـــام[ ﴾ءٖ  :ال تعـــاىلوقـــ ،]١٦٤: األ

﴿  ٰ جۡ ٱ ِحَبِ َصٰ َي رۡ  نِ لّسِ
َ
َتَفّرِقُـونَ  َبابٞ َءأ مِ  َخـۡيٌ  مُّ

َ
ُ ٱ أ ٰ لۡ ٱ َّ ـارُ لۡ ٱ ِحـدُ َو  َقهَّ

ْ َتَعالَوۡ  قُۡل  ﴿: الوقـ ،]٣٩: يوسـف[ ﴾٣٩ تۡ  ا
َ
 ﴾ُكۡمۖ َعلَيۡ  َربُُّكمۡ  َحرَّمَ  َما ُل أ

عام[   .  ]١٥١:األ
ــــــشأ خلْ فــــــاهللا  قــــــه مــــــن العــــــدم, وهــــــو الــــــذي يــــــربِّيهم  هــــــو الــــــذي أ

ويــصلحهم, وهــو مــالكهم ومــدبِّر شــئوهنم, املتــرصف فــيهم بــام يــشاء, القيُّــوم 
 , العليــا والــسيادة,احلفــيظ علــيهم الــذي حياســبهم وجيــازهيم, لــه األمــر املطلــق

ــ واحلكــم النافــذ, ال مُ ,والــسلطان التــام ب حلكمــه وال رادَّ لقــضائه, ال ُيــسأل عقِّ
  .عام يفعل وهم ُيسألون

ٍع وكـــلُّ   مـــا يف هـــذا الكـــون يـــشهد هللا بالوحدانيـــة, ويـــشهد بـــبطالن كـــل ُمـــدَّ
ــلــيشءٍ  ــ,نفــسهر يف  مــن خــصائص الربوبيــة مــع اهللا, فمــن تفكَّ لــه وتقلُّ  ,ب أحوا

هــــاه, وتأمــــل يف خلــــق الــــساموات واألرض, وقّلــــب صــــفحات ويف مبدئــــه ومنت
 يكـــون لـــه نـــصيب مـــن خـــصائص  غـــري اهللا يـــستحق أنجيـــد أحـــًدان لـــف, الكـــون
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ق مــع اهللا, وال أحــد يملــك مــع اهللا, وال أحــد يــرزق أو ُلــ, فــال أحــد َخي الربوبيــة
, وكـل مـا  واحـدٌ  والـربُّ , واملالـك واحـدٌ , مـع اهللا, فاخلـالق واحـدٌ ينفع ويـرضُّ 

 َربَُّكمُ  إِنَّ  ﴿:  خملوق حتت قهره وسيادته وسـلطانه, قـال اهللا تعـاىله عبدٌ سوا 
ُ ٱ ِيٱ َّ َمٰ ٱ َخلَقَ  لَّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َو

َ
ااٖ  ِستَّةِ  ِف  َض ۡرۡل يَـّ

َ
َ  َتَوىٰ ۡسـٱ ُثـمَّ  أ  ِشۖ َعـرۡ لۡ ٱ َ

ۡ ٱ ِش ُيغۡ  مۡ ٱوَ  اَحثِيثٗ  ۥلُُبهُ َيطۡ  لََّهارَ ٱ َل لَّ ٰ  ُجـومَ لُّ ٱوَ  َقَمـرَ لۡ ٱوَ  َس لـشَّ َر  تِۢ ُمـَسخَّ
مۡ 
َ
ِ بِأ َ  ۦٓۗ رِه

َ
 ٱوَ  قُ لۡ لَۡ ٱ َلُ  أ

َ
ۗ مۡ ۡل ُ ٱ َتَباَركَ  ُر  ,]٥٤: عـرافاأل[ ﴾٥٤ لَِمـيَ َعٰ لۡ ٱ َربُّ  َّ

فـــــاحلكم واألمـــــر والـــــسيادة يف هـــــذا الكـــــون ال يكـــــون إال خلالقـــــه ومالكـــــه بـــــال 
ِيٱ َوُهوَ  ﴿: قـال اهللا تعـاىل رشيـك, ٰ  لَّ ِ  ُكمَيَتَوفَّ ۡ ٱب  ُتمَجـرَحۡ  َمـا لَـمُ َوَيعۡ  لِ لَّ

 ِ َجـلٞ  َضٰٓ ِلُقۡ  فِيهِ  َعُثُكمۡ َيبۡ  ُثمَّ  لََّهارِ ٱب
َ
ۖ  أ ـَسّمٗ  ُثـمَّ  ِجُعُكمۡ َمـرۡ  هِ إَِلۡـ ُثـمَّ  مُّ

ِ  َق فَوۡ  َقاهِرُ لۡ ٱ َوُهوَ  ٦٠ َملُونَ َتعۡ  ُكنُتمۡ  بَِما يُنَّبُِئُكم  ُكمۡ َعلَـيۡ  ِسُل َوُيرۡ  ۦۖ ِعَبادِه
ٰٓ  َحَفَظةً  ٓ  إَِذا َحتَّ َحَدُكمُ  ءَ َجا

َ
ۡ ٱ أ تۡ  ُت َموۡ ل  ُثـمَّ  ٦١ ُيَفّرُِطونَ  َ  َوُهمۡ  رُُسلَُنا هُ تَوَفَّ

ْ ُردُّوٓ  َ  ا ِ ِ ٱ إ ٰ َموۡ  َّ َ  قِّۚ ۡلَـٱ ُهمُ لَ
َ
ۡسَ  َوُهـوَ  مُ ۡكـلُۡ ٱ َلُ  أ

َ
 ﴾٦٢ ِسبِيَ َحٰـلۡ ٱ عُ أ

عام[ َّ  مُ كۡ لُۡ ٱ إِنِ  ﴿ : وقـال تعـاىل,]٦٢−٦٠: األ ِ ِۖ  إ َّ ۖ لَۡ ٱ َيُقصُّ  ِ  َخـۡيُ  َوُهوَ  قَّ
ـــلۡ ٱ عـــام[ ﴾ِصلِيَ َفٰ  ولـــه وحـــده احلُْكـــم بـــني , هـــو احلََكـــم فـــاهللا ,]٥٧: األ

:  لقـــــضائه, قـــــال تعـــــاىل وال رادَّ ,عبـــــاده يف الـــــدنيا واآلخـــــرة, ال معقـــــب حلكمـــــه
ُ ٱوَ  ﴿   .]٤١: الرعد[ ﴾َساِب ۡلِ ٱ َسِيعُ  َوُهوَ  ۦۚ ِمهِ ِلُكۡ  ُمَعّقَِب  َ  ُكمُ َيۡ  َّ

َمٰ ٱ ِف  نـمَ  ۥَوَلُ  ﴿: اىلــال اهللا تعـــذا, قـود إال هبــوجـم الـيـوال يستق ٰ لسَّ    تِ َو
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 ٱوَ 
َ
َ  ۦِعَباَدتِـهِ  َعـنۡ  ِبُونَ َتكۡ يَـسۡ  َ  ۥِعنَدهُ  َوَمنۡ  ِضۚ ۡرۡل ونَ َتۡحـيَسۡ  َو  ١٩ ِسُ

ۡ ٱ يَُسّبُِحونَ  مِ  ٢٠ ُتُونَ َيۡفـ َ  لََّهـارَ ٱوَ  َل لَّ
َ
َـُذوٓ ٱ أ ْ تَّ  ٱ نَ ّمِـ َءالَِهـةٗ  ا

َ
 ُهـمۡ  ِض ۡرۡل

ونَ  ٓ  َكنَ  لَوۡ  ٢١ يُنِشُ َّ  َءالَِهةٌ  فِيِهَما ِ ُ ٱ إ َّ  ۚ ِ ٱ نَ َحٰ فَُسبۡ  لََفَسَدتَا  ِش َعرۡ لۡ ٱ َرّبِ  َّ
ا ا ُل  َٔ يُۡس  َ  ٢٢ يَِصُفونَ  َعمَّ مِ  ٢٣ لُونَ  َٔ يُۡس  َوُهمۡ  َعُل َيفۡ  َعمَّ

َ
ْ ٱ أ َُذوا  ۦٓ ُدونِهِ  ِمن تَّ

 ۖ ْ  قُۡل  َءالَِهٗة ِعَ  َمن رُ ذِكۡ  َذاَهٰ  َنُكۡمۖ َهٰ بُرۡ  َهاتُوا ۚ َقبۡ  َمن رُ َوذِكۡ  مَّ ۡكـ بَۡل  ِل
َ
 َثُُهمۡ أ

ۖ لَۡ ٱ لَُمونَ َيعۡ  َ  عۡ  َفُهم قَّ بياء[ ﴾٢٤ رُِضونَ مُّ   .]٢٤−١٩: األ
 فـالكوين هـو كـل ;واألمر واحلكم يشمل احلكم الكوين واحلكـم الـرشعي

لنهـار, وتـرصيف الريـاح, ما حيدث يف هذا الكون مـن يشء, كتعاقـب الليـل وا
كــــــب والنجــــــوم,  وإنــــــزال املطــــــر, ورشوق الــــــشمس وغروهبــــــا, وحركــــــة الكوا

  إال بـأمر اهللا, وال يتحـرك يشءٌ ا, فـام يكـون يشءٌ وترصيف أحوال العبـاد مجيًعـ
  . وال يسكن إال بأمره

 لــه بــاخللق مـــن املــسلمني والكفــار, قـــال اهللا وهــذا ُيقــرُّ بـــه هللا كــل مــن أقـــرَّ 
ٓ ٱ ّمِــنَ  زُقُُكميـَـرۡ  َمــن قُـۡل  ﴿: تعـاىل َما  ٱوَ  ءِ لـسَّ

َ
ــن ِض ۡرۡل مَّ

َ
مۡ ٱ لـِـُك َيمۡ  أ  عَ لــسَّ

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

َ
  .]٣١:يونس[ ﴾٣١ َتتَُّقونَ  أ

 هـــو مجيـــع مـــا َرشعـــه اهللا لعبـــاده مـــن األوامـــر :أمـــا األمـــر واحلكـــم الـــرشعي
 , وســـــــائر األحكـــــــام, واحلـــــــدود والعقوبـــــــات, واحلـــــــالل واحلـــــــرام,والنـــــــواهي
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 ;باعهــا والتــسليم هلــا عبــوديتهم لــرهبم واملعــامالت, التــي تتحقــق باتّ ,والعقائــد
  .يه لعبادهِض التي خلقهم من أجلها, وهي دينه الذي رَ 

 ألن عليـــه مـــدار العبوديـــة, فالعبوديـــة ال ;ب أن يكـــون هللا وحـــدهوهـــذا جيـــ
 , وحتكيمــه, رشعــه وقبــولِ , اهللاتكــون خالــصة هللا إال باالنقيــاد والتــسليم ألمــرِ 

ه, ومـــا خلقنـــا اهللا إال لنعبـــده وحـــده, ال لنعبـــد ,واإلذعـــان لـــه  ورفـــض مـــا ســـوا
: هللا تعــاىلغــريه, وال لنكــون رشكــاء معــه يف احلكــم والــسيادة والــسلطان, قــال ا

﴿  ٰ ُ ٱ لُِكمُ فََذ ۖ لَۡ ٱ َربُُّكمُ  َّ َّ  قِّ لَۡ ٱ دَ َبعۡ  َفَماَذا قُّ ِ ٰ ٱ إ َل ۖ لضَّ ٰ  ُل نَّ
َ
 فُونَ تُـۡصَ  فَـأ

ٓ  ﴿ : وقـال تعـاىل,]٣٢: يـونس[ ﴾٣٢ ِمـُروٓ  َوَما
ُ
ْ أ َّ  ا ِ ْ ِلَعۡ  إ َ ٱ ُبـُدوا  َلُ  لِـِصيَ ُمۡ  َّ

ٓ  ّلِينَ ٱ ْ  ءَ ُحَنَفا لَوٰ ٱ َوُيقِيُموا ْ َوُيؤۡ  ةَ لـصَّ َكـوٰ ٱ تُـوا ۚ لزَّ ٰ  ةَ  ﴾٥ َقّيَِمـةِ لۡ ٱ دِيـنُ  لِـَك َوَذ
مۡ  ﴿: وقـال تعـاىل ,]٥ :البينـة[

َ
ٰٓ  لَُهمۡ  أ ْ ُشََك ْ  ُؤا   لَمۡ  َما ّلِينِ ٱ ّمِنَ  لَُهم َشَُعوا

ۡ
 َذنۢ يَأ

ۚ ٱ بِهِ  ُ ٰ ٱ نَّ  َنُهۡمۗ بَيۡ  لَُقِضَ  لِ َفۡص لۡ ٱ َكَِمةُ  َ َولَوۡ  َّ ِلـمٞ  اٌب َعـذَ  لَُهـمۡ  لِِمـيَ لظَّ
َ
 أ

      .  ]٢١:الشورى[ ﴾٢١
ه وال معارضـــته,  فينـــا ال يـــستطيع أحـــدٌ ه نافـــذٌ رَ وكـــام أن قـــضاء اهللا وقـــدَ   ردَّ

 أن يكون مسموًعا مطاًعا حَكًام بيننا, نتلّقـاه البدكذلك أمره وحكمه ورشعه 
ــ,بــالقبول والتــسليم واالنقيــاد والرضــا ا  دون معارضــة وال ممانعــة, فــنحن مجيًع

ـــا عـــن حـــدِّ  خاضـــعون لربوبيتـــه وحكمـــه وســـلطانه, ال خيـــرج أحـــدٌ  هللاعبيـــدٌ    منّ
 ,العبوديـــة لـــه, فينبغـــي أن يكـــون حالنـــا مـــع اهللا كحـــال العبـــد اخلـــالص لـــسيده
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 ال يعـــارض وال , وحيكـــم بـــام يريـــد, والعبـــد يـــسمع ويطيـــع,الـــسيد يـــأمر وينهـــى
ُ ٱ َضََب  ﴿: يامنـع, قـال اهللا  تعـاىل َّ  ٗ ٗ  َمَث ٓ  فِيـهِ  رَُّجـ َك  ِكـُسونَ ُمتََشٰ  ءُ ُشَ

 ٗ ۚ  َتوَِيانِ يَسۡ  َهۡل  ّلِرَُجلٍ  اَسلَمٗ  َورَُج ً ِۚ  دُ مۡ لَۡ ٱ َمَث َّ كۡ  بَۡل  ِ
َ
 لَُمونَ َيعۡ  َ  َثُُهمۡ أ

ٗ  ﴿:  قولـه.]٢٩: الزمـر[ ﴾٢٩ , هـذا مثـل العبـد الـذي لـه ﴾ّلِرَُجـلٍ  اَسـلَمٗ  َورَُج
ٗ  ﴿: ثـل اآلخـر واحد ال يعرتف لغريه بالعبوديـة, أمـا املسيدٌ  ٓ  فِيـهِ  رَُّج َك  ءُ ُشَ

, هـــذا مثـــل العبـــد الــذي يتنـــازع فيـــه أكثـــر مـــن ســـيد, فعبوديتـــه ﴾ِكـــُسونَ ُمتََشٰ 
  .ليست خالصة لواحد
 هــو خالقنــا وال خــالق لنــا غــريه, ومالكنــا ا بــأن اهللا وماُدْمنَــا نــؤمن مجيًعــ

كون له وحـده, ورازقنا ومدبِّر أمرنا, وأن األمر والسيادة والسلطان يف هذا ال
ه عبــدٌ   هللا لــيس لــه مــن األمــر يشء, وال حــول لــه  مستــسلمٌ  خملــوٌق وكــل مــا ســوا
بــع رشعــه, مــه, ونتّ كْ  أن نستــسلم ألمـره, وننقــاد حلُ  فمــن أحــقُّ .وال قـوة مــع اهللا

  !?▐باع غريه خلص له العبادة والطاعة واالتّ ونُ 
َفَغۡيَ  ﴿ :اىلــال اهللا تعــق

َ
ِ ٱ دِينِ  أ سۡ  ۥٓ َوَلُ  ُغونَ َيبۡ  َّ

َ
َمٰ ٱ ِف  َمن لَمَ أ ٰ لسَّ  تِ َو

 ٱوَ 
َ
 َمن قُۡل  ﴿: وقال ,]٨٣: عمران لآ[ ﴾٨٣ َجُعونَ يُرۡ  هِ َلۡ  اهٗ َوَكرۡ  ٗع َطوۡ  ِض ۡرۡل

ٓ ٱ ّمِنَ  زُقُُكميَرۡ  َما  ٱوَ  ءِ لسَّ
َ
ن ِض ۡرۡل مَّ

َ
مۡ ٱ لُِك َيمۡ  أ  ٱوَ  عَ لسَّ

َ
 رِجُ ُيۡ  َوَمن رَ َصٰ بۡ ۡل

ۡ ٱ ِمنَ  َحَّ لۡ ٱ ۡ ٱ رِجُ خۡ َويُ  َمّيِِت ل  ٱ يَُدبِّرُ  َوَمن َحِّ لۡ ٱ ِمنَ  َمّيَِت ل
َ
ۚ مۡ ۡل ۚ ٱ َفَسَيُقولُونَ  َر ُ َّ 

فَ  ۡل ـَفقُ 
َ
ٰ ـفَ  ٣١ ُقونَ ـَتتَّ  َ ـأ ُ ٱ لُِكمُ َذ ۖ ـلَۡ ٱ َربُُّكمُ  َّ َّ  قِّ لَۡ ٱ دَ ـَبعۡ  َفَماَذا قُّ ِ    إ
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ٰ ٱ َل ۖ لضَّ ٰ  ُل نَّ
َ
   .]٣٢−٣١: يونس[ ﴾٣٢ فُونَ تُۡصَ  فَأ

 قُۡل  ﴿:  وأحسن من حكـم اهللا ورشعـه لنـا, قـال ا ريً وهل سنجد خ
ٓ  ِمن َهۡل  َك ن ئُِكمُشَ َ  ِديٓ َيهۡ  مَّ ِ ُ ٱ قُلِ  قِّۚ لَۡ ٱ إ َفَمن َحقِّۗ لِلۡ  ِديَيهۡ  َّ

َ
 ِديٓ َيهۡ  أ

 َ ِ َحقُّ  قِّ لَۡ ٱ إ
َ
ن أ

َ
ـن يُتََّبعَ  أ مَّ

َ
ٓ  يَِهـّدِيٓ  َّ  أ َّ ِ ن إ

َ
 َف َكۡيـ لَُكـمۡ  َفَمـا َدٰىۖ ُيۡهـ أ

ــونَ كُ َتۡ   ال هيــدي إىل احلــق واخلــري واهلــدى والــصالح إال ,]٣٥:يــونس[ ﴾٣٥ ُم
ه ال هيتــــدي لــــيشء إال أن هيديــــه اهللا,اهللا فمــــن أحــــق أن ُيطــــاع أمــــره .  ومــــا ســــوا

ــــع رشعــــه? ملــــاذا ال نخلــــص هللا االنقيــــاد والتــــسليم َب  وهنتــــدي هبديــــه دون ,وُيتَّ
ه?   سوا

تار عبوديته وحده ونرفض  أن نخالبد نؤمن بربوبية اهللا فاا حق إذا كنَّ 
ه; ألن هذه هي عالمة إيامننا بوحدانية اهللا  وحقيقة اعرتافنا ,عبودية ما سوا

 والسيادة والسلطان, , واألمر والقضاء واحلكم,هللا وحده باخللق وامللك
 الطاعة املطلقة لغري اهللا فقد اختذ ربا غريه, وهذا ما يفعله ومن جعل حقَّ 

َُذوٓ ٱ ﴿: مون, قال اهللا تعاىلالكفار ويربأ منه املسل ْ تَّ حۡ  ا
َ
 َنُهمۡ َبٰ َورُهۡ  َبارَُهمۡ أ

رۡ 
َ
ِ  ٱُدونِ  ّمِن اَبابٗ أ ن لِبََشٍ  َكنَ  َما ﴿:  وقال سبحانه,]٣١: التوبة[ ﴾َّ

َ
 تَِيهُ يُؤۡ  أ

ُ ٱ ْ  لِلنَّاِس  َيُقوَل  ُثمَّ  لُُّبوَّةَ ٱوَ  مَ كۡ لُۡ ٱوَ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ َّ ِ  اِعَبادٗ  ُكونُوا
 ُدونِ  ِمن ّ

ِ ٱ َّ  ٰ ْ  ِكنَوَل ٰ  ُكونُوا  ُكنُتمۡ  َوبَِما َب ِكَتٰ لۡ ٱ ُتَعّلُِمونَ  ُكنُتمۡ  بَِما نَ  ۧنِّيِ َربَّ
َ  ٧٩ رُُسونَ تَدۡ    َو

ۡ
ن مۡ ـُمَركُ يَأ

َ
ْ  أ ۡ ٱ َتتَِّخُذوا رۡ  نَ  ۧلَّبِّيِ ٱوَ  ئَِكةَ َمَلٰٓ ل

َ
ۗ أ   َبابًا

ۡ
يَأ
َ
   رُُكمـمُ أ
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 ِ نُتم إِذۡ  دَ َبعۡ  رِ ُكفۡ لۡ ٱب
َ
    .]٨٠−٧٩: ل عمرانآ[ ﴾٨٠ ونَ لِمُ مُّسۡ  أ
َ  ۥٓ ُمـهُ فَُحكۡ  ءٖ َشۡ  ِمن فِيهِ  ُتمۡ َتلَفۡ خۡ ٱ َوَما ﴿: وقـال تعـاىل ِ ِۚ ٱ إ َّ  ٰ  لُِكـمُ َذ

ُ ٱ ۡ  هِ َعلَيۡ  َرّبِ  َّ نِيُب  هِ َلۡ  ُت تََوكَّ
ُ
   .]١٠: الشورى[ ﴾١٠ أ

ه, وعبادُتـــ ـــفـــاهللا وحـــده هـــو املـــستحق للعبـــادة دون ســـوا ه ه وحـــده هـــي حقُّ
نـا عبيـده حتـت قهـره وسـيادته وسـلطانه, قـال اهللا تعـاىل ا, مالينا مجيعً ع : دمنا كلُّ
ــٱ ُت َخلَۡقــ َوَمــا ﴿ َّ  نــَس ۡلِ ٱوَ  نَّ ۡلِ ِ : وقــال ,]٥٦: الـذاريات[ ﴾٥٦ ُبــُدونِ ِلَعۡ  إ
﴿  ٓ ِمُروٓ  َوَما

ُ
ْ أ َّ  ا ِ ْ ِلَعۡ  إ َ ٱ ُبُدوا ٓ  ّلِيـنَ ٱ َلُ  لِِصيَ ُمۡ  َّ ْ َوُيقِيُمـو ءَ ُحَنَفـا لَوٰ ٱ ا  ةَ لـصَّ

ْ َوُيؤۡ  َكوٰ ٱ تُوا ۚ لزَّ ٰ  ةَ ا  والعبـادة ال تـشمل جـزءً ,]٥: البينـة[ ﴾٥ َقّيَِمـةِ لۡ ٱ دِينُ  لَِك َوَذ
 مل يــــأذن لنــــا أن هــــا, فــــاهللا مــــن حياتنــــا دون جــــزء, بــــل تــــشمل حياتنــــا كلّ 

: ا أال نعبـد إال إيـاه, قـال اهللا تعـاىلنجعل جزًءا من حياتنا لغريه, بل أمرنا مجيعً 
َّ  مُ كۡ لُۡ ٱ إِنِ  ﴿ ِ ِ  إ َّ َمرَ  ِ

َ
َّ  أ

َ
ْ ُبُدوٓ َتعۡ  أ ٓ  ا َّ ِ ۚ  إ ٰ  إِيَّاهُ ٰ  َقـّيِمُ لۡ ٱ ّلِيـنُ ٱ لَِك َذ  ِكـنَّ َوَل

كۡ 
َ
فالواجـب علينـا ابتـداًء أن ننفـي  ,]٤٠: يوسـف[ ﴾٤٠ لَُمونَ َيعۡ  َ  لَّاِس ٱ َثَ أ

اهللا ال  فـــ،هـــا هللا وحـــدهالـــرشك يف العبـــادة عـــن غـــري اهللا, وأن نجعـــل عبادتنـــا كلَّ 
  .يرىض منّا بعبادة أرشكنا فيها غريه

* * *  
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  وحده?هللاكيف يتحقق إسالمنا 
إخــــالص العبوديــــة بجميــــع معانيهــــا هللا وحــــده, ورفــــض العبوديــــة لغــــريه 

ا مـــن كـــان هـــو الطريـــق الوحيـــد الـــذي يتحقـــق بـــه إســـالمنا هللا وحـــده, أن كائنًـــ
ـــواع العبـــادة, وأن ننفـــ ي عنـــه الـــرشيك نعبـــده بالتوحيـــد واإلخـــالص يف مجيـــع أ

ر بــام دونــه مــن األربــاب كُفــ يف مجيــع خــصائص ربوبيتــه وألوهيتــه, وأن نَ دَّ والنـِّـ
داد واآلهلة املزعومة   .  واأل

َعِن نه األول وقاعدتـه,  دين اإلسالم ومعناه وحقيقته وركهذا  هو أصل
ِ :  قَاَل ابِْن ُقَمَر  : ٍس ْسـَالُم بَلَ مَخْـبُـيِنَ اْإلِ «: ☺قَاَل رَُسوُل ابَّ

ْن َال 
َ
ِ َشَهاَدةِ أ ًدا َرُسوُل ابَّ نَّ حُمَمَّ

َ
ُ وَأ َ إِالَّ ابَّ َ

ِ َال  إ اَكِة، ، َوإِقَاِم الصَّ ِة، َوإِيتَاِء الزَّ
، وََصْوِم َرَمَضانَ   )١(»َواحلَجِّ

َ
بُـيِنَ «:  قَاَل ☺ا، َعِن اجَّيِبِّ ًض يْ ، وَعِن ابِْن ُقَمَر أ

َد اهللاُ  اْإلِْسَالُم بَلَ مَخَْسٍة، بَلَ  ْن يُوَحَّ
َ
اَكِة، وَِصـيَاِم أ َالِة، َوإِيتَاِء الزَّ ، َوإِقَاِم الصَّ

 هُ نْ قَ ، وَ )٢(»َرَمَضاَن، َواحْلَجِّ 
َ
بُـيِنَ اْإلِْسـَالُم بَلَ «:  قَـاَل ☺ا َعِن اجَّـيِبِّ ًض يْ  أ

ْن ُفْعَبَد اُهللا، َويُْكَفَر بَِما ُدونَهُ مَخٍْس، بَلَ 
َ
َالةِ أ اَكِة، ، َوإِقَاِم الصَّ ، َوإِيتَـاِء الـزَّ

  .)٣(»وََحجِّ اْكَيِْت، وََصْوِم َرَمَضانَ 
                                                 

 .متفق عليه) (١
 رواه مسلم) (٢
 . رواه مسلم)(٣
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بيـاء اهللا ورسـله مـن  هذا التوحيد هو األصل الثابـت الـذي اجتمـع عليـه أ
عَ  ﴿: م إىل خامتهم, ال تبديل له وال تغيـري, قـال اهللا تعـاىلهلِ أوَّ   ّمِـنَ  لَُكم َشَ
ٰ  َما ّلِينِ ٱ ِ ٱوَ  انُوٗحـ ۦبِهِ  َوصَّ وۡ  يٓ لَّ

َ
ٓ َحيۡ أ ـيۡ  َوَمـا َك إَِلۡـ َنـا ٰ إِبۡـ ۦٓ بِـهِ  َناَوصَّ  هِيمَ َر

ۖ  َوُموَسٰ  نۡ  وَِعيَسٰٓ
َ
ْ  أ قِيُموا

َ
َ  ّلِينَ ٱ أ ْ  َو قُوا َ  َكـُبَ  فِيهِۚ  َتَتَفرَّ ۡ ٱ َ  َمـا كِيَ ُمـۡشِ ل

ُ ٱ هِۚ إَِلۡ  ُعوُهمۡ تَدۡ  ٓ  َمـن هِ إَِلۡـ َتِبٓ َيۡ  َّ  ﴾١٣ يُنِيـُب  َمـن هِ إَِلۡـ ِديٓ َوَيۡهـ ءُ يَـَشا
  . ]١٣: الشورى[

 ,واإليامن هبذا األصل ال يتحقق إال بالكفر بالطاغوت واإليامن باهللا
بياءه اعتقاًدا وقوًال  , قال اهللا  وعمًال عىل النحو الذي افرتضه اهللا وبعث به أ

 :﴿ ُفرۡ يَكۡ  َفَمن  ِ ٰ ٱب ِ  ِمنۢ َوُيؤۡ  ُغوتِ لطَّ ِ ٱب ِ  َسَك َتمۡ سۡ ٱ َفَقدِ  َّ ِ ُعرۡ لۡ ٱب  َوة
ۡ ٱ ۗ  نفَِصامَ ٱ َ  َقٰ ُوثۡ ل ُ ٱوَ  لََها  َولََقدۡ  ﴿: وقال ,]٢٥٦: البقرة[ ﴾َعلِيمٌ  َسِميعٌ  َّ

ِ  ِف  َناَبَعثۡ  ةٖ  ُكّ مَّ
ُ
ً  أ نِ  رَُّسو

َ
ْ عۡ ٱ أ َ ٱ ُبُدوا ْ جۡ ٱوَ  َّ ٰ ٱ َتنُِبوا  ,]٣٦: لـالنح[ ﴾ُغوَتۖ لطَّ

 يف يشء ا هللا وصار رشيكً , العبودية هللاهو كل من جتاوز حدَّ : والطاغوت
م عــــقــه مــر بــفــه, والكـوهيتـمن خصائص ربوبيته أو أل ال ـان باهللا, فــــىل اإليمـــدَّ

ة واألرباب املعبودة واملطاعة من ــباآلهلر ـــفــد الكــد اهللا إال بعــح توحيــصــي
   .)١(دونه

                                                 

 .للكاتب) ما هو الطاغوت? وكيف نكفر به?( انظر رسالة )(١
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لنــــــــالبــــــــدف ا  أن ننفــــــــي ابتــــــــداًء أي عبــــــــادة لغــــــــري اهللا يف مجيــــــــع أعاملنــــــــا وأقوا
 ويف أي جـــزء مـــن حياتنـــا, وأن نعبـــد اهللا وحـــده باالعتقـــاد والقـــول ,وعقائـــدنا

ــۡل  ﴿ :هــا عبــادة هللا وحــده, قــال اهللا تعــاىلوالعمــل, ونجعــل حياتنــا كلَّ  ٓ  قُ َمــا  إِنَّ
ِمرۡ 
ُ
نۡ  ُت أ

َ
عۡ  أ

َ
َ ٱ ُبدَ أ َّ  ٓ َ ۡشِ  َو

ُ
دۡ  هِ إَِلۡ  ۦٓۚ بِهِ  كَ أ

َ
ْ أ  ,]٣٦: الرعـد[ ﴾اِب  َٔـَم  هِ َلۡـ ُعوا

ٓ  قُۡل  ﴿: قـالو ِمـرۡ  إِّنِ
ُ
نۡ  ُت أ

َ
عۡ  أ

َ
َ ٱ ُبـدَ أ ُ  الِـٗص ُمۡ  َّ ِمـرۡ  ١١ ّلِيـنَ ٱ لَّ

ُ
نۡ  ُت َوأ

َ
 ِل

ُكونَ 
َ
َل  أ وَّ

َ
ۡ ٱ أ ٓ  قُـۡل  ١٢ لِِميَ ُمسۡ ل َخـاُف  إِّنِ

َ
 اٍ يَـوۡ  َعـَذاَب  َرّبِ  ُت َعـَصيۡ  إِنۡ  أ

َ ٱ قُـلِ  ١٣ َعِظيمٖ  عۡ  َّ
َ
ُ  الِـٗص ُمۡ  ُبـدُ أ : وقـال ,]١٤−١١ :الزمـر[ ﴾١٤ دِيـِن  ۥلَّ

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

َ
َّ  ُبـدَ َنعۡ  أ ِ  إ

َ ٱ َّ  َ َ  ا ٔٗ َشۡي  ۦبِهِ  كَ نُۡشِ  َو رۡ  ًضاَبعۡ  ُضَناَبعۡ  َيتَِّخذَ  َو
َ
ِۚ ٱ ُدونِ  ّمِن اَبابٗ أ  فَـإِن َّ

ْ تََولَّوۡ  ُ  ا ْ َفُقول ْ شۡ ٱ وا نَّا َهُدوا
َ
   .]٦٤: آل عمران[ ﴾٦٤ لُِمونَ ُمسۡ  بِأ

ٰ  إِنَِّن  قُۡل  ﴿ : الـوق ٓ  ِن َهَد ٰ  َرّبِ َ ِ ٰ  إ ـسۡ  ٖط ِصـَر  اقَِيٗمـ ادِيٗنـ َتقِيمٖ مُّ
ٰ إِبۡ  ّمِلَّةَ  ۚ َحنِيفٗ  هِيمَ َر ۡ ٱ ِمـنَ  َكنَ  َوَمـا ا ِت  إِنَّ  قُـۡل  ١٦١ كِيَ ُمـۡشِ ل َ  َونُـُسِك  َصـ
ِ  َماِت َومَ  َيايَ َوَمۡ  َّ ٰ  ۥۖ َلُ  َشِيَك  َ  ١٦٢ لَِميَ َعٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ ِمرۡ  لَِك َوبَِذ

ُ
۠  ُت أ نَا

َ
ُل  َوأ وَّ

َ
 أ

ۡ ٱ عام[ ﴾١٦٣ لِِميَ ُمسۡ ل   .]١٦٣−١٦١: األ
ـــواع الـــشعائر, والبـــد  أن نعبـــده وحـــده البـــد أن نعبـــد اهللا وحـــده بجميـــع أ

لوالء والـرباء, وحيـث  أن نعبـده وحـده بـاالبـدهـا, وباع رشيعتـه يف احليـاة كلِّ باتّ 
 , وتـسبيٍح , وذكـرٍ , مـن صـالةٍ ,أن مفهوم العبادة صار حمـصوًرا يف أداء الـشعائر
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نــــــب األخــــــرى, فــــــال يــــــسعنا إال ,وصــــــيامٍ   ونحوهــــــا, وغفــــــل النــــــاس عــــــن اجلوا
 لتكتمــل ;توضــيح حقيقــة التوحيــد كاملــة مــا اشــتهر منهــا ومــا ُنــيس وُغِفــل عنــه

 ني لكـــل مـــن أراد أن يكـــون مـــسلًام الـــصورة الـــصحيحة ملفهـــوم العبـــادة, ويـــستب
  . سبيل املسلمني من سبيل املجرمني

 .  وحده بجميع أنواع الشعائرهللاعبادة ا: أوالً 
ــــــَرب  مجــــــع شــــــعرية, وهــــــي كــــــل مــــــا َرش :الــــــشعائر عــــــه اهللا لعبــــــاده مــــــن الُق
ـــــا هبـــــا إليـــــه, فالـــــصالة ومـــــا فيهـــــا مـــــن القيـــــام التـــــي يؤدُّ ,والطاعـــــات ًب  ,وهنـــــا تقرُّ
تقــــرب هبــــا إىل  واخلــــشوع شــــعائر يُ , والتــــسبيح, والــــذكر, والــــسجود,والركــــوع

 والوقــــوف , والــــسعي,اهللا, وكــــذلك الــــصوم, واحلــــج ومــــا فيــــه مــــن الطــــواف
 واهلـدي الـذي ُهيـدى إىل البيـت كلهـا مـن شـعائر , والُبْدن, ورمي اجلامر,بعرفة

 هللا جيــــب أن تكــــون خالــــصة لــــه وحــــده, اهللا, هــــذه الــــشعائر  ُقــــَرٌب وعبــــاداٌت 
ـــــواع الـــــشعائر التعبديـــــةوإخالصـــــها أ  ونقـــــصد ,ن نتوجـــــه هللا وحـــــده بجميـــــع أ

 منهــا لغــريه, فــال نــدعو إال اهللا, وال مرضــاته والتقــرب إليــه, وال نتوجــه بــيشءٍ 
, عليـــــهنـــــستغيث إال بـــــه, وال نـــــصيل إال لـــــه, وال نـــــذبح لغـــــريه, وال نتوكـــــل إال 

ٓ  ﴿: وهكذا, قال اهللا تعاىل ـا نَزۡلَـ إِنَّ
َ
ٓ أ َ ٱ ُبـدِ عۡ ٱفَ  قِّ لَۡ ٱبِـ َب ِكَتٰـلۡ ٱ َك إَِلۡـ ا َّ 

ُ  الـِـٗص ُمۡ  ِت  إِنَّ  قُــۡل  ﴿: تعــاىل  وقـال,]٢: الزمـر[ ﴾٢ ّلِيــنَ ٱ لَّ َ  َونـُـُسِك  َصــ
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ِ  َوَمَماِت  َيايَ َوَمۡ  َّ ٰ  ۥۖ َلُ  َشِيَك  َ  ١٦٢ لَِميَ َعٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ ِمرۡ  لَِك َوبَِذ
ُ
۠  ُت أ نَا

َ
ُل  َوأ وَّ

َ
 أ

ۡ ٱ عـام[ ﴾١٦٣ لِِميَ ُمسۡ ل نَّ  ﴿: وقـال تعـاىل, ]١٦٣−١٦٢ :األ
َ
ۡ ٱ َوأ ِ  ِجدَ َمَسٰ ل َّ ِ  َ  فَـ

ْ تَدۡ  ِ ٱ َمعَ  ُعوا َحدٗ  َّ
َ
  .]١٨: اجلن[ ﴾١٨ اأ

 منها لغري اهللا يناقض اإلسالم من كل وجه, فمن دعا والتوجه بيشءٍ 
 , أو نزول مطرٍ , لشفاء مريضٍ  أو شجرٍ , أو حجرٍ , أو رضيٍح ,غري اهللا من قربٍ 

 ; أو حلصول الربكة, أو حادث سيارةٍ , من غرٍق أو نجاةٍ , أو نرص عىل عدوٍّ 
ًبا لغريه, أو حّج لغريهومنفقد أرشك باهللا,   فقد ; صىل لغري اهللا, أو ذبح تقرُّ

ا لغري اهللا, وال ا عابدً أرشك باهللا وجعل األلوهية لغريه, وصار بذلك مرشكً 
 عِلم أن رشكه يناقض عاؤه اإلسالم, وال قوله ال إهل إال اهللا, سواءً دّ اه ينفعُ 

 ألن اجلاهل الذي ال يعرف التوحيد يقوهلا وهو غري مؤمن ;قوله أو مل يعلم
 وال يربأ منها, وال يكفر بام يعبد من ,هبا, فهو ال يعتقد بطالن عبادة غري اهللا
 واإليامن بشهادة أن ال إهل إال اهللا هو .دون اهللا, وال خيلص العبادة هللا وحده

, فالتوجه  وعمًال ا وقوًال لرباءة من الرشك وأهله اعتقادً حتقيق التوحيد وا
 لغري اهللا  تأليهٌ  أو حجرٍ , أو شجرٍ , أو ميٍت ,ري اهللا حلٍي ـ من العبادة لغبيشءٍ 

  .التي هي أصل اإلسالم وحيدـيدة التـقـض عـاقـين

* * *  
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 .باع رشيعته يف احلياة كلها وحده باتّ هللاعبادة ا: اثانيً 
ـــ : ادة هـــو التـــذلل واالنقيـــاد واخلـــضوع, قـــال اهللا تعـــاىلاملفهـــوم العـــام للعب

ْ َفَقالُوٓ ﴿ نُؤۡ  ا
َ
يۡ  ِمنُ أ ٰ  َلَـا ُمُهَمـاَوقَوۡ  لَِناِمثۡ  نِ لِبََشَ  ,]٤٧: املؤمنـون[ ﴾٤٧ بِـُدونَ َع

  .)١(أي منقادون ألوامرنا سامعون مطيعون لنا
ُلنا وخـــضوعنا واستـــسالمنا لـــه, وهـــذا ال حيـــصل إال  وعبـــادة اهللا هـــي تـــذلُّ

 ,باعــــه واتّ , والرضــــا بــــه,)٢( وقبولنــــا رشعــــه,نقيادنــــا ألمــــره وتــــسليمنا حلكمــــهبا
 يف حياتنــــا كلهــــا اخلاصــــة والعامــــة, يف عالقتنــــا الفرديــــة مــــع )٣(واالحتكــــام إليــــه

 يف املجتمــــع الواحــــد ومــــع , ويف ســــلوكنا ومعامالتنــــا مــــع بعــــضنا الــــبعض,اهللا
,  املخلوقـــاتوكـــذلك يف تعاملنـــا مـــع غرينـــا مـــنســـائر املجتمعـــات األخـــرى, 

ـــــ أن نتّ البـــــد  مـــــن ذلـــــك  بـــــع يف يشءٍ ه رشيعـــــة اهللا وحـــــده, وال نتّ بـــــع يف ذلـــــك كلِّ
                                                 

 انظــر تفــسري اآليــة عنــد الطــربي والبغــوي وابــن كثــري, وانظــر معــاجم اللغــة يف تفــسري معنــى )١(
 .العبادة

 يعنـــي أن كـــل مـــا رشعـــه اهللا وبلَّغنـــا إيـــاه رســـوله نتلقـــاه بالتـــصديق والقبـــول : قبـــول رشعـــه)٢(
 .والرضا واالنقياد

 يعني الرجـوع إىل كتـاب اهللا وسـنة رسـوله ملعرفـة أحكـام احلـالل واحلـرام, :االحتكام إليه) ٣(
وســائر أحكــام املعــامالت, واحلــدود والعقوبــات, وواجبــات احلــاكم وحقوقــه, وواجبــات 

 .هماد وحقوقِ سائر األفر
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ئــع وقــوانني البــرش الوضــعية  التــي ال تــستند يف مرجعيتهــا إىل رشيعــة اهللا, ,رشا
ده عُبـنَ ,  غـريهباع رشعـه وحـده يف صـالتنا وال نقبـل فيهـا رشعَ فكام نعبد اهللا باتّ 

 الداخليـــــــة , ومعامالتنـــــــا اخلاصـــــــة والعامـــــــة,ابـــــــاع رشعـــــــه يف تنظـــــــيم حياتنـــــــباتّ 
ا مــن واخلارجيــة يف الــسياسة واالقتــصاد واالجــتامع وغريهــا, وال نقبــل تــرشيعً 

بـاع رشيعـة اهللا غريه يف أي جانب من جوانب احلياة, فاملسلم ال يْفِصل بـني اتّ 
بــــاع رشيعــــة اهللا يف ســــائر  واتّ ,يف الــــصالة والطهــــارة والزكــــاة والــــصوم واحلــــج

ــزل قولــهاهللا فــحليــاة األخــرى, جوانــب ا ْ  ﴿:  الــذي أ ــوا قِيُم
َ
لَوٰ ٱ َوأ  ةَ لــصَّ

 ْ َكــوٰ ٱ َوَءاتُــوا ْ رۡ ٱوَ  ةَ لزَّ ٰ ٱ َمــعَ  َكُعــوا ــزل,]٤٣:البقــرة[ ﴾٤٣ كِعِيَ لــرَّ :  هــو الــذي أ
ارُِق ٱوَ  ﴿ ارِقَةُ ٱوَ  لسَّ ْ َطُعوٓ قۡ ٱفَ  لسَّ يۡ  ا

َ
ٓ  ِدَيُهَماأ ۢ َجَزا ِۗ ٱ ّمِـنَ  ٗ نََكٰـ َكـَسَبا بَِمـا َء َّ 

ُ ٱوَ  ـزل, ]٣٨: دة املائ[ ﴾٣٨ َحِكيمٞ  َعزِيزٌ  َّ انَِيةُ ٱ ﴿: وأ اِن ٱوَ  لزَّ ْ جۡ ٱفَ  لزَّ وا  ُكَّ  ِلُ
 ٰ َ  ةٖۖ َجۡلَ  ِماْئَةَ  ُهَماّمِنۡ  ِحدٖ َو   َو

ۡ
  بِِهَمـا ُكمُخذۡ تَأ

ۡ
ِ ٱ دِيـنِ  ِف  فَـةٞ َرأ  ُكنـُتمۡ  إِن َّ

ِ  ِمُنونَ تُؤۡ  ِ ٱب   . وطاعته هنا كطاعته هناك,]٢ :النور[ ﴾ِخرِۖ ٱ مِ وۡ ۡلَ ٱوَ  َّ
ِيــنَ ٱوَ  ﴿:  الـذي قــالواهللا  ٰ  ُهــمۡ  لَّ َ َ  ٰ  ﴾٩ ُيَــافُِظونَ  تِِهمۡ َصــلََو

ِينَ ٱوَ  ﴿:  قال,]٩: املؤمنون[   .]٥: املؤمنون[ ﴾٥ فُِظونَ َحٰ  لُِفُروِجِهمۡ  ُهمۡ  لَّ
َهاَيٰٓ  ﴿ :والذي قال يُّ

َ
ِينَ ٱ أ ْ  لَّ يَ ٱ ُكمُ َعلَيۡ  ُكتَِب  َءاَمُنوا  ُكتِـَب  َكَما امُ لّصِ

 َ ِينَ ٱ َ :  هـو الـذي قـال,]١٨٣: البقـرة[ ﴾١٨٣ َتتَُّقـونَ  لََعلَُّكمۡ  لُِكمۡ َقبۡ  ِمن لَّ
َهاَيٰٓ  ﴿ يُّ

َ
ِينَ ٱ أ ْ  لَّ  ّرِ لُۡ ٱبِـ رُّ ۡلُـٱ َلۖ َقـتۡ لۡ ٱ ِف  قِـَصاُص لۡ ٱ ُكمُ َعلَيۡ  ُكتَِب  َءاَمُنوا
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ِ  دُ َعبۡ لۡ ٱوَ   ٱوَ  دِ َعبۡ لۡ ٱب
ُ
 ٱبِـ نـَثٰ ۡل

ُ
ۚ ۡل  ُكتِـَب  ﴿:  وهـو الـذي قـال,]١٧٨: البقـرة[ ﴾نَثٰ

ٞ ُكرۡ  َوُهوَ  قَِتاُل لۡ ٱ ُكمُ َعلَيۡ         .]٢١٦: البقرة[ ﴾لَُّكۡمۖ  ه
: ا, قـال اهللا تعـاىل وانقيـادً  وتـسليًام ا وقبـوًال فاملسلم يؤمن هبـذا كلـه تـصديقً 

ۡ ٱ َل قَوۡ  َكنَ  إِنََّما ﴿ ْ ُدُعوٓ  إَِذا ِمنِيَ ُمؤۡ ل َ  ا ِ ِ ٱ إ ن َنُهمۡ بَۡيـ ُكـمَ ِلَحۡ  ۦَورَُسـوِلِ  َّ
َ
 أ

 ْ َطعۡ  َناَسِمعۡ  َيُقولُوا
َ
ۚ َوأ ْوَلٰٓ  َنـا

ُ
ۡ ٱ ُهـمُ  ئِـَك َوأ : الـــــ وق,]٥١: النـور[ ﴾٥١ لُِحـونَ ُمفۡ ل

َ  ِمنٖ لُِمؤۡ  َكنَ  َوَما ﴿ ُ ٱ قََض  إَِذا ِمَنةٍ ُمؤۡ  َو مۡ  ۥٓ َورَُسوُلُ  َّ
َ
ن ًراأ

َ
 لَُهـمُ  يَُكـونَ  أ

مۡ  ِمنۡ  َيَةُ ۡلِ ٱ
َ
َ ٱ ِص َيعۡ  َوَمن رِهِۡمۗ أ ٰ  َضـلَّ  َفَقدۡ  ۥَورَُسوَلُ  َّ بِيٗنـ ٗ َضـَل  ﴾٣٦ امُّ

    .]٣٦: األحزاب[
 ,بـــع رشع اهللا ورشع غـــريه, ويتّ  ويكفـــر بـــبعضٍ أمـــا الكـــافر فيـــؤمن بـــبعضٍ 

َخـــذۡ  ذۡ  ﴿: ا, قـــال اهللا تعـــاىلوال يـــرى يف ذلـــك حرًجـــ
َ
 َ  َقُكمۡ ِميـــَثٰ  نَاأ

ٓ  فُِكونَ تَسۡ  َ  َءُكمۡ دَِما نُفَسُكم رُِجونَ ُتۡ  َو
َ
ٰ  ّمِن أ ۡقـ ُثمَّ  رُِكمۡ دَِي

َ
نـُتمۡ  ُتمۡ َررۡ أ

َ
 َوأ

نُتمۡ  ُثمَّ  ٨٤ َهُدونَ تَشۡ 
َ
ٓ َهٰٓ  أ َ نُفَسُكمۡ  ُتلُونَ َتقۡ  ءِ ُؤ

َ
 ّمِـنُكم افَرِيٗقـ رُِجونَ َوُتۡ  أ

ٰ  ّمِن ِ  ِهمَعلَيۡ  َهُرونَ تََظٰ  رِهِمۡ دَِي ٰ ُعدۡ لۡ ٱوَ  مِ ثۡ ۡلِ ٱب   ن نِ َو
ۡ
َسٰ  تُوُكمۡ يَأ

ُ
 ُدوُهمۡ تَُفٰـ َرىٰ أ

َفُتؤۡ  َراُجُهمۚۡ إِۡخـ ُكمۡ َعلَيۡ  ُمَرَّمٌ  َوُهوَ 
َ
 ُفـُرونَ َوتَكۡ  بِ ِكَتٰـلۡ ٱ ِض بِـَبعۡ  ِمُنـونَ أ

ٓ  َفَما ٖضۚ بَِبعۡ  ٰ  َعُل َيفۡ  َمن ءُ َجَزا َّ  ِمنُكمۡ  لَِك َذ ِ ِ َيوٰ لَۡ ٱ ِف  يٞ ِخزۡ  إ نۡ ٱ ة ۖ لُّ  مَ َوَيـوۡ  َيـا
ٰٓ  يَُردُّونَ  َمةِ قَِيٰ لۡ ٱ َ ِ َشدِّ  إ

َ
ُ ٱ َوَما َعَذاِبۗ لۡ ٱ أ َّ  ٰ ا فِلٍ بَِغ ْوَلٰٓ  ٨٥ َملُـونَ َتعۡ  َعمَّ

ُ
 ئِـَك أ

ِينَ ٱ ْ شۡ ٱ لَّ ُوا نۡ ٱ ةَ َيوٰ لَۡ ٱ َتَ ِ  َيالُّ َ  ِخَرةِۖ ٱب ـُف  فَ َ  َعـَذاُب لۡ ٱ ُهمُ َعـنۡ  ُيَفَّ  ُهـمۡ  َو
ونَ    .]٨٦−٨٤: البقرة[ ﴾٨٦ يُنَصُ
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ل ـمــشـة, ويــديــبــعــائر التــ بأداء الشعدهــه وحــادتــل عبــمــد اهللا يشــيــوحــوت
رشيعته يف مجيع جماالت احلياة, والبد من توحيد اهللا يف اع ـبده باتّ ـه وحـادتـعب

ئع غريه, ا بالنهي عن اتّ  مقرونً باع رشيعة اهللا جاءهذا كله, فاألمر باتّ  باع رشا
ٰ  َك َنٰ َجَعلۡ  ُثمَّ  ﴿: قال اهللا تعاىل َ  ٱ ّمِنَ  َشِيَعةٖ  َ

َ
َ  َهاتَّبِعۡ ٱفَ  رِ مۡ ۡل  َو

هۡ  تَتَّبِعۡ 
َ
ٓ أ ِينَ ٱ ءَ َوا ْ ٱ ﴿ : وقال,]١٨: اجلاثية[ ﴾١٨ َلُمونَ َيعۡ  َ  لَّ ٓ  تَّبُِعوا نِزَل  َما

ُ
 أ

ّبُِكمۡ  ّمِن ُكمإَِلۡ  َ  رَّ ْ  َو وۡ  ۦٓ ُدونِهِ  ِمن تَتَّبُِعوا
َ
ٓ أ ۗ ِلَا ٗ  َء ا قَلِي ُرونَ  مَّ  ﴾٣ تََذكَّ

نَّ وَ  ﴿:  وقال,]٣ :األعراف[
َ
ٰ  َذاَهٰ  أ ۖ ٱفَ  اَتقِيمٗ ُمسۡ  ِط ِصَر َ  تَّبُِعوهُ ْ  َو  تَتَّبُِعوا

ُبَل ٱ َق  لسُّ ٰ  ۦۚ َسبِيلِهِ  َعن بُِكمۡ  َفَتَفرَّ ٰ  لُِكمۡ َذ  َتتَُّقونَ  َلَعلَُّكمۡ  ۦبِهِ  ُكمَوصَّ
عام[ ﴾١٥٣  باع رشعٍ   وقرن النهي عن عبادة غري اهللا بالنهي عن اتّ ,]١٥٣: األ
نۡ  نُِهيُت  إِّنِ  قُۡل  ﴿:   اهللا, قال رشعغري

َ
عۡ  أ

َ
ِينَ ٱ ُبدَ أ  ِمن ُعونَ تَدۡ  لَّ

ِۚ ٱ ُدونِ  ٓ  قُل َّ تَّبِعُ  َّ
َ
هۡ  أ

َ
ٓ أ ٓ  اإِذٗ  ُت َضلَلۡ  قَدۡ  َءُكمۡ َوا ۠  َوَما نَا

َ
ۡ ٱ ِمنَ  أ  ﴾٥٦ َتِدينَ ُمهۡ ل

عام[ هۡ َيٰٓ  قُۡل  ﴿:  وقال,]٥٦: األ
َ
ْ َتَعالَوۡ  بِ ِكَتٰ لۡ ٱ َل أ ٰ  ا َ ِ ٓ  َكَِمةٖ  إ ِۢ َسَوا  َنَنابَيۡ  ء

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

رۡ 
َ
ِۚ ٱ ُدونِ  ّمِن اَبابٗ أ   .]٦٤: آل عمران[ ﴾َّ

بـــــاع بـــــاع املطلـــــق, ونـــــربأ مـــــن االتّ  أن نفـــــرد اهللا بحـــــق الطاعـــــة واالتّ البـــــدف
 والقبـــــول ,, فــــام كـــــان مــــن عنــــد اهللا نتلقـــــاه بالتــــصديقوالطاعــــة املطلقــــة لغـــــريه

 ونحــاكم إليــه, ومــا كــان مــن عنــد , والتــسليم واإلذعــان, ونحكــم بــه,والرضــا
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ل به سلطانَ  قغريه مما مل يأذن به اهللا ومل ينزِّ  به, وال نقبلـه وال نـرىض ه فال نصدِّ
  لنــــــا, وال نحكــــــم بــــــه, وال نحــــــاكم إليــــــه, وهبــــــذا نكــــــون يف ديــــــن اهللاابــــــه رشًعــــــ

ا نأخــــــذ األحكــــــام وعبوديتــــــه وحــــــده ونتحــــــرر مــــــن عبوديــــــة غــــــريه, أمــــــا إذا كنَّــــــ
ئع مــن اهللا يف جانــب مــن جوانــب حياتنــا اخلاصــة  ونأخــذ عــن غــريه يف ,والــرشا

نـــــــب أخـــــــرى, ونتّ  بـــــــع رشيعـــــــة اهللا يف الـــــــصالة والزكـــــــاة والـــــــصوم واحلـــــــج جوا
ت بــــع رشع غــــريه يف احلكــــم واالقتــــصاد والــــسياسة واملعــــامال ونتّ ,واألخــــالق
ا هبذه الكيفيـة  فإن العبادة ستكون هللا ولغريه, ولن يكون الدين أبدً ;اخلارجية

ا لغــريه هللا وحــده, ولــن نكــون عابــدين هللا ونحــن نــرشك بــه, بــل ســنكون عبيــدً 
  .ِشْئنا أم أبَْينا

ئعه, وأخالقه, وشعائره,ه عقائدهفالتلقي عن اهللا يف الدين كلِّ   , ورشا
زله عىل رسوله, والرضا به وحرامه, وقبول كل ما ,وحالله  ,رشعه وأ

 واالحتكام إليه, هو روح العبادة وحقيقتها, وهو ,والتسليم له, واحلكم به
ط ـذي مل ُخيْلَ ـالص هللا ـاد اخلالـحقيقة اإلسالم هللا, أي االستسالم واالنقي

  . واستكبارٍ  وامتناعٍ ضٍ برشك وال رفْ 
ــي عــن اهللا ال يكــون إال عــن طريــق الرســول  ــغ عــن ,☺والتلقِّ  فهــو املبلِّ

باع رسوله, وكل مـا جاءنـا اهللا, وال طريق لنا ملعرفة ما حيبه اهللا ويرضاه إال اتّ 
كۡ  مَ وۡ ۡلَ ٱ ﴿ :به هـو دينـه الـذي ارتـضاه, قـال اهللا تعـاىل

َ
 دِيـَنُكمۡ  لَُكمۡ  ُت َملۡ أ
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تۡ 
َ
ٰ ۡسـۡلِ ٱ لَُكـمُ  َورَِضـيُت  َمـِت نِعۡ  ُكمۡ َعلَـيۡ  ُت َممۡ َوأ ۚ دِيٗنـ مَ َل  ,]٣: دة املائ[ ﴾ا

ۡ ٱ َعـنِ  يَنِطـقُ  َوَما ﴿: سبحانه وقال َّ  ُهـوَ  إِنۡ  ٣ َهـَوىٰٓ ل ِ   ﴾٤ يُـوَحٰ  وَۡحٞ  إ
ٓ ﴿ :ال ــــــ وق,]٤−٣ :الـنجم[ ٰ  َوَما ٰ  َوَمـا فَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱ ُكمُ َءاتَ  ُكـمۡ َنَه

ْۚ ٱفَ  هُ َعنۡ  ْ ٱوَ  نَتُهوا ۖ ٱ تَُّقوا َ َ ٱ إِنَّ  َّ :  وقـال تعـاىل,]٧: احلـرش[ ﴾عَِقـاِب لۡ ٱ َشـِديدُ  َّ
ْ  قُۡل  ﴿ ِطيُعوا

َ
َ ٱ أ َّ  ْ ِطيُعوا

َ
ۖ ٱ َوأ ْ تََولَّوۡ  فَإِن لرَُّسوَل  ُكموََعلَيۡ  ُحَِّل  َما هِ َعلَيۡ  فَإِنََّما ا

ا ْۚ َتهۡ  تُِطيُعـوهُ  ن ُتۡمۖ ُحِّلۡ  مَّ َ  َوَمـا َتـُدوا َّ  لرَُّسـولِ ٱ َ ِ ۡ ٱ غُ َلٰـۡلَ ٱ إ  ﴾٥٤ ُمبِـيُ ل
  .]٥٤ :النور[

ـــم بـــأمر اهللا, فطاعتـــه واتّ  ُيطـــاع وُيتَّبـــع وُحي ☺ فالرســـول باعـــه وحتكيمـــه كَّ
ٓ  ﴿ :طاعة هللا, قال اهللا تعاىل رۡ  َوَما

َ
َّ  رَُّسولٍ  ِمن َناَسلۡ أ ِ ِۚ ٱ نِ بِإِذۡ  ِلَُطاعَ  إ  َولَـوۡ  َّ

نَُّهمۡ 
َ
لَُموٓ  إِذ أ ْ ظَّ نُفـَسُهمۡ  ا

َ
ٓ  أ ْ َتغۡ ۡسـٱفَ  ُءوكَ َجـا َ ٱ َفُروا  لرَُّسـوُل ٱ لَُهـمُ  َفرَ َتغۡ ۡسـٱوَ  َّ

 ْ َ ٱ لَوََجُدوا ابٗ  َّ َ  ٦٤ ارَِّحيمٗ  اتَوَّ ٰ  ِمُنـونَ يُؤۡ  َ  َوَرّبَِك  فَ  فِيَمـا ُيَّكُِمـوكَ  َحـتَّ
ْ  َ  ُثمَّ  َنُهمۡ بَيۡ  َشَجرَ  نُفِسِهمۡ  ِفٓ  َيُِدوا

َ
ا اَحرَجٗ  أ ْ  َت قََضيۡ  ّمِمَّ  الِيمٗ تَـسۡ  َويُـَسّلُِموا

َ ٱ ُتِبُّـونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل  ﴿:  وقـال ,]٦٥−٦٤: النـساء[ ﴾٦٥  تَّبُِعوِن ٱفَـ َّ
ُ ٱ ُكمُ بِبۡ ُيۡ  ُ ٱوَ  ُذنُوَبُكمۚۡ  لَُكمۡ  فِرۡ َوَيغۡ  َّ ْ  قُۡل  ٣١ رَِّحيمٞ  َغُفورٞ  َّ ِطيُعوا

َ
َ ٱ أ َّ 

ۖ ٱوَ  ْ تََولَّوۡ  فَإِن لرَُّسوَل َ ٱ فَإِنَّ  ا ٰ لۡ ٱ ُيِبُّ  َ  َّ      .]٣٢−٣١: آل عمران[ ﴾٣٢ فِرِينَ َك
ـــزل اهللا كتابـــه عـــىل رســـوله إال لـــيحْ ومـــ : م بـــه بـــني النـــاس, قـــال كُ ا أ

﴿  ٓ ا نَزۡلَ  إِنَّ
َ
ٓ أ ِ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ َك إَِلۡ  ا ٓ  لَّـاِس ٱ َبۡيَ  ُكمَ ِلَحۡ  قِّ لَۡ ٱب ٰـ بَِمـا َر

َ
ۚ ٱ َك أ ُ َّ﴾ 



                                                                                        
   

ٓ  ﴿ :الـوقــ ,]١٠٥: النــساء[ ــا ــ إِنَّ نَزۡلَ
َ
ــ اأ ــلۡ ٱ َك َعلَۡي ــاِس  َب ِكَتٰ ــ لِلنَّ ِ  ﴾قِّۖ لَۡ ٱب

ةٗ  لَّاُس ٱ َكنَ  ﴿ : وقـال,]٤١ :زمـرال[ مَّ
ُ
ٰ  أ ُ ٱ َفَبَعَث  ِحَدةٗ َو ِينَ  نَ  ۧلَّبِّيِ ٱ َّ  ُمبَـّشِ

نَزَل  َوُمنِذرِينَ 
َ
ِ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ َمَعُهمُ  َوأ ْ خۡ ٱ فِيَما لَّاِس ٱ َبۡيَ  ُكمَ ِلَحۡ  قِّ لَۡ ٱب  َتلَُفـوا

  .]٢١٣: البقرة[ ﴾فِيهِۚ 
ة ـــــــــابتــة الثــنــ والـــــــس,زلـــــــــاب املنـــــــــتــالكول مـــــــن ــــــــــرسـاء بـــــــه الــــــــــا جـــــــــل مـــــــــوك
 − والتقريريــة هــو ديــن اهللا الــذي جيــب علينــا ,ةـيـــلـعـوالفة ـيـــولــ الق:ةــيحــحــالــص

 واالنقيـــــــــاد , والقبـــــــــول والرضـــــــــا, أن نتلقـــــــــاه بالتـــــــــصديق−لنكـــــــــون مـــــــــسلمني 
ق بـه,ا هللاوالتسليم, وما خالفه فلـيس دينًـ ا ظاًمـا ون وال نقبلـه منهًجـ, فـال نـصدِّ

  .)١( ونعتقد بطالنه, بيننا, بل نرفضه ونجتنبهلنا وحَكًام 

                                                 

 املــصدر الوحيــد  والتقريريــة مهــا, والقوليــة, الفعليــة:الثابتــة والــسنّة ,عنــدما يكــون الكتــاب )(١
 آخـــر ســـوامها, فـــإن  ال لـــيشءٍ , وإلـــيهام يرجـــع املـــسلمون عنـــد النـــزاع,للتـــرشيع يف اإلســـالم

القواعــد  أو , أو الــرباءة األصــلية,ســدِّ الــذرائع  أو, أو املــصلحة املرســلة,اســتعامل القيــاس
ا مــــن دون اهللا األصــــولية والفقهيــــة فــــيام لــــيس فيــــه نــــص عــــن اهللا أو رســــوله ال يعــــّد تــــرشيعً 

 للتــــــرشيع; ألن امليــــــزان الــــــذي قامــــــت عليــــــه واســــــتمداًدا مــــــن غــــــريه, وال مــــــصدًرا مــــــستقًال 
ا لــرشع غــري باًعــوالــضابط هلــا هــو رشع اهللا, والعمــل باألحكــام الناشــئة عــن ذلــك ال يعــد اتّ 

فــــق  ممــــا أذن اهللا فيــــه إمجــــاًال ألن هــــذااهللا;  , واالجتهــــاد يف إطــــار االلتــــزام بــــرشع اهللا قــــد يوا
ــه  ولــيس تــرشيعً ,يف االجتهــاد فقــط حكــم اهللا وقــد خيالفــه ويكــون خطــأً  ا مــن دون اهللا; أل
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فاإلسالم ال يقـوم إال عـىل توحيـد مـصدر التلّقـي والتـرشيع, فلكـي نكـون 
 أن نجعل املرجعية الوحيدة ألحكامنـا رشيعـة ربنـا التـي رشعهـا البدمسلمني 

ا آخــر  درً م إليهــا, وال نتخــذ مــص ونحــاكِ ,م هبــالنــا يف كتابــه وســنة رســوله, نحُكــ
ــا ﴿:للحكــم والتــرشيع واســتنباط القــوانني غريهــا, قــال  ــخۡ ٱ َوَم  ُتمۡ َتلَۡف

َ  ۥٓ ُمهُ فَُحكۡ  ءٖ َشۡ  ِمن فِيهِ  ِ ِۚ ٱ إ َّ  ٰ ُ ٱ لُِكمُ َذ ۡ  هِ َعلَيۡ  َرّبِ  َّ نِيـُب  هِ َلۡ  ُت تََوكَّ
ُ
 أ

ــ ۥَلُ  ﴿:  وقــال,]١٠: الــشورى[ ﴾١٠ َمٰ ٱ ُب َغۡي ــسَّ ٰ ل  ٱوَ  تِ َو
َ
  ِضۖ ۡرۡل

َ
ــأ ــهِ  ِصۡ بۡ ِ  ۦب

ۡســ
َ
ــا ِمعۚۡ َوأ ــم َم ــن لَُه ِــهِ  ّمِ َ  َوِلّٖ  ِمــن ۦُدون ــهِ ُحكۡ  ِف  كُ يـُـۡشِ  َو َحــدٗ  ۦٓ ِم

َ
 ﴾اأ

َ ﴿:  وقــال ,]٢٦ :الكهــف[ ــ ْ َتۡ  فَ ــوا ِ  َعلُ َّ ــَدادٗ  ِ ن
َ
ــُتمۡ  اأ ن

َ
ــونَ َتعۡ  َوأ  ﴾لَُم

 ا آخـر غـري رشيعـة اهللا والنِّدُّ هو املثيل والنظـري, فمـن اختـذ مـصدرً ,]٢٢ :البقرة[
 جعـل هللا نِـدا, ومـن  فقـد,ل منـه التـرشيع ويقبَ ,يستنبط منه األحكام والقوانني

 فقــد جعــل هللا نــدا, ,م إليــهم بــه وحيــاكِ  حلكمــه غــري رشيعــة اهللا حيُكــااختــذ مرجًعــ
                                                

 
 

ــ اتّ دِ ْص  مــع َقــعَ وَقــ ه متــى ظهــر للمجتهــد خمالفُتــد املخالفــة, وبــاع الكتــاب والــسنة وعــدم تعمُّ
 عـىل اجتهـاده لرجوع إليهام وترك ما وصل إليه اجتهاده, فـإن أرصَّ الكتاب والسنة وجب ا

م اهللا يف مـسألة أن يرتكـه لقـول  حْكـمَ ِلـ عَ  ألحدٍ , فال حيلُّ رَ فَ املخالف مع علمه باملخالفة كَ 
ـــــا مـــــن كـــــان,فـــــالنٍ  ئع  كائنً  فحكـــــم اهللا هـــــو احلـــــق وإن خالفـــــه مجهـــــور العلـــــامء, وأمـــــا الـــــرشا

ـــاتّ  قبوهلـــا وواألحكـــام التـــي يعـــدُّ   يف تـــرشيعها ا بـــرشع غـــري اهللا فهـــي التـــي مل ُيـــراعَ باعهـــا إيامًن
 .موافقة حكم اهللا وإذنه يف ذلك

=
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مۡ  ﴿ :قال اهللا تعاىلوهذا هو فعل أهل اجلاهلية, 
َ
ٰٓ  لَُهمۡ  أ ْ ُشََك ْ  ُؤا  لَُهـم َشَُعـوا

  لَمۡ  َما ّلِينِ ٱ ّمِنَ 
ۡ
ۚ ٱ بِهِ  َذنۢ يَأ ُ     .]٢١: الشورى[ ﴾َّ

 العبوديـــــة لغـــــري والتوحيـــــد هـــــو الطريـــــق الوحيـــــد لتحـــــرر البـــــرشية مـــــن ذلِّ 
ـــ مـــة, أمـــا يف خالقهـــا, ففـــي اإلســـالم وحـــده يـــنعم النَّ اس باحلريـــة والعـــزة والكرا

ظمة الوضعية فالناس يعبُ   ,ا, بعـضهم سـادة مطـاعوند بعـضهم بعـًض سائر األ
 وحتديد العقوبات, وغالـب الـشعب , وفرض القوانني,والنهيهلم حق األمر 
مـوه, مـون مـا حرّ  وحيرّ ,وهون مـا أحّلـلُّ  ويطيعون, ُحي م يسمعون هل,هلم عابدون

 وحياكمون إليه, وهذه عبودية لغري ,عوه, وحيكمون بحكمهمويقبلون ما َرش 
   .اهللا, وخروج عن دين اهللا إىل دين من يطيعونه من دون اهللا

 . وحده بالوالء والرباءهللاعبادة ا: اثالثً 
 فهو ويل اخللق أمجعني وال ويل هلـم , الوالء املطلق ال يكون إال هللا

ــۡل  ﴿: مــن دونــه, قــال اهللا تعــاىل َغــۡيَ  قُ
َ
ِ ٱ أ ِــذُ  َّ تَّ

َ
ــ أ ــاِطرِ  اَوِلّٗ َمٰ ٱ فَ ٰ لــسَّ  تِ َو

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

ُ
  ُت أ

َ
ُكونَ  نۡ أ

َ
َل  أ وَّ

َ
ۡسـ َمنۡ  أ

َ
َ  لََمۖ أ  َو

ۡ ٱ ِمنَ  تَُكوَننَّ  ٓ  قُۡل  ١٤ كِيَ ُمۡشِ ل َخـاُف  إِّنِ
َ
 اٍ يَـوۡ  َعـَذاَب  َرّبِ  ُت َعـَصيۡ  إِنۡ  أ

  .]١٥−١٤: االنعام[ ﴾١٥ َعِظيمٖ 
 فهو خالق اخللق ,دّلت هذه اآلية عىل أن الِوالية املطلقة هللا وحده

 عنهم, ودّلت اآلية يٌّ ون إليه وهو غنِ تاُج  ُحم اورازقهم وويل أمرهم, فهم مجيعً 
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ًض   وقد ُهنينا أن نكون من املرشكني, , غري اهللا رشكٌ ا عىل أن اختاذ ويلٍّ أ
ٓ  قُۡل  ﴿ ِمرۡ  إِّنِ

ُ
نۡ  ُت أ

َ
ُكونَ  أ

َ
َل  أ وَّ

َ
سۡ  َمنۡ  أ

َ
َ  لََمۖ أ ۡ ٱ ِمنَ  تَُكوَننَّ  َو  ,﴾كِيَ ُمۡشِ ل

مِ  ﴿ : الــــوق
َ
ْ ٱ أ َُذوا ِ  ِمن تَّ وۡ  ۦٓ هِ ُدون

َ
ٓ أ ۖ ِلَا ُ ٱفَ  َء ۡ ٱ ُهوَ  َّ  يُۡحِ  َوُهوَ  َوِلُّ ل

ۡ ٱ ٰ  َوُهوَ  َتٰ َموۡ ل َ َ  ِ ُ ٱ ﴿:  وقال سبحانه,]٩: الشورى[ ﴾٩ قَِديرٞ  ءٖ َشۡ  ُكّ َّ 
ِيٱ َمٰ ٱ َخلَقَ  لَّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َو

َ
يَّااٖ  ِستَّةِ  ِف  َنُهَمابَيۡ  َوَما َض ۡرۡل

َ
َ  َتَوىٰ سۡ ٱ ُثمَّ  أ َ 

َ  َوِلّٖ  ِمن ۦُدونِهِ  ّمِن لَُكم َما ِشۖ َعرۡ لۡ ٱ َ  َشفِيعٍۚ  َو فَ
َ
ُرونَ  أ  ﴾٤ َتَتَذكَّ

فََحِسَب  ﴿:  وقال تعاىل,]٤: السجدة[
َ
ِينَ ٱ أ ْ َكَفُروٓ  لَّ ن ا

َ
ْ  أ  ِعَباِدي َيتَِّخُذوا

وۡ  ُدوِنٓ  ِمن
َ
ٓ أ ۚ ِلَا ٓ  َء ا عۡ  إِنَّ

َ
ٰ لِلۡ  َجَهنَّمَ  نَاَتدۡ أ ٗ  فِرِينَ َك   .  ]١٠٢: الكهف[ ﴾١٠٢ نُُز

ا ريه إال تبعً ــواىل غــده, وال يُ ــــون إال هللا وحـلق ال يكــفالوالء املط
يستحق أن ُيواىل فيه وُيعادى من أجله, وإفراد ري اهللا ــد غـــملواالته, فال أح

 ا وال يوايل إال تبعً , اهللاهللا بالوالء كإفراده بالعبادة, فاملسلم ال يعبد إال
:  يوايل ويعادي من أجله, قال اهللا تعاىلاذ غري اهللا ولي ة اهللا, وال يتخملواال

ٰ إِبۡ  قَاَل  ذۡ  ﴿ بِيهِ  هِيمُ َر
َ
ٓ  إِنَِّن  ۦٓ ِمهِ َوقَوۡ  ِل ا ءٞ بََرا َّ  ٢٦ ُبُدونَ َتعۡ  ّمِمَّ ِ ِيٱ إ  لَّ

 قَاَل  ﴿ : تعــــاىلالــــــ وق,]٢٧−٢٦: الزخرف[ ﴾٢٧ ِدينِ َسَيهۡ  ۥفَإِنَّهُ  َفَطَرِن 
فََرَءيۡ 
َ
ا ُتمأ نُتمۡ  ٧٥ ُبُدونَ َتعۡ  ُكنُتمۡ  مَّ

َ
ٓ  أ  ٱ ؤُُكمُ َوَءابَا

َ
ٓ  َعُدوّٞ  فَإِنَُّهمۡ  ٧٦ َدُمونَ قۡ ۡل ِ

ّ 
 َّ ِ سۡ  لَُكمۡ  َكنَۡت  قَدۡ   ﴿ :وقال ,]٧٧−٧٥: الشعراء[ ﴾٧٧ لَِميَ َعٰ لۡ ٱ َربَّ  إ

ُ
 َوةٌ أ

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

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

 الـوالء هللا وحـده, أن الصهذه هي الكيفية الوحيدة التـي يتحقـق هبـا إخـ
 ويـــربأ مـــن اآلهلـــة واألربـــاب املعبـــودة مـــن دون , مـــن الـــوالء لغـــري اهللايـــربأ أّوًال 

ظمــــــتهم, ,اهللا, ويــــــربأ مــــــن الكفــــــار واملــــــرشكني  ومــــــن ديــــــنهم ومنــــــاهجهم وأ
  . ا لسيده ومواله, فيوايل اهللا ورسوله واملؤمننيويتوجه بوالئه خالًص 

منهــا مــا هــو أصــل, ومنهــا مــا هــو تــابع,  ,ولفــظ الــوالء حيمــل معــاين عديــدة
ــــ كــــذلك لفــــظ الــــرباء يــــدخل حتتــــه  ب واملتابعــــة والنــــرصة, والقــــرْ بَّ يــــشمل احلُ

  . وغريها,البغض والبعد واملعاداة واهلجر واالعتزال
فــالوالء منــه أصــل وفــرع, أصــله أن يكــون هللا وحــده, وفرعــه هــو مــا كــان 

يـه ويثبِّتـه, وزوال الفـرع ا ملواالة اهللا, والفرع يتبع األصل وينشأ عتابعً  نـه فيقوِّ
  . ال يعني زوال األصل

 غـري اهللا يف وهذا مثل الطاعة, فالطاعة املطلقة هللا وحده, وال حق ألحدٍ 
 فمــن أمــر اهللا بطاعتـــه ,أن يطــاع لذاتــه, بــل طاعــة غــريه ال جتــب إال بطاعــة اهللا

لغـري  واالعـرتاف . هنـى عـن طاعتـه فـال طاعـة لـهنوجبْت طاعته طاعة هللا, وم
 وال ُينظـــر ,ا وُيتَّبــع حكمـــه مطلًقــ,أمــرهاهللا بحــق الطاعــة املطلقـــة بحيــث يطـــاع 

فقته    .أمر اهللا هو حقيقة الرشك باهللاملوا
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 بـل يقـوم ,كذلك فإن الوالء والـرباء الـذي ال يقـوم عـىل أسـاس الـوالء هللا
ض الــوالء هللا هـــو عـــني الـــرشك نقُ  وَيـــ, آخـــر ُيـــواىل وُيعــادى مـــن أجلـــهعــىل يشءٍ 

  .باهللا
فأســـاس الـــوالء مـــواالة اهللا, ومـــا أمـــر اهللا بمواالتـــه وجبـــت مواالتـــه هللا, 
وما أمر اهللا بمحبته وجبت حمبته هللا, وما أمر اهللا بنرصته وجبـت نـرصته هللا, 

  .هللا وما أمر اهللا بمؤاخاته وجبت مؤاخاته
 مــــواالة رســــوله مــــن مواالتــــه, وحمبــــة رســــوله مــــن وقــــد جعــــل اهللا 

ِل حمبته, وطاعته من طاع ته, وحتكيم رسوله مـن حقيقـة اإليـامن بـه, فمـن مل يـوا
ــه مل حيــّب ☺رســوله  ِل اهللا, ومــن مل ُحيبَّ  اهللا, ومــن مل يطعــه مل يطــع اهللا,  مل يــوا

مه مل يؤمن باهللا   .ومن مل حيكِّ
أمــا مــواالة املــؤمنني وحمبــتهم ونــرصهتم ومؤاخــاهتم فهــي فــرٌع عــن الــوالء 

ُ ٱ َوِلُُّكمُ  َماإِنَّ  ﴿: هللا ورسـوله, قـال اهللا تعـاىل ِيـنَ ٱوَ  ۥَورَُسـوُلُ  َّ ْ  لَّ  َءاَمُنـوا
ِينَ ٱ لَوٰ ٱ يُقِيُمونَ  لَّ َكوٰ ٱ تُونَ َوُيؤۡ  ةَ لصَّ ٰ  َوُهـمۡ  ةَ لزَّ َ ٱ َيَتـَولَّ  َوَمـن ٥٥ كُِعـونَ َر َّ 

ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوَلُ  ْ  لَّ ِ ٱ َب ِحزۡ  فَإِنَّ  َءاَمُنوا  ,]٥٦−٥٥ :دة املائ[ ﴾٥٦ لُِبونَ َغٰ لۡ ٱ ُهمُ  َّ
ۡ ٱوَ ﴿: وقال ۡ ٱوَ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل وۡ  ُضُهمۡ َبعۡ  ُت ِمَنٰ ُمؤۡ ل

َ
ٓ أ   .]٧١: التوبة[ ﴾ٖضۚ َبعۡ  ءُ ِلَا

,  وقبــــل القبيلــــة, وقبــــل كــــل يشء, قبــــل الــــوطنفــــوالء املــــسلم لدينــــه أّوًال 
م عــىل والئــه لدينــه شــيئً وقبــل املــصالح املــشرتكة, , مــن وافقــه يف الــدين ا ال يقــدِّ
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بـــه وآخـــاه   وال جتمعـــه بـــه , ويف غـــري وطنـــه,وإن كـــان مـــن غـــري قبيلتـــهوااله وقرَّ
 وعــاداه وأقــصاه وإن ,مــصالح دنيويــة مــشرتكة, ومــن فارقــه يف الــدين تــّربأ منــه

ــإِن ﴿:  أو مــن قبيلتــه ومــن وطنــه, قــال اهللا تعــاىل, أو أخــاه,كــان أبــاه ْ  فَ ــابُوا  تَ
 ْ قَاُموا

َ
لَوٰ  ٱَوأ ْ  ةَ لصَّ َكـوٰ  ٱَوَءاتَُوا ٰ فَـإِخۡ  ةَ لزَّ :  وقـال,]١١: التوبـة[ ﴾ّلِيـنِۗ  ٱِف  مۡ نُكُ َو
ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  امٗ قَوۡ  َتِدُ  َّ  ﴿ ِ ٱب ٓ  ِخرِ ٱ مِ وۡ ۡلَ ٱوَ  َّ ٓ  َمنۡ  دُّونَ يَُوا َ ٱ دَّ َحـا  ۥَورَُسـوَلُ  َّ
ْ َكنُوٓ  وۡ ـَولَ  ٓ  ا وۡ  َءُهمۡ َءابَا

َ
بۡ  أ

َ
ٓ أ وۡ  َءُهمۡ َنا

َ
ٰ إِخۡ  أ وۡ  َنُهمۡ َو

َ
ْوَلٰٓ  َعِشَيَتُهمۚۡ  أ

ُ
 ِف  َتـَب كَ  ئِـَك أ

يََّدُهم نَ يَمٰ ۡلِ ٱ قُلُوبِِهمُ 
َ
ٰـ ِخلُُهمۡ َوُيـدۡ  ُهۖ ّمِنۡ  بُِروحٖ  َوأ  تَِهـاَتۡ  ِمـن رِيَتۡـ ٖت َجنَّ

 ٱ
َ
ٰ نۡ ۡل ۚ  ِلِينَ َخٰ  رُ َه ُ ٱ رَِضَ  فِيَها ْ  ُهمۡ َعنۡ  َّ ْوَلٰٓ  هُۚ َعنۡ  َورَُضوا

ُ
ِۚ ٱ ُب ِحـزۡ  ئِـَك أ َّ  ٓ َ

َ
 أ

ِ ٱ َب ِحزۡ  إِنَّ  ۡ ٱ ُهمُ  َّ َهـاَيٰٓ  ﴿ : وقـال,]٢٢: املجادلـة[ ﴾٢٢ ونَ لُِحـُمفۡ ل يُّ
َ
ِيـنَ  ٱأ  لَّ

 ْ ْ َتتَِّخُذوٓ  َ  َءاَمُنوا ٓ  ا ٰ ـۡخـ َءُكمۡ َءابَا وۡ  نَُكمۡ َو
َ
ٓ أ ْ ـَتـسۡ  ٱإِنِ  ءَ ِلَـا  رَ ـُكۡفـلۡ  ٱَحبُّوا

 َ َُّهم نـَوَمــ نِۚ يَمـٰـۡلِ ٱ َ ْوَلٰٓ  ُكمۡ ـّمِنــ َيَتــَول
ُ
ٰ  ٱمُ ــــهُ  َك ـئـِـفَأ  ﴾٢٣ لُِمــونَ لظَّ

  .]٢٣ :ةالتوب[
ره  ويف , فاإلســـالم يوجـــب عـــىل املـــسلم أن يكـــون الـــوالء والـــرباء يف تـــصوُّ

ه عــىل أســاس ا عــىل أساســه هــو, ومــن أقــام والءَ حركتــه وعالقاتــه بالنــاس مجيًعــ
  وفرقـانٌ , فاصـٌل  أن يكون هناك حدٌّ البد هللا, فه ليسؤُ غري اإلسالم فوالآخر 

ني ديــــن اهللا ومنهجـــــه يف  ومعامالتــــه بــــ, وســــلوكه, يف تــــصّور املــــسلم,واضــــٌح 
ءةٌ  أن يكـون هنـاكالبـد,  وبني أي منهج آخر وضعي من عند البـرش,احلياة   بـرا
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ءةٌ تامــة مــن كــل مــنهٍج   فيعتقــد , يف التــصور االعتقــادي يعــارض مــنهج اهللا, بــرا
ءةٌ  ســـوى مـــنهج اهللا  ونظـــامٍ  مـــنهٍج ا بطـــالن كـــلِّ جازًمـــ  يف  ونظامـــه, وبـــرا

لــه وســلوكه يف ســائر حياتــه بــني مــنهج اهللا لــط يف عم فــال َخي ,الــسلوك والعمــل
 ألن ;لــط بيـنهام وال حيـاول أن يقـارب بيــنهامواملنـاهج الوضـعية األخـرى, ال َخي 

ـــ ونظـــامٍ  مـــنهٍج كـــلَّ  ا هللا, وال يمكـــن أن يلتقـــي مـــع  خيـــالف رشيعـــة اهللا لـــيس دينً
باعــه أو االعــرتاف بــه كفــر ا كــام ال يمكــن أن يلتقــي النقيــضان, واتّ اإلســالم أبــدً 

نَّ  ﴿ :ين اهللا, قـال اهللا تعـاىلبد
َ
ٰ  َذاَهٰ  َوأ ۖ ٱفَ  اَتقِيمٗ ُمسۡ  ِط ِصَر َ  تَّبُِعوهُ ْ  َو  تَتَّبُِعـوا

ُبَل ٱ َق  لسُّ ٰ  ۦۚ َسبِيلِهِ  َعن بُِكمۡ  َفَتَفرَّ ٰ  لُِكمۡ َذ  َتتَُّقـونَ  لََعلَُّكـمۡ  ۦبِهِ  ُكمَوصَّ
  .]١٥٣: عاماأل[ ﴾١٥٣

ءةٌ  عقيدة املسلم وسلوكه  يف  ومفاصلةٌ كذلك البد أن تكون هناك برا
ا غري منهج اهللا ونظامه, قال اهللا ا أو نظامً بع منهجً ومعامالته بينه وبني من اتّ 

َهاَيٰٓ  ُقۡل  ﴿: تعاىل يُّ
َ
ٰ لۡ ٱ أ ٓ  ١ فُِرونَ َك عۡ  َ

َ
ٓ  ٢ ُبُدونَ َتعۡ  َما ُبدُ أ َ نُتمۡ  َو

َ
 أ

 ٰ ٓ  بُِدونَ َع عۡ  َما
َ
ٓ  ٣ ُبدُ أ َ ۠  َو نَا

َ
ا َعبِدٞ  أ ٓ وَ  ٤ َعَبدتُّمۡ  مَّ نُتمۡ  َ

َ
ٰ  أ ٓ  بُِدونَ َع عۡ  َما

َ
 ُبدُ أ

قِمۡ  ﴿: وقال, ]الكافرونسورة [ ﴾٦ دِينِ  َوِلَ  ِديُنُكمۡ  لَُكمۡ  ٥
َ
 َهَك وَجۡ  فَأ

ۚ َحنِيفٗ  لِّلِينِ  ِ ٱ َرَت فِطۡ  ا ۚ َعلَيۡ  لَّاَس ٱ َفَطرَ  لَِّت ٱ َّ ِۚ ٱ قِ ِلَلۡ  ِديَل َتبۡ  َ  َها َّ  ٰ  لَِك َذ
ٰ  َقّيِمُ لۡ ٱ ّلِينُ ٱ كۡ  ِكنَّ َوَل

َ
 تَُّقوهُ ٱوَ  هِ إَِلۡ  ُمنِيبِيَ  ٣٠ َلُمونَ َيعۡ  َ  لَّاِس ٱ َثَ أ

قِيمُ 
َ
ْ ـَوأ َ  ةَ لَوٰ ـلصَّ ٱ وا ْ ـتَكُ  َو ۡ ٱ ِمنَ  ونُوا ِينَ ٱ ِمنَ  ٣١ كِيَ ُمۡشِ ل قُ  لَّ ْ ـفَرَّ    مۡ ـِديَنهُ  وا
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 ْ ۖ ِشَيعٗ  َوَكنُوا يۡ  بَِما بِۢ ِحزۡ  ُكُّ  ا   .]٣٢−٣٠:الروم[ ﴾٣٢ فَرُِحونَ  ِهمۡ َلَ
 الــــرباءة واملفاصــــلة واملفارقــــة احلاســــمة يف عقيــــدة املــــسلم وســــلوكه ههــــذ

بعـــــني هلـــــذه  وجتـــــاه املتّ , خيـــــالف اإلســـــالم أو نظـــــامٍ  مـــــنهٍج ومعامالتـــــه جتـــــاه كـــــلِّ 
ــ ظمــة املخالفــة لإلســالم, ال يــصح والء العبــد لربِّ ه إال بوجودهــا املنــاهج واأل

 أو متييع الفوارق ,ا إلغاءدً  واستقامته عليها حتى املوت, وال يمكن أب,وثباهتا
 وغـــريه مـــن منـــاهج البـــرش الوضـــعية ,بـــني ديـــن اهللا ومنهجـــه ونظامـــه ورشيعتـــه

عـــــــده, وال يمكـــــــن االلتقـــــــاء عليهـــــــا  القائمـــــــة عـــــــىل غـــــــري ُأســـــــس اإلســـــــالم وقوا
 أو متييــــع ,ا إلغــــاء أو املداهنــــة, كــــذلك ال يمكــــن أبــــدً , أو املــــصانعة,باملــــصاحلة

بـــاع رشيعتـــه ومنهجـــه  باتّ ,ستـــسلم هللا وحـــدهوتـــذويب الفـــوارق بـــني املـــسلم امل
بعــــني ملنــــاهج البــــرش  واملستــــسلمني لغــــري اهللا املتّ ,ونظامــــه ورفــــض مــــا ســــواها

نينهم الوضعية ظمتهم العلامنية وترشيعاهتم وقوا   .وأ
 أو التقليـل مـن , أو تـذويبها, أو متييعهـا,ا إلغـاء هـذه الفـوارقال يمكن أبدً 

 وال يف نظــــام , وال يف ســــلوكه ومعاملتــــه,شــــأهنا ال يف تــــصور املــــسلم وعقيدتــــه
ا عـــىل اعتبـــار هـــذه الفـــوارق حياتـــه, والنظـــام اإلســـالمي هـــو الـــذي يقـــوم أساًســـ

ومراعاهتـــــا وإرســـــائها واملحافظـــــة عليهـــــا, وأي نظـــــام أو مـــــنهج ال يقـــــوم عـــــىل 
عــــاة هــــذه الفــــوارق, أو يقــــوم عــــىل إلغائهــــا وعــــدم اعتبارهــــا, أو يقلــــل مــــن  مرا

 أو ,باعـه أو االعـرتاف بـه ال يمتُّ لإلسـالم بـصلة, واتّ  جاهيلٌ شأهنا, فهو نظامٌ 
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رج صاحبه مـن واليـة اهللا إىل  وُخي ,عدم الرباءة منه ينقض اإلسالم من أساسه
ٓ  ﴿: والية الطاغوت, قال اهللا تعـاىل َ  قَد ّلِينِۖ ٱ ِف  َراهَ إِكۡ  َ  ِمـنَ  دُ لرُّۡشـٱ تَّبَـيَّ

ۚ لۡ ٱ ِ ِ  ُفرۡ يَكۡ  َفَمن َغّ ٰ ٱب ِ  ِمنۢ ُيؤۡ وَ  ُغوتِ لطَّ ِ ٱب ِ  َسَك َتمۡ سۡ ٱ َفَقدِ  َّ ِ ُعرۡ لۡ ٱب ۡ ٱ َوة  َ  َقٰ ُوثۡ ل
ۗ  نفَِصامَ ٱ ُ ٱوَ  لََها ُ ٱ ٢٥٦ َعلِـيمٌ  َسـِميعٌ  َّ ِيـنَ ٱ َوِلُّ  َّ ْ  لَّ  ّمِـنَ  رُِجُهمُيۡـ َءاَمُنـوا
ــٱ لَُمٰ َ  ِت لظُّ ِ ــورِۖ ٱ إ ــنَ ٱوَ  لُّ ِي ــُروٓ  لَّ ْ َكَف وۡ  ا

َ
ٓ أ ــا ٰ ٱ ؤُُهمُ ِلَ ــوُت لطَّ ــوَنُهمُيۡ  ُغ  رُِج

َ  لُّورِ ٱ ّمِنَ  ِ لَُمٰ ٱ إ ْوَلٰٓ  ِتۗ لظُّ
ُ
ۡصـ ئَِك أ

َ
ارِۖ ٱ ُب َحٰ أ ونَ َخٰـ فِيَهـا ُهـمۡ  لَـّ  ﴾٢٥٧ ِلُ

 فواليــــة اهللا ال تتحقــــق إال بــــالكفر بالطــــاغوت وأوليائــــه, ,]٢٥٧−٢٥٦ :البقــــرة[
ظمة املناقضة لدين اهللا   .ومن ذلك الكفر باملناهج واأل

للتقريـــب بـــني ديـــن اهللا وغـــريه مـــن األديـــان ومـــن هنـــا يتبـــني أن أي حماولـــة 
يقــوم  لعقيــدة الــوالء والــرباء التــي  رصيــٌح الباطلــة هــي الكفــر بعينــه, وهــي هــدمٌ 

 وآمنـــوا هبـــا , وقـــد انخـــدع الكثـــريون هبـــذه الـــدعوات الباطلـــة. اإلســـالماعليهـــ
 وعـــدم , وفهمهـــم اخلـــاطئ لـــدين اهللا,ودعـــوا إليهـــا; وذلـــك جلهلهـــم باإلســـالم

لــذي يميِّــز املــسلم عــن الكــافر, فمثــل هــذه الــدعوات ال يــرىض إيامهنــم بأصــله ا
ه ال التقاء أبدً هبا إال كافر, أما املسلم فيعرف جيدً  ا مـع الكفـر, وأن القـضية ا أ

التي خيتلف عليها مع غريه هـي قـضية اإليـامن هبـذا الـدين, فمـن مل يـؤمن بدينـه 
ليه ويؤاخيه,  ويعرف جيدً ال يمكن أبدً   بغري منهج اإلسـالم ا أن رضاها أن يوا

 إىل الكفـر, أمـا أن يبقـى ةً لّيـيف التعامل مع الناس يعني خروجـه مـن اإلسـالم كُ 
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 مـــع إلغـــاء الفـــوارق بيـــنهم والتـــآخي ,املـــسلم عـــىل إســـالمه والكـــافر عـــىل كفـــره
ــــا, فاملــــسلمُ ا حتــــت نظــــام عــــاملي علــــامين فهــــذا ال يمكــــن أبــــدً مجيًعــــ  الكفــــر َق ارَ  َف
 مــــن أول حلظــــة دخولــــه اإلســــالم,  وعمــــًال قــــوًال  وتــــربأ مــــنهم عقيــــدة و,وأهلــــه
ــ ــٱ ﴿: ام متــسك بدينــه ازداد الفــارق بينــه وبــني الكــافر, قــال اهللا تعــاىلوكّل  مَ وۡ ۡلَ

ِينَ ٱ يَئَِس  ْ  لَّ َ  دِينُِكمۡ  ِمن َكَفُروا كۡ  مَ وۡ ۡلَـٱ نِۚ َشوۡ خۡ ٱوَ  ُهمۡ َشوۡ َتۡ  فَ
َ
 ُت َمۡلـأ

تۡ  دِيَنُكمۡ  لَُكمۡ 
َ
ٰ ۡسـۡلِ ٱ لَُكـمُ  َورَِضيُت  َمِت نِعۡ  ُكمۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َوأ ۚ دِيٗنـ مَ َل  ﴾ا

  . ]٣: دة املائ[
 أن يــوايل ويعــادي وفــق مفهــوم إن الواجــب عــىل مــن أراد أن يكــون مــسلًام 

 مـــن املـــواالة واملعـــاداة عـــىل أشـــياء مناقـــضة ره الـــصحيح, بـــدًال اإلســـالم وتـــصوُّ 
  .لإلسالم ومبادئه
ا حليــاة البــرشية ا ونظاًمــهًجــا ومن ال يؤمنــون باإلســالم دينًــــاسٍ إن مــواالة أُ 

هــا هللا, ويرفــضون أن يكــون االحتكــام هــا, ويرفــضون أن تكــون العبوديــة كلُّ كلِّ 
ــــــ هــــــا, د بمــــــنهج اهللا وحـــــده يف احليــــــاة كلِّ لـــــرشيعة اهللا وحــــــده, ويرفـــــضون التقيُّ

بـــاهللا ال   لغـــري اهللا, وهـــو رشكٌ ا مـــع أصـــل الـــوالء هللا, فهـــذا والءٌ يتنـــاقض متاًمـــ
  . اهللا مثقال ذرةيبقى معه من والية

  : هللاهذه هي حقيقة التوحيد أصل اإلسالم ومعنى شهادة أن ال إله إال ا
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بـــاع رشيعتــــه يف حياتنــــا  لــــه, واتّ أن نعبـــد اهللا وحــــده بـــأداء شــــعائره خالـــصةً  *
  . ها, واملواالة واملعاداة فيهكلِّ 

وأن نـــــــرفض عبوديـــــــة غـــــــريه يف مجيـــــــع جمـــــــاالت احليـــــــاة, نـــــــرفض االنقيـــــــاد  *
تكــــام لغــــري رشع اهللا يف االقتــــصاد والــــسياسة واالجــــتامع والتــــسليم واالح

  . كام نرفض أن نصيل ونصوم ونحج لغري اهللا,وغريها
ًء مـــــن يتوجهـــــون لـــــه ,وأن نكفـــــر بـــــام يعبـــــده املـــــرشكون مـــــن دون اهللا *  ســـــوا

لــون  بالــشعائر التعبديــة, أو يطيعونــه بقبــول رشعــه واالحتكــام إليــه, أو يوا
 . ويعادون فيه من دون اهللا

نـــــا مجيًعـــــالبـــــد   هـــــو رب اخللـــــق أمجعـــــني,  واحـــــدٍ  لـــــربٍّ ا عبيـــــدٌ أن نـــــؤمن بأ
ده اعتقادً  , ونقيم حياتنـا عـىل هـذا األسـاس, ونتحـرر مـن  وعمًال ا وقوًال ونوحِّ

 كـــام هـــو ,ا مـــن دونـــها أرباًبـــوال يتخـــذ بعـــضنا بعـــًض  كـــل ألـــوان العبوديـــة لغـــريه,
ملطلــق لغــري واقــع النــاس اليــوم يف كــل املجتمعــات التــي تعطــي حــق التــرشيع ا

ئـــــع مل يـــــأذن هبـــــا اهللا, وجيـــــب أن نتميـــــز عـــــن  وتتّ ,اهللا بـــــع يف تنظـــــيم حياهتـــــا رشا
ا  ومنهًجـــــــالعلامنيـــــــني والـــــــديمقراطيني وســـــــائر الكفـــــــار هبـــــــذا التوحيـــــــد عقيـــــــدةً 

هــا, وهبــذا  لنــا يف احليــاة كلِّ اا للفــرد وللدولــة, ومنهًجــ, ويكــون هــذا دينًــورشيعــةً 
 قـال ا, وبرئنا من الـرشك وأهلـه,إبراهيم حنيفً ة بعنا ملّ نكون قد أسلمنا هللا واتّ 

ٰ سۡ ۡلِ ٱ َغۡيَ  َتغِ يَبۡ  َوَمن ﴿ :اهللا تعاىل ِ ٱ ِف  َوُهوَ  هُ ِمنۡ  َبَل ُيقۡ  فَلَن ادِينٗ  مِ َل  ِمنَ  ِخَرة
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ٰ  ﴿ : وقـال تعـاىل,]٨٥: آل عمـران[ ﴾٨٥ ِسِينَ َخٰ لۡ ٱ ٰ  ُهَنـاَل ٰ  ُهُكـمۡ َل  ِحـدٞ َو
َّ  يُـوَحٰٓ  إِنََّمـا قُـۡل  ﴿: قـالو, ]٤٦: العنكبـوت[ ﴾نَ لُِموُمسۡ  ۥَلُ  نُ َوَنۡ  َ ِ ٓ  إ َمـا نَّ

َ
 أ

 ٰ ٰ  ُهُكمۡ إَِل ٰ  هٞ إَِل نُتم َفَهۡل  ِحٞدۖ َو
َ
  .]١٠٨: بياءاأل[ ﴾١٠٨ لُِمونَ مُّسۡ  أ

│  
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 �
  الفصل الثاىى�

 العلامنية نقيض اإلسالم
قـــة ا  والـــشعارات , واأللقـــاب اجلميلـــة,لـــن نتحـــدث هنـــا عـــن األســـامء الربَّ

ـــ مها بعـــض العلامنيـــني يف تعـــريفهم لعلامنيـــتهماألخَّ  ألن يف ذلـــك ;اذة التـــي يقـــدِّ
ــــــًض . للنــــــاسا وخــــــداعً , للحقــــــائقاتزييًفــــــ ا لــــــن نفــــــرتي عــــــىل العلامنيــــــة ونــــــأيت  أ

قــع  قــع, ولكــن ســنتحدث عــن الوا بتفــسريات مــن عنــدنا خمالفــة للحقيقــة والوا
فـــــسهم, وســـــنحاول أن نوضـــــح حق يقـــــة واحلقـــــائق التـــــي يعـــــرتف هبـــــا أهلهـــــا أ

 والتـي ,شئت عليهاالعلامنية من خالل أبرز معاملها ومبادئها األساسية التي أُ 
فسهم   .ينادي هبا العلامنيون أ

قعهـــا هـــو فـــصل الـــدين عـــن إدارة : ولعـــل أبـــرز معـــامل العلامنيـــة املطابقـــة لوا
ا ا وثقافًيـــــــا واجتامعًيـــــــالدولـــــــة وتنظـــــــيم شـــــــئون حيـــــــاة النـــــــاس العامـــــــة اقتـــــــصاديً 

َّ ا, وهــذا هــوسياســيً  امهــا يف أوربــا يف و اهلــدف التــي قامــت مــن أجلــه مــن أول أ
هنايــــة القــــرون الوســــطى, فكــــان اهلــــدف الــــتخلص مــــن ســــلطة رجــــال الكنيــــسة 

ين اهللا ومنهجـــــه يف احليـــــاة, ومل يكونــــــوا بـــــد ًال الـــــذين مل يكونـــــوا ملتـــــزمني أصــــــ
ـــــزل اهللا, وإنـــــام كـــــانوا حيكُ حيكُ  عـــــون الـــــدين مـــــون بـــــام أ مـــــون بـــــأهوائهم, ويطوِّ
دون النـاس, وكانـت هلـم الـسيادة املطلقـة يف كـل اهتم وشهواهتم, ويـستعبِ لرغب
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ا لــه مــربره, لكــن اخلطــأ يشء,  فكــان اخلــروج عــن ســلطة هــؤالء ورفــضها هنائًيــ
 وُيتخـذ ذريعـة لـرفض , رجال الكنيسة وطغياهنم عىل ديـن اهللاأن ُحيسب ظلمُ 

عـــاد عـــن الـــدين  مـــع أن الـــسبب يف هـــذا الظلـــم والطغيـــان هـــو االبت,يـــةً الـــدين كلّ 
  . وتبديل أحكامه, وحتريفه,احلق

ـ د مـا كـان عليـه رجـال الكنيـسة وأهـل الكتـاب وعندما جـاء اإلسـالم مل يؤيِّ
ئع املبدّ ا مــن الــدين املحــرّ عموًمــ  بــل أبطلــه ومل يعتــربه ,لــةف واألحكــام والــرشا

هۡ َيٰٓ  قُۡل  ﴿: ا, قـال اهللا تعـاىلشـيئً 
َ
ٰ  ُتمۡ لَـسۡ  بِ ِكَتٰ لۡ ٱ َل أ َ ٰ  ءٍ َشۡ  َ ْ  َحـتَّ  تُقِيُمـوا

ٰ لَّوۡ ٱ ٓ  ِنيَل ۡلِ ٱوَ  ةَ َر نزَِل  َوَما
ُ
ّبُِكـۡمۗ  ّمِـن ُكمإَِلۡ  أ  وواجههـم ,]٦٨: دة املائ[ ﴾رَّ
هبم وافـــــرتاءهم عـــــىل اهللا, قـــــال اهللا ف أبـــــاطيلهم وكـــــذِ بحقيقـــــة أمـــــرهم, وكـــــَش 

 :﴿  ِۡينَ  لٞ فََوي يۡ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ ُتُبونَ يَكۡ  ّلِلَّ
َ
 ِمـنۡ  َذاَهٰـ ونَ َيُقولُـ ُثمَّ  ِديِهمۡ بِأ

ِ ٱ ِعندِ  ْ لَِيشۡ  َّ وا ۖ  اَثَمنٗ  ۦبِهِ  َتُ ٗ َُّهم لٞ فََويۡ  قَلِي ا ل يۡ  َكَتَبۡت  ّمِمَّ
َ
َُّهـم لٞ َوَويۡ  ِديِهمۡ أ  ل

ــا ــ ّمِمَّ ــنۡ  نَّ  ﴿ :وقــال ,]٧٩: البقــرة[ ﴾٧٩ ِسُبونَ يَۡك ــ ُهمۡ ِم ــ الََفرِيٗق  نَ ۥوُ يَۡل
 ۡ ل
َ
ِ  ِسنََتُهمأ  َوَيُقولُـونَ  بِ ِكَتٰـلۡ ٱ ِمـنَ  ُهوَ  َوَما بِ ِكَتٰ لۡ ٱ نَ مِ  َسُبوهُ ِلَحۡ  بِ ِكَتٰ لۡ ٱب

ِ ٱ ِعندِ  ِمنۡ  ُهوَ  ِ ٱ ِعنـدِ  ِمنۡ  ُهوَ  َوَما َّ َ  َوَيُقولُـونَ  َّ ِ ٱ َ  َوُهـمۡ  َكـِذَب لۡ ٱ َّ
َخذَ  ذۡ  ﴿ :, وقـال]٧٨: آل عمـران[ ﴾٧٨ لَُمونَ َيعۡ 

َ
ُ ٱ أ ِيـنَ ٱ قَ ِميَثٰـ َّ ْ  لَّ وتُـوا

ُ
 أ

َ  لِلنَّاِس  ۥبَّيِنُنَّهُ َلُ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ ٓ  َفَنَبـُذوهُ  ۥُتُمونَهُ تَكۡ  َو وۡ ۡشـٱوَ  ُظُهـورِهِمۡ  ءَ َوَرا ْ َتَ  ا
ۖ  اَثَمنٗ  ۦبِهِ  ٗ   .]١٨٧: آل عمران[ ﴾١٨٧ َتُونَ يَشۡ  َما َس فَبِئۡ  قَلِي
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ــــــريءٌ وكــــــام  أن ديــــــن املــــــسيح  ممــــــا أحدثــــــه البابــــــاوات ورجــــــال  ب
ه مــــن الطــــرق واملنــــاهج باُعــــه أتْ  فــــإن اإلســــالم بــــريء ممــــا أحدثــــ,الكنيــــسة بعــــده

ممــا وقــع   وصــحابته, وبــريءٌ ☺عــة املخالفــة ملــا كــان عليــه رســول اهللا املبتدَ 
ــــــمــــــن ظلــــــٍم مــــــن بعــــــض أمــــــراء املــــــسلمني  ,رهم وعــــــدواهنموْ  وَجــــــ,امهم وحكَّ

 عــىل رقــاب وأمــوال املــسلمني, فــال ينبغــي أن ُحيــسب هــذا طهم بغــري حــٍق وتــسلُّ 
يف هذا االبتداع والظلـم والعـدوان والتـسلط ه عىل اإلسالم, مع أن السبب كلُّ 

 وصـحابته, ☺ كـان عليـه الرسـول  واالبتعـاد عـّام ,هو خمالفة الكتاب والسنة
  !? أن ُتنسب هذه املخالفات إىل اإلسالم واإلسالم منها بريءحُّ فكيف يِص 

 أن ننظــــر إىل اإلســــالم مــــن خــــالل واقــــع النــــاس اليــــوم أِ اخلطــــكــــذلك مــــن 
 أو القــادة مــن العلــامء واحلكــام; ألن , ســواء عامــة النــاس,ني باملــسلمنيتــسمِّ املُ 

 وال ,ا وال ُخُلًقــــ, وال رشيعــــةً ,هــــؤالء ال يمثلــــون اإلســــالم, ال يمثلونــــه عقيــــدةً 
بعــــه قــــادهتم, فكيــــف  وال يتّ ,بعــــه عامــــة النــــاسبعونــــه, ال يتّ ا; ألهنــــم ال يتّ ســــلوكً 

  .بعه وليس من أهلهُحيسب عىل اإلسالم من ال يتّ 
ده مــن  وأن نجــرِّ ,ئ اإلســالم مــن أخطائنــا وعيوبنــا وخمالفاتنــاربِ  أن ُنــالبــد

ـ  ومـا.كـل مـا أضـيف إليـه ممـا خـالف كتـاب اهللا وسـنة رسـوله ل اهللا دام قـد تكفَّ
 ابتـــداع نْ  ديـــن اهللا ومـــا هـــو ِمـــنْ بحفـــظ دينـــه فمـــن الـــسهل أن نعـــرف مـــا هـــو ِمـــ

مـــــن ا بـــــام وجـــــدوه مـــــن أخطـــــاء وخمالفـــــات البـــــرش, فـــــال يفـــــرح العلامنيـــــون كثـــــريً 
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 يف تــرك العمــل  يتخــذوهنا ذريعــةً عــىل اإلســالم, املحــسوبني  مــنأواملــسلمني, 
مهام ـالم, فــاه اإلســم جتــوقفهــم لتربيـر مـهــ منةً ـاولـــبكتاب اهللا وسـنة رسـوله, حم

وا عــن دواعــي رفــضهم رشيعــة ـحثــــ ويب,قيقة علامنيــتهمـحــرتوا ــوا أن يــسـاولــــح
  .يزن األمور بميزان اهللا تظل أالعيبهم مكشوفة لكل من ,اهللا

ون لإلســـالم اليــــوم يـــسريون عــــىل هنـــج إخــــواهنم عُ هـــؤالء العلامنيـــون املــــدَّ 
بعــون طــريقتهم  ويتّ , ويقتفــون ُخطــاهم,العلامنيــني املنتــسبني لألديــان األخــرى

 عــــــن حكــــــم اهللا  إن هــــــؤالء يريــــــدون العلامنيــــــة بــــــديًال .)١(ةِ ذَّ الُقــــــ بِ ةِ ذَّ  الُقــــــوَ ذْ َحــــــ
ـــــ ل مـــــن يـــــوم أُ ورشيعتـــــه التـــــي مل ُتَب ل إىل يـــــوم القيامـــــة, فهـــــم دَّ زلـــــت ولـــــن ُتبـــــدَّ

هـا, وإن يرفضون االستسالم واالنقيـاد والتـسليم ألمـر اهللا وحـده يف احليـاة كلِّ 
  .ط رجال الدين باسم الدينضون تسلُّ زعموا أهنم يرفُ 

 احلـث عـىل  وال تعنير,فالعلامنية ال تعني رفض الظلم واالستبداد واجلوْ 
ــــأمر اهللا العلــــم والعــــدل و قــــي واحلــــضارة, ولكنهــــا تعنــــي رفــــض االلتــــزام ب الرُّ

 رشيعتـه يف مجيـع جمـاالت احليـاة الـسياسية واالقتـصادية حتكـيمِ رفض  و,وحده
كـون لـرشيعة اهللا اهليمنـة والـسيادة تا أن والثقافية وغريها, أي أهنا ترفض متامً 

                                                 

ة )١( تان متـــــساويتان, : الُقـــــذَّ ـــــذَّ ِة (الريـــــشة التـــــي توضـــــع يف مـــــؤخرة الـــــسهم, ولـــــه ُق ـــــذَّ حـــــذو الُق
ة   .ا السهماملراد أهنم اتَّبعوهم وتشبَّهوا هبم حتى تساووا معهم كام تتساوى ريشت): بالُقذَّ
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ون  بــأن تكــون هــي املــصدر الوحيــد للحكــم والتــرشيع, فــال يكــ,فــوق اجلميــع
 ما خيـالف رشيعـة  يف الترشيع إال بإذن اهللا ويف إطار رشيعته, وكلُّ  احلقَّ ألحدٍ 

واسألوا مـن شـئتم مـن العلامنيـني عـن قولنـا هـذا, وستـسمعون . اهللا فهو باطل
فسكم   .  اجلواب بأ

رين واحلياة ـــالقته باآلخــــرد وعـــاة الفــــتنظيم حيــج لـــلامنية منهــالع
 , واالجتامعية, واالقتصادية, يف مجيع النواحي السياسية,معللمجت العامة

ا عن سيادة رشع اهللا احلكيم ودينه  بعيدً , وغريها, والقانونية,واألخالقية
ه ال حيِ القيّ   لُّ م, فالعلامنيون ال يؤمنون بأن رشيعة اهللا ملِزمة لكل البرش, وأ

أن حتكيمها يف هذا  ما خالفها باطل, بل يزعمون  أن خيالفها, وأن كّل ألحدٍ 
ح هلذا الزمان ال يناسب عرص التطور واحلضارة والتكنولوجيا, فهي ال تصلُ 

 العالقات الزوجية الزمان يف نظرهم, ربام تصلح يف بعض اجلوانب كتنظيم
, أما أن يكون هلا اهليمنة والسيادة املطلقة يف مجيع جوانب واملرياث مثًال 

ة غريها عية الوحيدة فال ُيعرتف برشعيّ ة واملرج وتكون هلا الرشعيّ ,احلياة
 عندهم, يقولون ال دخل للدين يف السياسة, ويستنكرون  مرفوٌض  أمرٌ افهذ

ا وحيتكموا بشدة أن يتقيدوا برشيعة اهللا التي ُرشعت قبل أربعة عرش قرنً 
إليها يف كل صغري وكبري يف هذا الزمان, يستنكرون أن حيكموا هبا 

  كرون أن ــتهم, ويستنريّ ـا حلدً ــرون يف ذلك تقييـ وي,الهتمـامـــعــم ومــاهتــالقــع يف
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  .حيكموا هبا يف عالقاهتم ومعامالهتم اخلارجية املحكومة بقوانني عاملية
ــه  عون اإلســالم يتعــاملون مــع ديــن اهللا كأ إن هــؤالء العلامنيــني الــذين يــدَّ

يهــود والنــصارى ا كــام يتعامــل معــه إخــواهنم العلامنيــون المــن صــنع البــرش, متاًمــ
 , يف الـــــسلطةا طبيعًيـــــاواملالحـــــدة, أوئلـــــك الـــــذين يؤمنـــــون بـــــأن لإلنـــــسان حقـــــ

 دون التقيــد بــرشع إهلــي, , وإلغــاء مــا ال يناســبه,ووضــع القــانون الــذي يناســبه
ــــ وب عنــــه يف ولــــه أن يتنــــازل عــــن هــــذا احلــــق ملــــن يــــشاء, أو خيتــــار بنفــــسه مــــن ينُ

ع أحكـــام اهللا العـــيل الكبـــري, فـــال ممارســـة الـــسلطة, وهبـــذه العقيـــدة يتعـــاملون مـــ
يروهنا ملِزمة هلم, بل هـم أحـرار يف اختيـار مـا يناسـبهم ورفـض مـا ال يناسـبهم 
مــــــن غــــــري قيــــــد وال رشط, ويزعمــــــون أهنــــــم ليــــــسوا حمتــــــاجني إىل حكــــــم إهلــــــي 

 وضــامن حقــوقهم, ويــرون , وحتديــد واجبــاهتم,ورشيعــة ربانيــة لتنظــيم حيــاهتم
 ورأي األغلبيـة , وجتارهبم,وعلومهم املادية ,أهنم قادرون من خالل عقوهلم

عــىل اختيــار النظــام واحلكــم الــذي يتامشــى مــع العــرص والتطــور والتكنولوجيــا 
  .بصورة أفضل مما رشعه اهللا سبحانه وتعاىل

 يف طلب والعلامنيون ينظرون للحياة نظرة مادية بحتة, وليس هلم همٌّ 
 والتمتع ,افسة يف الدنياهم املنمرضاة اهللا يف كل قول وعمل, وإنام مهُّ 

 وَمجْع األموال من غري مراعاة حلدود اهللا وحالله ,بشهواهتا وملذاهتا
, وقيمة اإلنسان بقيمة وحرامه, فاملال عندهم هو رمز القوة والعزة والعلوّ 
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, والدنيا عندهم ما هي إال فرصة )من معه دوالر قيمته دوالر(ما يملك, 
ي ضابط, ووّدوا لو أن الناس اهنمكوا يف للتمتع بامللذات والشهوات دون أ

رََءيۡ  ﴿ :ا اسمه الدين, قال اهللا تعاىلشهواهتم وملذاهتم ونسوا شيئً 
َ
 َمنِ  َت أ

َذَ ٱ ٰ  تَّ ٰ  ۥَههُ إَِل نَت  هُ َهَو
َ
فَأ
َ
ً  هِ َعَليۡ  تَُكونُ  أ مۡ  ٤٣ َوكِي

َ
نَّ  َسُب َتۡ  أ

َ
كۡ  أ

َ
 َثَُهمۡ أ

وۡ  َمُعونَ يَسۡ 
َ
ِ  ُهمۡ  إِنۡ  قِلُونَۚ َيعۡ  أ  ٱكَ  َّ إ

َ
َضلُّ  ُهمۡ  بَۡل  مِ َعٰ نۡ ۡل

َ
ً  أ  ﴾٤٤ َسبِي

ِينَ ٱ إِنَّ  ﴿ : وقال سبحانه,]٤٤−٤٣  :الفرقان[ ٓ  ُجونَ يَرۡ  َ  لَّ ْ  َءنَالَِقا  َورَُضوا
 ِ ِ َيوٰ لَۡ ٱب نۡ ٱ ة ْ طۡ ٱوَ  َيالُّ نُّوا

َ
ِينَ ٱوَ  بَِها َمأ ٰ  َعنۡ  ُهمۡ  لَّ ٰ  تَِناَءاَي ْوَلٰٓ  ٧ فِلُونَ َغ

ُ
 ئَِك أ

 
ۡ
ٰ َمأ ْ  بَِما لَّارُ ٱ ُهمُ َو  :  وقال,]٨−٧: يونس[ ﴾٨ ِسُبونَ يَكۡ  َكنُوا
ۡص  َونَاَدىٰٓ  ﴿

َ
ۡص  لَّارِ ٱ ُب َحٰ أ

َ
نۡ  نَّةِ لَۡ ٱ َب َحٰ أ

َ
ْ  أ فِيُضوا

َ
ۡ ٱ ِمنَ  َناَعلَيۡ  أ ٓ ل وۡ  ءِ َما

َ
ا أ  ِممَّ

ۚ ٱ َرزَقَُكمُ  ُ ْ قَالُوٓ  َّ َ ٱ إِنَّ  ا َمُهَما َّ َ  َحرَّ ٰ لۡ ٱ َ ِينَ ٱ ٥٠ ِفرِينَ َك ْ ٱ لَّ َُذوا  دِيَنُهمۡ  تَّ
تۡ  اَولَعِبٗ  اوٗ لَهۡ  نۡ ٱ ةُ َيوٰ لَۡ ٱ ُهمُ وََغرَّ ۚ لُّ ٰ  مَ وۡ ۡلَ ٱفَ  َيا ْ  َكَما ُهمۡ نَنَس ٓ  نَُسوا  َذاَهٰ  ِمِهمۡ يَوۡ  ءَ لَِقا
ْ  َوَما ٰ  َكنُوا       .]٥١−٥٠: األعراف[ ﴾٥١ َحُدونَ َيۡ  تَِناَي

ر دة التوحيـد التـي يكُفـان بني نظرهتم ونظرة املـسلم الـذي يـؤمن بعقيـفشتّ 
ـــه عبـــدٌ  , عبـــٌد هللا ال لغـــريه,  ولـــيس اهلًإ هبـــا العلامنيـــون, املـــسلم الـــذي يـــؤمن بأ

, إنـام يعبـد اهللا وحـده ا وال حجـرً د بـًرش  ال يعُبـ,هـا من عبودية اخللق كلِّ متحررٌ  ا
ه, ويعتــــز ويفتخــــر بعبوديتــــه لــــرب  ويكُفــــ,ا لــــه الــــدينخملــــًص  ر بعبوديــــة مــــا ســــوا

ا وريض  أن اختـــاره اهللا عبـــدً ا ومـــساءً  وحيمـــد اهللا صـــباًح الـــساموات واألرض,
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َفَمن ﴿: ا, قـال اهللا تعـاىلله اإلسـالم دينًـ
َ
ٰ  َكنَ  أ َ ّبِهِ  ّمِن بَّيَِنةٖ  َ  ُزّيِـنَ  َكَمن ۦرَّ

َبُعوٓ ٱوَ  ۦَعَملِهِ  ءُ ُسوٓ  ۥَلُ  ْ تَّ هۡ  ا
َ
ٓ أ     .]١٤: حممد[ ﴾١٤ َءُهمَوا

العبوديـــــة هللا ســـــواء, وأن اهللا ا يف منزلـــــة املـــــسلم يـــــؤمن بـــــأن النـــــاس مجيًعـــــ
 النـــاس ملـــك النـــاس إهل النـــاس, ولـــه وحـــده احلـــق أن يـــأمرهم وحـــده هـــو ربُّ 

ـــ,وينهـــاهم بـــام يـــشاء  مـــا يريـــد, والواجـــب علـــيهم أن لـــيهمم عل هلـــم وحيـــرِّ  وحيلِّ
ه هو وحده ال غـريه الـذي وهـب هلـم ;سلموا حلكمه يف كل شئون حياهتميُ   أل

ا ه فيهــا ليعبــدوه وحــده, فعلــيهم أن يطيعــوه مجيًعــ مــا حيتاجونــهــذه احليــاة وكــلَّ 
 وهـــو غنـــي عـــنهم , ألن نفـــع طاعتـــه هلـــم ومـــرضة معـــصيته علـــيهم;وهوال يعـــُص 

 ,ا بكامــل إرادهتــم أن يعبــدوه وحــدهوهــم فقــراء إليــه, علــيهم أن خيتــاروا طوًعــ
 ومنهــــا شــــؤون ,بعــــوا رشيعتــــه يف كــــل شــــؤون حيــــاهتم ويتّ ,ويلتزمــــوا أحكامــــه
ة املعــــامالت الداخليــــة واخلارجيــــة, ولــــن االقتــــصاد وكاّفــــاحلكــــم والــــسياسة و

ــيــسعَ  ه هللا دوا ويعيــشوا حيــاة هنيئــة يف الــدنيا قبــل اآلخــرة إال بــذلك, فــاألمر كلُّ
ـه رب ;ري هللا وحدهوحده كام له اخللق وامللك وحده, األمر الكوين القدَ   أل

ـــ  املطـــاع  فهـــو املعبـــود;ه, واألمـــر التكليفـــي الـــرشعي هللا وحـــدههـــذا الكـــون كلِّ
ئــي هللا وحــر ـوحــده يف الــسامء واألرض, واألمــ  فهــو مالــك يــوم الــدين ;دهـاجلزا

   .وحده
  ل السليم واحلكمة, وهذا ــالم, وهذا هو منطق العقــهذه هي عقيدة اإلس
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ــ ه, ولكــن العلامنيــون مل هيتــدوا هلــذا وهــم يزعمــون أهنــم مــا يــشهد لــه الكــون كلُّ
بعــــدهم عــــن العلــــم واحلكمــــة, قــــال اهللا دعــــاة العلــــم والتفكــــر واإلبــــداع, فــــام أ

ُ ٱ ﴿:تعــاىل ــقُ َخٰ  َّ ِ  لِ ــوَ  ءٖۖ َشۡ  ُكّ ٰ  َوُه َ َ  ِ ــلٞ  ءٖ َشۡ  ُكّ ُ  ٦٢ َوكِي ــدُ  ۥلَّ  َمَقاِل
َمٰ ٱ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َو

َ
ِينَ ٱوَ  ِضۗ ۡرۡل ْ  لَّ ٰ  َكَفُروا ِ ٱ ِت َي ْوَلٰٓ  َّ

ُ
ونَ َخٰـلۡ ٱ ُهمُ  ئَِك أ  ٦٣ ِسُ

َفَغۡيَ  قُۡل 
َ
ِ ٱ أ  تَ  َّ

ۡ
ٓ ُمُروٓ أ عۡ  ّنِ

َ
َهـا ُبـدُ أ يُّ

َ
فـأي  ,]٦٤−٦٢: الزمـر[ ﴾٦٤ ِهلُـونَ َجٰ لۡ ٱ أ

 , أعظــــم مــــن الــــدعوة للخــــروج عــــن رشيعــــة اهللا احلكــــيم اخلبــــري العلــــيمجهــــلٍ 
ئع اجلاهلني الضالني املنحرفني   .واستبداهلا برشا

  القــائمَ ,فالعلامنيــة تــرفض اإلســالم بــاملفهوم الــصحيح الــذي ارتــضاه اهللا
  والتــــسليمَ , رشيعتــــهحتكــــيمَ تــــرفض  و,هــــا اهللا وحــــده يف احليــــاة كلِّ عــــىل عبوديــــة
ه حــــسب غــــريِّ معنــــى اإلســــالم وتُ  لــــسلطانه, وتُ  واإلذعــــانَ ,املطلــــق ألمــــره فــــرسِّ

هــا, وجتعــل لــه حــدودً  ا وضــوابط ضــيقة تــسمح للفــرد أن يستــسلم فيهــا هللا هوا
  . عن رشيعتهذَ ينه ويأُخ ويعمل بدِ 

هـا عالقـة خاصـة بـني اإلنـسان وخالقـه حملُّ : إن مفهوم الـدين عنـد العلامنيـة
قــع احليــاة, فلــيس هلــذه العالقــة أيُّ ,القلــب  يف معامالتــه  تــأثريٍ  وال عالقــة هلــا بوا

  .وشؤون حياته
فــق أهــواءهم, فــإذا فــالعلامنيون يقبَ  لــون اإلســالم إذا متيَّــع أصــله عــىل مــا يوا

ألخـالق تم إلغاؤه كدولة وكرشيعة وكمنهج حياة, واقترص فقـط عـىل بعـض ا
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لون بعـض الـدين ويكفـرون بأغلبيتـه, فهم يقبَ . والعبادات فهو مقبول عندهم
ِينَ ٱ إِنَّ  ﴿: قـال تعـاىل ِ  ُفُرونَ يَكۡ  لَّ ِ ٱب ن َوُيرِيُدونَ  ۦَورُُسلِهِ  َّ

َ
ْ  أ  َبـۡيَ  ُيَفّرِقُـوا

ِ ٱ ن َوُيرِيُدونَ  ٖض بَِبعۡ  ُفرُ َونَكۡ  ٖض بَِبعۡ  ِمنُ نُؤۡ  َوَيُقولُونَ  ۦَورُُسلِهِ  َّ
َ
ْ  أ  َيتَِّخـُذوا

ٰ  َبۡيَ  ً  لَِك َذ ْوَلٰٓ  ١٥٠ َسبِي
ُ
ٰ لۡ ٱ ُهمُ  ئَِك أ ۚ َحقّٗ  فُِرونَ َك عۡ  ا

َ
ٰ لِلۡ  نَاَتدۡ َوأ  اَعـَذابٗ  فِرِينَ َك

ِهينٗ  َفُتؤۡ  ﴿:  وقـال ,]١٥١−١٥٠:النساء[ ﴾١٥١ امُّ
َ
 بِ ِكَتٰـلۡ ٱ ِض بَِبعۡ  ِمُنونَ أ

ٓ  َفَما ٖضۚ بَِبعۡ  ُفُرونَ َوتَكۡ  ٰ  َعُل َيفۡ  َمن ءُ َجَزا َّ  ِمنُكمۡ  لَِك َذ ِ ِ َيـوٰ لَۡ ٱ ِف  يٞ ِخزۡ  إ  ة
نۡ ٱ ۖ لُّ ٰٓ  يَُردُّونَ  َمةِ قَِيٰ لۡ ٱ مَ َوَيوۡ  َيا َ ِ َشدِّ  إ

َ
ُ ٱ َوَما َعَذاِبۗ لۡ ٱ أ َّ  ٰ ا فِلٍ بَِغ  ﴾َملُونَ َتعۡ  َعمَّ

  .]٨٥ :البقرة[
فـــــن اهللا مــــا يـذون مــــن ديــــــــــأخـوهــــم ي ها, ـفــــلـاـا خيـون مــــق أهــــواءهم ويــــردُّ ـوا

فََرَءيۡـ ﴿ :ديـن اهللا ولـيس العكـس, قـال اهللا تعـاىل ىلـاكم عــ هو احلوىـاهلـف
َ
 َت أ

َذَ ٱ َمنِ  ٰ  تَّ ٰ  ۥَههُ إَِل َضـلَّهُ  هُ َهَو
َ
ُ ٱ َوأ َّ  ٰ َ ٰ  وََخـَتمَ  مٖ ِعۡلـ َ َ  ۦبِـهِ َوقَلۡ  ۦعِهِ َسـمۡ  َ

ٰ  وََجَعَل  َ َ  ِ ِۚ ٱ دِ َبۡعـ ِمـنۢ  ِديهِ َيهۡ  َفَمن َوةٗ ِغَشٰ  ۦبََصِه َّ  َ فَـ
َ
ُرونَ  أ  ﴾٢٣ تَـَذكَّ

ْ يَـسۡ  لَّمۡ  فَإِن ﴿: قـال تعـاىلو ,]٢٣: اجلاثية[ نََّمـا لَمۡ عۡ ٱفَـ لَـَك  َتِجيُبوا
َ
 يَتَّبُِعـونَ  أ

هۡ 
َ
ٓ أ َضلُّ  َوَمنۡ  َءُهمۚۡ َوا

َ
ٰ  تََّبعَ ٱ ِممَّنِ  أ ِۚ ٱ ّمِنَ  ىُهدٗ  بَِغۡيِ  هُ َهَو َ ٱ إِنَّ  َّ  ِديَيۡهـ َ  َّ

ــوۡ لۡ ٱ ٰ ٱ مَ َق ــيَ لظَّ ــلِ  ﴿: , وقــال]٥٠:صالقــص[ ﴾٥٠ لِِم ــعَ ٱ بَ ِيــنَ ٱ تََّب ــوٓ  لَّ ْ َظلَُم  ا
هۡ 
َ
ٓ أ َضلَّ  َمنۡ  ِديَيهۡ  َفَمن مٖۖ ِعلۡ  بَِغۡيِ  َءُهمَوا

َ
ۖ ٱ أ ُ ٰـ ّمِـن لَُهم َوَما َّ  ﴾٢٩ ِصِينَ نَّ

بــون , أال تــرى ]٢٩ :الــروم[ بــون , والتفــسريَري  والــِس  كتــب الفقــهيفكيــف ينقِّ  ويقلِّ
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  عن متـشابهٍ ا بحثً لكنعن اهلدى والنور, وا  ال بحثً ,لكتاب والسنةصفحات ا
فــــون معنــــاه ــــ;ِزلونــــه عــــىل غــــري واقعــــه وُينْ ,حيرِّ ــــ,د بــــاطلهم ليؤيِّ صبغ كفــــرهم  وُي
  .      بصبغة اإلسالم

ا من أحكـام اهللا  شيئً ومن املعلوم باالضطرار من دين اإلسالم أن من ردّ 
ام ردَّ  واحـــدً ولـــو حكـــًام  ب , ومـــن كـــذَّ نـــه مجلـــةً ر بديَفـــهـــا وكَ  أحكـــام اهللا كلَّ ا فكـــأ

ام كذَّ بيشءٍ  ام  واحدٍ , ومن طعن يف حكمٍ هِ ب به كلِّ  من الدين كأ  مـن الـدين كـأ
ـــ ا وال ريض ه, ومـــن مل يـــرض بحكـــم اهللا فـــام ريض بـــاهللا ربـــطعـــن يف الـــدين كلِّ

ـــــ   واحـــــدٍ , ومـــــن ريض بحكـــــمٍ  رســـــوًال ☺ ا وال ريض بمحمـــــدٍ باإلســـــالم دينً
  . أكثر الناس ال يعلمونا, ولكنّ ر دينً  عن حكم اهللا فقد ريض بالكفبديًال 

  .العلامنية وحق الترشيع
عـــد والـــضوابط والقـــوانني التـــي تبـــّني :املقـــصود بالتـــرشيع   هـــو وضـــع القوا

احلـــالل واحلـــرام, واألحكـــام واملعـــامالت, واحلـــدود والعقوبـــات, التـــي يلتـــزم 
هبـــــا النـــــاس يف تنظـــــيم شـــــئون حيـــــاهتم بمجاالهتـــــا املختلفـــــة لـــــضامن حقـــــوقهم 

ل ,ملحافظــــة عليهــــاوا  وحتديــــد واجبــــاهتم والقيــــام هبــــا, هــــذه التــــرشيعات تــــشكِّ
  .مهمبمجموعها املنهج الذي يضبط حياة الناس والنظام الذي حيكُ 

  لك ـب املــاحــده صــ اهللا وحقٌّ ــق حـلـع املطــرشيـالم فالتــدة اإلســا يف عقيأمّ 
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ــ زلــه يف كتابــه وســنَّ والــسيادة يف الكــون كلِّ  ,ه رســوله هــو الــرشع واملــنهجه, فــام أ
ــ ام إليــه يف ـكـــ واالحت,هـ والتــسليم لــ,بولــه وقَ ,هوالــدين الــذي جيــب اإليــامن بــه كلِّ

ــــاة كـاحليـــ ع أحكاًمـــ روج عنـــه, ولـــيس ألحـــدٍ ـا اخلـــدً ـع أحــــها, وال يـــسـلِّ ا أن يـــرشِّ
   .وقوانني من عند نفسه بغري إذن اهللا

مـه, والـدين مـا واحلرام مـا حرّ ه, فالواجب ما أوجبه اهللا, واحلالل ما أحلّ 
مـــــه, وال نظـــــري مـــــه, وال أعـــــدل وال أحـــــسن مـــــن حكْ م إال حكْ رشعـــــه, ال حْكـــــ

فـسهم بعـد حلكْ ب مه, وال معقّ حلكْ  مـه, ولـيس بالنـاس حاجـة ألن يـرشعوا أل
 وردِّ مــا تنــازعوا فيــه إليهــا, ريض ,بــاع رشيعتــه وحتكيمهــاتّ تــرشيعه, بــل علــيهم ا

ْ دۡ ٱفَ  ﴿: تعـاىل وكِره من كـِره, قـال ,من ريض َ ٱ ُعوا  َولَـوۡ  ّلِيـنَ ٱ َلُ  لِِصيَ ُمۡ  َّ
ٰ لۡ ٱ َكــرِهَ  ــُرونَ َك َهــاَيٰٓ  ﴿: , وقــال ]١٤ :غــافر[ ﴾١٤ فِ يُّ

َ
ِيــنَ ٱ أ ْ  لَّ  َءاَمُنــوا

ْ دۡ ٱ لۡ ٱ ِف  ُخلُوا َ  فَّةٗ َكآ مِ لّسِ ْ  َو ٰ  تَتَّبُِعوا يۡ ٱ تِ ُخُطَو بِيٞ  َعُدوّٞ  لَُكمۡ  ۥإِنَّهُ  نِۚ َطٰ لشَّ  مُّ
  .]٢٠٨: البقرة[ ﴾٢٠٨

 , والتحريم, والتحليل, والنهي,ا العلامنيون فال يؤمنون بأن األمروأمّ 
 , والطاعة,والترشيع املطلق هللا العيل الكبري, وال يؤمنون بأن االحتكام

دادً واالتّ  ه, بل جيعلون هللا رشكاء وأ , اباع لرشع اهللا وحده دون سوا
هنم يف خمالفة دين اهللا, ويرون بعوويتخذون من دونه أولياء يطيعوهنم ويتّ 

فسه   ه, وأنـــن دونـوات واألرض أو مـمـسـق الــالــرشيع مع خــتـق يف الــم احلـأل
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 غــــري ملِزمــــة هلــــم, وال يرضــــون بتحكيمهــــا يف حيــــاهتم,  رشيعــــة اخلــــالق
ويؤمنــون بــأن  احلــق املطلــق يف احلكــم والــسلطة والــسيادة للــشعب, هــو الــذي 

ـــ,مـــهنون الـــذي حيكُ ر الدســـتور والقـــايقـــرّ  ئع التـــي تناســـبه, مـــا حيّل ه هـــو  والـــرشا
مه هو احلرام وإن كان يف دين اهللا ا, وما حيرّ احلالل وإن كان يف دين اهللا حرامً 

, ورأي األغلبيـــة هـــو الـــسائد ومنـــه يـــستمد القـــانون رشعيتـــه وقداســـته, حـــالًال 
ه الـــشعب لـــه الـــسيادة العليـــا التـــي ال ســـيادة فو قهـــا, وهـــو والدســـتور الـــذي ُيقـــرُّ

ه ولـو كـان حكـم اهللا, وال ُيعمـل بـرشيعة اهللا إال  املهيمن واحلاكم عىل مـا سـوا
  ! يف حدود ما يسمح به الدستور, فأي كفر وطغيان عىل اهللا أعظم من هذا?

التــــرشيع, :  مــــا جيعلــــون املــــصادر الرســــمية للقــــانون الوضــــعي هــــيوعــــادةً 
عــــد العدالــــ ة, ومبــــادئ القــــانون والعــــرف, ومبــــادئ الــــرشيعة اإلســــالمية, وقوا

  .ها وأولويتها بني نظام وآخرتيبالعام, عىل اختالف تر
َفَغۡيَ  ﴿: قـال اهللا تعـاىل

َ
ِ ٱ دِينِ  أ سۡ  ۥٓ َوَلُ  ُغونَ َيبۡ  َّ

َ
َمٰ ٱ ِف  َمـن لَمَ أ ٰ لـسَّ  تِ َو

 ٱوَ 
َ
 أفغـري طاعـة اهللا ,]٨٣: آل عمـران[ ﴾٨٣ َجُعـونَ يُرۡ  هِ َلۡ  اهٗ َوَكرۡ  ٗع َطوۡ  ِض ۡرۡل

ون ويريـــدون, ولـــه وحـــده خـــضع مـــن يف الـــساموات واألرض وأقـــّر لـــه يلتمـــس
كـم خـالقكم ورشيعتـه بالعبودية وانقاد له بالطاعة, وإليه يا من تبتغون غري ُح 

ــــــرجِ ا تَ ا ونظاًمــــــمنهًجــــــ  ,جــــــازيكم بــــــأعاملكمريون بعــــــد ممــــــاتكم, فمُ ِص عــــــون وَت
ــــــكم عــــــّام لُ وســــــائِ  فــــــسكم اخرتمتــــــوه دينً ــــــ ومنهًجــــــ,ا أل , قــــــال ا حليــــــاتكما ونظاًم
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ۡجَ  لَنَُّهمۡ  َٔ لَنَــۡس  فََوَرّبـِـَك  ﴿: تعــاىل اهللا
َ
ــا ٩٢ عِــيَ أ ْ  َعمَّ  ﴾٩٣ َملُــونَ َيعۡ  َكنُــوا

يۡ  َفَيُقوُل  ُيَنادِيِهمۡ  مَ َوَيوۡ  ﴿: الــــ وق,]٩٣−٩٢ :احلجر[
َ
ٓ  نَ أ َك ِينَ ٱ ءِيَ ُشَ  ُكنـُتمۡ  لَّ

ِينَ ٱ قَاَل  ٦٢ ُعُمونَ تَزۡ  ٓ َهٰٓـ بََّنـارَ  ُل َقـوۡ لۡ ٱ ِهمُ َعلَـيۡ  َحقَّ  لَّ َ ِيـنَ ٱ ءِ ُؤ غۡ  لَّ
َ
ٓ َويۡ أ  َنـا

غۡ 
َ
ۖ َغَويۡ  َكَمـا ُهمۡ َنٰ َويۡ أ   َنـا

ۡ
ٓ َتَبَّأ ْ َكنُـوٓ  َمـا َكۖ إَِلۡـ نَـا  َوقِيـَل  ٦٣ ُبـُدونَ َيعۡ  إِيَّانَـا ا

ْ دۡ ٱ ــوا ٓ  ُع َك ــمۡ ُشَ ــَدَعوۡ  َءُك ــمۡ  ُهمۡ فَ َــسۡ  فَلَ ْ ي ــمۡ  َتِجيُبوا ْ  لَُه ُوا
َ
ــَذاَبۚ لۡ ٱ َوَرأ ــوۡ  َع َ  ل

نَُّهمۡ 
َ
ْ َكنُ  أ ٓ  َفَيُقوُل  ُيَنادِيِهمۡ  مَ َوَيوۡ  ٦٤ َتُدونَ َيهۡ  وا َجۡبـ َمـاَذا

َ
ۡ ٱ ُتمُ أ  ﴾٦٥ َسـلِيَ ُمرۡ ل

ــــــ.]٦٥−٦٢ :القــــــصص[ ًب ــــــتم جميبــــــون? لــــــن جيــــــدوا جوا  وإنــــــام األمــــــر كــــــام .ا فــــــام أ
 ٱ ِهمُ َعلَيۡ  َفَعِمَيۡت  ﴿:تعـاىل اهللا قـال

َ
ٓ ۡل ٓ  َ  َفُهـمۡ  َمئِـذٖ يَوۡ  ءُ َبا  ﴾٦٦ َءلُونَ يَتَـَسا

ون هبــــا, وال ة حيتّجــــيــــت علــــيهم احلجــــة, فلــــم جيــــدوا حّجــــمِ  عَ ,]٦٦ :القــــصص[
ًبــ ــ وَخمْ ا جييبــون بــه, ممــا تكــون هلــم بــه نجــاةٌ جوا ص, فــسكتوا ومل يــسأل بعــضهم َل
ـــه ال حجـــة هلـــم وال ُعـــ;ابعـــًض  قنـــوا بأ ـــوۡ  ﴿: هللاذر, قـــال ا ألهنـــم أ  مَ َوَي

يۡ  ُيَنادِيِهمۡ 
َ
ٓ  نَ أ َك ْ قَالُوٓ  ءِيُشَ ٰ  ا ـا ُهمَعـنۡ  َوَضـلَّ  ٤٧ َشـِهيدٖ  ِمن ِمنَّاَما َك َءاَذنَّ  مَّ

 ْ ۖ َقبۡ  ِمن ُعونَ يَدۡ  َكنُوا ْ  ُل ِيٖص  ّمِن لَُهم َما َوَظنُّوا   ]٤٨−٤٧: فصلت[ ﴾٤٨ مَّ

* * *  
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 .العلامنية والرشعية الدولية
نـزام بالقـتـام وااللــتكـاالح: ةــة الدوليــود بالرشعيـاملقص ة التي ــامليــني العـوا

سة ملنظمة األمم املتحدةعها الدول قامت بوض  , هذه القوانني)١(املؤسِّ
 , لتحقيق رغباهتا; ملعايري وأعراف ومصالح الدول الكربىاُرشعت ِوْفقً 

 وبْسط نفوذها وسيطرهتا, الغرض من وضع هذه ,وضامن مصاحلها
 وتكون هلا ,كم عالقات الدول يف العامل يف السلم واحلرب أن َحت :الترشيعات

الرشعية «ة األوىل يف كل قضية من قضايا العامل, حيث تستمد املرجعي
  . وتستند إليها يف اخلالفات والنازعات, منها األحكام والقرارات»الدولية

العلامنيون يؤمنون هبـذه الـرشعية الدوليـة, ويـدعون الحرتامهـا وااللتـزام 
مـــــون اخلـــــروج عليهـــــا  أو انتهـــــاك حـــــدودها, وهـــــي , أو معارضـــــتها,هبـــــا, وحيرِّ

 ولـــذلك تـــراهم يـــِصفون القـــرارات التـــي ختـــرج مـــن ;م عنـــدهمالقـــانون املعّظـــ
املنظمة العاملية بأهنا رشعية, وكـل مـا خيالفهـا فلـيس بـرشعي عنـدهم ولـو كـان 

  .من دين اهللا ورشعه
                                                 

شأهتا الدول الكربى الكافرة بعـد انتـصارها يف احلـرب العامليـة الثانيـة,  )١( هي منظمة عاملية أ
الغاية منها محاية مصاحلها, والسيطرة عىل العامل, والدفاع عن مبادئ العلامنية, واالجـتامع 

 .عىل حماربة كل من يقف ضدها; لتكون السيادة هلا وحدها
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ه ال ُيسمح أليِّ ومعلومٌ   دولـة الـدخول يف عـضوية األمـم املتحـدة حتـى  أ
حةً   والتـسليم لـه, فكـل دولـة عـضو يف ,مـه واحرتا , التزامها بميثاقهاتعلن رصا

فقتهـــا , العرتافهـــا بـــه;هيئـــة األمـــم املتحـــدة تعتـــرب مؤمنـــة هبـــذا الطـــاغوت  وموا
  . واحتكامها إليه,عليه

الـرشعية «وال عجب أن يؤمن العلامنيون املنتـسبون لإلسـالم بـام يـسمونه 
فـــــضني لـــــدين اهللا مـــــن ,»الدوليـــــة زعـــــامء اليهـــــود  فهـــــي قـــــرارات إخـــــواهنم الرا

  . وغريهمنصارى والشيوعينيوال
 مل يأذن به اهللا, وال يتحاكم إليـه, ويـؤمن بـأن أما املسلم فال يعرتف برشعٍ 

  إىل الطــاغوت وإيــامنٌ احــرتام الــرشعية الدوليــة وميثاقهــا والتحــاكم إليــه حتــاكمٌ 
لَمۡ  ﴿: بـه, قـال اهللا تعـاىل

َ
َ  تَرَ  أ ِ ِينَ ٱ إ نَُّهمۡ  ُعُمونَ يَزۡ  لَّ

َ
ْ  أ ٓ بِمَ  َءاَمُنوا نزَِل  ا

ُ
 َك إَِلۡـ أ

 ٓ نزَِل  َوَما
ُ
ن يُرِيـُدونَ  لَِك َقبۡ  ِمن أ

َ
ْ َيَتَحـاَكُموٓ  أ َ  ا ِ ٰ ٱ إ ِمـُروٓ  َوقَـدۡ  ُغـوتِ لطَّ

ُ
ْ أ ن ا

َ
 أ

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

ِينَ ٱ إِنَّ  ﴿: وقـال اهللا تعـاىل ْ تَدُّ رۡ ٱ لَّ ٰٓ  وا َ دۡ  َ
َ
ٰ أ َ  َما دِ َبعۡ  ّمِنۢ  رِهِمَب  لَُهـمُ  تَبَيَّ

ۡ ٱ يۡ ٱ ُهَدىل َل  نُ َطٰ لشَّ مۡ  لَُهمۡ  َسوَّ
َ
ٰ  ٢٥ لَُهمۡ  َلٰ َوأ نَُّهمۡ  لَِك َذ

َ
ْ  بِأ ِينَ  قَالُوا ْ  لِلَّ  َمـا َكرُِهوا

َل  ُ ٱ نَزَّ  ٱ ِض َبعۡ  ِف  َسُنِطيُعُكمۡ  َّ
َ
ُ ٱوَ  رِۖ مۡ ۡل  إَِذا َف فََكۡيـ ٢٦ ارَُهـمۡ إِۡسَ  لَمُ َيعۡ  َّ

تۡ  ۡ ٱ ُهمُ تَوَفَّ دۡ  وُُجوَهُهمۡ  ُبونَ يَۡضِ  ئَِكةُ َمَلٰٓ ل
َ
ٰ َوأ ٰ  ٢٧ َرُهمۡ َب نَُّهمُ  لِـَك َذ

َ
ْ ٱ بِـأ َبُعـوا ٓ  تَّ  َمـا

سۡ 
َ
َ ٱ َخَط أ َّ  ْ ٰ رِۡض  َوَكرُِهوا حۡ  ۥنَهُ َو

َ
عۡ  َبَط فَأ

َ
:  وقـال,]٢٨−٢٥: حممـد[ ﴾٢٨ لَُهمۡ َمٰ أ
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َهاَيٰٓ  ﴿ يُّ
َ
ِينَ ٱ أ ْ َءاَمُنوٓ  لَّ ْ  إِن ا ِينَ ٱ ّمِنَ  افَرِيقٗ  تُِطيُعوا ْ  لَّ وتُوا

ُ
 يَـُردُّوُكم َب ِكَتٰـلۡ ٱ أ

      .]١٠٠: آل عمران[ ﴾١٠٠ فِرِينَ َكٰ  نُِكمۡ إِيَمٰ  دَ َبعۡ 

 .هللاما أنزل اغري العلامنية واحلكم ب
 أحكـــــــام اهللا  هللا حيـــــــتِّم عليـــــــه أن يتلقـــــــى كـــــــلَّ إســـــــالمهاملـــــــسلم يعـــــــرف أن 

صديق والقبــول والرضــا والتــسليم واالنقيــاد, وتــرشيعاته وأحكــام رســوله بالتــ
ة نفــــسه ويف مجيــــع معامالتــــه وشــــئون م هبــــا ويتحــــاكم إليهــــا يف خاّصــــوأن حيُكــــ

قـع منـه تقـد ا ألحكامـه, ثـم هـو مه ورشيعتـه مـصدرً حياته, وأال يتخذ غري حكْ 
وقـــد ال حيكـــم بـــام ,  أو كثـــريةٌ  حلـــدوده قليلـــةٌ  وجتـــاوزاٌت , ألحكـــام اهللاخمالفـــاٌت 
ــزل اهللا فــه بذنبــه, معــصية منــهأ ا , فــال يكــون كــافرً  أو جهــًال , خطــأً , أو مــع اعرتا

 مـن ا, فهو ال جييز لنفـسه وال لغـريه خمالفـة يشءٍ مع بقاء أصل اإليامن عنده ثابتً 
هــا, وال ينكــر باعهــا والعمــل هبــا كلِّ أحكــام اهللا ورســوله, بــل يعتقــد وجــوب اتّ 

لءٍ ا منها, وال يستهني هبا, وال يرفض العمل بـيششيئً  ويغـريِّ يف   منهـا, وال يبـدِّ
زلــت, وال يقبــل رشًعــ بــل يــؤمن هبــا كلِّ , منهــايشءٍ   وال ,ا مل يــأذن بــه اهللاهــا كــام أ
ا غـــري رشيعـــة اهللا, وال مـــه مـــصدرً م إليـــه, وال يتخـــذ حلكْ اكَ  وال يتَحـــ,م بـــهحيُكـــ

م اهللا يكون تأثيمـه عـىل حـسب ل عن حكم اهللا إىل غريه; فإذا خالف حكْ دِ يعْ 
 مــــن غــــري  وجهــــلٍ الــــذي جعلــــه خيــــالف حكــــم اهللا, إن كــــان عــــن خطــــأٍ الــــسبب 
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ه  فـــال إثــم عليـــه, وإن كــان عـــن تقــصري منـــه يف طلــب حكـــم اهللا مــن حمّلـــتقــصريٍ 
 مــــع ا ال اعتقــــادً عمــــًال ا املخالفــــة فإثمــــه عــــىل حــــسب تقــــصريه, أو كــــان متعمــــدً 

ــزل اهللا أهنــا ,إقــراره بذنبــه كفــر  فهــذا هــو الــذي يقــال عــن خمالفتــه للحكــم بــام أ
 ولكنــه مــن كبــائر الــذنوب دون ,دون كفــر, أي كفــر أصــغر غــري خمــرج مــن امللــة

ٓ  ُكـمَيۡ  لَّـمۡ  َوَمـن ﴿: الرشك, وال ينطبق عليه من كل وجـه قولـه تعـاىل  بَِمـا
نَزَل 
َ
ُ ٱ أ ْوَلٰٓ  َّ

ُ
ٰ لۡ ٱ ُهمُ  ئَِك فَأ  فهـذه اآليـة نزلـت فـيمن ,]٤٤: دة املائ[ ﴾٤٤ فُِرونَ َك

 عـــن رشع مـــوا بـــرشع غـــري اهللا بـــديًال  غـــريه, أو حكَ اســـتبدلوا بحكـــم اهللا حكـــم
 يف قـــضية ☺اهللا, فقـــد ذكـــروا يف ســـبب نزوهلـــا قـــصة اليهـــود وجميـــئهم للنبـــي 

اِء بِْن َخزٍِب، قَـاَل الزنـا,  ًمـا☺ُمـرَّ بَلَ اجَّـيِبِّ : َعِن الرَْبَ  )١( نِيَُهـوِديٍّ حُمَمَّ
دُ «: ، َفَقاَل ☺جَمْلُوًدا، فََدَخُهْم  ِ يِف ِكتَـابُِكْم؟َهَكَذا جَتِ ا ، »وَن َحـدَّ الـزَّ

ِ «: َغَعْم، فََدَخ رَُجًال ِمـْن ُعلََمـائِِهْم، َفَقـاَل : قَالُوا نْـُشُدَك بِـابَّ
َ
نْـَزَل أ

َ
ِي أ

َّ  ا
ِ يِف ِكتَابُِكمْ  ا ُدوَن َحدَّ الزَّ َهَكَذا جَتِ

َ
، أ َ َال، َولَـْوَال : قَـاَل » احكَّْوَراَة بَلَ ُمو

نََّك نََشدْ 
َ
افِنَا، فَُكنَّا إَِذا ك رْشَ

َ
ُدُه الرَّْجَم، َولَِكنَُّه َكرُثَ يِف أ ْخرِبَْك، جَنِ

ُ
تيَِن بَِهَذا لَْم أ

، قُلْنَا َقْمنَا َعلَيِْه احْلَدَّ
َ
ِعيَف أ َخْذنَا الضَّ

َ
يَف تََرْكنَاُه، َوإَِذا أ ِ

َخْذنَا الرشَّ
َ
َيَعالَْوا : أ

ٍء نُِقيُمُه بَلَ  ْ َ يِف َوالْوَِضيِع، فََجَعلْنَا احكَّْحِميَم َواجْلَـْتَ فَلْنَْجتَِمْع بَلَ  ِ
 الرشَّ

                                                 

ــ )١( , مْ مَ ه بــاحلُ  وجُهــادً  أي مــسوَّ )يم بمعنــى التــسويدِمــحْ شديد اســم مفعــول مــن التَ بالتــ: (ًام حممَّ
  .وهو الرماد والفحم وكل ما احرتق من النار
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 ِ ْ «: ☺ َماَكَن الرَّْجِم، َفَقاَل رَُسـوُل ابَّ ْمـَرَك إِْذ لَّ ال
َ
ْحيَـا أ

َ
ُل َمـْن أ وَّ

َ
ِّ أ

ُهـمَّ إِ
َماتُوهُ 

َ
نَْزَل اهللاُ »أ

َ
َمَر بِِه فَـرُِجَم، فَـأ

َ
َهـاَيٰٓ ﴿ : ، فَأ يُّ

َ
 ُزنـَك َيۡ  َ  لرَُّسـوُل ٱ أ

ِينَ ٱ ِيـنَ ٱ ِمنَ  رِ ُكفۡ لۡ ٱ ِف  رُِعونَ يَُسٰ  لَّ ْ قَـالُوٓ  لَّ فۡ  َءاَمنَّـا ا
َ
ٰ بِـأ  ِمنتُـؤۡ  َولَـمۡ  هِِهمۡ َو

ِينَ ٱ َوِمنَ  قُلُوُبُهمۛۡ  ْۛ  لَّ ٰ  َهاُدوا ٰ  َكـِذِب لِلۡ  ُعونَ َسمَّ  لَـمۡ  َءاَخـرِينَ  اٍ لَِقـوۡ  ُعونَ َسـمَّ
 
ۡ
وتِيـُتمۡ  إِنۡ  َيُقولُونَ  ۦۖ َمَواِضعِهِ  دِ َبعۡ  ِمنۢ  َكِمَ لۡ ٱ ُيَّرِفُونَ  تُوَكۖ يَأ

ُ
 فَُخـُذوهُ  َذاَهٰـ أ

ْۚ ۡحـٱفَ  هُ تَوۡ تُؤۡ  لَّمۡ  ن ـًدا : ونَ ، َفُقولُـ]٤١: دة املائ[ ﴾َذُروا ، فَـإِْن ☺اْثتُـوا حُمَمَّ
نَْزَل 

َ
ْفتَاُكْم بِالرَّْجِم فَاْحَذُروا، فَأ

َ
َمَرُكْم بِاحكَّْحِميِم َواجْلَْتِ فَُخُذوُه، َوإِْن أ

َ
ُ أ   ابَّ

ٓ  ُكــمَيۡ  لَّــمۡ  َوَمــن ﴿ :َيَعــاىَل  نــَزَل  بَِمــا
َ
ُ ٱ أ ْوَلٰٓ  َّ

ُ
ٰ لۡ ٱ ُهــمُ  ئـِـَك فَأ  ﴾فِــُرونَ َك

ٓ  ُكمَيۡ  لَّمۡ  َوَمن  ﴿،]٤٤ :دة املائ[ نَزَل  بَِما
َ
ُ ٱ أ ْوَلٰٓ  َّ

ُ
ٰ ٱ ُهـمُ  ئِـَك فَأ  ﴾لُِمـونَ لظَّ

ٓ  ُكمَيۡ  لَّمۡ  َوَمن  ﴿،]٤٥:دة املائ[ نـَزَل  بَِما
َ
ُ ٱ أ ْوَلٰٓ فَ  َّ

ُ
 ﴾ِسُقونَ َفٰـلۡ ٱ ُهـمُ  ئِـَك أ

اِر لُكَُّها ]٤٧:دة املائ[   .)١(يِف الُْكفَّ
ب هو  اهللا يف الزاين الثيِّ فون أن حدَّ ون بجريمة الزنا, ويعرِ فاليهود مقرُّ 

اجللد (حكم غري اهللا ) الرجم(ولكنهم استبدلوا بحكم اهللا الرجم, 
حكم اهللا, وهذا هو  عن , وصار هو املعمول به عندهم بدًال )والتحميم

الكفر األكرب املناقض لإليامن باهللا ودينه ورسوله, من فعله فهو من 
   ذلك أو ّل ـ سواء استح,ادتنيـظ الشهـفـم اإلسالم ويتلـافرين وإن كان يزعـالك

                                                 

   . رواه مسلم)١(



                                                                                    
   

íé]†Ïμ‚Ö]æíéÞ^Û×ÃÖ]àÚÝø‰ý]ìð]†e ST

  . آخره كفرٌ  جوازِ  واعتقادُ , ألن هذا الفعل نفسه كفرٌ ;همل يستحلّ 
 االحتكــام هللا وحــده يف احليــاة ا عــىل رفــض تقــوم أساًســفهــيأمــا العلامنيــة 

هـــا, ورفـــض التـــسليم املطلـــق ألمـــره, ورفـــض حتكـــيم رشيعتـــه, وتتخـــذ مـــن كلِّ 
ئـــع املـــرشعني مـــن دون اهللا التـــي هـــي حكـــم اجلاهليـــة  القـــوانني الوضـــعية ورشا

فَُحكۡ  ﴿:  عـن حكـم اهللا, قـال تعـاىلبـديًال 
َ
ۡحـ َوَمنۡ  ُغونَۚ َيبۡ  ِهلِيَّةِ َجٰ لۡ ٱ مَ أ

َ
 َسنُ أ

ِ ٱ ِمنَ   لَّـمۡ  َوَمـن ﴿:  وقـال ,]٥٠: دة املائ[ ﴾٥٠ يُوقُِنونَ  اٖ ّلَِقوۡ  امٗ ُحكۡ  َّ
ٓ  ُكمَيۡ  نـَزَل  بَِما

َ
ُ ٱ أ ْوَلٰٓ  َّ

ُ
ٰ لۡ ٱ ُهـمُ  ئِـَك فَأ : وقـال ,]٤٤ :دة املائ[ ﴾٤٤ فِـُرونَ َك

لَمۡ  ﴿
َ
َ  تَرَ  أ ِ ِينَ ٱ إ نَُّهمۡ  ُعُمونَ يَزۡ  لَّ

َ
ْ  أ ٓ  َءاَمُنوا نـزَِل  بَِما

ُ
ٓ  َك إَِلۡـ أ نـزَِل  َوَمـا

ُ
 ِمـن أ

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

ُ
ْ أ ن ا

َ
ْ يَكۡ  أ  ۦۖ بِـهِ  ُفـُروا

يۡ ٱ َوُيرِيدُ  ن نُ َطٰ لشَّ
َ
ٰ  يُِضلَُّهمۡ  أ ۢ َضَل  يرتكـون حكـم ,]٦٠: النـساء[ ﴾٦٠ ابَعِيـدٗ  َ

ئع البرش ه من رشا ون يف حكمهـم الذين ال يرجعـ, اهللا ويتحاكمون إىل ما سوا
ئع الوضـــــــعية , وتـــــــرشيعهم إىل كتـــــــاب اهللا وســـــــنة رســـــــوله فـــــــالقوانني والـــــــرشا

عها طــــاغوت, والــــذي يتخــــذها مــــصدرً  ا حلكمــــه طــــاغوت, طــــاغوت, ومــــرشِّ
   .واملتحاكم إليها كافر باهللا مؤمن بالطاغوت

ظمــــةوكــــل  ظمــــة طاغوتيــــة علامنيــــةاأل ــــم رشيعــــة اهللا هــــي أ  , التــــي ال حتكِّ
يـــةً يعرشســـواء تركـــت حتكـــيم الـــ ا, فاختـــاذ ت بعـــًض لـــ أو تركـــت بعـــضها وقبِ ,ة كلِّ

 بــام  ُحْكــًام ا مــن أحــد مــصادر القــانون ال ُيعــدُّ  الــرشيعة اإلســالمية مــصدرً أحكــامِ 
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ـــــــــزل اهللا نينهم ;أ ئـــــــــع البـــــــــرش وقـــــــــوا  ألهنـــــــــم يـــــــــساوون بـــــــــني رشيعـــــــــة اهللا ورشا
ـــــ هــــــا ه وحتكيمــــــه يف احليــــــاة كلِّ وأعـــــرافهم, وال يوحــــــدون اهللا بقبــــــول رشعــــــه كلِّ

بعـــد أن لـــوه مـــن رشيعـــة اهللا هـــو مـــا وافـــق أهـــواءهم رفـــض مـــا خالفـــه, ومـــا قبِ و
 االســـتفتاء كغـــريه مـــن  عـــىلَض رِ  وُعـــ,التـــرشيع عليـــه يف جملـــس ُطـــرح للتـــشاور

  .الترشيعات الوضعية
, أو تقبــل بعــضها  تــرفض حكــم اهللا ورشيعتــه مجلــةً العلامنيــة كانــت فــسواءٌ 

  ألن اإلسـالم يقـوم أوًال ;اسـهمن أس هذا يناقض اإلسالم , كلُّ اوترفض بعًض 
عـــــىل رفـــــض االستـــــسالم واالنقيـــــاد واالحتكـــــام لغـــــري اهللا, والكفـــــر بـــــالقوانني 

ئع والدســـاتري الوضـــعية الطاغوتيـــة, والكفـــر بمـــّرش  ال (عيها وأتباعهـــا, والـــرشا
 وقبــول , واالنقيــاد لــه,التــسليم ألمــر اهللايقــوم عــىل , و) الكفــر بالطــاغوت:إهل

 أو , أو االقتــصاد, ســواء يف الــسياسة,هــا يف احليــاة كلِّ باعــه وحتكيمــه واتّ ,رشعــه
 اإليـــــــامن :إال اهللا( أو غريهـــــــا , أو االجـــــــتامع, أو الرياضـــــــة,الثقافـــــــة  أو,الفكـــــــر
 الفاصـــــل بــــني ديـــــن اهللا وســـــائر عـــــىل هــــذا يقـــــوم اإلســــالم, وهـــــو احلــــدُّ  ;)بــــاهللا

:  تعــاىل إال هبــذا, قــال اهللاألديــان األخــرى الباطلــة, وال يكــون اإلنــسان مــسلًام 
رۡ ﴿
َ
َتَفّرِقُونَ  َبابٞ َءأ مِ  َخۡيٌ  مُّ

َ
ُ ٱ أ ٰ لۡ ٱ َّ ارُ لۡ ٱ ِحدُ َو  ۦٓ ُدونِـهِ  ِمـن ُبُدونَ َتعۡ  َما ٣٩ َقهَّ

 ٓ َّ ِ سۡ  إ
َ
ٓ أ يۡ  ءٗ َما ٓ َسمَّ نُتمۡ  ُتُموَها

َ
ٓ  أ ٓ  ؤُُكمَوَءابَـا ـا نـَزَل  مَّ

َ
ُ ٱ أ  إِنِ  نٍۚ َطٰ ُسـلۡ  ِمـن بَِهـا َّ

َّ  مُ كۡ لُۡ ٱ ِ ِ  إ َّ َمرَ  ِ
َ
َّ  أ

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

َ
 َثَ أ
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ــاِس ٱ ــن لَُهــم َمــا﴿ : وقــال ,]٤٠−٣٩: يوســف[ ﴾٤٠ لَُمــونَ َيعۡ  َ  لَّ  ّمِ
َ  َوِلّٖ  ِمن ۦُدونِهِ  َحـدٗ  ۦٓ ِمـهِ ُحكۡ  ِف  كُ يُۡشِ  َو

َ
: قـال كـامو ,]٢٦: الكهـف[ ﴾٢٦ اأ

ٓ  قُۡل  ﴿ َما   إِنَّ
َ
۠ أ َّ  يُوَحٰٓ  لُُكمۡ ّمِثۡ  بََشٞ  نَا َ ِ ٓ  إ َما نَّ

َ
ٰ  أ ٰ  هٞ إَِلٰـ ُهُكمۡ إَِل  َكنَ  َفَمـن ِحـٞدۖ َو

ْ يَرۡ  ٓ  ُجوا ٗ  َمۡل َيعۡ فَلۡ  ۦَرّبِهِ  ءَ لَِقا َ  الِحٗ َصٰ  َعَم ِ  كۡ يُۡشِ  َو َحـدَۢ  ۦٓ َرّبِهِ  بِعَِباَدة
َ
 ﴾١١٠ اأ

م,  دينــه القــيِّ ذلــك هــو,  والعبــادة لــه وحــده, فــاحلكم هللا وحــده,]١١٠: الكهــف[
 مــــن نفــــي الــــرشك يف البــــدفمــــن مل يوحــــد اهللا يف حكمــــه مل يوحــــده يف عبادتــــه, ف

  . كاذبةَزْعُم اإلسالم دعوى باطلة وأمايناحلكم والعبادة سواء, وبغري ذلك ف
 وال يوحــدون يف عبادتــه, بــل هــم , اهللا يف حكمــهيوحــدونوالعلامنيــون ال 

 , وقلـوهبم مستبـرشة بـه,لـرشكأبعد الناس عن التوحيد, صدورهم منرشحة ل
ُ ٱ ُذكِـرَ  َذا ﴿ إذا ُذكر الذين مـن دونـه, فرح وت,تشمئز إذا ذكر اهللا وحده َّ 

زَّۡت شۡ ٱ َدهُ وَحۡ 
َ
ِينَ ٱ قُلُوُب  َمأ ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ  لَّ ِينَ ٱ ُذكِرَ  َذا ِخَرةِۖ ٱب  ۦٓ ُدونِهِ  ِمن لَّ

ــيَسۡ  ُهــمۡ  إَِذا ونَ َتبۡ ٰ  ﴿:  وقــال ,]٤٥: الزمــر[ ﴾٤٥ ِشُ نَّــهُ  لُِكــمَذ
َ
 إَِذا ۥٓ بِأ

ُ ٱ ُدِعَ  ْۚ تُؤۡ  ۦبِـهِ  كۡ يُـۡشَ  ن ُتمۡ َكَفـرۡ  ۥَدهُ وَحۡ  َّ ِ  مُ كۡ لُۡ ٱفَـ ِمُنـوا َّ  َعـِلِّ لۡ ٱ ِ
ــيِ لۡ ٱ عنــدما يــسمعون النــداءات بتوحيــد مــصدر التلقــي , ]١٢: غــافر[ ﴾١٢ َكبِ

ــهوالتــرشيع و ,  والغــمُّ  ويعلــوهم اهلــمُّ , ال حكــم إال هللا ينقبــضون ويتــضايقونأ
واحلريــــــات وإذا ســــــمعوا صــــــوت الــــــرشك ينــــــادي بدولــــــة الدســــــتور والقــــــانون 

ِف  ﴿ : قــــال تعــــاىل بــــه وهتفــــوا لــــه,ا العلــــامين استبــــرشواهــــبمفهوم
َ
ــــوبِِهم أ  قُلُ
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َرٌض  مِ  مَّ
َ
ْ تَابُوٓ رۡ ٱ أ مۡ  ا

َ
ن َيَافُونَ  أ

َ
ُ ٱ َيِيَف  أ ْوَلٰٓ  بَۡل  ۥۚ َورَُسوُلُ  ِهمۡ َعلَيۡ  َّ

ُ
 مُ ـهُ  ئَِك أ

ٰ ٱ      .]٥٠ :النور[ ﴾٥٠ لُِمونَ لظَّ

 .هللالعلامنية والوالء لغري ا
ا هللا  هللا ولرسوله وللمؤمنني, وال يكـون الـدين خالـًص اإلسالمالوالء يف 

حتـــى يكـــون الــــوالء هللا وحـــده دون غـــريه, وعالمــــة الـــوالء هللا أن يكـــون عــــىل 
ا, وغـــري كـــان بعيـــدً اإلســـالم, فاملـــسلم لـــه عـــىل كـــل املـــسلمني حـــق الـــوالء ولـــو 

ِيـنَ ٱ إِنَّ  ﴿: ا, قـال اهللا تعـاىلاملسلم ال والء له وإن كان قريبً  ْ  لَّ قُـوا  دِيـَنُهمۡ  فَرَّ
 ْ ۚ َشۡ  ِف  ُهمۡ ِمنۡ  َت لَّسۡ  اِشَيعٗ  َوَكنُوا ٓ  ٍء َما مۡ  إِنَّ

َ
َ  ُرُهمۡ أ ِ ِ ٱ إ ْ  بَِمـا يُنَّبُِئُهم ُثمَّ  َّ  َكنُـوا

عـام[ ﴾١٥٩ َعلُونَ َيفۡ  ٰ  قَـاَل  ﴿:  وقـال ,]١٥٩: األ ـا ءٞ بَـرِيٓ  إِّنِ  مِ َقـوۡ َي  ّمِمَّ
هۡ  إِّنِ  ٧٨ ُكونَ تُۡشِ  ِي ِهَ وَجۡ  ُت وَجَّ َمٰ ٱ َفَطرَ  لِلَّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َو

َ
ۖ َحنِيفٗ  َض ۡرۡل ٓ  ا ۠  َوَما نَا

َ
 أ

ۡ ٱ ِمنَ  عـام[              ﴾٧٩ كِيَ ُمۡشِ ل َهاَيٰٓ  ﴿ :وقـال ,]٧٩−٧٨ :األ يُّ
َ
ِينَ  ٱأ ْ  لَّ  َءاَمُنـوا

ْ َتتَِّخُذوٓ  َ  ٓ  ا ٰ خۡ  َءُكمۡ َءابَا وۡ  نَُكمۡ َو
َ
ٓ أ ْ سۡ  ٱإِنِ  ءَ ِلَا َ  رَ ُكفۡ لۡ  ٱَتَحبُّوا  نِۚ يَمٰـۡلِ  ٱَ

َُّهم َوَمن ْوَلٰٓ  ّمِنُكمۡ  َيَتَول
ُ
ٰ  ٱُهمُ  ئَِك فَأ روى مـسلم و ،]٢٣: لتوبـةا[ ﴾٢٣ لُِمونَ لظَّ

اَءِة مـنهم ُمَواَالِة الُْمْؤِمِننَي َوُمَقاَطَعِة َلرْيِ بَاُب  :يف صـحيحه  نْ َقـ .ِهْم َوالْـرَبَ
ِ ُت عْ مِ  سَ :اَل  قَ   الَْعاِص ِن َقْمِرو بْ   ، رِسٍّ رْيَ  ِجَهـاًرا َلـ☺ رَُسوَل ابَّ

 «: وُل قُ فَ 
َ
 َال أ

َ
َاءَ  لَيُْسوا يِل ، َفْعيِن فَُالنًا،ِ  إِنَّ آَل أ ِ ْو

َ
ُ مَ غَّ  إِ ، بِأ َ ابَّ  وََصـاِلُح ا َوِلييِّ
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ة اهللا ومـواالة أعدائـه ال جيتمعـان يف قلـب مـسلم, بقـدر , فمـواال)١(»الُْمْؤِمِننيَ 
 اهللا عنــــده, فــــإذا واالهــــم يف ديــــنهم  تــــضعف مــــواالةُ  الكــــافرَ مــــا يــــوايل املــــسلمُ 

ا مـنهم ومل يكـن  أو الركون كـان فـردً , أو الرضا, أو اإلعانة, أو النرصة,باحلّب 
ِ  ُنونَ مِ يُؤۡ  امٗ قَوۡ  َتِدُ  َّ  ﴿: مـن اهللا يف يشء, قـال اهللا تعـاىل ِ ٱب  ِخـرِ ٱ مِ وۡ ۡلَ ٱوَ  َّ

 ٓ ٓ  َمنۡ  دُّونَ يَُوا َ ٱ دَّ َحا ْ َكنُوٓ  َولَوۡ  ۥَورَُسوَلُ  َّ ٓ  ا وۡ  َءُهمۡ َءابَا
َ
بۡ  أ

َ
ٓ أ وۡ  َءُهمۡ َنا

َ
ٰ إِۡخـ أ وۡ  َنُهمۡ َو

َ
 أ

ْوَلٰٓ  َعِشَيَتُهمۚۡ 
ُ
يََّدُهم نَ يَمٰ ۡلِ ٱ قُلُوبِِهمُ  ِف  َكَتَب  ئَِك أ

َ
 ِخلُُهمۡ دۡ َوُيـ ُهۖ ّمِنۡ  بُِروحٖ  َوأ

 ٰ  ٱ تَِهاَتۡ  ِمن رِيَتۡ  ٖت َجنَّ
َ
ٰ نۡ ۡل ۚ  ِلِينَ َخٰ  رُ َه ُ ٱ رَِضَ  فِيَها ْ  ُهمۡ َعنۡ  َّ  هُۚ َعۡنـ َورَُضوا

ْوَلٰٓ 
ُ
ِۚ ٱ ُب ِحزۡ  ئَِك أ َّ  ٓ َ

َ
ِ ٱ َب ِحـزۡ  إِنَّ  أ ۡ ٱ ُهـمُ  َّ  ,]٢٢: املجادلـة[ ﴾٢٢ لُِحـونَ ُمفۡ ل

ِينَ ٱ نَ َولَّوۡ َيتَ  ُهمۡ ّمِنۡ  اَكثِيٗ  تََرىٰ  ﴿:  الــــوق ْۚ  لَّ َمۡت  َما َس َلِئۡ  َكَفُروا  قَدَّ
نُفُسُهمۡ  لَُهمۡ 
َ
ن أ

َ
ُ ٱ َسِخَط  أ ونَ َخٰ  ُهمۡ  َعَذاِب لۡ ٱ َوِف  ِهمۡ َعلَيۡ  َّ ْ  َولَـوۡ  ٨٠ ِلُ  َكنُـوا

ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  ِ ٱب ٓ  لَِّبِّ ٱوَ  َّ نزَِل  َوَما
ُ
َُذوُهمۡ ٱ َما هِ إَِلۡ  أ وۡ  تَّ

َ
ٓ أ ٰ  ءَ ِلَا  ُهمۡ ّمِنۡ  اَكثِيٗ  ِكنَّ َوَل

ـــ ٰ ـــذِ  َّ  ﴿:  وقـــال,]٨١−٨٠: املائـــدة[ ﴾٨١ ِسُقونَ َف ۡ ٱ َيتَِّخ ـــونَ ُمؤۡ ل  ِمُن
ٰ لۡ ٱ وۡ  فِرِينَ َك

َ
ٓ أ ۡ ٱ ُدونِ  ِمن ءَ ِلَا ٰ  َعۡل َيفۡ  َوَمن ِمنَِيۖ ُمؤۡ ل ِ ٱ ِمـنَ  َس فَلَـيۡ  لِـَك َذ  ِف  َّ

ٓ  ءٍ َشۡ  َّ ِ ن إ
َ
ْ  أ ٰ  ُهمۡ ِمنۡ  َتتَُّقوا ۗ ُتَق ُ ٱ مُ َوُيَحـّذِرُكُ  ٗة ِ ٱ َ  ۥۗ َسهُ َنۡفـ َّ ۡ ٱ َّ  َمـِصيُ ل

  .]٢٨: آل عمران[ ﴾٢٨
                                                 

  . رواه مسلم)١(
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لـون ويعـادون عـىل أسـاس اإلسـالم, يؤمنـونوالعلامنيون ال   هبـذا, وال يوا
لـــــون ويعـــــادون عـــــىل أســـــاس الـــــوطن أو احلـــــزب أو غـــــري ذلـــــك, وال  وإنـــــام يوا

 عـــىل مٌ مقـــدّ  فـــالوطن ,ا لفـــارق الـــدين بـــني أبنـــاء الـــوطن الواحـــدُيِعـــريون اهتامًمـــ
الدين, بل يعملون عىل إذابة الفـوارق التـي يقيمهـا اإلسـالم بـني أتباعـه وأتبـاع 
غـريه مـن األديـان, وحيــاولون صـهر اجلميـع يف إطـار واحــد حتـت مظلـة األخــوة 

 وهلذا يؤيدون فكرة التقـارب بـني األديـان, ويعملـون جاهـدين عـىل ;اإلنسانية
فون مــن يــتكلم عــىل تكفــري ِص لــرباء, وَيــحمــو البقيــة الباقيــة مــن عقيــدة الــوالء وا

ـه تكفـريي متـشدد ا للنـاس  تنفـريً , أو إرهـايب متطـرف,الكفار والـرباءة مـنهم بأ
ا ا هلــم عــن اإليــامن الــصحيح بعقيــدة الــوالء والــرباء, وهــم يعلمــون جيــدً وإبعــادً 
ــه كّلــ  الفاصــل بــني املــسلمني والكفــار متّيــع مفهــوم اإلســالم نفــسه ام متّيــع احلــدُّ أ
 املناســـــــب لنـــــــرش تـــــــيح هلـــــــم اجلـــــــوّ  وأُ , والتـــــــبس احلـــــــق بالباطـــــــل, أتباعـــــــهعنـــــــد

 :والعمـــــل هبـــــا بـــــني مـــــن حيملـــــون اســـــم اإلســـــالم, قـــــال اهللا تعـــــاىل ,علامنيـــــتهم
َفَمن ﴿
َ
ۚ فَاِسقٗ  َكنَ  َكَمن اِمنٗ ُمؤۡ  َكنَ  أ ال ـــــ وق,]١٨: الـسجدة[ ﴾١٨ نَ ۥَتوُ يَسۡ  َّ  ا
 :﴿  َۡفَنج

َ
ۡ ٱ َعُل أ ۡ ٱكَ  لِِميَ ُمسۡ ل  ُكُمـونَ َتۡ  َف َكۡيـ لَُكمۡ  َما ٣٥ رِِميَ جۡ مُ ل

 عقيــــــدة الـــــوالء والــــــرباء عنـــــد أكثــــــر  وقـــــد متّيعــــــت ِفْعـــــًال ,]٣٦−٣٥: القلـــــم[ ﴾٣٦
مون الـــوالء للـــوطن عـــىل  ومل يبـــق هلـــا أثـــر ُيـــذكر, ,النـــاس انظـــر إلـــيهم كيـــف يقـــدِّ

ــه مــن حــزب إســالميالــوالء للــدين, فالــذي  والــذي يــّرصح بعلامنيتــه , يــزعم أ
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را حتكــــيم الــــرشيعة أو رفــــضها, هــــذا يقــــول  ليقــــرّ , عــــىل مائــــدة واحــــدةجيلــــسان
 وكالمهــا أخــوان , واآلخــر يقــول ال دخــل للــدين يف الــسياسة,نحكــم بالــرشيعة

  !!, جيمعهام وطٌن واحدانمتحابّ 
 , واملجـــــويس, والـــــشيوعي, واليهـــــودي, والنـــــرصاين, والـــــوثني,فاملـــــسلم

 متـساوون ,ين بمنزلـة واحـدةوالبوذي كل هؤالء وغريهم يف ظل الفكر العلـام
 عــن اآلخــر, , ال متييــز ألحــدٍ يف احلقــوق والواجبــات مــادامو أبنــاء وطــن واحــد

جون هلذا حتـت شـعار الوحـدة الوطنيـة, فـالوالء عنـدهم للـوطن فهـو  وهم يروِّ
 وزعزعـــًة للوحـــدة ,فـــوق اجلميـــع, وهلـــذا يعتـــربون دعـــوة التوحيـــد إثـــارًة للفتنـــة

الــــوالء والــــرباء والتمييــــز بــــني النــــاس عــــىل  فريفــــضون احلــــديث عــــن ,الوطنيــــة
 ألهنــا دعــوة تعمــل ;إىل القوميــة أو الوطنيــةأســاس اإلســالم, وينــادون بالــدعوة 

 أو , أو املكــــان, أو اللغــــة, ومهــــي مــــن اجلــــنسعــــىل جتميــــع النــــاس حتــــت جــــامعٍ 
مـــل التجميـــعصالح, عـــىل أال يكـــون الـــدين عـــامًال املـــ , بـــل الـــدين مـــن  مـــن عوا
 واحلــق أن .ق والــشقاق مــن أكــرب عوامــل التفــرّ  عــامًال عــدّ ر هــذه الــدعوة يُ ومنظــ

ـــــاٍس الوطنيـــــة والقوميـــــة لـــــو أثـــــريت بـــــني  ا يف الـــــشقاق مـــــسلمني لكانـــــت ســـــببً ُأ
فـــسهم مـــن هـــم الـــذين ال جيمعهـــم إال الوطنيـــة والقوميـــة  والتفـــرق, فليـــسألوا أ

  !!قهم اإلسالم??ويفرِّ 
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ه ويكـون لـه الـسلطان يف  ,والعلامنية ال تريد أن يعلو اإلسـالم عـىل مـا سـوا
ا, فهــم يرفــضونه, يرفــضون مــن البدايــة الــدخول حتــت حكــم اهللا األرض مجيًعــ

د عالقــة وســلطانه املطلــق, وقــد فــصلوا بينــه وبــني احليــاة العامــة, وجعلــوه جمــرّ 
ـــــ لـــــه خاصـــــة بـــــني اإلنـــــسان ورّب ه, بحيـــــث ال يكـــــون هلـــــذه العالقـــــة تـــــأثري يف أقوا

  .وأفعاله وسلوكه خارج مكان العبادة
القتال املرشوع عنـد العلامنيـني هـو القتـال للـدفاع عـن املـال أو األرض, و

أما الدفاع عن الدين والعمل عىل نرشه والقتال يف سـبيله, فهـذا عنـدهم عمـل 
ِيــنَ ٱ ﴿ :مـن أعـامل العـدوان واهلمجيــة, قـال اهللا تعـاىل ْ  لَّ  ِف  تِلُــونَ يَُقٰ  َءاَمُنــوا

ِۖ ٱ َسبِيلِ  ِينَ ٱوَ  َّ ْ  لَّ ٰ ٱ َسـبِيلِ  ِف  تِلُـونَ يَُقٰ  َكَفـُروا ْ تِلُـوٓ فََقٰ  ُغـوتِ لطَّ وۡ  ا
َ
ٓ أ  ءَ ِلَـا

يۡ ٱ يۡ ٱ دَ َكۡيـ إِنَّ  نِۖ َطٰ لشَّ  : وقــــــال تعـاىل,]٧٦: النـساء[ ﴾٧٦ َضـعِيًفا َكنَ  نِ َطٰ لـشَّ
ْ  ُٔ ِف ِلُطۡ  يُرِيُدونَ  ﴿ ِ ٱ نُورَ  وا فۡ  َّ

َ
ٰ بِأ ُ ٱوَ  هِِهمۡ َو ِ  ُمتِمُّ  َّ ٰ لۡ ٱ َكرِهَ  َولَوۡ  ۦنُورِه  فِـُرونَ َك

ٰ ٱ َتُونَ يـَـشۡ  ﴿ :, وقــال تعــاىل]٨: الــصف[ ﴾٨ َل ن َوُيرِيــُدونَ  لَةَ لــضَّ
َ
ْ  أ  تَــِضلُّوا

بِيَل ٱ     .  ]٤٤: النساء[ ﴾لسَّ

 .العلامنية وحرية االعتقاد
التؤمن العلامنية بعقيدة التوحيد وشمول عبودية اهللا وحده حلياة 

 احلق ما كان من عند اهللا ها ومعامالته وأخالقه, وال تؤمن بأناإلنسان كلِّ 



                                                                                    
   

íé]†Ïμ‚Ö]æíéÞ^Û×ÃÖ]àÚÝø‰ý]ìð]†e TR

ه باطل وضالل, وال تؤمن بالتلقّ  وما   ما جيبكلِّ يف اهللا وحده ي عن سوا
ٰ  ﴿:  يقولاعتقاده, واهللا  ُ ٱ لُِكمُ فََذ ۖ لَۡ ٱ َربُُّكمُ  َّ  قِّ لَۡ ٱ دَ َبعۡ  َفَماَذا قُّ

 َّ ِ ٰ ٱ إ َل ۖ لضَّ ٰ  ُل نَّ
َ
 ِف  تَُك  َ فَ  ﴿: يقول سبحانه و,]٣٢: يونس[ ﴾٣٢ فُونَ تُۡصَ  فَأ

ّبَِك  ِمن قُّ لَۡ ٱ إِنَّهُ  هُۚ ّمِنۡ  َيةٖ ِمرۡ  ٰ  رَّ كۡ  ِكنَّ َوَل
َ
 ﴾١٧ ِمُنونَ يُؤۡ  َ  لَّاِس ٱ َثَ أ

ٰ   ﴿: اىلـــتعيقــــول و ,]١٧ :هود[ نَّ  لَِك َذ
َ
ِينَ ٱ بِأ ْ  لَّ ْ ٱ َكَفُروا َبُعوا نَّ  ِطَل َبٰ لۡ ٱ تَّ

َ
 َوأ

ِينَ ٱ ْ  لَّ ْ ٱ َءاَمُنوا َبُعوا ّبِِهمۚۡ  ِمن قَّ لَۡ ٱ تَّ ٰ  رَّ ُ ٱ ُب يَۡضِ  لَِك َكَذ مۡ  لِلنَّاِس  َّ
َ
 ﴾٣لَُهمۡ َثٰ أ

  .]٣: حممد[
 , والعلامنية ال تفرق بني عقائد اإلسالم وغريه من العقائد الباطلة

 والتي ,عها اهللاوتنظر إىل العقائد التي َرش واخلرافات واألفكار والنظريات, 
 آراء وأقوال شأهنا شأن دهي من الثوابت يف دين اإلسالم عىل أهنا جمرّ 

 , وتؤمن بأن لكلِّ  وليست مسلَّامت وحقائق ثابتة,العقائد األخرى الباطلة
ه ليس ا طبيعي  حق إنسانٍ  ا يف اعتقاد ما يشاء ولو كان الرشك أو اإلحلاد, وأ
تبيح للفرد حرية  وهلذا فإهنا ;د ما جيب عىل الناس اعتقاده أن حيدِّ ألحدٍ 

ام يشاء, وال حرج عليه يف ذلك, وهي حرية شخصية  باالعتقاد والديانة
 , دان بدين اهللا أو بام يناقضه من األديان, سواءٌ فيهالكل فرد ال دخل لغريه 

ة اجلاهلية الباطلة, وللفرد أن يغريِّ  والنظريات الكفريَّ , واألفكار,والعقائد
لف عقيدته  يوم عقيدة ختاكون له يف كلِّ تدينه وعقيدته كيفام شاء, لو شاء أن 
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 عندهم من احلقوق التي السابقة فله ذلك من غري قيد وال رشط, فهذا احلقُّ 
 للجميع  متاحةٌ  وحريةٌ  مطلٌق  بل هو حقٌّ ,ال جيوز تقييدها أو ختصيصها

 غري أهنا ختالف ذلك واقًعا فهي تتدخل يف حياة الفرد .مكفولة بالقانون
ه خمالفً ,اخلاصة م تفسريات للحياة ينه, وتقدّ ا لد وتفرض عليه العمل بام يرا

عية أهنا   البعد عن  وهي بعيدة كلَّ , علمية ال جمال إلنكارهاققائحمدَّ
احلقائق, وتعترب نفسها رقيبة عىل حياة الناس, فاحلرية التي تعطيها للفرد 

 قال اهللا ية مضبوطة بحدود وقيود ِوْفَق ما يسمح به الفكر العلامين,حرّ 
َفبِ  ﴿: تعاىل

َ
ِ ٱ َمةِ َوبِنِعۡ  ِمُنونَ يُؤۡ  ِطلِ َبٰ لۡ ٱأ ظۡ  َوَمنۡ  ٦٧ ُفُرونَ يَكۡ  َّ

َ
 ِممَّنِ  لَمُ أ

َ  َتَىٰ فۡ ٱ ِ ٱ َ وۡ  َكِذبًا َّ
َ
َب  أ ِ  َكذَّ ا قِّ لَۡ ٱب ٓ  لَمَّ لَيۡ  ۥٓۚ َءهُ َجا

َ
 ىوٗ َمثۡ  َجَهنَّمَ  ِف  َس أ

ٰ ّلِلۡ        .]٦٨−٦٧: العنكبوت[ ﴾٦٨ فِرِينَ َك

 .العلامنية وحرية الرأي والتعبري
ا ﴿ :قـول اهللا ي َّ  لٍ قَـوۡ  ِمن فُِظ يَلۡ  مَّ ِ يۡـ إ  ﴾١٨ َعتِيـدٞ  َرقِيـٌب  هِ َلَ

َ  ﴿:  ويقـول,]١٨ :ق[ مۡ ٱ إِنَّ  مٌۚ ِعۡلـ ۦبِهِ  لََك  َس لَيۡ  َما ُف َتقۡ  َو  َصَ ۡلَـٱوَ  عَ لـسَّ
ْوَلٰٓ  ُكُّ  ُفَؤادَ لۡ ٱوَ 

ُ
ٗ  ُٔ َمـۡس  هُ َعۡنـ َكنَ  ئَِك أ ء[ ﴾٣٦ و َ  ﴿:  ويقـول,]٣٦: اإلرسا  َو

ْ تَ  َ  ُقولُوا ِ ٱ َ َّ  َّ ِ ْ  ﴿: ويقـول, ]١٧١: النـساء[ ﴾قَّ لَۡ ٱ إ  ﴾اَسـِديدٗ  ٗ قَـوۡ  َوقُولُوا
َ  ﴿:  ويقـول,]٧٠: األحزاب[ ْ  َو ۡ  تَِصُف  لَِما َتُقولُوا ل

َ
 َذاَهٰـ َكـِذَب لۡ ٱ ِسنَُتُكمُ أ
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 ٰ َۡفـ َحَرامٞ  َذاَوَهٰ  لٞ َحَل ْ ّلِ وا َ  َتُ ِ ٱ َ ِ ٱ إِنَّ  َكـِذَبۚ لۡ ٱ َّ َ  َتُونَ َيۡفـ يـنَ لَّ ِ ٱ َ َّ 
  .]١١٦: النحل[ ﴾١١٦ لُِحونَ ُيفۡ  َ  َكِذَب لۡ ٱ

ح العلامنيــــة داعيــــة إىل احلريــــة املطلقــــة يف الــــرأي والتعبــــري, وتعتــــرب  وتتــــبجَّ
م أن تقييـدها  إنسان, وتزعُ ا لكلِّ نفسها احلارس األمني هلا, وتراها حقا طبيعي 

  . الطبيعيهبحدود الدين يعني حرمانه من حقِّ 
ه حيِ  ه يف كلِّ  لكلِّ قُّ  واملراد بحرية الرأي والتعبري أ   يشءٍ  فرد أن ُيبدي رأ

فقً  ًض ا أو معرتًض موا ا كـان بـأيِّ ا, وحيق له أ ه وفكره أ  وسـيلة ا أن يعربِّ عن رأ
من وسائل التعبري, فله أن يتكلم ويكتب ويعرتض عىل أي حكـم مـن أحكـام 

ض حتكــــــــيم رشيعتــــــــه, أو يــــــــدعو إىل الكفـــــــــر و يــــــــرفُ اهللا, أو يطعــــــــن يف دينــــــــه, أ
:  يقــــول هــــذا حتــــت شــــعار حريــــة الــــرأي والتعبــــري, واهللا واإلحلــــاد, كــــلُّ 

ِينَ ٱ ّمِنَ  ﴿ ْ  لَّ َواِضعِهِ  َعن َكِمَ لۡ ٱ ُيَّرِفُونَ  َهاُدوا  َناوََعـَصيۡ  َناَسِمعۡ  َوَيُقولُونَ  ۦمَّ
ٰ  َمعٖ ُمسۡ  َغۡيَ  َمعۡ سۡ ٱوَ  ۢ  ِعَناَوَر ۡ  اَلَّ ل

َ
نَُّهـمۡ  َولَـوۡ  ّلِيـنِۚ ٱ ِف  انٗ َوَطعۡ  ِسنَتِِهمۡ بِأ

َ
ْ  أ  قَـالُوا

َطعۡ  َناَسِمعۡ 
َ
َُّهمۡ  اَخۡيٗ  لََكنَ  نَانُظرۡ ٱوَ  َمعۡ سۡ ٱوَ  َناَوأ ۡقـ ل

َ
ٰ  َومَ َوأ ُ ٱ لََّعـَنُهمُ  ِكـنَوَل َّ 

َ  رِهِمۡ بُِكفۡ  َّ  ِمُنـونَ يُؤۡ  فَ ِ ٗ  إ حتريـف كـالم اهللا عـن  ,]٤٦: النـساء[ ﴾٤٦ قَلِـي
ا, ا أو تعريــــًض ا أو معنــــى, والــــسخرية بــــاهللا وآياتــــه ورســــوله تــــرصحيً  لفًظــــدٍ قــــص

 يف ميـزان اهللا يـستحق صـاحبه اللعنـة, وأمـا  هـذا كفـرٌ  كـلُّ ,والطعن يف ديـن اهللا
  .يف ميزان العلامنية فحرية رأي وتعبري
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والعلامنيـــــة ال تعطـــــي هـــــذه احلريـــــة للـــــدعوة إىل التوحيـــــد بقـــــدر مـــــا تعطيـــــه 
ــــ;فــــسوقللــــدعوة للكفــــر وال ا أن الــــدعوة إىل التوحيــــد تعنــــي دً  ألهنــــا ُتــــدرك جّي

  . نقض العلامنية ورفضها من األساس

 .العلامنية واحلرية اجلنسية
 مـــن الرجـــل  فـــرد, فكـــلٌّ ا لكـــلِّ ا طبيعيـــتعتـــِرب العلامنيـــة احلريـــة اجلنـــسية حقـــ

 واملـــرأة يف الـــدين العلـــامين لــــه احلريـــة التامـــة يف اختيــــار الـــسلوك اجلنـــيس الــــذي
حاق واللـــواط ه دون أي ضـــابط مـــن الـــدين, فالزنـــا والـــسِّ   كـــلُّ ,يـــروق لـــه وهيـــوا

 اهللا, واألفعـــال التـــي حيّرمهـــا قـــانون الـــذي رشعـــه كإباحـــة الـــزواج ذلـــك مبـــاٌح 
ل اعتــــداءً   عــــىل احلريــــة العلامنيــــة يف جــــرائم الِعــــرض إنــــام حيّرمهــــا لكوهنــــا تــــشكِّ

ة, حيــث عــرض بــالقوّ  أو هْتــك ال, كــام يف صــورة االغتــصاب,باجلنــسية فحــْس 
  . جنيس مل خيرته بنفسهأن اجلاين قد أرغم املجني عليه عىل سلوكٍ 

ظمـة العلامنيـة إذا كـان برضـا الطـرفني, بـل هـو فالزنا ال ُيعـدّ   جريمـة يف األ
فقــة الــزوج أو الزوجــة, فتجــد أمــرٌ   مبــاح وحريــة شخــصية, وقــد يــشرتطون موا

رفني ومهـــــا غـــــري متـــــزوجني  الطـــــان العقوبـــــات أن الزنـــــا إذا وقـــــع برضـــــيف قـــــانو
نُّهام فـــوق الثامنـــة عـــرشة فـــال يشء علـــيهام, وإن كانـــا متـــزوجني فـــال عقوبـــة وِســـ

  .عليهام ما مل يرفع أحد الزوجني دعوى ضد الزوج اخلائن
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ــنَ ٱوَ  ﴿: يقــول  واهللا ِي ــمۡ  لَّ ــُروِجِهمۡ  ُه ــونَ َحٰ  لُِف َّ  ٥ فُِظ ِ ٰٓ  إ َ َ 
زۡ 
َ
ٰ أ وۡ  ِجِهمۡ َو

َ
يۡ  َملََكۡت  َما أ

َ
ٓ  َتَغٰ ۡبـٱ َفَمـنِ  ٦ َملُـوِميَ  َغـۡيُ  فَإِنَُّهمۡ  ُنُهمۡ َمٰ أ  ءَ َوَرا

 ٰ ْوَلٰٓ  لَِك َذ
ُ
  .]٧−٥: املؤمنون[       ﴾٧ َعاُدونَ لۡ ٱ ُهمُ  ئَِك فَأ

ظمـــــة العلامنيـــــة احلريـــــة املطلقـــــة يف التـــــربج  وارتـــــداء ,وللنـــــساء يف ظـــــل األ
الطـــة الرجـــال  احلريـــة املطلقـــة يف خم وكـــشف العـــورات, وهلـــنَّ ,املالبـــس الفاتنـــة

ًض  مـه اهللا, ا احلرية يف ذلك, وكـلُّ ومصاحبتهم, وللرجال أ  هـذا إباحـة ملـا حرَّ
  .ونٌرش للفوىض والرذيلة وفساد األخالق

نــا نحــتفظ بأخالقنــا وتعــاليم ديننــا, والعلامنيــة مل تفــرض : قــد يقــول قائــل أ
قــع أن العلامنيــة ختتــار التــدرج ك َخه, والوا أســلوب علينــا انحــالل الغــرب وتفــسُّ

 عـــــن طريـــــق وضـــــع ناســـــب أوًال  فهـــــي تـــــوفر املحـــــيط امل,إلفـــــساد املجتمعـــــات
ها, ــليـع عــجِّ ـشـ وحتميها وت,القوانني التي ترعى احلريات الشخصية واإلباحية

ا اُرـهـاعتبــا لامنيَة رش ـفي العــــــة, ويكــــاقيـقية البـالم بالبــــــليم واإلعـعـــل التـكفـــثــم يت
م اهللا أمرً ــم   .ا وحرية شخصيةباًح ا ما حرَّ

 .كالعلامنية وحرية التّملُّ 
ْ  ﴿: ا عــن قــوم شــعيبيقــول اهللا تعــاىل إخبــارً  ــالُوا ــ قَ ٰ َصــلَوٰ  ُب ُشَعيۡ َي

َ
 تَُك أ

 
ۡ
ن ُمُركَ تَأ

َ
ٓ  ُبدُ َيعۡ  َما كَ نَّۡتُ  أ ٓ َءابَا وۡ  ُؤنَا

َ
ن أ

َ
مۡ  ِفٓ  َعَل نَّفۡ  أ

َ
ٰ أ ْۖ نََشٰٓ  َما ِلَاَو نَت  إِنََّك  ُؤا

َ
 َل
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ٰ  ﴿ : وذلك عنـدما قـال هلـم,]٨٧: هود[ ﴾٨٧ ِشيدُ لرَّ ٱ لِيمُ لَۡ ٱ ْ عۡ ٱ مِ َقوۡ َي َ ٱ ُبُدوا َّ 
ٰ  ّمِنۡ  لَُكم َما َ  ۥۖ هُ َغۡيُ  هٍ إَِل ْ  َو ۡ ٱ تَنُقُصوا ۡ ٱوَ  َياَل ِمكۡ ل ٓ  ِمـَياَنۖ ل ٰ  إِّنِ َر

َ
ـۡيٖ  ُكـمأ

 ِبَ
 ٓ َخاُف  ّنِ
َ
ِيٖط  اٖ يَوۡ  َعَذاَب  ُكمۡ َعلَيۡ  أ ٰ  ٨٤ مُّ وۡ  مِ َقوۡ َوَي

َ
ْ أ ۡ ٱ فُوا ۡ ٱوَ  َياَل ِمكۡ ل  ِمَيانَ ل

 ِ َ  ِطۖ قِسۡ لۡ ٱب ْ َتبۡ  َو شۡ  لَّاَس ٱ َخُسوا
َ
ٓ أ َ  َءُهمۡ َيا ْ َثوۡ َتعۡ  َو  ٱ ِف  ا

َ
       ﴾٨٥ ِسِدينَ ُمفۡ  ِض ۡرۡل

  . ]٨٥−٨٤: هود[
بـــاع رشيعتـــه يف  واتّ , وطاعـــة أمـــره, قومـــه إىل عبـــادة اهللا وحـــدهدعــا شـــعيٌب 

 وتطفيـف ,ه مـن الـرشك والظلـمك مـا هـم عليـ وتـرْ ,معامالهتم وشـئون حيـاهتم
وا عليـــه بـــأهنم ,الكيـــل وامليـــزان  والـــبخس والغـــش واإلفـــساد يف األرض, فـــردُّ

 يف أمواهلم يترصفون فيهـا بـام  وأحرارٌ ,ون ما يشاءون يعبدُ , يف عقيدهتمأحرارٌ 
  .يدون, وقالوا له مستهزئني أن ما أمرهم به ال يقوله حليم رشيديرِ 

بـــــاع رشيعـــــة اهللا يف املعــــــامالت, نـــــون باتّ هـــــذه هـــــي نظـــــرة الكفــــــار, ال يؤم
وۡ  ﴿: تأمـل قـوهلم هبا يتناىف مـع احلريـة الشخـصية, دويرون أن التقيُّ 

َ
ن أ

َ
 َعَل نَّفۡ  أ

مۡ  ِفٓ 
َ
ٰ أ ْۖ نَـَشٰٓ  َما ِلَاَو  يف  وأهنـم أحـرارٌ ,, فهـم يـرون أن املـال مـاهلم]٨٧: هـود[ ﴾ُؤا

ْ ﴿: التـرصف فيـه كـيفام شـاءوا, واهللا يقـول نفُِقوا
َ
امِ  َوأ  لَفِيَ َتخۡ مُّسۡ  َجَعلَُكم مَّ

 فالواجب علينا أال , وقد استخلفنا اهللا فيه, فاملال مال اهللا,]٧: احلديد[ ﴾فِيهِ 
فــق رشع اهللا, هــذه نظــرة اإلســالم وتلــك نظــرة  نتــرصف يف مــال اهللا إال بــام يوا

  . العلامنية
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ظمـة العلامنيـة الفـرد احلريـة املطلقـة يف الكـسب والتملـك وال ثـراء متنح األ
بال قيود وال ضوابط وال أخالق, وله احلرية يف إنفاق املـال يف أي جهـة شـاء, 

 والرذيلـــة, ولـــيس للفقـــري أو املـــسكني أو املحتـــاج ذلـــك عـــىل الفـــسادولـــو كـــان 
عهم  يف مــال الغنــي, وال دخــل للــدين يف معــامالت النــاس وعقــودهم وبــيْ حــقٌّ 

ئهم, والدولةُ  ا  وخـصوًص ,وع يف معامالهتـابـاع أحكـام البيـ غري ملَزمـة باتّ ورشا
املعــامالت اخلارجيــة مــع الــدول الكــربى, والربــا هــو عــامد االقتــصاد العلــامين, 
ـــــس البنـــــوك وُتعطـــــى القـــــروض, وهـــــو وســـــيلة رشيفـــــة ومـــــرشوعة  وعليـــــه تؤسَّ

  . عندهم لكسب املال
كرات, وتبـيح بيعهـا كذلك فإن النظم العلامنية تبيح رشب اخلمـور واملـْس 

ءها وامل   .هبا, هكذا كأي سلعة مباحة تدخل يف نظام التغذية تاجرةورشا
هــذه هــي حقيقــة العلامنيــة, نــرتك للقــارئ أن يقــارن بينهــا وبــني مــا عرفــه يف 

  :الفصل األول عن حقيقة اإلسالم, وبعدها جييب عن هذه التساؤالت
  ! هل يمكن أن جتتمع العلامنية مع اإلسالم?

ــــــهــــــل يمكــــــن أن جيتمعــــــا يف شــــــخص واحــــــد فيكــــــون مــــــسلًام  ا يف آن  علامنًي
  !واحد?

  !ا?ا إسالميً ا علامنيً هل يمكن أن جيتمعا يف نظام واحد فيكون نظامً 
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  !ا?ا علامنيً ا إسالميً  بلدً  فيكونُ  واحدٍ هل يمكن أن جيتمعا يف بلدٍ 
ا بـــــه يف آن ا هللا ومـــــرشكً هـــــل يمكـــــن أن يكـــــون الـــــشخص الواحـــــد موحـــــدً 

  واحد?
 واالستــــــسالم ,تــــــرشيعهــــــل يمكــــــن أن جيتمــــــع توحيــــــد اهللا يف احلكــــــم وال

 وإعطـاء الـسيادة , مع إعطاء حق احلكم والترشيع املطلق لغري اهللا,واخلضوع
  ! والرشعية لغري رشيعته?

ا, فهـام طريقـان متباينـان العلامنية نقيض اإلسالم وال يمكن أن جيتمعا أبـدً 
ا, واختيـــار أحـــدمها  ومنهجـــان متغـــايران, وضـــدان ال جيتمعـــان أبـــدً ,ال يلتقيـــان
 أن يــرفض العلامنيــة ويكفــر هبــا, ومــن البــدخــر, مــن اختــار اإلســالم رفــض لآل

 وإن مل يعـــــرتف ,اختـــــار العلامنيـــــة فقـــــد رفـــــض اإلســـــالم وكفـــــر بـــــه شـــــاء أم أبـــــى
كروهـا وجحـدوا , وستظل حقائق,بذلك, هذه حقائق  وإن جهلها الناس وأ

  .هبا
رۡ  ﴿: قال اهللا تعاىل

َ
َتَفّرِقُونَ  َبابٞ َءأ مِ  َخۡيٌ  مُّ

َ
ُ ٱ أ ٰ لۡ ٱ َّ ارُ لۡ ٱ ِحدُ َو  َما ٣٩ َقهَّ

ٓ  ۦٓ ُدونِهِ  ِمن ُبُدونَ َتعۡ  َّ ِ سۡ  إ
َ
ٓ أ يۡ  ءٗ َما ٓ َسمَّ نُتمۡ  ُتُموَها

َ
ٓ  أ ٓ  ؤُُكمَوَءابَا ا نَزَل  مَّ

َ
ُ ٱ أ  بَِها َّ

َّ  مُ كۡ لُۡ ٱ إِنِ  نٍۚ َطٰ ُسلۡ  ِمن ِ ِ  إ َّ َمرَ  ِ
َ
َّ  أ

َ
ْ ُبُدوٓ َتعۡ  أ ٓ  ا َّ ِ ٰ  إِيَّاُهۚ  إ  ّيِمُ قَ لۡ ٱ ّلِينُ ٱ لَِك َذ

 ٰ كۡ  ِكنَّ َوَل
َ
  .]٤٠−٣٩: يوسف[ ﴾٤٠ لَُمونَ َيعۡ  َ  لَّاِس ٱ َثَ أ
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َ  َما دِ َبعۡ  ِمنۢ  لرَُّسوَل ٱ يَُشاقِقِ  َوَمن ﴿:  الــــوق ۡ ٱ َلُ  تَبَيَّ  َوَيتَّبِعۡ  ُهَدىٰ ل
ۡ ٱ َسبِيلِ  َغۡيَ  ِ  ِمنِيَ ُمؤۡ ل ٰ  َما ۦنَُوّلِ ٓ  َجَهـنََّمۖ  ۦلِهِ َونُۡص  تََولَّ  ﴾١١٥ ِصًياَمـ َءۡت وََسـا

  .]١١٥: النساء[
هۡ َيٰٓ  قُۡل  ﴿: ال سـبحانهـــوق

َ
ٰ  ُتمۡ لَـسۡ  بِ ِكَتٰـلۡ ٱ َل أ َ ٰ  ءٍ َشۡ  َ ْ  َحـتَّ  تُقِيُمـوا

ٰ لَّوۡ ٱ ٓ  ِنيَل ۡلِ ٱوَ  ةَ َر نزَِل  َوَما
ُ
ّبُِكۡمۗ  ّمِن ُكمإَِلۡ  أ ٓ  ُهمّمِـنۡ  اَكثِـيٗ  َولََيِيَدنَّ  رَّ ـا  مَّ

نزَِل 
ُ
ّبَِك  ِمن َك إَِلۡ  أ َ  اۖ رٗ َوُكفۡ  انٗ َيٰ ُطغۡ  رَّ   فَـ

ۡ
َ  َس تَـأ ٰ لۡ ٱ مِ َقـوۡ لۡ ٱ َ  ﴾٦٨ فِـرِينَ َك

  .]٦٨: دة املائ[

 .الليربالية فرع عن العلامنية
مــــــــن املـــــــــذاهب املتداولــــــــة يف املجتمعـــــــــات التــــــــي تتـــــــــسمى باملجتمعـــــــــات 

ليــــة, ســــنتطرق إليــــه يف  ــــه ال خيتلــــف عــــن ;عجالــــةاإلســــالمية مــــذهب الليربا  أل
ة العلامنية, وال نريد أن نتوسع يف ذكـر مـا نقلتـه الكتـب سابقه, فالليربالية وليد

واملعـــاجم حـــول معناهـــا, فمنهـــا مـــا وصـــفها عـــىل حقيقتهـــا ومنهـــا مـــا حـــاول أن 
ا مـــا يف األوســـاط  لتكـــون مقبولـــة نوًعـــ;ُخيرجهــا يف ثـــوب مجيـــل يـــسرت بـــه باطلهــا

  .  التي مازالت فيها بقية من تعاليم اإلسالم
ربايل حـــسب مـــا هـــو متـــداول بـــني أهلـــه هـــو  للمـــذهب الليـــالعـــامواملفهـــوم 
  . احلرية املطلقة
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ا يف أن يفعـــل مـــا يـــشاء, ويقـــول مـــا  حـــر اإلنـــسانويقـــصدون هبـــا أن يكـــون 
يــشاء, ويعتقــد مــا يــشاء, وحيكــم بــام يــشاء, فهــي التحــرر املطلــق مــن الــضوابط 

ا, والدينيـــة عـــىل وجـــه اخلـــصوص, فاحلريـــة التـــي تـــدعو إليهـــا واملعـــايري عموًمـــ
  . لية ال ضابط هلا من رشع اهللا, بل ضابطها القانون الوضعيالليربا 

وهــذه النظــرة مــا هــي إال فــرع عــن شــجرة العلامنيــة اخلبيثــة التــي تــؤمن بــأن 
 وال  إهلـــيٍّ  ال ُتقيَّـــد بـــرشعٍ , لكـــل إنـــسان طبيعـــيٌّ حريـــة اإلنـــسان الشخـــصية حـــقٌّ 

نينهم الوضـــعية حتمــــي هــــذه احلريــــات إ ال إذا غـــريه, ويــــزعم العلامنيــــون أن قــــوا
ا حلريـــــاهتم ون بـــــرشع اهللا ضـــــابطً تعارضـــــت مـــــع حريـــــة اآلخـــــرين, فـــــال يرَضـــــ

ون بحدود القانون الوضعي حيث اهلـوى والـشهوات, فهـي  ويرَض ,املزعومة
 وتــشجيع الفــساد ونــرش الرذيلــة حتــت ذريعــة احلريــة ,دعــوى رصحيــة لإلباحيــة

ئفــــة, والتــــي هــــي يف حقيقتهــــا طاعــــة للــــشيطان وعبوديــــة للهــــوى,  اهللا  قــــالالزا
يۡ ٱ َيتَِّخذِ  َوَمن ﴿ :تعـاىل ِ ٱ ُدونِ  ّمِن اَوِلّٗ  نَ َطٰ لشَّ بِيٗنـ اانٗ ُخۡسَ  َخِسَ  َفَقدۡ  َّ  امُّ
يۡ ٱ يَعُِدُهمُ  َوَما َوُيَمّنِيِهۡمۖ  يَعُِدُهمۡ  ١١٩ َّ  نُ َطٰ لشَّ ِ ْوَلٰٓ  ١٢٠ ُغـُروًرا إ

ُ
  ئِـَك أ

ۡ
ٰ َمـأ  ُهمۡ َو

َ  َجَهنَّمُ    .]١٢١−١١٩: النساء[ ﴾١٢١ اَمِيٗص  َهاَعنۡ  َيُِدونَ  َو
ز عليها الليربالية هي حرية االعتقاد, والرأي : واحلريات التي تركِّ

كية الشخصية, وحرية اختيار السلطة وتأسيس والتعبري, وحرية امللْ 
  ا ـهـاسـة برشع اهللا, بل أسـوطـري مضبـها غلُّ ـ, وك)التعددية السياسية(األحزاب 



                                                                                    
   

íé]†Ïμ‚Ö]æíéÞ^Û×ÃÖ]àÚÝø‰ý]ìð]†e UR

 .رالتحرر من قيود الرشع املطهّ 
 :فالعلامنية والليربالية أساسهام نظرية جاهلية مادية إحلادية كفرية مفادهـا

 , عــىل تنظــيم حياتــه بنفــسه قــادرٌ , يف تــرصفاته حــرٌّ , بحياتــهأن اإلنــسان مــستقلٌّ 
لـــيس يف حاجـــة إىل رشع إهلـــي حيكــــم حياتـــه ومعامالتـــه, وأن العقـــل البــــرشي 

م  القــــــرارات التــــــي حتُكــــــ واختــــــاذ, بنفــــــسه عــــــىل إدراك املــــــصالح واملنــــــافعقــــــادرٌ 
بــــاع رشيعــــة اهللا وطاعــــة معـــامالت بنــــي البــــرش مــــع بعــــضهم دون احلاجــــة إىل اتّ 

رســـله, وهـــي إشـــارة إىل تقـــديم وتقـــديس العقـــل املـــادي عـــىل الـــرشع اإلهلـــي, 
 ,م العلامنيون أهنم دعاة العلم والفكر والثقافة والتطور يف كل يشءوهلذا يزعُ 

ــــ  وعــــدم , عــــداهم بــــالتخلف والرجعيــــةد بالقــــديم, ويــــصفون مــــنوعــــدم التقّي
  .االهتامم بالعقل والعلم والفكر

َفَمن ﴿: قال اهللا تعاىل
َ
ٓ  لَمُ َيعۡ  أ َما نَّ

َ
نزَِل  أ

ُ
ّبَِك  ِمن َك إَِلۡ  أ  ُهوَ  َكَمنۡ  قُّ لَۡ ٱ رَّ

عۡ 
َ
َما َمٰٓۚ أ رُ  إِنَّ ْ  َيَتَذكَّ ْولُوا

ُ
 ٱ أ

َ
  .]١٩: الرعد[ ﴾١٩ بِ َبٰ لۡ ۡل

قۡ  ِهَ  لِلَِّت  ِديَيهۡ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َذاَهٰ  إِنَّ  ﴿ :قال تعاىلو
َ
ءاإل[ ﴾َومُ أ    .]٩: رسا

وَ  ﴿ :قـال تعـاىلو
َ
ٓ  فِِهمۡ يَكۡ  لَمۡ  أ ا نَّ

َ
نَزۡلَ  أ

َ
 ِهمۚۡ َعلَـيۡ  َلٰ ُيـتۡ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  اأ

ٰ  ِف  إِنَّ        .]٥١: العنكبوت[ ﴾٥١ ِمُنونَ يُؤۡ  اٖ لَِقوۡ  َرىٰ َوذِكۡ  ةٗ لَرَۡحَ  لَِك َذ
ُ ٱ َمنَّ  لََقدۡ  ﴿ :ىلاــال تعــــــقو َّ  َ ۡ ٱ َ ٗ  فِيِهمۡ  َبَعَث  إِذۡ  ِمنِيَ ُمؤۡ ل  ّمِنۡ  رَُسو

نُفِسِهمۡ 
َ
ْ ـلُ َيتۡ  أ ٰ  مۡ ـهِ َعلَيۡ  وا    ن َمةَ كۡ ۡلِ ٱوَ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ مُ ـَوُيَعّلُِمهُ  َوُيَزّكِيِهمۡ  ۦتِهِ َءاَي
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 ْ ٰ  لَِف  ُل َقبۡ  ِمن َكنُوا بِيٍ  لٖ َضَل   .  ]١٦٤:عمران آل[ ﴾١٦٤ مُّ
َهاَيٰٓ  ﴿ :تعاىل قالو يُّ

َ
ٓ  َقدۡ  لَّاُس ٱ أ وۡ  ُكمَءتۡ َجا ّبُِكمۡ  ّمِن ِعَظةٞ مَّ ٓ  رَّ  ءٞ وَِشَفا

ُدورِ ٱ ِف  لَِّما ِ ٱ لِ بَِفۡض  قُۡل  ٥٧ ِمنِيَ ُمؤۡ ّلِلۡ  ةٞ َورَۡحَ  ىَوُهدٗ  لصُّ  ۦتِهِ َوبِرَۡحَ  َّ
 ٰ ْ َيفۡ فَلۡ  لَِك فَبَِذ ا َخۡيٞ  ُهوَ  رَُحوا   . ]٥٨−٥٧:يونس[ ﴾٥٨ َمُعونَ َيۡ  ّمِمَّ

ٰ  ﴿ :قـال تعــاىلو ُ ٱ ِكــنِ لَّ ٓ  َهدُ يـَـشۡ  َّ نــَزَل  بَِمــا
َ
ــ أ نــَزَلُ  َكۖ إَِلۡ

َ
 ۦۖ ِمــهِ بِعِلۡ  ۥأ

ۡ ٱوَ  ِ  َوَكَفٰ  َهُدونَۚ يَشۡ  ئَِكةُ َمَلٰٓ ل ِ ٱب ِينَ ٱ إِنَّ  ١٦٦ َشِهيًدا َّ ْ  لَّ ْ  َكَفُروا وا  َعـن َوَصـدُّ
ِ ٱ َسبِيلِ  ْ  قَدۡ  َّ ٰ  َضلُّوا ۢ َضَل ِينَ ٱ إِنَّ  ١٦٧ ًدابَعِي َ ْ  لَّ ْ  َكَفُروا  يَُكـنِ  لَـمۡ  َوَظلَُموا

ُ ٱ َ  لَُهمۡ  فِرَ ِلَغۡ  َّ َّ  ١٦٨ َطرِيًقا ِدَيُهمۡ ِلَهۡ  َو ِ ٓ  ِلِينَ َخٰ  َجَهنَّمَ  َطرِيقَ  إ بَـدٗ  فِيَها
َ
 اۚ أ

ٰ  َوَكنَ  َ  لَِك َذ ِ ٱ َ   .   ]١٦٩−١٦٦ :النساء[ ﴾١٦٩ ايَِسيٗ  َّ
م د, وإبعــــاد الـــدين والقــــيَ عـــىل العقــــل املـــادي املجـــرّ  لقـــد أصـــبح االعــــتامد 

 املـذاهب التـي ظهـرت يف واألخالق من أبرز سامت اجلاهلية املعـارصة, فكـلُّ 
أوروبـــا بعـــد حتررهـــا مـــن طغيـــان الكنيـــسة خرجـــت مـــن الفكـــر العقـــالين الـــذي 

 دون احلاجـــة  أمـــرٍ يعتقـــد باســـتقالل العقـــل يف إدراك املـــصالح اإلنـــسانية يف كـــلِّ 
  .دينإىل ال

وبنـاًء عــىل ذلــك قـرروا أن اإلنــسان لــه احلريـة املطلقــة يف اعتقاداتــه وأعاملــه 
 للتحرر التام من كل الضوابط واملعايري والقيم ا ودعوفاته, وسلوكياته وتّرص 
  اهتا ـانون النفس ورغبـق ما ُيْمِليه قـة الدينية, ثم الترصف وفـواملوازين وخاص
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  .من دون قيود
م األغلبيـــــة مـــــن  وحْكـــــ, وعقلــــه وفكـــــره, وهـــــواهوجعلــــوا حريـــــة اإلنـــــسان

 بالــصواب أو اخلطــأ, وهــو القــول الفــصل  يشءٍ األصــوات هــو احلــاكم عــىل كــلِّ 
ٌء عنــدهم عــارض الــرشيعة اإلهليــة أم  يف كــل شــئون حيــاة النــاس العامــة, ســوا

ــــ لت م, وتبــــدّ ام تغــــريت أصــــوات األغلبيــــة تغــــريت األحكــــام والقــــيَ وافقهــــا, كلَّ
  .ةالثوابت بأخرى جديد

ـــه ال يوجـــد حـــقٌّ مطلـــٌق   إال احلريـــة هـــذه املـــذاهب اجلاهليـــة عنـــدما تـــزعم أ
ر بثوابـت القـرآن والـسنة, وبأحكـام الـرشيعة املحكمـة التـي ُفـوالتغري, فإهنـا تكْ 

زهلــا اهللا تعــاىل لتكــون نــورً  ا وهــدى للنــاس إىل يــوم القيامــة, ومــا الــرشيعة إّال أ
ل مهــام تغــري الزمــان واملكــان, قــال بــدّ احلــق املبــني الراســخ الــذي ال يتغــري وال يت

ۡت  ﴿: تعاىل ۚ وََعدۡ  اقٗ ِصدۡ  َرّبَِك  َكَِمُت  َوَتمَّ َل  َّ  ٗ ٰ  ُمَبّدِ ِميعُ ٱ َوُهوَ  ۦۚ تِهِ لَِكَِم  لـسَّ
عـام[ ﴾١١٥ َعلِيمُ لۡ ٱ  قَـاَل  ٖت َبّيَِنٰـ َءايَاُتَنا ِهمۡ َعلَيۡ  َلٰ ُتتۡ  َذا ﴿ : وقـال,]١١٥: األ
ِينَ ٱ ٓ  ونَ جُ يَرۡ  َ  لَّ ٓ َهٰ  َغۡيِ  َءانٍ بُِقرۡ  ِت ئۡ ٱ َءنَالَِقا وۡ  َذا

َ
ۚ  أ ۡلُ ٓ  يَُكـونُ  َمـا قُـۡل  بَّدِ ِ 

نۡ 
َ
َلُ  أ بَّدِ

ُ
ٓ تِلۡ  ِمـن ۥأ تَّبِـعُ  إِنۡ  ِسۖٓ َنۡفـ يِٕ َقـا

َ
َّ  أ ِ ۖ  يُـوَحٰٓ  َمـا إ َّ َ ِ ٓ  إ َخـاُف  إِّنِ

َ
 إِنۡ  أ

  .]١٥: يونس[ ﴾١٥ َعِظيمٖ  اٍ يَوۡ  َعَذاَب  َرّبِ  ُت َعَصيۡ 
نية ابتـدعها قـوم ال ملذاهب ما هـي إال أفكـار ونظريـات  مادّيـهذه ا ة شـهوا

رجعـون فيـه إىل يؤمنون بألوهية اخلالق وعبودية املخلـوق, وال يؤمنـون بيـوم يُ 
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ينون ديـــن احلـــق, مـــن اليهـــود م اهللا ورســـوله, وال يـــدِ مـــون مـــا حـــرّ رِّ اهللا, وال ُحي 
بـادة اهللا تعـاىل وحـده غيتهم أن ُخيرجوا الناس من عوالنصارى والشيوعيني, بُ 

ـــرهيم ومنباتّ  طـــه املـــستقيم إىل عبـــادة مفكِّ ـــرهيم, وإىل اتِّ بـــاع رصا  أهـــوائهم عبـــاظِّ
  . عىل مناهجهم الضالةوالسْري 

ِ ٱ ﴿: قـال اهللا تعـاىل ِيٱ َّ َمٰ ٱ ِف  َما ۥَلُ  لَّ ٰ لسَّ  ٱ ِف  َوَمـا تِ َو
َ
 لٞ َوَوۡيـ ِضۗ ۡرۡل

ٰ ّلِلۡ  ِينَ ٱ ٢ َشِديدٍ  َعَذاٖب  ِمنۡ  فِرِينَ َك نۡ ٱ ةَ َيوٰ لَۡ ٱ َتِحبُّونَ يَسۡ  لَّ َ  َيالُّ ِ ٱ َ  ِخَرة
ونَ  ِ ٱ َسبِيلِ  َعن َوَيُصدُّ ۚ  ُغوَنَهاَوَيبۡ  َّ ْوَلٰٓ  ِعوًَجـا

ُ
ٰ  ِف  ئِـَك أ  ﴾٣ بَعِيـدٖ  َضـَل

ظۡ  َوَمنۡ  ﴿:  وقـال,]٣−٢: إبراهيم[
َ
ـنِ  لَمُ أ َ  َتَىٰ ۡفـٱ ِممَّ ِ ٱ َ َّ  ۚ ْوَلٰٓ  َكـِذبًا

ُ
 ئِـَك أ

ٰ  َرُضونَ عۡ يُ  َ  ٱ َوَيُقوُل  َرّبِِهمۡ  َ
َ
ٰ شۡ ۡل ٓ َهٰٓ  دُ َه َ ِينَ ٱ ءِ ُؤ ْ  لَّ ٰ  َكَذبُوا َ َ  َرّبِِهمۚۡ  َ

َ
 َنةُ لَعۡ  أ

ِ ٱ َّ  َ ٰ ٱ َ ِينَ ٱ ١٨ لِِميَ لظَّ ونَ  لَّ ِ ٱ َسبِيلِ  َعن يَُصدُّ  َوُهـم اِعوَجٗ  ُغوَنَهاَوَيبۡ  َّ
 ِ ِ ٱب     .]١٩ −١٨ :هود[ ﴾١٩ فُِرونَ َكٰ  ُهمۡ  ِخَرة

ه أدنى معرفة بمعنى ألوهية اهللا وعبودية العبـد ومعنـى اإلسـالم ومن لديْ 
ليـــــة باإلســـــالم ومناقـــــضتها لـــــه, فكيـــــف ملـــــسلم أن  هللا يعـــــرف اصـــــطدام الليربا

ــا حــر:يقــول  أفعــل مــا أريــد, وأقــول مــا أريــد, وأعتقــد مــا أريــد, وأحكــم بــام , أ
  .ا هللا, بل هو الكفر البواحهذا ليس إسالمً !  أريد, ورشيعة اهللا ال تلزمني?

فََرَءيۡ  ﴿: قال اهللا تعاىل
َ
َذَ ٱ َمنِ  َت أ ٰ  تَّ ٰ  ۥَههُ إَِل َضلَّهُ  هُ َهَو

َ
ُ ٱ َوأ َّ  ٰ َ َ 

ٰ  وََخَتمَ  مٖ ِعلۡ  َ ٰ  وََجَعَل  ۦبِهِ َوقَلۡ  ۦعِهِ َسمۡ  َ َ َ  ِ   نۢ ـمِ  ِديهِ َيهۡ  نـَفمَ  َوةٗ ِغَشٰ  ۦبََصِه
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ِۚ ٱ دِ َبعۡ   َّ  َ َف
َ
   .]٢٣: اجلاثية[ ﴾٢٣ ُرونَ تََذكَّ  أ

 إن إســـالمنا هللا يعنـــي أن نخـــضع وننقـــاد ونستـــسلم ألمـــره, ونقبـــل رشعـــه 
مــه يف م بــه ونحــاكِ  ونحُكــ,هــابعــه يف حياتنــا كلِّ ونتّ  م إليــه, ونطيــع رســوله ونحكِّ

كـــل مـــا شـــجر بيننـــا, وال يكـــون يف صـــدورنا حـــرج وال ضـــيق جتـــاه أحكـــام اهللا 
 َوَمـا ﴿: والرضـا واملحبـة, قـال اهللا تعـاىلورسوله, بل هـو التـصديق والقبـول 

َ  ِمنٖ لُِمؤۡ  َكنَ  ُ ٱ قََض  إَِذا ِمَنةٍ ُمؤۡ  َو مۡ  ۥٓ َورَُسوُلُ  َّ
َ
ن ًراأ

َ
 َيَةُ ۡلِـٱ لَُهـمُ  يَُكونَ  أ

ۡمــ ِمــنۡ 
َ
َ ٱ ِص َيۡعــ َوَمــن رِهِۡمۗ أ ٰ  َضــلَّ  َفَقــدۡ  ۥَورَُســوَلُ  َّ بِيٗنــ ٗ َضــَل  ﴾٣٦ امُّ

نزَِل  ٌب كَِتٰ  ﴿:  وقـال,]٣٦ :األحـزاب[
ُ
َ  َك إَِلۡ  أ  َحـَرجٞ  رِكَ َصـدۡ  ِف  يَُكـن فَ

ْ ٱ ٢ ِمنِيَ ُمؤۡ لِلۡ  َرىٰ َوذِكۡ  ۦبِهِ  ِلُنِذرَ  هُ ّمِنۡ  ٓ  تَّبُِعوا نزَِل  َما
ُ
ّبُِكـمۡ  ّمِـن ُكـمإَِلۡ  أ  رَّ

 َ ْ  َو وۡ  ۦٓ ُدونِـهِ  ِمن تَتَّبُِعوا
َ
ٓ أ ۗ ِلَـا ٗ  َء ـا قَلِـي ُرونَ  مَّ  ,]٣−٢: األعـراف[ ﴾٣ تَـَذكَّ

َ  ﴿: ال ـــــقو ٰ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ  َوَرّبَِك  فَ  ُثمَّ  َنُهمۡ بَيۡ  َشَجرَ  فِيَما ُيَّكُِموكَ  َحتَّ
 َ  ْ نُفِسِهمۡ  ِفٓ  َيُِدوا

َ
ا اَحرَجٗ  أ ْ  َت قََضيۡ  ّمِمَّ   .]٦٥: النساء[ ﴾٦٥ الِيمٗ تَسۡ  َويَُسّلُِموا

ج  جاهليــــة يعيــــشها النــــاس اليــــوم إذا كانــــت احلريــــة عنــــدهم هــــي خــــروأّي 
ه وأعــدى املخلــوق عــن عبوديــة خالقــه والتــزام ْرش  عــه, إىل عبوديــة نفــسه وهــوا

 والتـــزام رشِع عبـــٍد مثلـــه, والعـــدل واملـــساواة عنـــدهم هـــو ,)الـــشيطان(أعدائـــه 
ه ملخلـــوق مـــن خملوقاتـــه, ومـــساواة ؤ وإعطـــا,االعتـــداء عـــىل حـــق اهللا اخلـــالص

 عــن  املخلــوق غنــيٌّ م فــأرقى العلــوم عنــدهم أنْلــاهللا بعبــد مــن عبيــده, وأمــا العِ 
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 !م وبــــئس العــــدل عــــدهلُ ! بئــــست احلريــــة هــــذه.خالقــــه, وحمتــــاج ملخلــــوق مثلــــه
  !هممُ وبئس العلم علْ 

│  
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  الفصل الثالث

 الديمقراطية نقيض اإلسالم
ف هلـــم الديمقراطيـــة حـــسب مـــا جـــاء يف دِ مل يُعـــ  النـــاس بحاجـــة إىل أن نعـــرِّ

 ;القـــانون والـــسياسة مـــا ورد يف كتـــب وحـــسب ,املعـــاجم االنجليزيـــة وغريهـــا
فــسهم ويلمــسوهنا عــن قــرب مــن خــالل أشــكاهلا  ألهنــم أصــبحوا يبارشوهنــا بأ

ا من خالل الكتـب سـيكون أبعـد قة يف الواقع, بل إن التعرف عليها نظريً املطبّ 
  .اعن فهم حقيقتها من التعرف عليها واقعي 

ظمـة  ا تعنـي  الـسائدة يف عاملنـا اليـوم يفـرسها بأهنـالديمقراطيـةإن واقع األ
 ســـــلطة أو ســــيادة الـــــشعب, يعنــــي أن الـــــشعب حيكــــم نفـــــسه حكــــم الــــشعب أو

 ,بنفسه, ويـامرس سـلطته بنفـسه, فالـشعب هـو الـذي لـه الـسلطة العليـا املطلقـة
  . وحق الترشيع املطلق حسب زعمهم,سلطة األمر والنهي

ـــا نه ممـــثًِّال وْ وخيتـــار أفـــراد الـــشعب عـــرب صـــناديق االنتخـــاب مـــن يرَضـــ  ونائًب
ـــعـــنهم  ضـــوهنم هلـــذه املهمَّ ة معرتفـــني هلـــم يف ممارســـة الـــسلطة التـــرشيعية, ويفوِّ
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 وهــو القــانون األســايس )١(الدســتوربحــق التــرشيع نيابــة عــنهم, فيــضعون هلــم 
عـــد الكليـــة فـــسهم بعـــضه مـــن رشيعـــة اهللا وبعـــضه,العـــام والقوا  أو , مـــن عنـــد أ

 ,يت عليـــهضـــونه عـــىل الـــشعب للتـــصوعرِ ا, ويَ مـــن القـــوانني املعمـــول هبـــا ســـابقً 
ه بأغلبيتــــه أُ   ,ة والــــسيادة العليــــا عــــىل كــــل مــــا ســــواهعطيــــت لــــه الــــرشعيَّ فــــإذا أقــــرَّ

ــــــْوا لــــــه رؤوســــــهم,والتــــــزم اجلميــــــع بنــــــصوصه مــــــه , وَحنَ  وأقــــــسموا عــــــىل احرتا
  .والتزامه

لـــة بوضـــع الدســـتور هـــي أعـــىل ســـلطة تـــرشيعية  وتـــسمى ,والـــسلطة املخوَّ
 ,ذه الـسلطة يـسمى الربملـانالسلطة التأسيسية, واملجلس املنتخـب ملامرسـة هـ

 ,جملـس الـشعب  أو,التأسيـسية أو اجلمعية , أو جملس األمة,أو املؤمتر الوطني
 أو املجلـــــس , أو جملـــــس العمـــــوم, أو جملـــــس املستـــــشارين,أو جملـــــس النـــــواب

  . أو جملس الشورى, أو مؤمتر الشعب العام, أو اجلمعية الوطنية,الترشيعي
  ة ــــطـــــلــع دون ســريــشــــتــق الـــحــع بــتــمـــتـ تةــيــعـــريـشــ ترىــــة أخـــطـــــلــاك ســـوهن

                                                 

عـــد واألحكـــام :الدســـتور )١(  هـــو القـــانون األســـايس واحلـــاكم يف الدولـــة, وهـــو جمموعـــة القوا
التــــــرشيعية, والتنفيذيـــــــة, (كــــــم فيهــــــا, وســــــلطاهتا التــــــي حتكــــــم شــــــكل الدولــــــة, ونظـــــــام احل

, وطريقـــة توزيـــع الـــسلطات, وبيـــان اختـــصاصاهتا, ومـــدى ارتباطهـــا ببعـــضها, )والقـــضائية
 . وكذلك بيان حقوق املواطنني وواجباهتم جتاه الدولة وسلطاهتا العامة
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 ,ةـيــــــالـة اإلداريـــــة واملـــــــيـرعـالف واننيـقــــــوال امـــــــكـع األحـــــــهمتها وضـ مـــــ,ربملانـالـــــ
قبـة تنفيـذها, وذلـك يف ـوإلغـ هاـديلـا, وتعريـهــات وغـوبـقـون العــانـوق اؤها ومرا

  . به الدستورحدود ما يسمح
ــــــًض   الــــــسلطة  وهــــــي,اوهنــــــاك ســــــلطات أخــــــرى خارجــــــة مــــــن الــــــشعب أ

 مـا كـل يف القـضاء مهمتهـاالـسلطة القـضائية  تنفيذيـة,ال الـسلطةو ,القـضائية
ريعية, ـالتــش طةـالــسل درهاـتــص التــي والقــوانني ِوْفًقــا لألحكــام عليهــا ُيعــرض
واملحافظــــة عــــىل  اءـام القــــضـأحكــــ بتنفيــــذ امـالقيــــ ومهمتهــــا التنفيذيــــة ةـوالــــسلط
  . النظام

ع بغـري إذن همبعـض حيكم الشعب نفسه بنفـسه لنفـسه, وهبذه الكيفية  يـرشِّ
 يقـــــوم بالتنفيـــــذ همبعـــــض غـــــري اهللا, و حيكـــــم بـــــني النـــــاس بـــــرشعِ همبعـــــضاهللا, و

 . والتطبيق

  .الديمقراطية تطبيق عميل للعلامنية
هــو جمموعــة , هــذا النظــام يــسريون عليــه يف حيــاهتم  للنــاس مــن نظــامٍ البــد

عـــــــد وأحكـــــــام وقـــــــوانني حتُكـــــــ د , وتـــــــنظِّم معـــــــامالهتم,فاهتمم تـــــــّرص قوا  وحتـــــــدِّ
 بعلمــه وعدلــه وحكمتـــه ع اهللا ن حقــوقهم, وقـــد َرش  وتــضمَ ,واجبــاهتم

 رشيعـة أغنـتهم عــن الرجـوع إىل غريهـا لتنظــيم حيـاهتم, وقـد فــرض اهللا هلعبـاد
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حــّرم علــيهم اخلــروج هــا, و وحتكيمهــا يف حيــاهتم كلِّ ,بــاع رشيعتــهده اتّ اعــىل عبــ
 أو الرجوع إىل غريهـا يف كبـري أو صـغري مـن شـئون , أو ترشيع ما خيالفها,عنها

ــ فــسهم دينً ا ا ونظاًمــا ومنهًجــحيــاهتم, فــآمن هبــا فريــق مــن عبــاده وارتــضوها أل
نينهم, ومل يبغـــــوا غريهـــــا  واختـــــذوها مـــــصدرً ,هـــــاحليـــــاهتم كلِّ  ا ألحكـــــامهم وقـــــوا

 شـهد هبـا العـدو قبـل  كريمـةً اء رشفـاء حيـاةً ا أعـزَّ يف ظلهـا أحـرارً , فعاشـوا بديًال 
ا حليـاهتم, الصديق, وكفر هبا فريق من عباده, ورفضوها ومل يرضـوا هبـا منهًجـ

 عنهـــا, فعاشـــوا واختـــذوا مـــن ُزبالـــة أذهـــان البـــرش وأفكـــارهم وأهـــوائهم بـــديًال 
 , ال يعلمـــون إال ظـــاهرا اعـــساء معيـــشة ظنًكـــا أذالء تُ هم بعـــًض د بعـــُض ا يعُبـــعبيـــدً 

  . وهم عن اآلخرة هم غافلون,من احلياة الدنيا
 والفـــصل بـــني ديـــن ,فالعلامنيـــة التـــي قامـــت عـــىل رفـــض حتكـــيم رشيعـــة اهللا

نبهـــا املختلفـــة  الـــذي َرش اهللا  عـــه لعبـــاده واحليـــاة العامـــة للمجتمـــع بجوا
  نظــــامٍ وغريهــــا, احتاجــــت إىلاالقتــــصادية واالجتامعيــــة والــــسياسية والثقافيــــة 

 فكانــــت الديمقراطيــــة هــــي النظــــام , لتنظــــيم حيــــاة النــــاس عــــن اإلســــالمبــــديلٍ 
ا هللا يف ديــن اإلســالم, ا خالــًص طــت الــشعب مــا كــان حقــالبــديل املرتــىض, وأعْ 

 يف الــــسلطة والــــسيادة والتــــرشيع املطلــــق, فــــصار الــــشعب هــــو صــــاحب احلــــقِّ 
هـــا الـــشعبفـــالقرارات واألحكـــام واألوامـــر التـــي ُيقِ   وخيتارهـــا بأغلبيتـــه هـــي ,رُّ

مـه كْ  عن رشع اهللا وُح  بديًال , والسلطان النافذ, واحلكم السائد,بعاملتّ الرشع 
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ــوســلطانه, وجعلــوا حْكــ ب لــه, وســيادة الــشعب فــوق م أغلبيــة الــشعب ال معقِّ
رة, فأحكـــام اهللا غـــري ملِزمـــة عنـــدهم وال ســـلطان هلـــا إال ســـيادة الـــرشيعة املطّهـــ

ا ًمـا ملزِ  قانوًنـهـا صـارت فـإذا أقرّ ,)الشعب(بعد عرضها عىل صاحب السيادة 
, )عنـــدهميف نطـــاق مـــا يـــسمح بـــه الدســـتور األعـــىل (كـــسائر القـــوانني األخـــرى 

ت عليه الـشعب , من أحكام اهللا مل يوافق عليه املّرشعون حكمٍ وكلُّ   ومل يصوِّ
 ال رشعيـة لـه, سـبحان اهللا وتعـاىل عـام يـرشكون علـوا  مـردودٌ بأغلبية هو حكـمٌ 

  .ا كبريً 
 تطبيــق عمــيل ملبــادئ العلامنيــة األساســية, وهــذا فالديمقراطيــة مــا هــي إال

هــــا ال تقــــوم عــــىل أصــــل اإلســــالم هللا  يف مجيــــع الــــنظم الديمقراطيــــة, كلُّ مالحــــظٌ 
بـــاع, بـــل م والـــسيادة والتـــرشيع والطاعـــة املطلقـــة واالتّ وحـــده وإفـــراده يف احلْكـــ

إهنـــا تعطـــي الـــشعب أو مـــن ينـــوب عنـــه حـــق الـــسيادة والتـــرشيع مـــن دون اهللا, 
مـون مـا شـاءوا  رشكاء هللا يف االنقيـاد والطاعـة واالتّ هموجتعلُ  بـاع, ُحيلِّـون وحيرِّ

ـــــ عون األحكـــــام والقـــــوانني التـــــي مـــــه, ويـــــّرش ه اهللا وحرّ غـــــري ملتـــــزمني بـــــام أحّل
 هــــو ه األغلبيــــةتــــومــــا رشعــــوه وأقرَّ  إىل رشيعــــة اهللا, يريــــدون مــــن غــــري رجــــوعٍ 

ام لرشع اهللا وأعظم, به باع كبع دون رشع اهللا, له حق الطاعة واالتّ الرشع املتّ 
زل اهللا وإليه يتحاكمون معرضني عّام ,مونحيكُ    .  أ

  رتف ـ ال تع,ةٌ ـقـطلـ مادةٌ ــعب سيـها الديمقراطية للشـادة التي متنحـهذه السي
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ــــ,بــــأي ســــيادة فوقهــــا أو بجانبهــــا  وال دةٍ  وإن كانــــت ســــيادة اهللا, فهــــي غــــري مقّي
ا هللا وإنـام هـو  املطلـق لـيس خالـًص  التـرشيع بحكم اهللا وسـيادته, وحـقُّ حمدودةٍ 

 , ال ســـلطان وال رشعيـــة لـــه عنـــدهملغـــريه, وهلـــذا جتـــد أن مـــا رشعـــه اهللا 
فقــــة صــــاحب الــــسيادة مــــن الــــشعب ورئيــــسه  وال أحقيــــة لــــه يف احلكــــم إال بموا

مـــه حـه بإقراره لـحـ الذي يمن,ونوابه فة الـرشعية, فـسيادة ـ ويعطيـه صـ,ق اإللـزا
ه عـن رشك . ورشعـه كم اهللاـــوق حــعب فــالش تعـاىل اهللا وتقـّدس وتعظَّـم وتنـزَّ

  .الديمقراطيني وأمثاهلم من املرشكني
هـــــذا األمـــــر جتـــــده يف مجيـــــع الـــــنظم الديمقراطيـــــة مـــــن غـــــري اســـــتثناء, حتـــــى 

ظمــــة التــــي تــــزعم أن الــــرشيعة اإلســــالمية هــــي  املــــصدر الــــرئيس للتــــرشيع, األ
ع, فيكتـــسب مـــا  ال تعتـــِرب رشيعـــة اهللا ملِزمـــة إال بعــفهــي أوًال  هـــا املـــرشِّ د أن يقرَّ

ع من رشيعة اهللا صفة الرشعية بعـد صـدوره مـن صـاحب الـسلطة  أخذه املرشِّ
 وإنــــام ,ا هــــي ال تعتــــرب الــــرشيعة املــــصدر الوحيــــد للتــــرشيعل ذلــــك, وثانًيــــال قْبــــ

تعتربهـــا املـــصدر األول ومعـــه مـــصادر أخـــرى, وال تقـــوم عـــىل توحيـــد مـــصدر 
 ومـــا ,باألحكـــام والقـــوانني واألعـــراف الدوليـــةالتلقـــي والتـــرشيع, بـــل تعـــرتف 

عه املـــنظامت العامليـــة ا الســـتنباط األحكـــام ووضـــع  وجتعـــل منهـــا مـــصدرً ,تـــرشِّ
 لغـري  املطلـق, وهذا اعرتاف بحق التـرشيعا لرشيعة اهللا القوانني رشيكً 

مـــــوا اإلســـــالم عقيـــــدةً ,اهللا ال يـــــستقيم مـــــع حتكـــــيم رشيعـــــة اهللا   ولـــــو أهنـــــم حكَّ
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 وكفـــروا بـــه وبمـــن رشعـــه, قـــال ,ا كـــل رشع خيـــالف رشع اهللا لرفـــضوورشيعـــةً 
ْ ٱ ﴿: اهللا تعـاىل ٓ  تَّبُِعوا نزَِل  َما

ُ
ّبُِكـمۡ  ّمِـن ُكمإَِلۡ  أ َ  رَّ ْ  َو  ۦٓ ُدونِـهِ  ِمـن تَتَّبُِعـوا

وۡ 
َ
ٓ أ ۗ ِلَا ٗ  َء ا قَلِي ُرونَ  مَّ ٰ  َك َنٰـَجَعلۡ  ُثـمَّ  ﴿:  وقـال,]٣ :األعـراف[ ﴾٣ تَـَذكَّ َ َ 

ــةٖ  ــنَ  َشِيَع  ٱ ّمِ
َ
ــۡل ــاتَّبِعۡ ٱفَ  رِ ۡم َ  َه ــ تَتَّبِــعۡ  َو ۡه

َ
ٓ أ ِيــنَ ٱ ءَ َوا ــونَ َيعۡ  َ  لَّ  ﴾١٨ لَُم

فَُحكۡ  ﴿ :, وقـال]١٨ :اجلاثيـة[
َ
ۡحـ َوَمـنۡ  ُغـونَۚ َيبۡ  ِهلِيَّةِ َجٰ لۡ ٱ مَ أ

َ
ِ ٱ ِمـنَ  َسنُ أ َّ 

فكـل حكـم أو تـرشيع مل يـأذن بـه اهللا , ]٥٠: املائـدة[ ﴾٥٠ يُوقُِنـونَ  اٖ ّلَِقوۡ  امٗ ُحكۡ 
م اجلاهليــــة, وموقــــف اإلســــالم منــــه واضــــح, وال يمكــــن بحــــال مــــن هــــو حكــــ

األحــوال اجلمــع بــني حكــم اهللا وحكــم اجلاهليــة, أو رشيعــة اهللا وأهــواء البــرش 
 عـــن حكـــم اهللا فقـــد ا مـــن غـــري اهللا بـــديًال  واحـــدً ن َقبِـــل حكـــًام وتـــرشيعاهتم, فَمـــ

ر  ولــو اســتم, وخــرج عــن ديــن اإلســالم, ودخــل يف ديــن اجلاهليــة,أرشك بــاهللا
َ  ﴿: يأخــذ بــاقي األحكــام مــن رشيعــة اهللا, قــال تعــاىل   َو

ۡ
ــأ ْ تَ ــا ُكلُوا ــمۡ  ِممَّ َ  ل

ِ ٱ مُ سۡ ٱ َكرِ يُذۡ  ۗ لَفِـسۡ  ۥنَّهُ  هِ َعلَيۡ  َّ َيٰ ٱ نَّ  ٞق ٰٓ  َلُوُحـونَ  ِطيَ لـشَّ َ ِ وۡ  إ
َ
ٓ أ  ئِِهمۡ ِلَـا

َطعۡ  نۡ  ِدلُوُكۡمۖ ِلَُجٰ 
َ
عـام[ ﴾١٢١ ُكونَ لَُمـۡشِ  إِنَُّكـمۡ  ُتُمـوُهمۡ أ , فالـذين ]١٢١:األ

لون أحكــــام اهللا  وال يلتزمــــون بــــرشيعته هــــم عنــــد اهللا شــــياطني, والــــذين ,يبــــدِّ
يــــــــسمعون هلــــــــم ويطيعــــــــوهنم يف تبــــــــديلهم وتــــــــرشيعهم هــــــــم عنــــــــد اهللا أوليــــــــاء 
الشياطني, واملسلم لو أطاع أولياء الـشياطني فـيام توحيـه إلـيهم شـياطينهم مـن 

ا مـــثلهم وليـــا مـــن أوليـــاء ذن بـــه صـــار مـــرشكً تغيـــري أحكـــام اهللا وتـــرشيع مـــا مل يـــأ
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ه فعل ِفعل املرشكني;الشياطني  وطاعـة , وهو قبـول التـرشيع مـن غـري اهللا, أل
 لغريه يناقض اإلسالم وهيدمـه  باهللا وعبادةٌ غريه يف حتليل حرامه, وهذا رشكٌ 

فقـــــة يف تبـــــديل حكـــــم واحـــــد مــــن أساســـــه, وإن كانـــــت الطاعـــــة واالتّ  بــــاع واملوا
  ).يتةكتحليل امل(

هـــــــــذا هـــــــــو ديـــــــــن اهللا, فهـــــــــل يعـــــــــرف هـــــــــذا العلامنيـــــــــون والـــــــــديمقراطيون 
   !وأتباعهم?

إن واقـــــع الـــــنظم الديمقراطيـــــة يف الـــــدول التـــــي تـــــزعم أن اإلســـــالم دينهـــــا 
والقــــرآن رشيعتهــــا يــــشهد أهنــــا ال تــــؤمن بــــأن حــــق األمــــر والــــسيادة والتــــرشيع 

ائـــصها هللا  هللا وحـــده, أي ال تـــؤمن بـــأن الربوبيـــة بجميـــع خصاملطلـــق خـــالٌص 
 , وحتـريم خمالفتهـا,هـابـاع رشيعـة اهللا يف احليـاة كلِّ وحده, وال تؤمن بوجـوب اتّ 

 ســـواء مــن ِقبـــل أفــراد الــشعب أو ُحّكامـــه ورؤســائه وُقـــضاته, ,واخلــروج عنهــا
, وال تتقّيـد بـه وال حتـتكم إليـه إال يف جـزء ا وعمـًال بع مـا رشعـه اهللا واقًعـوال تتّ 

باعهــــا رشع اهللا يف هــــذا اجلــــزء اليــــسري جــــاء بعــــد يــــسري مــــن احليــــاة العامــــة, واتّ 
فقـــة صـــاحب الـــسلطة والـــسيادة العليـــا   الـــذي ,)الـــشعب(االســتفتاء عليـــه وموا

ه قانونً  ا وُحْكـًام لـه رشعيتـه وقداسـته كغـريه مـن القـوانني, أمـا اجلـزء ا ملِزمً صريَّ
اآلخـــر مـــن احليـــاة وهـــو اجلـــزء األعظـــم فـــال دخـــل لـــدين اهللا يف تنظيمـــه, وإنـــام 

كمــــه القــــوانني الوضــــعية وتــــرشيعات جمــــالس التــــرشيع وقــــرارات امللــــك أو حت
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عً  وهـــي بـــذلك ال تـــؤمن بـــاهللا وحـــده حَكـــًام وال ســـيِّدً .الـــرئيس ا وال ا وال مـــرشِّ
 أو أقل ممـا تعـرتف بـه ,ا, وإنام تعرتف هللا بقدر ما تعرتف به لغريها مطاعً معبودً 

اعـة لغـريه أكثـر ممـا لـه, وعـىل بـاع والطلغريه, فـاحلكم والـسيادة والتـرشيع واالتّ 
هـــــــذا فالديمقراطيـــــــة كفـــــــر بربوبيـــــــة اهللا وألوهيتـــــــه وأســـــــامئه وصـــــــفاته وكتابـــــــه 

 عمـيل  وتطبيـٌق , ووسـيلتها لتحقيـق أهـدافها, عـن العلامنيـةورسوله, وهي فرعٌ 
  .هلا, فالعلامنية هي الفكرة والعقيدة, والديمقراطية هي العمل والتطبيق

 . هللات من عند االديمقراطية دين ولكنها ليس
 من الناس يستنكرون اجلمع بني الديمقراطيـة والعلامنيـة, ويـرون أن كثريٌ 

العلامنيــــــــة تنــــــــاقض اإلســــــــالم بيــــــــنام الديمقراطيــــــــة ال ختالفــــــــه, ولكــــــــن حقيقــــــــة 
قـــــــــع يـــــــــشهد بخـــــــــالف ذلـــــــــك,  الديمقراطيـــــــــة والـــــــــنامذج التطبيقيـــــــــة هلـــــــــا يف الوا

ا لـــدين  متاًمـــمنـــاقٌض   بـــل هـــي ديـــن,فالديمقراطيـــة ليـــست مـــن ديـــن اهللا يف يشءٍ 
 وفـَرض , وبعـث بـه رسـله,ا لعبـادها ومنهًجـاهللا, فدين اهللا هـو مـا رشعـه طريًقـ

 أن خيــــرج عنــــه أو يــــسلك باعــــه, ومل يــــأذن ألحــــدٍ ا ســــلوكه واتّ عــــىل النــــاس مجيًعــــ
غـــريه, فهـــو الطريـــق الوحيـــد الـــذي بـــه تتحقـــق عبوديـــة اهللا, والطريـــق الوحيـــد 

نَّ  ﴿ :اىلاملوصـل إىل رضـا اهللا, قـال اهللا تعـ
َ
ٰ  َذاَهٰ  َوأ ۖ ٱفَ  اَتقِيمٗ ُمسۡ  ِط ِصَر  تَّبُِعوهُ

 َ ْ  َو ُبَل ٱ تَتَّبُِعوا َق  لسُّ ٰ  ۦۚ َسـبِيلِهِ  َعـن بُِكـمۡ  َفَتَفـرَّ ٰ  لُِكـمۡ َذ ـ  ۦبِـهِ  ُكمَوصَّ
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عـام[ ﴾١٥٣ َتتَُّقونَ  لََعلَُّكمۡ  ٓ  ﴿ : وقـال تعـاىل,]١٥٣: األ نَزلۡ  ٌب كَِتٰ  رۚ ال
َ
 َك إَِلۡ  هُ َنٰ أ

لَُمٰـٱ ِمنَ  لَّاَس ٱ رِجَ ِلُخۡ  َ  ِت لظُّ ِ ورِ ٱ إ ٰ  َرّبِِهـمۡ  نِ بِـإِذۡ  لُـّ َ ِ ٰ  إ  َعزِيـزِ لۡ ٱ ِط ِصـَر
ـــدِ لَۡ ٱ فمـــن اختـــار أن يعبـــد اهللا عليـــه أن يـــسلك طريـــق , ]١: إبـــراهيم[ ﴾١ ِمي

 وأن يعبــــــده ,ه أن يوحــــــد اهللا يف عبادتــــــهالعبوديــــــة الــــــذي رشعــــــه اهللا, وعالمُتــــــ
َ ٱ إِنَّ  ﴿ : تعــاىلبــاع رشيعتــه, قــال اهللابطاعــة رســله واتّ  ــوَ  َّ ــمۡ  َرّبِ  ُه  َوَربُُّك

ۚ عۡ ٱفَ  ٰ  َذاَهٰـ ُبُدوهُ ـسۡ  ٞط ِصـَر لَـمۡ  ﴿ : تعـاىلوقـال ,]٦٤: الزخـرف[ ﴾٦٤ َتقِيمٞ مُّ
َ
 أ

عۡ 
َ
ٰ  ُكمۡ إَِلۡ  َهدۡ أ ن َءاَدمَ  َبِنٓ َي

َ
ْ َتعۡ  َّ  أ يۡ ٱ ُبُدوا بِيٞ  َعُدوّٞ  لَُكمۡ  ۥإِنَّهُ  َنۖ َطٰ لشَّ  ٦٠ مُّ

نِ 
َ
ۚ عۡ ٱ َوأ ٰ  َذاَهٰ  ُبُدوِن ِن  قُۡل  ﴿ :وقـال, ]٦١−٦٠ :يس[ ﴾٦١ َتقِيمٞ مُّسۡ  ٞط ِصَر  إِنَـّ

 ٰ ٓ  ِن َهَد ٰ  َرّبِ َ ِ ٰ  إ ٰ إِبۡ  ّمِلَّةَ  اقَِيمٗ  ادِينٗ  َتقِيمٖ مُّسۡ  ٖط ِصَر ۚ َحنِيفٗ  هِيمَ َر  ِمـنَ  َكنَ  َوَما ا
ۡ ٱ ِت  إِنَّ  قُۡل  ١٦١ كِيَ ُمۡشِ ل َ ِ  َوَمَماِت  َيايَ َوَمۡ  َونُُسِك  َص َّ  ١٦٢ لَِمـيَ َعٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ

ٰ  ۥۖ َلُ  َشِيَك  َ  ِمرۡ  لَِك َوبَِذ
ُ
۠  ُت أ نَا

َ
ُل  َوأ وَّ

َ
ۡ ٱ أ عـام[ ﴾١٦٣ لِِميَ ُمـسۡ ل  ,]١٦٣−١٦١: األ

: هــذا هــو دينــه الــذي ارتــضاه للعــاملني ووىص بــه رســله أمجعــني, قــال اهللا تعــاىل
عَ  ﴿ ٰ  َما ّلِينِ ٱ ّمِنَ  لَُكم َشَ ِ ٱوَ  انُوحٗ  ۦبِهِ  َوصَّ وۡ  يٓ لَّ

َ
ٓ َحيۡ أ يۡ  َوَما َك إَِلۡ  َنا  َناَوصَّ

ٰ إِبۡ  ۦٓ بِهِ  ۖ  َوُموَسٰ  هِيمَ َر نۡ  وَِعيَسٰٓ
َ
ْ  أ قِيُموا

َ
َ  ّلِيـنَ ٱ أ ْ  َو قُـوا َ  َكـُبَ  فِيـهِۚ  َتَتَفرَّ َ 

ۡ ٱ ُ ٱ هِۚ إَِلۡ  ُعوُهمۡ تَدۡ  َما كِيَ ُمۡشِ ل ٓ  َمـن هِ إَِلۡ  َتِبٓ َيۡ  َّ  نَمـ هِ إَِلۡـ ِديٓ َوَيۡهـ ءُ يَـَشا
ا أن نـــسري عـــىل املـــنهج  أمرنـــا مجيًعـــفـــاهللا  ,]١٣: الـــشورى[ ﴾١٣ يُنِيـــُب 

دينــه كــام  ُيــرسة, وأن نقــيم وال نحيــد عنــه ُيمنــة والطريــق الــذي رشعــه لنــا, وأّال 
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فسنا منهًجـأقامه رسله من قبل, وهنانا ا بـع رشًعـ ونتّ ,ا غـري منهجـه أن نتخذ أل
ٓ  قُۡل  ﴿ :غري رشعه, قال اهللا تعاىل َمـا ۠  إِنَّ نَـا

َ
َّ  يُـوَحٰٓ  لُُكمۡ ّمِـثۡ  بَـَشٞ  أ َ ِ ٓ  إ َمـا نَّ

َ
 أ

 ٰ ٰ  ُهُكمۡ إَِل ٰ  هٞ إَِل ْ َتقِيُموٓ ۡسـٱفَ  ِحدٞ َو ۗ َتغۡ ۡسـٱوَ  هِ إَِلۡـ ا  ﴾٦ كِيَ ُمـۡشِ ّلِلۡ  لٞ َوَوۡيـ فُِروهُ
ٓ  َتقِمۡ سۡ ٱفَ  ﴿:  وقـال,]٦: فـصلت[ ِمرۡ  َكَما

ُ
َ  َمَعَك  تَاَب  َوَمن َت أ ْۚ َغـوۡ َتطۡ  َو هُ  ا  ۥإِنَـّ

َ  ١١٢ بَِصيٞ  َملُونَ عۡ تَ  بَِما ْ َكُنوٓ تَرۡ  َو َ  ا ِ ِينَ ٱ إ ْ  لَّ ُكمُ  َظلَُموا ارُ ٱ َفَتَمـسَّ  َوَمـا لَـّ
ِ ٱ ُدونِ  ّمِن لَُكم وۡ  ِمـنۡ  َّ

َ
ٓ أ ونَ  َ  ُثـمَّ  ءَ ِلَـا  ,]١١٣−١١٢: هـود[ ﴾١١٣ تُنـَصُ

ٓ  َتقِمۡ ۡســٱفَ  ﴿:  وذلــك قولــه,بــاع مــا رشع اهللافاالســتقامة ال حتــصل إال باتّ   َكَمــا
ــــرۡ  ِم

ُ
, دون جمــــاوزة حــــدود األمــــر والنهــــي واحلــــالل واحلــــرام بزيــــادة أو ﴾َت أ

َ  ﴿: نقــصان, وذلــك قولــه ــوۡ َتطۡ  َو ْۚ َغ مــع احلــذر الــشديد مــن االلتفــات إىل , ﴾ا
بعون ما رشع اهللا مـن الكفـار واملـرشكني, أو امليـل إلـيهم أو الرضـا الذين ال يتّ 

َ  ﴿: بأعامهلم وطريقتهم, وذلك قوله ْ َكُنوٓ تَرۡ  َو َ  ا ِ ِينَ ٱ إ ْ  لَّ , وعاقبـة ﴾َظلَُمـوا
االنحـــراف عـــن الـــرصاط املـــستقيم وجمـــاوزة حـــدود الـــرشع وامليـــل إىل الكفـــار 

ُكمُ  ﴿ :والـرىض بـأعامهلم ِ ٱ ُدونِ  ّمِن لَُكم َوَما لَّارُ ٱ َفَتَمسَّ وۡ  ِمـنۡ  َّ
َ
ٓ أ  ءَ ِلَـا

ونَ  َ  ُثمَّ  ٰ  َك َنٰ َجَعلۡ  ُثمَّ  ﴿:كـام قـال اهللا يف آيـة أخـرى, ﴾تُنَصُ َ  ّمِنَ  َشِيَعةٖ  َ
 ٱ
َ
َ  َهاتَّبِعۡ ٱفَ  رِ مۡ ۡل هۡ  تَتَّبِعۡ  َو

َ
ٓ أ ِينَ ٱ ءَ َوا ْ ُيغۡ  لَـن إِنَُّهمۡ  ١٨ لَُمونَ َيعۡ  َ  لَّ  َعنـَك  ُنـوا

ِ ٱ ِمنَ  ۚ  ٔٗ َشۡي  َّ ٰ ٱ نَّ  ا وۡ  ُضُهمۡ َبعۡ  لِِميَ لظَّ
َ
ٓ أ ُ ٱوَ  ٖضۖ َبعۡ  ءُ ِلَا ۡ ٱ َوِلُّ  َّ  ﴾١٩ ُمتَّقِـيَ ل

 . ]١٩−١٨: اجلاثية[
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هـــــــا  حيـــــــاة الفـــــــرد اخلاصـــــــة واحليـــــــاة العامـــــــة ,فاإلســـــــالم مـــــــنهٌج للحيـــــــاة كلِّ
 وال يكفـي االعتقـاد ,هـاباعه وحده يف احليـاة كلِّ  من اتّ البدو للمجتمع واألمة,

 من اإلذعان حلكمـه والتـسليم لـه, وهـذا هـو البد بل ,بصحته واالنتساب إليه
 االنقيــاد واالستــسالم هللا بقبــول رشعــه معنــى إســالم الوجــه هللا, أي إخــالص

حۡ  َوَمنۡ  ﴿:  ورفض ما خالفـه, قـال اهللا تعـاىل,والتسليم له وحتكيمه
َ
 ادِينٗ  َسنُ أ

سۡ  ّمِمَّنۡ 
َ
ِ  ۥَهـهُ وَجۡ  لَمَ أ َّ ٰ إِبۡـ ِملَّـةَ  تََّبـعَ ٱوَ  ِسنٞ ُمۡـ َوُهـوَ  ِ ۗ َحنِيٗفـ هِيمَ َر َـذَ ٱوَ  ا  تَّ

ُ ٱ ٰ إِبۡــ َّ ٗ  هِيمَ َر بــاع رشع اهللا وتــرك  مــن اتّ البــد ف,]١٢٥: نــساءال[ ﴾١٢٥ َخلِــي
نَّ  ﴿ :ه هللا, قال اهللا تعـاىلباع غريه ليكون الدين كلُّ اتّ  ورفض

َ
ٰ  َذاَهٰ  َوأ  ِط ِصَر

ۖ ٱفَ  اَتقِيمٗ ُمسۡ  َ  تَّبُِعوهُ ْ  َو ُبَل ٱ تَتَّبُِعوا َق  لسُّ ٰ  ۦۚ َسـبِيلِهِ  َعـن بُِكـمۡ  َفَتَفرَّ  لُِكـمۡ َذ
 ٰ ــ ــهِ  ُكمَوصَّ ِ ــمۡ  ۦب ــونَ تَ  لََعلَُّك عــام[ ﴾١٥٣ تَُّق : قــال اهللا تعــاىلو ,]١٥٣: األ

ْ ٱ ﴿ ٓ  تَّبُِعوا نزَِل  َما
ُ
ّبُِكمۡ  ّمِن ُكمإَِلۡ  أ َ  رَّ ْ  َو وۡ  ۦٓ ُدونِهِ  ِمن تَتَّبُِعوا

َ
ٓ أ ۗ ِلَا ٗ  َء ا قَلِي  مَّ

ُرونَ  ٰ  ﴿: ال ـــــــ وق,]٣: األعـراف[ ﴾٣ تََذكَّ ٓ  َتقِمۡ ۡسـٱوَ  ُعۖ دۡ ٱفَ  لَِك فَلَِذ  َكَمـا
ِمرۡ 
ُ
َ  َتۖ أ هۡ  تَتَّبِعۡ  َو

َ
ٓ أ ٓ  َءاَمنُت  َوقُۡل  َءُهۡمۖ َوا نـَزَل  بَِما

َ
ُ ٱ أ ِمـرۡ  بٖۖ كَِتٰـ نِمـ َّ

ُ
 ُت َوأ

عۡ 
َ
ُ ٱ َنُكُمۖ بَيۡ  ِدَل ِل ٓ  َوَربُُّكۡمۖ  َربَُّنا َّ عۡ  َلَا

َ
عۡ  َولَُكمۡ  لَُناَمٰ أ

َ
ـةَ  َ  لُُكۡمۖ َمٰ أ  ُحجَّ

ُ ٱ َنُكُمۖ َوَبيۡ  َنَنابَيۡ  ۖ بَيۡ  َمعُ َيۡ  َّ ۡ ٱ هِ َلۡ  َنَنا    .]١٥: الشورى[ ﴾١٥ َمِصيُ ل
ـــبـــاجلمـــع بـــني اتّ أمـــا  بـــع يف  هللا, فمـــن اتّ ااع رشع اهللا ورشع غـــريه فلـــيس دينً

نـــــب احليـــــاة واحـــــدٍ ا مل يـــــأذن بـــــه اهللا ولـــــو يف جانـــــٍب حياتـــــه رشًعـــــ  يف , مـــــن جوا
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 , أو الصحة, أو الثقافة والرتبية والتعليم, أو االجتامع, أو السياسة,االقتصاد
 وخيـرج عــن , ويـسلك ُسـبل الـضاللة, فـإنام يتَّبـع اهلـوى; أو غريهـا, الرياضـةأو

نۡ  نُِهيُت  إِّنِ  قُۡل  ﴿: اهلدى, قـال اهللا تعـاىل
َ
عۡ  أ

َ
ِيـنَ ٱ ُبدَ أ  ُدونِ  ِمـن ُعونَ تَـدۡ  لَّ

ِۚ ٱ ٓ  قُل َّ تَّبِعُ  َّ
َ
هۡ  أ

َ
ٓ أ ٓ  اإِذٗ  ُت َضـلَلۡ  قَدۡ  َءُكمۡ َوا ۠  َوَمـا نَـا

َ
ۡ ٱ ِمـنَ  أ  ﴾٥٦ َتـِدينَ ُمهۡ ل

عام[ َ  ُهودُ ۡلَ ٱ َعنَك  َضٰ تَرۡ  َولَن ﴿:  وقال,]٥٦: األ َصٰ ٱ َو ٰ  َرىٰ لَـّ  َحـتَّ
ِ ٱ ُهَدى إِنَّ  قُۡل  ِملََّتُهۡمۗ  تَتَّبِعَ  ۡ ٱ ُهوَ  َّ هۡ  َت تََّبعۡ ٱ َولَئِنِ  ُهَدٰىۗ ل

َ
ٓ أ ِيٱ دَ َبۡعـ َءُهمَوا  لَّ

 ٓ ِ ٱ ِمـنَ  لَـَك  َما مِ عِلۡ لۡ ٱ ِمنَ  َءكَ َجا َ  َوِلّٖ  ِمـن َّ  ,]١٢٠:البقـرة[ ﴾١٢٠ نَـِصيٍ  َو
ٰ  ﴿: وقـال نَزلۡ  لَِك َوَكَذ

َ
ۚ َعَربِيّٗ  ًماُحكۡ  هُ َنٰ أ َبۡعـٱ َولَـئِنِ  ا ۡهـ َت تَّ

َ
ٓ أ  َمـا دَ َبۡعـ َءُهمَوا

 ٓ ِ ٱ ِمـنَ  لََك  َما مِ عِلۡ لۡ ٱ ِمنَ  َءكَ َجا َ  َوِلّٖ  ِمـن َّ  وكـل ,]٣٧: الرعـد[ ﴾٣٧ َواقٖ  َو
ظمـتهم وتـرشيعاهتم ما خـالف رشيعـة اهللا مـن مـذاهب الكفـ ار ومنـاهجهم وأ
: ا منهـــا, قـــال اهللا تعــــاىلبـــع شـــيئً  وال نتّ ,فهـــي أهـــواؤهم التـــي ُأمرنـــا أن نجتنبهــــا

ٰ  َك َنٰ َجَعلۡ  ُثمَّ  ﴿ َ  ٱ ّمِنَ  َشِيَعةٖ  َ
َ
َ  َهـاتَّبِعۡ ٱفَ  رِ مۡ ۡل ۡهـ تَتَّبِـعۡ  َو

َ
ٓ أ ِيـنَ ٱ ءَ َوا  َ  لَّ

ها وهذا هـو ديـن  رشيعة اهللا يف احلياة كلِّ باع فإما اتّ .]١٨: اجلاثية[ ﴾١٨ لَُمونَ َيعۡ 
  . ا هللاباع أهواء الذين ال يعلمون وهذا ليس دينً اهللا, وإما اتّ 

 :فـــــاجلمع بـــــني رشع اهللا ورشع غـــــريه هـــــو الـــــرشك بعينـــــه, قـــــال اهللا تعـــــاىل
﴿  َ   َو

ۡ
ْ تَأ ا ُكلُوا ِ ٱ مُ سۡ ٱ َكرِ يُذۡ  لَمۡ  ِممَّ ۗ لَفِـسۡ  ۥنَّهُ  هِ َعلَيۡ  َّ َيٰ ٱ نَّ  ٞق  ِطيَ لـشَّ
ٰٓ  َلُوُحونَ  َ ِ وۡ  إ

َ
ٓ أ َطعۡ  نۡ  ِدلُوُكۡمۖ ِلَُجٰ  ئِِهمۡ ِلَا

َ
 ﴾١٢١ ُكونَ لَُمـۡشِ  إِنَُّكـمۡ  ُتُمـوُهمۡ أ
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عـام[ لَمۡ  ﴿:  , وقـال]١٢١: األ
َ
َ  تَرَ  أ ِ ِينَ ٱ إ نَُّهمۡ  ُعُمونَ يَزۡ  لَّ

َ
ْ  أ ٓ  َءاَمُنـوا  بَِمـا

نزَِل 
ُ
ٓ  َك إَِلۡ  أ نزَِل  َوَما

ُ
ن يُرِيُدونَ  َك لِ َقبۡ  ِمن أ

َ
ْ َيَتَحـاَكُموٓ  أ َ  ا ِ ٰ ٱ إ  َوقَـدۡ  ُغـوتِ لطَّ

ِمُروٓ 
ُ
ْ أ ن ا

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

َ
ٰ  يُـِضلَُّهمۡ  أ ۢ َضـَل  َذا ٦٠ ابَعِيـدٗ  َ

ْ َتَعالَوۡ  لَُهمۡ  قِيَل  ٰ  ا َ ِ ٓ  إ نَزَل  َما
َ
ُ ٱ أ يۡـ لرَُّسـولِ ٱ َ  َّ

َ
ۡ ٱ َت َرأ ونَ  يَ فِقِـُمَنٰ ل  يَـُصدُّ

ٓ  َف فََكيۡ  ٦١ اُصُدودٗ  َعنَك  َصٰـ إَِذا
َ
ـِصيَب ُهمَبتۡ أ َمۡت  بَِمـا مُّ يۡـ قَـدَّ

َ
 ُثـمَّ  ِديِهمۡ أ

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

رة ـثــرت بالكـغـه, ومل يـتـقـيـقــ حىلـــالم عــرف اإلســــن عـه هذا إال مـقـفـوال ي
   .بع غريهلإلسالم وتتّ ب ــسـتـنـي تـتـة الــائلــاهل

انَِيةُ ٱ ﴿: معنـى الـدين يف قولـه  اِن ٱوَ  لزَّ ْ جۡ ٱفَ  لزَّ وا ٰ  ُكَّ  ِلُ  ُهَماّمِنۡ  ِحدٖ َو
َ  ةٖۖ َجۡلَ  ِماْئَةَ    َو

ۡ
  بِِهَما ُكمُخذۡ تَأ

ۡ
ِ ٱ دِيـنِ  ِف  فَةٞ َرأ أي يف حكـم , ]٢: النـور[ ﴾َّ

نيـــة مائـــة جلـــدة هـــو حكـــم اهللا وهـــو دينـــه, وإقامـــة هـــذا  اهللا, فجلـــد الـــزاين والزا
  .احلد هو دين هللا
ٰ  ﴿: وقولـه تعـاىل   َكنَ  َمـا ِلُوُسـَفۖ  نَاكِدۡ  لَِك َكَذ

ۡ
َخـاهُ  ُخـذَ ِلَأ

َ
 دِيـنِ  ِف  أ

ۡ ٱ ــِك ل ٓ  َملِ َّ ِ ن إ
َ
ٓ  أ ــَشا َ ۚ ٱ ءَ ي ُ  وســلطانه ديــن امللــك هــو حكمــه, ]٧٦: يوســف[ ﴾َّ

  .وقضاؤه
 اهللا,  غــري ديــنِ فــالقوانني التــي تعاقــب الــسارق والــزاين بالــسجن هــي ديــنٌ 

  .    اهللا غري دينِ والقوانني التي تبيح للنساء التربج والسفور هي دينٌ 
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ٓ  ﴿ :ه ــــــولـــوق ا نَزۡلَ  إِنَّ
َ
ٓ أ ِ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ َك إَِلۡ  ا َ ٱ ُبدِ عۡ ٱفَ  قِّ لَۡ ٱب  الِـٗص ُمۡ  َّ

 ُ َ  ٢ ّلِينَ ٱ لَّ
َ
ِ  أ َّ َّ  ﴿ :, وقولـه]٣−٢: الزمر[ ﴾الُِصۚ لَۡ ٱ ّلِينُ ٱ ِ ِ ِينَ ٱ إ ْ  لَّ  تَابُوا

ۡص 
َ
ْ َوأ ْ عۡ ٱوَ  لَُحوا ِ  َتَصُموا ِ ٱب خۡ  َّ

َ
ْ َوأ ِ  دِيـَنُهمۡ  لَُصوا َّ الـدين هنـا , ]١٤٦: النـساء[ ﴾ِ

  . معناه الطاعة والتسليم واالنقياد والعبادة
   اٍس بَّ  قَ ِن  ابْ نْ قَ  :ويف احلـديث

َ
ـعَ  لِ اَل  قَـ☺ يِبَّ اجَّ  نَّ أ  هِ مِّ

َ
 ِ  أ

ِريُدُهْم بَلَ لَكَِمٍة ،يَا َقمُّ «: ٍب الِ طَ 
ُ
ِْهـُم الَْعَجـُم تَِدينُ  أ َ

 لَُهُم الَْعَرُب، َوُيؤَدِّي إِ
ْزَيةَ    .   , أي تطيع وختضع هلم العرب)١(»اجْلِ

َ ٱ إِنَّ  ﴿ : وقوله َ  ّلِينَ ٱ لَُكمُ  َطَفٰ ۡص ٱ َّ َّ  َتُموُتنَّ  فَ ِ نُتم إ
َ
 َوأ

الرشيعة,  أي املِّلة أو الطريقة أو املنهج أو ,]١٣٢: البقرة[ ﴾١٣٢ لُِمونَ مُّسۡ 
قۡ  َذُروِنٓ  نُ َعوۡ فِرۡ  اَل ـَوقَ  ﴿: وكذلك قوله

َ
ٓ  ۥٓۖ َربَّهُ  عُ دۡ َوۡلَ  ُموَسٰ  ُتۡل أ َخاُف  إِّنِ

َ
   أ

ن
َ
َل  أ وۡ  دِيَنُكمۡ  ُيَبّدِ

َ
ن أ

َ
 ٱ ِف  ِهرَ ُيظۡ  أ

َ
  .]٢٦: غافر[ ﴾٢٦ َفَسادَ لۡ ٱ ِض ۡرۡل

َداَن اَكنَـْت قُـَريٌْش َوَمـْن « : قَالَـْت ▲َقْن َخئَِشَة  :ويف احلـديث
  .بع طريقتها ومنهجها, أي من اتّ )٢(»... يَِقُفوَن بِالُْمزَْدِلَفةِ ِديَنَها
ئــشــ والائرــائد والشعــه من العقــولـا إياه رسـنـغـه اهللا وبلَّ ــا رشعــ ملُّ ــكــف   ع ــرا

                                                 

   .هذا حديث حسن صحيح:  رواه أمحد, وابن حّبان, والرتمذي وقال)١(
   .يه متفق عل)٢(
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واعهــــــا التــــــي تــــــنظم حيــــــاة املــــــسلمني اخلاصــــــة والعامــــــة  وتــــــضبط ,بمختلــــــف أ
معامالهتم وعالقتهم بغريهم يف السلم واحلرب, هـو الـدين الـذي جيـب علينـا 

ـــبـــه هللاإقامتـــه واالستـــسالم واالنقيـــاد   وال ,ا هللا وحـــده, ومـــا خالفـــه فلـــيس دينً
ــٱ ﴿ :يرضــاه اهللا وال يقبلــه, قــال اهللا تعــاىل كۡ  مَ وۡ ۡلَ

َ
 دِيــَنُكمۡ  لَُكــمۡ  ُت َمۡلــأ

تۡ 
َ
ٰ ۡسـۡلِ ٱ لَُكـمُ  َورَِضـيُت  َمـِت نِعۡ  ُكمۡ َعلَـيۡ  ُت َممۡ َوأ ۚ دِيٗنـ مَ َل  ,]٣ :دة املائ[ ﴾ا

فاالستــــسالم واالنقيــــاد هللا وحــــده بــــام رشع هــــو اإلســــالم, وال يكــــون الرجــــل 
  .  ما خالف اإلسالم باطل حتى يعتقد أن كلَّ مسلًام 

 عــىل االستــسالم هللا وحــده, وعبادتــه وحــده وتــرك عبــادة  مل يقــم ديــنٍ فكــلُّ 
ــ ه, وقبــول رشعــه كلِّ  هــو ديــن جــاهيل ,ه والتــسليم لــه ورفــض مــا خالفــهمــا ســوا

  . وضالٌل باعه والرضا به كفرٌ مناقض لإلسالم, واتّ 
 ,أي من األحكام(عون هلم من الدين فمتى اختذ الناس رشكاء يّرش 

ما مل يأذن )  والطريقة واملنهج والنظام, واحلالل واحلرام,واألوامر والنواهي
 وإن زعموا أهنم يف دينه, وأهنم أولياؤه , فهم ليسوا يف دين اهللا,به اهللا

 الذين كانوا يزعمون أهنم عىل ملة رشكني عن املوأحباؤه, قال اهللا 
مۡ  ﴿:  وأهنم أولياء اهللا,♠إبراهيم

َ
ٰٓ  لَُهمۡ  أ ْ ُشََك ْ  ُؤا  ّمِنَ  لَُهم َشَُعوا

  لَمۡ  َما نِ ّلِيٱ
ۡ
ۚ ٱ بِهِ  َذنۢ يَأ ُ ٰ ٱ نَّ  َنُهۡمۗ بَيۡ  لَُقِضَ  لِ َفۡص لۡ ٱ َكَِمةُ  َ َولَوۡ  َّ  لِِميَ لظَّ
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ِلمٞ  َعَذاٌب  لَُهمۡ 
َ
 وقال اهللا سبحانه عن أهل الكتاب من ,]٢١: الشورى[ ﴾٢١ أ

 وأهنم ,♠اليهود والنصارى الذين يزعمون أهنم عىل ملة إبراهيم
ٰ  ﴿: اؤهأولياء اهللا وأحب ْ َق ِينَ ٱ تِلُوا ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ  لَّ ِ ٱب َّ  َ ِ  َو َ  ِخرِ  ٱمِ وۡ ۡلَ ٱب  َو

ُ  ٱَحرَّمَ  َما ُيَّرُِمونَ  َ ۥ َورَُسوُلُ  َّ ِينَ  ٱِمنَ  قِّ لَۡ  ٱدِينَ  يَِديُنونَ  َو ْ  لَّ وتُوا
ُ
 أ

ٰ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ ْ ُيعۡ  َحتَّ  رٌ ُعَزيۡ  ُهودُ ۡلَ  ٱَوَقالَِت  ٢٩ ِغُرونَ َصٰ  َوُهمۡ  يَدٖ  َعن َيةَ زۡ لِۡ  ٱُطوا
ِ  ٱنُ بۡ ٱ ۡ  ٱَرىلََّصٰ  ٱَوقَالَِت  َّ ِۖ  ٱنُ بۡ  ٱَمِسيحُ ل َّ  ٰ فۡ  لُُهمقَوۡ  لَِك َذ

َ
ٰ بِأ  ونَ  ُٔ ِه يَُضٰ  هِِهۡمۖ َو

ِينَ  ٱَل قَوۡ  ْ  لَّ ۚ َقبۡ  ِمن َكَفُروا ٰ  ُل ۖ  ٱَتلَُهمُ َق ُ َّ  ٰ نَّ
َ
َُذوٓ ٱ ٣٠ فَُكونَ يُؤۡ  أ ْ تَّ حۡ  ا

َ
 َبارَُهمۡ أ

رۡ  َنُهمۡ َبٰ َورُهۡ 
َ
ِ  ٱُدونِ  ّمِن اَبابٗ أ ۡ ٱوَ  َّ ٓ  َيمَ َمرۡ  نَ بۡ  ٱَمِسيحَ ل ِمُروٓ  َوَما

ُ
ْ أ َّ  ا ِ ْ ُبُدوٓ ِلَعۡ  إ  ا

 ٰ ٰ  اهٗ إَِل ٓ  اۖ ِحدٗ َو َّ  ٰ َّ  هَ إَِل ِ اۥ َنهُ َحٰ ُسبۡ  ُهَوۚ  إ   .]٣١−٢٩: التوبة[ ﴾٣١ ُكونَ يُۡشِ  َعمَّ
 ويزعمــــون أهنــــا ال ,يــــاةا للحا ونظاًمــــالــــذين يتخــــذون الديمقراطيــــة منهًجــــ

هللا, وال ا تناقض دين اهللا هم يف احلقيقة ال يعرفون كيـف يكـون الـدين خالـًص 
ز ديــن اهللا عــن غــريه مــن الــضالالت واجلهــاالت التــي حيــسبها  مــا يمّيــونيعرفــ

  . وهي الكفر بعينه,ا هللالناس دينً 
ـــزل هبـــا,هـــل يـــستطيع أن يثبـــت دعـــاة الديمقراطيـــة أهنـــا ممـــا رشعـــه اهللا   وأ

   وأذن فيها لعباده?,هسلطانَ 
ع وحيُكــ ألحــدٍ فهــل أذن اهللا  م مــن عنــده دون أن يرجــع إىل  أن يــرشِّ

  رشيعة اهللا?
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مۡ  ﴿ :قـال اهللا تعـاىل
َ
ٰٓ  لَُهمۡ  أ ْ ُشََك ْ  ُؤا   لَمۡ  َما ّلِينِ ٱ ّمِنَ  لَُهم َشَُعوا

ۡ
 بِـهِ  َذنۢ يَأ

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

  .]٢١: الشورى[
  م من عند نفسه?ل أو حيرّ  أن حيلّ هل أذن اهللا ألحدٍ 

رََءيۡ  قُۡل  ﴿ :قـال اهللا تعـاىل
َ
ٓ  ُتمأ ا نَزَل  مَّ

َ
ُ ٱ أ  هُ ّمِنۡ  ُتمفََجَعلۡ  قٖ ّرِزۡ  ّمِن لَُكم َّ

ٰ  اَحَرامٗ  ٓ  قُۡل  ٗ وََحَل ُ َءا ذِنَ  َّ
َ
مۡ  ۡمۖ لَُكـ أ

َ
َ  أ ِ ٱ َ , ]٥٩: يـونس[ ﴾٥٩ َتُونَ َتۡفـ َّ

َ  ﴿ :وقـال ْ  َو ۡ  تَِصُف  لَِما َتُقولُوا ل
َ
ٰ  َذاَهٰ  َكِذَب لۡ ٱ ِسنَُتُكمُ أ  َحَرامٞ  َذاَوَهٰ  لٞ َحَل

َفۡ  ْ ّلِ وا َ  َتُ ِ ٱ َ ِينَ ٱ إِنَّ  َكِذَبۚ لۡ ٱ َّ َ  َتُونَ َيفۡ  لَّ ِ ٱ َ  لُِحـونَ ُيفۡ  َ  َكـِذَب لۡ ٱ َّ
     .]١١٦: النحل[ ﴾١١٦

  ا من أحكامه? أن يغّري شيئً هل أذن اهللا ألحدٍ 
ِينَ ٱ قَاَل  ٖت َبّيَِنٰ  َءايَاُتَنا ِهمۡ َعلَيۡ  َلٰ ُتتۡ  َذا ﴿ :قـال اهللا تعـاىل  ُجونَ يَرۡ  َ  لَّ

 ٓ ٓ َهٰ  َغۡيِ  َءانٍ بُِقرۡ  ِت ئۡ ٱ َءنَالَِقا وۡ  َذا
َ
ۚ  أ ۡلُ ٓ  يَُكـونُ  َمـا قُـۡل  بَّدِ نۡ  ِ

َ
بَـ أ

ُ
َلُ أ  ِمـن ۥّدِ

ٓ تِلۡ  تَّبِعُ  إِنۡ  ِسۖٓ َنفۡ  يِٕ َقا
َ
َّ  أ ِ ۖ  يُوَحٰٓ  َما إ َّ َ ِ ٓ  إ َخاُف  إِّنِ

َ
 َعـَذاَب  َرّبِ  ُت َعـَصيۡ  إِنۡ  أ

ــوۡ  ْ  ن ﴿:  وقــال تعــاىل,]١٥: يــونس[ ﴾١٥ َعِظــيمٖ  اٍ يَ ــَك َلَفۡ  َكُدوا  َعــنِ  تُِنونَ
ِيٓ ٱ وۡ  لَّ

َ
ٓ َحيۡ أ َـُذوكَ َّ  اذٗ  ۥۖ هُ َغۡيَ  انَ َعلَيۡ  َتِيَ ِلَفۡ  َك إَِلۡ  َنا ٗ  تَّ ٓ َولَـوۡ  ٧٣ َخلِـي َ 
ن
َ
ــثَبَّتۡ  أ ــدتَّ  لََقــدۡ  َك َنٰ ً  ا ٔٗ َشــۡي  ِهــمۡ إَِلۡ  َكنُ تَــرۡ  كِ َذقۡ  اإِذٗ  ٧٤ قَلِــي

َ  َك َنٰــلَّ



                                                                                        
   

íé]†Ïμ‚Ö]æíéÞ^Û×ÃÖ]àÚÝø‰ý]ìð]†eMNO

ِ َيــوٰ لَۡ ٱ َف ِضـعۡ  ۡ ٱ َف َوِضـعۡ  ة           ﴾٧٥ انـَـِصيٗ  َنــاَعلَيۡ  لَـَك  َتِــدُ  َ  ُثـمَّ  َمَمــاتِ ل
ء[   .    ]٧٥−٧٣ :األرسا

   أن خيرج عن حدوده وخيالف رشيعته?هل أذن اهللا ألحدٍ 
ِۚ ٱ ُحُدودُ  َك تِلۡ  ﴿:  قــــال اهللا َ ٱ يُِطعِ  َوَمن َّ  هُ ِخلۡ يُدۡ  ۥَورَُسوَلُ  َّ

 ٰ  ٱ تَِهاَتۡ  ِمن ِريَتۡ  ٖت َجنَّ
َ
ٰ نۡ ۡل ۚ  ِلِينَ َخٰ  رُ َه ٰ  فِيَها  َوَمن ١٣ َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ لَِك َوَذ

َ ٱ ِص َيعۡ   َعَذابٞ  ۥَوَلُ  فِيَها اِلٗ َخٰ  نَاًرا هُ ِخلۡ يُدۡ  ۥُحُدوَدهُ  َوَيَتَعدَّ  ۥَورَُسوَلُ  َّ
ِهيٞ  َ  ِمنٖ لُِمؤۡ  َكنَ  َوَما ﴿:  وقال,]١٤−١٣: النساء[ ﴾١٤ مُّ  قََض  إَِذا ِمَنةٍ ُمؤۡ  َو
ُ ٱ مۡ  ۥٓ َورَُسوُلُ  َّ

َ
ن ًراأ

َ
مۡ  ِمنۡ  َيَةُ ۡلِ ٱ لَُهمُ  يَُكونَ  أ

َ
َ ٱ ِص َيعۡ  َوَمن رِهِۡمۗ أ َّ 

ٰ  َضلَّ  َفَقدۡ  ۥَورَُسوَلُ  بِينٗ  ٗ َضَل  إِن قُۡل  ﴿ :قالو ,]٣٦: األحزاب[ ﴾٣٦ امُّ
َ ٱ ُتِبُّونَ  ُكنُتمۡ  ُ ٱ ُكمُ بِبۡ ُيۡ  تَّبُِعوِن ٱفَ  َّ ُ ٱوَ  ُذنُوَبُكمۚۡ  لَُكمۡ  فِرۡ َوَيغۡ  َّ َّ 

ْ  ۡل ـقُ  ٣١ يمٞ ـرَّحِ  ورٞ ـَغفُ  ِطيُعوا
َ
َ ٱ أ ۖ ـلرَّسُ ٱوَ  َّ ْ وۡ ـتََولَّ  فَإِن وَل َ ٱ فَإِنَّ  ا    بُّ ـِ ُي  َ  َّ

ٰ لۡ ٱ   .  ]٣٢−٣١: ل عمرانآ[ ﴾٣٢ فِرِينَ َك
زلـــــه? أو يتحـــــاكم لغـــــري حكْ هـــــل أذن اهللا ألحـــــدٍ  مـــــه  أن حيكـــــم بغـــــري مـــــا أ

  م رسوله?وحكْ 
نِ  ﴿: قال اهللا تعـاىل

َ
ٓ  َنُهمبَيۡ  ُكمحۡ ٱ َوأ نَزَل  بَِما

َ
ُ ٱ أ َّ  َ ۡهـ تَّبِـعۡ تَ  َو

َ
ٓ أ  َءُهمۡ َوا

ن ُهمۡ َذرۡ حۡ ٱوَ 
َ
ٓ  ِض َبعۡ  َعنۢ  تُِنوكَ َيفۡ  أ نَزَل  َما

َ
ُ ٱ أ ْ تََولَّوۡ  فَإِن َكۖ إَِلۡ  َّ نََّمـا لَمۡ عۡ ٱفَ  ا

َ
 أ

ُ ٱ يُرِيدُ  ن َّ
َ
اِس ٱ ّمِنَ  اَكثِيٗ  نَّ  ُذنُوبِِهۡمۗ  ِض بَِبعۡ  يُِصيَبُهم أ  ٤٩ ِسُقونَ لََفٰـ لَـّ
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فَُحكۡ 
َ
حۡ  َوَمنۡ  ُغونَۚ َيبۡ  يَّةِ ِهلِ َجٰ لۡ ٱ مَ أ

َ
ِ ٱ ِمنَ  َسنُ أ  ﴾٥٠ يُوقُِنـونَ  اٖ ّلَِقوۡ  امٗ ُحكۡ  َّ

    .]٥٠−٤٩: دة املائ[
بيائـــه, بـــه  هـــذا مل يـــأذن كـــلُّ  اهللا ألحـــد, بـــل هـــو مـــن الكفـــر بـــاهللا وبدينـــه وأ

 هـذا أن الديمقراطيـة ال ختـالف وهذا هو واقع الديمقراطيـة, فكيـف يقـال بعـدَ 
  ! دين اهللا?

 ألن مـــــــن يعمـــــــل هبـــــــا ينتـــــــسب لإلســـــــالم, ;ديمقـــــــراطيتهم إســـــــالميةأم أن 
  !! ألهنم ال ينتسبون لإلسالم?;وديمقراطية الغرب جاهلية

 عنهـا العربية هذه التي يـدافعونفام هو الفارق بني الديمقراطية يف الدول 
  والديمقراطية الغربية يف أمريكيا وفرنسا وبريطانيا?

ـــــــــا يف ألـــــــــيس الـــــــــشعب هـــــــــو مـــــــــصدر الـــــــــسلطة وصـــــــــاحب  الـــــــــسيادة العلي
  ديمقراطيتهم كام هو احلال يف الديمقراطية األم?

ألــيس رأي األغلبيــة هــو احلَكــم يف كــل األمــور حتــى يف العمــل بــرشع اهللا, 
  وال تكون الرشيعة نافذة إال بعد رضاهم?

أال خيتــــار الــــشعب مــــن ينوبــــون عنــــه, ويمــــنح مــــن اختــــارهم حــــق الــــسلطة 
دوا لــه الــدين والتــرشيع املطلــق; ليــضعوا لــه الدســ النظــام والــرشع (تور, وحيــدِّ

عوا ما خيالف رشيعة اهللا?)بعاملتّ    , وِمن حقهم أن يرشِّ
هم أهنم حيملون اسم اإلسالم, ومهام فعلوا فهم مسلمون?   !!أم غرَّ
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ارُُكمۡ  ﴿ : اهللا قـال ُكفَّ
َ
ْوَلٰٓ  ّمِنۡ  َخۡيٞ  أ

ُ
مۡ  ئُِكمۡ أ

َ
ٓ  لَُكم أ ٞ بَـَرا  ِف  َءة

ُبرِ ٱ ْ  ﴿: وقـال ,]٤٣:القمـر[ ﴾٤٣ لزُّ َنا لَن َوقَالُوا ارُ ٱ َتَمسَّ ٓ  لَـّ َّ ِ يَّاٗمـ إ
َ
ۡعـ اأ ۚ مَّ  ُدوَدٗة

َذۡ  قُۡل  تَّ
َ
ِ ٱ ِعندَ  ُتمۡ أ ُ ٱ لَِف ُيۡ  فَلَن ادٗ َعهۡ  َّ مۡ  ۥٓۖ َدهُ َعهۡ  َّ

َ
َ  َتُقولُونَ  أ ِ ٱ َ  َمـا َّ

ۚ  ٨٠ لَُمونَ َتعۡ  َ  َحٰ  َسّيَِئةٗ  َكَسَب  َمن بََلٰ
َ
ْوَلٰٓ  ۥُتـهُ  َٔ َخِطٓي  ۦبِـهِ  َطـۡت َوأ

ُ
 ئِـَك فَأ

ۡص 
َ
ونَ َخٰـ فِيَهـا ُهـمۡ  لَّارِۖ ٱ ُب َحٰ أ  َس لَّـيۡ  ﴿ : وقـال,]٨١−٨٠: البقـرة[ ﴾٨١ ِلُ

َمانِّيُِكمۡ 
َ
ٓ  بِأ َ َماِنِّ  َو

َ
هۡ  أ

َ
َ  ۦبِـهِ  زَ ُيۡ  اءٗ ُسوٓ  َمۡل َيعۡ  َمن بِۗ ِكَتٰ لۡ ٱ لِ أ  ۥَلُ  َيِـدۡ  َو

ِ ٱ ُدونِ  ِمن َ  اَوِلّٗ  َّ ٰ ٱ ِمنَ  َمۡل َيعۡ  َوَمن ١٢٣ انَِصيٗ  َو وۡ  َذَكـرٍ  ِمـن ِت لَِحٰ لصَّ
َ
 أ

نَثٰ 
ُ
ْوَلٰٓ  ِمنٞ ُمؤۡ  َوُهوَ  أ

ُ
َ  نَّـةَ لَۡ ٱ ُخلُونَ يَـدۡ  ئَِك فَأ  َوَمـنۡ  ١٢٤ انَقِـيٗ  لَُمـونَ ُيظۡ  َو

حۡ 
َ
سۡ  ّمِمَّنۡ  ادِينٗ  َسنُ أ

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

َذَ ٱوَ  ُ ٱ تَّ ٰ إِبۡ  َّ ٗ  هِيمَ َر ِ  ١٢٥ َخلِي َّ ِ َمٰ ٱ ِف  َما َو ٰ لسَّ  ٱ ِف  َوَما تِ َو
َ
ُ ٱ َوَكنَ  ِضۚ ۡرۡل َّ 

ِيطٗ  ءٖ َشۡ  بُِكّلِ    .]١٢٦−١٢٣ :النساء[ ﴾١٢٦ امُّ
 بمبــــدأ الــــشورى التــــي عمــــٌل هم للديمقراطيــــة تطبــــيقَ هــــم يظنــــون أن أم لعلّ 

, شـــــــــتَّان بـــــــــني الـــــــــشورى التـــــــــي هـــــــــي مـــــــــن رشع اهللا رشعهـــــــــا اهللا للمـــــــــسلمني
والديمقراطيـــة التـــي هـــي مـــن وحـــي الـــشياطني, إن الفـــرق بيـــنهام كـــالفرق بـــني 

  .اإلسالم والكفر
 مـــن اإلســالم القــائم عـــىل إخــالص العبوديــة هللا يف احليـــاة فالــشورى جــزءٌ 

الت باعــه يف مجيــع جمــا واتّ , وحتكيمــه, والتــسليم لــه, مــا رشعــه بقبــول كــلِّ ,هــاكلِّ 
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 غــــري اهللا بحــــق األمــــر واحلكــــم والتــــرشيع إال احليــــاة, وعــــدم االعــــرتاف ألحــــدٍ 
, فهــي قائمــة عــىل الكفــر  أمــا الديمقراطيــة فليــست مــن اإلســالم يف يشءٍ .بإذنــه

ــــ ه وحــــده يف األمــــر واحلكــــم والــــسيادة والــــسلطان والتــــرشيع بربوبيــــة اهللا وحقِّ
ــــــ يــــــاد والتــــــسليم لــــــرشعه ه وحــــــده يف االنقاملطلــــــق, والكفــــــر بألوهيــــــة اهللا وحقِّ

ه   .وحتكيمه عىل ما سوا
ال ـــــه, قـــولـــرسـ بداءٌ ـتــ واق,هـ لـةٌ ـاعــ وط,رع اهللاـ بشٌل ـمـورى عـل بالشـمـوالع
ِينَ ٱوَ  ﴿: اىلـــاهللا تع ْ سۡ ٱ لَّ ْ  لَِرّبِِهمۡ  َتَجابُوا قَاُموا

َ
لَوٰ ٱ َوأ مۡ  ةَ لصَّ

َ
 َنُهمۡ بَيۡ  ُشوَرىٰ  ُرُهمۡ َوأ

ــا ــ َوِممَّ ــونَ  ُهمۡ َنٰ َرزَۡق ــاوِرۡ ﴿  :, وقــال تعــاىل]٣٨:الــشورى[ ﴾٣٨ يُنفُِق  ُهمۡ وََش
 ٱ ِف 

َ
ۡ  َت َعَزۡمــ فَــإَِذا رِۖ ۡمــۡل َ  َفَتــَوكَّ ِۚ ٱ َ َ ٱ إِنَّ  َّ ۡ ٱ ُيِــبُّ  َّ ِيَ ل  ﴾ُمَتــَوّكِ

ـــزل اهللا هبـــا مـــن ســـلطان, بـــل هـــي ممـــا .]١٥٩:عمـــران آل[  أمـــا الديمقراطيـــة فـــام أ
  بـل هـو رشكٌ ,ا فقطا, والعمل هبا ليس حرامً  أبدً  ومل يأذن به ألحدٍ ,مه اهللاحرّ 

  . من إيامن باهللا, ال يبقى معه ذرةٌ رصيٌح 
هـا يف األمـور املباحـة التـي لـيس والشورى ال تتجاوز حـدود الـرشع, وحملّ 

فيهـــا نـــص مـــن كتـــاب اهللا أو ســـنة رســـوله, فاملـــسلمون ال يتقـــدمون بقـــول وال 
 إطـــــار ني مـــــع بعـــــضهم داخـــــلاملـــــسلمرأي عـــــىل قـــــول اهللا ورســـــوله, وتـــــشاُور 
ــــه يف قبــــول رشع اهللا أو تــــرشيع اهللا, وال يمكــــن أن يقبــــل مــــسلمٌ   أن يؤخــــذ رأ

ـــه حَكـــًام عـــىل رشيعــة اهللا, ومـــن ريض بـــذلك فقـــد كفـــر ,رفــضه لـــو و فيكـــون رأ
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 اهللا يــستمد ســلطانه ورشعيتــه وقداســته مــن اهللا ال مــن اختــار الــرشيعة, فــرشعُ 
 حتـى  أصـًال ا وال تعتربه ملِزًمـ,بحدود الرشعد غريه, أما الديمقراطية فال تتقي
ه بأغلبيته صـار ,)الشعب(ُيعرض عىل صاحب السيادة  ه, فإذا أقرَّ  ويعطي رأ

وإبداء الرأي والتشاور والترشيع والتصويت يف الديمقراطية ا, ا ورشعي ملِزمً 
حــــةً  وال حمــــدود بحــــدود الــــرشع,,مطلــــق غــــري مقّيــــد  فــــيام  فهــــم يتــــشاورون رصا

 ورســوله فيــه بنــصوص قطعيــة رصحيــة, يتــشاورون هــل يعملــون بــام م اهللاحَكــ
فـــسهم احلـــقَّ رشع اهللا أم يـــرشِّ  فـــسهم مـــن دونـــه, ويـــرون أل  املطلـــق يف عون أل

  . تعاىل اهللا عن إفكهم ورشكهم!! حرج والحياءذلك من غري 
ال يكفــــي إذن يف إعطــــاء الــــصبغة الــــرشعية للديمقراطيــــة أن نغــــريِّ اســــمها 

فـسنا, فالـشورى يف اإلسـالم  ;شورىونِصفها بأهنا  نا بذلك ال نخـدع إال أ أل
ليست إال جزًءا من رشيعة اهللا, ال ُيعمل هبا إال يف نطاق ما يسمح بـه الـرشع, 
أمـــا الديمقراطيـــة فليـــست مـــن ديـــن اهللا يف يشء, وال يمكـــن أن جتتمـــع معـــه يف 

ًام ومعنـــى, يـــة اســـيشء, فلـــو حّكمنـــا اإلســـالم يف الديمقراطيـــة لرفظناهـــا بالكلِّ 
  .فاملسلمون أقوياء أعزاء أغنياء بدينهم ال حيتاجون معه إىل يشء

قـــع املطبَّ إن الديمقراطيــة حـــاء العـــامل,قـــة يف الوا  , بكافـــة صــورها يف مجيـــع أ
  جــاهيلٌ عنــد العــرب أو عنــد الغــرب ليــست مــن ديــن اهللا يف يشء, بــل هــي ديــنٌ 

 تـــرشيعي مهمتـــه جملـــسٍ  مـــن  ديمقراطـــيٌّ أساســـه الـــرشك بـــاهللا, فـــال خيلـــو نظـــامٌ 
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 ,ترشيع األحكـام وإصـدار القـوانني لتنظـيم شـئون الـبالد الداخليـة واخلارجيـة
 ,بـعه الـشعب بأغلبيتـه هـو الـرشع املتّ وتسيري احلياة العامة, وما صدر عنه وأقرّ 

 سـواء وافـق رشع اهللا أم خالفـه, فـاحلالل مـا , والقانون امللِزم,واحلكم السائد
ــ ــ واحلــرام مــا حرّ ,هأحّل م مــه, والواجــب مــا أوجبــه, والنظــام مــا رشعــه, فــال ُجيَ رَّ
عاقــب عليــه إال بقــانون, وال ســلطان وال رشعيــة لــرشع  إال بقــانون, وال يُ فعــٌل 

  ., سبحانه عامَّ يصفوناهللا املِلك املتعال
ومـــــن املعلـــــوم كـــــام أســـــلفنا أن اإلرشاك بـــــاهللا يف حكمـــــه كـــــاإلرشاك بـــــه يف 

بــع , فالــذي يتّ ألبتــةوألوهيــة اهللا ال فــرق بيــنهام  يف ربوبيــة عبادتــه, كالمهــا رشكٌ 
 غـــــري تـــــرشيع اهللا, كالـــــذي يـــــدعو ويـــــستغيث ارشيعً  غـــــري نظـــــام اهللا, وتـــــانظاًمـــــ

  . باهللا ال فرق بينهامويذبح ويركع ويسجد لغري اهللا, كالمها مرشكٌ 
واألديـــان اجلاهليـــة ختتلـــف أشـــكاهلا مـــن وقـــت آلخـــر ومـــن مكـــان آلخـــر, 

فــر بــاهللا, فهــي تقــوم عــىل تعــدد اآلهلــة املعبــودة مــن ولكــن جيمعهــا الــرشك والك
دون اهللا, وتعــدد األربــاب املطاعــة يف معــصية اهللا, ومــن املحــال اجتامعهــا مــع 

  .اإلسالم
ومن هنا يتبني لنا زيف الديمقراطيـة, ويتبـني جهـل الـذين حيـاولون دجمهـا 

يــة, وال  جــاهيل ينــاقض اإلســالم بالكلِّ  ديــنٌ يف اإلســالم, فالديمقراطيــة حقيقــةً 
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 أن يــرفض الديمقراطيــة البــد, فمــن اختــار اإلســالم ألبتــةيمكــن اجلمــع بيــنهام 
  . ويكفر هبا وجيتنبها

 ?هللاهل يمكن الوصول عرب الديمقراطية لتحكيم رشيعة ا
 ديـن اهللا يف األرض لعرفنـا اإلسـالم ☺لو تأملنا كيف أقـام رسـول اهللا 

فسنا و  مل ☺يف جمتمعنـا, فالرسـول عىل حقيقته, وعرفنا الطريق إلقامته يف أ
ا أمــر اهللا يف بًعــيــسلك يف دعوتــه وإقامتــه لــدين اهللا إال مــا أمــره اهللا بــه, فكــان متّ 

ه كلِّ  ٰ  ِبۡ ۡص ٱوَ  َك إَِلۡ  يُوَحٰٓ  َما تَّبِعۡ ٱوَ  ﴿: ه, قال اهللا تعاىلشأ ۚ ٱ ُكـمَ َيۡ  َحـتَّ ُ َّ 
 تَـارُِكۢ  فَلََعلَّـَك  ﴿: انه وقـال سـبح,]١٠٩: يـونس[ ﴾١٠٩ ِكِمـيَ َحٰ لۡ ٱ َخۡيُ  َوُهوَ 

ٓ  َك إَِلۡ  يُوَحٰٓ  َما َض َبعۡ  ن ُركَ َصدۡ  ۦبِهِ  ئِقُۢ َوَضا
َ
ْ  أ ٓ لَوۡ  َيُقولُوا نزَِل  َ

ُ
وۡ  َكنٌ  هِ َعلَيۡ  أ

َ
 أ

 ٓ ٓ  َملٌَكۚ  ۥَمَعهُ  ءَ َجا َما نَت  إِنَّ
َ
ۚ  أ ُ ٱوَ  نَِذيٞر َّ  ٰ َ َ  ِ  ,]١٢: هـود[ ﴾١٢ َوكِيـٌل  ءٖ َشۡ  ُكّ
ائـت بقـرآن غـري هـذا لـيس فيـه َسـبُّ آلهتنـا حتـى : ا قـالوا وذلك أن كفار مكة مل

زل ☺بعــك, هــمَّ النبــي نتّ   أن يــَدع ســّب آلهــتهم ظــاهًرا رجــاء أن يّتبعــوه, فــأ
 تبليـغ أي تـاركٌ اآليـة,  ﴾...َك إَِلۡـ يُوَحٰٓ  َما َض َبعۡ  تَارُِكۢ  فَلََعلََّك  ﴿: اهللا تعـاىل

زلـــــه اهللا عليـــــك وأمـــــرك بتبليغـــــه ممـــــا يـــــشقُّ   علـــــيهم ســـــامعه كـــــَسبِّ بعـــــض مـــــا أ
  .)١(آلهتهم

                                                 

 . انظر تفسري البغوي, وزاد املسري البن اجلوزي)(١
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ِ   َعِن ابِْن َقبَّاٍس َوقَْد ُروَِي  نَّ قَُريًْشا َدَعْت رَُسـوَل ابَّ
َ
  ☺أ

َراَد ِمـَن 
َ
ـَة، َوُيَزوُِّجونَـُه َمـا أ ْلـىَن رَُجـٍل بَِمكَّ

َ
ْن ُفْعُطوُه َماًال َفيَُكـوُن أ

َ
إِىَل أ

ونَ 
ُ
 َوُكفَّ َقْن َشـتِْم ، َهَذا لََك ِعنَْدنَا يَا حُمَمَّدُ : َفَقالُوا، َعِقبَهُ )١(النَِّساِء، َوَيَطأ

؛ فَإِْن َنَغْضَت فَإِنَّا َغْعرُِض َعلَيْـَك َخـْصلًَة َواِحـَدةً ،آلَِهِتنَا  ، َوَال تَْذُكْرَها برَِشٍّ
ُ ،َولََك ِفيَها َصَالحٌ  ؟«: وا قَال ُ » َوَما يِهَ َت َوالُْعـ: واقَال  ،زَّىَيْعبُُد إِلََهنَا َسنًَة الـالَّ

ِّ «: َوَغْعبُُد إِلَِهَك َسنًَة، قَاَل  تِييِن ِمْن َر
ْ
ْغُظَر َما يَأ

َ
َّ أ ْ ِمـْن ،»َح  فََجـاَء الْـَو

 ِ َهـاَيٰٓ  ۡل ـقُـ ﴿ :ِمَن اللَّْوِح الَْمْحُفوِظ      ِعنِْد ابَّ يُّ
َ
ٰ لۡ ٱ أ ٓ  ١ فِـُرونَ َك َ 

عۡ 
َ
وَرةَ  ]٢−١: الكـافرون[ ﴾٢ ُبُدونَ َتعۡ  َما ُبدُ أ ُ َيَعـاىَل  ،السُّ نْـَزَل ابَّ

َ
 قُـۡل  ﴿ :َوأ

َفَغۡيَ 
َ
ِ ٱ أ َّ  

ۡ
ٓ ُمُروٓ تَأ عۡ  ّنِ

َ
َها ُبدُ أ يُّ

َ
  .)٢(]٦٤:الزمر[ ﴾٦٤ ِهلُونَ َجٰ لۡ ٱ أ

, قــال اهللا ☺بــع مــا كــان عليــه رســول اهللا   وال ســبيل للمــسلم إال أن يتّ 
ِ َهٰ  قُۡل  ﴿: تعـاىل دۡ  َسـبِيِلٓ  ۦِذه

َ
ْ ُعـوٓ أ َ  ا ِ ِۚ ٱ إ َّ  ٰ َ ۠  َيةٍ بَـِص  َ نَـا

َ
َبَعـِنۖ ٱ َوَمـنِ  أ  تَّ

ِ ٱ نَ َحٰ وَُسبۡ  َّ  ٓ ۠  َوَمـا نَـا
َ
ۡ ٱ ِمـنَ  أ :  وقـال ,]١٠٨: يوسـف[ ﴾١٠٨ كِيَ ُمـۡشِ ل

ــۡل  ﴿ ــاَيٰٓ  قُ َه يُّ
َ
ــاُس ٱ أ ــوُل  إِّنِ  لَّ ِ ٱ رَُس ــا ُكــمۡ إَِلۡ  َّ ِيٱ َجِيًع ــ ۥَلُ  لَّ  ُك ُمۡل

َمٰ ٱ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َو
َ
ٓ  ِضۖ ۡرۡل َ  ٰ َّ  هَ إَِل ِ ْ  َٔ َف  َوُيِميُتۖ  ۦيُۡحِ  وَ هُ  إ ِ  اِمُنوا ِ ٱب ِبِّ ٱ َورَُسوِلِ  َّ  لَـّ

                                                 

  .بعونه ويمشون وراءهأي يكون ذا سلطان عليهم, يتّ : يطأون عقبه )١(
 .التفسري يف  وابن أيب حاتم, وابن جرير رواه الطرباين يف الصغري)(٢
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 ٱ
ُ
ِّ ۡل ِيٱ ّمِ ــؤۡ  لَّ ــ ِمنُ يُ ِ ِ ٱب َّ  ٰ ــهِ َوَكَِم ــوهُ ٱوَ  ۦتِ ــمۡ  تَّبُِع ــُدونَ َتهۡ  لََعلَُّك  ﴾١٥٨ َت

   .]١٥٨:األعراف[

هـو أصـل اإلسـالم ف ,فالدعوة إىل اإلسـالم تبـدأ بالـدعوة إىل التوحيـد أّوًال 
تـــــه, ثـــــم إذا ُوجـــــدت اجلامعـــــة التـــــي يتحقـــــق فيهـــــا صـــــفة اإلســـــالم لـــــرب وقاعد

ـــــه ال إهل إال اهللا وأن حممـــــًدا رســـــول اهللا العـــــاملني,  ☺ وهـــــي التـــــي تـــــؤمن بأ
, حينهـا يقـوم ديـن اهللا , وتقـيم حياهتـا عـىل هـذا األسـاس وعمـًال اعتقاًدا وقوًال 

يف حياهتــــا   ورشيعــــةً يف األرض, وتبــــدأ هــــذه اجلامعــــة بتطبيــــق اإلســــالم عقيــــدةً 
  .هاكلِّ 

 يبـــدأ بتثبيـــت األصـــل واألســـاس, وعـــىل هـــذا − كـــام هـــو معـــروف −البنـــاء 
,  ثابــــٍت األصــــل يقــــوم البنــــاء بأكملــــه, كــــذلك اإلســــالم ال يقــــوم إال عــــىل أصــــلٍ 

ئع الـدين كلِّ    املتمثـل, هـو توحيـد اهللا بالعبـادة واحـدٍ هـا قائمـة عـىل أسـاسٍ فرشا
ـــــــــه,والء والـــــــــ, والرجـــــــــاء, واخلـــــــــوف,يف إفـــــــــراده باحلـــــــــب  , والقـــــــــصد, والّتوجُّ

 مـــــصدر  واالحتكـــــام إليـــــه, وتوحيـــــد, وقبـــــول التـــــرشيع,والتـــــسليم ,واالنقيـــــاد
ــــ  خــــالف, وال  وحتكيمــــه يف كــــلِّ ,☺ه بمتابعــــة الرســــول التلقــــي يف الــــدين كلِّ

 أن نقـــــيم رشيعـــــة اهللا إال عـــــىل هـــــذا األســـــاس, فالـــــصالة والـــــصوم ايمكـــــن أبـــــدً 
 وصـام , الـصالةأدىهذا األساس, فمـن  عىل ال تقوم إالكلها  واحلجوالزكاة 
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ــه   وحــّج , وآتــى الزكــاة,رمــضان   صــّىل مــاالبيــت وهــو مل يوحــد اهللا بالعبــادة كأ
  ., وهكذا سائر أحكام الرشيعةوال صام وال زّكى وال حّج 

قنـــاه منـــه? ومـــا الـــذي فلننظـــر أوًال  ـــن نحـــن مـــن اإلســـالم? مـــا الـــذي حقَّ  أ
  ينقصنا? 

ب أن نخطوهـــــــا للرجـــــــوع إىل بعـــــــدها ســـــــنعرف مـــــــا هـــــــي أول خطـــــــوة جيـــــــ
  .اا نريد أن نرجع إىل اإلسالم الذي ارتضاه اهللا لنا دينً اإلسالم, هذا إذا كنّ 

ا يف حياتنـا قً وقد عرفنا حقيقة اإلسالم وأصله الذي جيب أن يكون متحقّ 
 لنــــستحق وصــــف املــــسلمني, وعرفنــــا مــــدى ُبعــــد  وعمــــًال  وقــــوًال هــــا عقيــــدةً كلِّ 

ــــه,العلامنيــــة عــــن اإلســــالم  وال يف , واحــــدٍ  ال يمكــــن أن جيتمعــــا يف شــــخصٍ  وأ
ا, بـل إمـا اإلسـالم وإمـا العلامنيـة, وعرفنـا أن الديمقراطيـة فـرع  أبـدً  واحـدٍ نظامٍ 

 والوسـيلة لتحقيقهـا, فعـىل العلـامين أن , وهي التطبيـق العمـيل هلـا,عن العلامنية
اطي أن ين العلامنيـــة إن أراد أن يـــدين باإلســـالم, وعـــىل الـــديمقربـــد يكفـــر أّوًال 

ــة  يمثـلام مـنهكـال اد أن يـدين باإلســالم, فـإنَّ يكفـر بـدين الديمقراطيـة إن أر  ِقمَّ
 والتعــــــدي عــــــىل حــــــق الربوبيــــــة ,الطغيــــــان عــــــىل اهللا بمجــــــاوزة حــــــد العبوديــــــة

ــ  قبــل أن ر بــه ابتــداءً واأللوهيــة, وهــذا هــو معنــى الطــاغوت الــذي جيــب أن نكُف
ه ال إهل إال اهللاندّ  نا مؤمنون بأ   .عي أ
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  مطلـٌق قٌّ ـقراطية حــام الديمــادة يف نظـان والسيـطـع والسلـم والترشيـكـاحلف
بــــه, ـللــــش ا  وهــــو احلََكــــم الــــذي , مــــصدر الــــسلطة والتــــرشيعفالــــشعبعب أو نوَّ

كانــت مــن   ســواءٌ , األحكــام والتــرشيعاتُيرجــع إليــه يف مــسألة قبــول أو رفــض
ـــهُ ,فـــصُل  وقولـــه ال,لـــِزمُ املْكُمـــه  غـــريه, وُح عنـــد عنـــد اهللا أو مـــن  ال , النافـــذ ورأ

ــ   مل يكــن هــذا جتــاوًزا حلــدِّ  إن!?ب لــه مــن بعــده, فــأي طغيــان أعظــم مــن هــذامعقِّ
ا? وإن مل  فــام هــو إذً ,ا عــىل حــق الربوبيــة واأللوهيــة وتعــّدًيا رصًحيــ,العبوديــة هللا

عــــاء حــــق ا? ومــــن مل يعــــرف أن ادّ  فــــام هــــو إذً ,يكــــن هــــذا هــــو حقيقــــة الطــــاغوت
 فـام عـرف ,ة الطغيـان عـىل اهللارشيع مـن دون اهللا هـو قّمـالسلطة والسيادة والتـ

ا  وال عـــرف حقيقــــة نفــــسه, ومــــن مل يعـــرف أن عليــــه أن يكفــــر هبــــذا اعتقــــادً ,اهللا
عي اإليامن باهللا وعمًال وقوًال    . فام عرف كيف يعبد اهللا, قبل أن يدَّ

 حتــت − إن اعتنــاق الفــرد لفكــرة الديمقراطيــة, أو الرضــا هبــا حلظــة واحــدة
 يعني دخوله يف دين الطـاغوت, وقيـام الديمقراطيـة يف بلـد مـا يـدل − رأي مرب

ــه ال إهل إال اهللا,عــىل جهــل النــاس باإلســالم  وإن قالوهــا , وأهنــم ال يؤمنــون بأ
بألــــــــسنتهم وحــــــــسبوا أهنــــــــم مــــــــسلمون, فــــــــاإليامن بــــــــال إهل إال اهللا هــــــــو الكفــــــــر 

 مـــن  بكـــلِّ الكفـــرُ , أي  وعمـــًال ا وقـــوًال بالطـــاغوت واإليـــامن بـــاهللا وحـــده اعتقـــادً 
وإفـراد اهللا بجميـع خـصائص  ,ا مـن خـصائص الربوبيـة أو األلوهيـةعى شيئً ادّ 

  .الربوبية واأللوهية
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ــن نحــن مــن اإلســالم? مــا الــذي  وهلــذا قلنــا جيــب أن نعــرف مــن البدايــة أ
  قناه منه? وما الذي ينقصنا?حقّ 

ددوهنـا فإذا كان ما ينقص الناس اليوم هو اإليامن بكلمـة التوحيـد التـي ير
ـه ينقـصهم األصـل الـذي ال يـصح اإلسـالم ,وال يعرفون معناها  فمعنى هذا أ

بدونه, وال يقوم إال عليه, وال ُيقبـل مـا بعـده إال بـرشط اإليـامن بـه, فعلـيهم أن 
يؤمنـــــوا هبـــــذا األصـــــل أّوًال اعتقـــــاًدا وقـــــوًال وعمـــــًال ليعـــــودوا إىل اإلســـــالم مـــــن 

وا بــــاهللا وحـــــده, ومــــن الكفـــــر  ويؤمنـــــ,جديــــد, علــــيهم أن يكفـــــروا بالطــــاغوت
بالطــــــاغوت الكفــــــر بالديمقراطيــــــة التــــــي جتعــــــل الــــــسيادة والــــــسلطة والتــــــرشيع 

ليهـــا, ومـــن اإليـــامن بـــاهللا ,املطلـــق لغـــري اهللا, والـــرباءة منهـــا  ومـــن أتباعهـــا وُموا
اإليــامن بــأن الــسيادة العليــا والتــرشيع املطلــق حــقٌّ خــالص هللا, واختــاذه وحــده 

 واالنقيــاد وقبــول التــرشيع والتــسليم لــه واالحتكــام حَكــًام, وإفــراده باخلــضوع
ل خطــــوة يف طريــــق الرجــــوع إىل  إليــــه, واملــــواالة واملعــــاداة عــــىل ذلــــك, هــــذه أوَّ

ـــنَ ٱوَ  ﴿:  قـــال اهللا تعـــاىل وإعـــادة بنائـــه مـــن جديـــد,,اإلســـالم ِي ْ جۡ ٱ لَّ ـــوا  َتنَُب
ٰ ٱ ن ُغوَت لطَّ

َ
نَابُوٓ  ُبُدوَهاَيعۡ  أ

َ
ْ َوأ َ  ا ِ ِ ٱ إ ۡ  ىٰۚ بُۡشَ لۡ ٱ لَُهمُ  َّ ِيـنَ ٱ ١٧ ِعَبـادِ  فَبَـّشِ  لَّ

حۡ  َفَيتَّبُِعونَ  َل َقوۡ لۡ ٱ َتِمُعونَ يَسۡ 
َ
ْوَلٰٓ  ۥٓۚ َسَنهُ أ

ُ
ِينَ ٱ ئَِك أ ٰ  لَّ ۖ ٱ ُهمُ َهَد ُ ْوَلٰٓ  َّ

ُ
 ُهمۡ  ئَِك َوأ

 ْ ْولُوا
ُ
 ٱ أ

َ
ٰ  قُۡل  ﴿ :ال ــــ وق,]١٨ −١٧: الزمـر[ ﴾١٨ بِ َبٰ لۡ ۡل ِيـنَ ٱ عَِبـادِيَ َي  لَّ

ۡسَ 
َ
ْ أ ٰٓ  فُوا َ نُفِسِهمۡ  َ

َ
ْ َتقۡ  َ  أ ِۚ ٱ ةِ رَّۡحَ  ِمن َنُطوا َ ٱ إِنَّ  َّ نُـوَب ٱ فِرُ َيغۡ  َّ ۚ  لُّ  َجِيًعـا
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نِيُبوٓ  ٥٣ لرَِّحيمُ ٱ َغُفورُ لۡ ٱ ُهوَ  ۥإِنَّهُ 
َ
ْ َوأ ٰ  ا َ ِ ۡسـ َرّبُِكـمۡ  إ

َ
ْ َوأ ن لِ َقۡبـ ِمـن ۥَلُ  لُِموا

َ
 أ

 
ۡ
ونَ  َ  ُثمَّ  َعَذاُب لۡ ٱ تَِيُكمُ يَأ ْ تَّبُِعوٓ ٱوَ  ٥٤ تُنَصُ حۡ  ا

َ
ٓ  َسنَ أ نزَِل  َما

ُ
 ّمِـن ُكـمإَِلۡ  أ

ّبُِكم ن لِ َقۡبـ ّمِـن رَّ
َ
  أ

ۡ
نـُتمۡ  َتـةٗ َبغۡ  َعـَذاُب لۡ ٱ تَِيُكمُ يَـأ

َ
 ﴾٥٥ ُعُرونَ تَـشۡ  َ  َوأ

  .]٥٥−٥٣ :الزمر[
 ويؤمنــوا برســوله ,وبعــد أن يكفــر النــاس بالطــاغوت ويؤمنــوا بــاهللا وحــده

 فـــال حيتـــاجون حينهـــا إىل مـــن ,هللا يكونـــون قـــد أعلنـــوا إســـالمهم ,ومـــا جـــاء بـــه
مـــــوا رشيعـــــة اهللا  فهـــــذا قـــــد عرفـــــوه مـــــن معـــــرفتهم ,يقـــــول هلـــــم علـــــيكم أن حتكِّ

 يف اختيــار رشيعــة اهللا ورفــض اإلسـالم واختيــارهم لــه, فلــن يكــون هنــاك تــرددٌ 
  . وعمًال  واعتقاًداما خالفها; ألهنم قد أسلموا قوًال 

بعـــه إن أردنـــا اإلســـالم,  فلنتّ ,هـــذا هـــو الطريـــق الوحيـــد لتحكـــيم رشع اهللا
وإال فـــــاتركوا اإلســـــالم ألهلـــــه, واتركـــــوا حتكـــــيم الـــــرشيعة للمـــــسلمني الـــــذين 

  . يؤمنون بأن حتكيمها هو حقيقة اإلسالم هللا
أمـــــــا مـــــــن أراد أن يـــــــصل إىل حتكـــــــيم الـــــــرشيعة عـــــــن طريـــــــق تطبيـــــــق مبـــــــدأ 
الديمقراطيـــــة, ويريـــــد أن جيعـــــل لـــــرشيعة اهللا املـــــرشوعية مـــــن خـــــالل العمليـــــة 

 ويضعه يف ميـزان ,عرض رشع اهللا عىل التصويت واالستفتاءراطية, فيَ الديمق
االنتخاب بينه وبني حكم اجلاهلية, فإن فاز رشع اهللا باألغلبية كان احلكم به 
يف حـــدود مـــا تـــسمح بـــه الديمقراطيـــة, وإن فـــاز حكـــم اجلاهليـــة باألغلبيـــة كـــان 
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راد أن يــصل إىل مــن أ. . والــسيادة لــه فــوق رشع اهللا,احلكــم بــه دون حكــم اهللا
 ألن االحتكــام إىل ;حتكــيم الــرشيعة هبــذه الطريقــة فــإنام يريــد الكفــر ال اإلســالم

ـــرأي األغلبيـــة يف تطبيـــق الـــرشيعة احتكـــام إىل الطـــاغوت, فلـــو أن   هالـــشعب كلَّ
 بــــــل هــــــو خــــــضوع ,ا هللا هبــــــذه الطريقــــــة ملــــــا كــــــان هــــــذا إســــــالمً اختــــــار الــــــرشيعة

 عــىل حتكــيم الــشعب  بنــاءً  الــرشيعة تــمَّ  ألن اختيــار;واستــسالم إلرادة األكثريــة
ر العمــل ف ,)الطــاغوت(صــاحب الــسلطة والــسيادة مــن دون اهللا  هــو الــذي قــرَّ

هبــا, فلــم يكتــسب رشع اهللا عنــدهم الــرشعية والــسلطان وحــق اإللــزام إال بعــد 
 رشع غــري اهللا لكــان احلكــم تالرجــوع لــرأي الــشعب, ولــو أن األغلبيــة اختــار

, فــــــرأي األغلبيــــــة هــــــو احلَكــــــم عــــــىل رشع اهللا, والــــــسلطان لــــــه فــــــوق رشع اهللا
 !واملرشوعية يف النهاية بيد األكثرية متنحها ملا اختارته,  فهل هذا إسـالم هللا?

  .وهل بعد هذا الكفر كفر? نعوذ باهللا من اخلذالن
 مــن يريــد لِ ل مــن يريــد تطبيــق الــرشيعة عــن طريــق الديمقراطيــة كمَثــإن مَثــ

ء ووسـطاء وأوليـاء مـن خلقـه يتقـرب بعبـادهتم إىل التقرب إىل اهللا باختـاذ شـفعا
ِينَ ٱوَ ﴿ : اهللا, قـال اهللا تعـاىل ْ ٱ لَّ َُذوا وۡ  ۦٓ ُدونِـهِ  ِمـن تَّ

َ
ٓ أ َّ  ُبـُدُهمۡ َنعۡ  َمـا ءَ ِلَـا ِ  إ

 ٓ َ  ِلَُقّرُِبونَا ِ ِ ٱ إ َ ٱ إِنَّ  َفٰٓ ُزلۡ  َّ  إِنَّ  َتلُِفـوَنۗ َيۡ  فِيـهِ  ُهـمۡ  َما ِف  َنُهمۡ بَيۡ  ُكمُ َيۡ  َّ
َ ٱ ـارٞ  ِذبٞ َكٰـ ُهوَ  َمنۡ  ِديَيهۡ  َ  َّ  هـؤالء قـصدهم ونيـتهم ,]٣: الزمـر[ ﴾َكفَّ
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ا ب إىل اهللا كــام هــو قــصد مــن يريــد تطبيــق الــرشيعة, ولكــنهم أحــدثوا أمــرً التقــرّ 
فــسهم مل يــأذن بــه اهللا  هــو يف احلقيقــة رشك بــاهللا ُيبعــد عــن اهللا غايــة ,مــن عنــد أ

  وســيلةً − وهــي كفــر ورشك بــاهللا −ديمقراطيــة ا كمــن اختــذ مــن المتاًمــ ,اإلبعــاد
َ ٱ إِنَّ  ﴿: لتحكيم الرشيعة, فامذا قال اهللا عـنهم  ِذبٞ َكٰـ ُهوَ  َمنۡ  ِديَيهۡ  َ  َّ

ارٞ     .﴾َكفَّ
ًض إن مثَ   ومع هـذا فهـم ,ل أوئلك الذين يزعمون أهنم مسلمونا مثَ لهم أ

 : تعـــــاىل بــــل يؤمنــــون بـــــه ويتحــــاكمون إليــــه, قــــال اهللا,ال يكفــــرون بالطــــاغوت
لَمۡ  ﴿
َ
َ  تَرَ  أ ِ ِينَ ٱ إ نَُّهمۡ  ُعُمونَ يَزۡ  لَّ

َ
ْ  أ ٓ  َءاَمُنوا نـزَِل  بَِما

ُ
ٓ  َك إَِلۡـ أ نـزَِل  َوَمـا

ُ
 ِمـن أ

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

ُ
ْ أ ن ا

َ
ْ يَكۡ  أ  ۦۖ بِـهِ  ُفـُروا

يۡ ٱ َوُيرِيدُ  ن نُ َطٰ لشَّ
َ
ٰ  يُِضلَُّهمۡ  أ ۢ َضَل ْ َتَعـالَوۡ  لَُهـمۡ  قِيـَل  َذا ٦٠ ابَعِيدٗ  َ ٰ  ا َ ِ ٓ  إ  َمـا

نَزَل 
َ
ُ ٱ أ يۡ  لرَُّسولِ ٱ َ  َّ

َ
ۡ ٱ َت َرأ ونَ  فِقِيَ ُمَنٰ ل  َف فََكۡيـ ٦١ اُصُدودٗ  َعنَك  يَُصدُّ

 ٓ َصٰ  إَِذا
َ
ِصيَب ُهمَبتۡ أ َمۡت  بَِما مُّ يۡ  قَدَّ

َ
ٓ  ُثمَّ  ِديِهمۡ أ ِ  لُِفونَ َيۡ  ُءوكَ َجا ِ ٱب َردۡ  إِنۡ  َّ

َ
ٓ أ  نَـا

 ٓ َّ ِ يۡ ٱ َوُيرِيدُ  ﴿:  تـأملوا قولـه,]٦٢−٦٠: النـساء[ ﴾٦٢ فِيًقاَوتَوۡ  انٗ َسٰ إِحۡ  إ  نُ َطٰ لـشَّ
ن
َ
ــِضلَُّهمۡ  أ ٰ  يُ ــَل ۢ َض ــدٗ  َ , أمتنــى أن يقــف عنــد هــذه اآليــة أوئلــك الــذين ﴾ابَعِي

 هـم يعرفـون أنّ يريدون أن حيكمـوا بالـرشع عـن طريـق حتكـيم الديمقراطيـة لعلّ 
 إنــــام هــــو الــــضالل , ولــــيس مــــن ديــــن اهللا يف يشءٍ ,ذا مــــن أالعيــــب الــــشيطانهــــ

  .البعيد
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ــَيۡ  ﴿: وتــأملوا قولــه ــ ونَ ـلُِف ِ ِ ٱب َردۡ  إِنۡ  َّ
َ
ٓ أ ــا ٓ  نَ َّ ِ ــ إ ــاَوتَوۡ  انٗ َسٰ إِۡح , ﴾فِيًق

ـــــاغـاكمون إىل الطـيتحــــ  فهــــم ال يريــــدون ,تهم حــــسنةوحيلفــــون بــــاهللا أن نّيــــوت ـ
 وتفــــادي الــــصعوبات ,اإلحــــسان والتوفيــــق ولكــــن يريــــدون ,الــــضالل البعيــــد

مــون الديمقراطيــة, ويــضعون رشع اهللا مــع  رشع غــريه واملــشاكل, واليــوم حيكِّ
عىل ميزان واحد, ويرجعـون إىل الـشعب يف مـسألة حتكـيم الـرشيعة, ويقولـون 

ِ  لُِفونَ َيۡ  ﴿تنا حسنة  ونيّ ,غايتنا محيدة ِ ٱب َردۡ  إِنۡ  َّ
َ
ٓ أ ٓ  نَا َّ ِ   .﴾فِيًقاوۡ َوتَ  انٗ َسٰ إِحۡ  إ

إن دخـــوهلم يف العمليـــة الديمقراطيـــة متنـــازلني عـــن بعـــض مـــا أمـــر اهللا بـــه 
أن املـرشكني قـالوا لرسـول اهللا : وي يف سبب نزول سورة الكافرونيشبه ما رُ 

َت َوالُْعزَّى، َوَغْعبُُد إِلَِهَك َسنَةً «: ☺ , أو أهنم طلبوا )١(»َيْعبُُد إِلََهنَا َسنًَة الالَّ
 مـــن دينـــه, فجـــاء الـــوحي  مـــن ديـــنهم, ويـــدخلوا يف يشءٍ  يشءٍ منـــه أن يـــدخل يف
َهاَيٰٓ  قُۡل  ﴿: مـن اهللا تعـاىل يُّ

َ
ٰ لۡ ٱ أ ٓ  ١ فُِرونَ َك عۡ  َ

َ
ٓ  ٢ ُبُدونَ َتعۡ  َما ُبدُ أ َ نُتمۡ  َو

َ
 أ

 ٰ ٓ  بُِدونَ َع عۡ  َما
َ
ٓ  ٣ ُبدُ أ َ ۠  َو نَا

َ
ا َعبِدٞ  أ ٓ  ٤ َعَبدتُّمۡ  مَّ َ نُتمۡ  َو

َ
ٰ  أ ٓ  بُِدونَ َع عۡ  َما

َ
 ُبدُ أ

  .]الكافرونسورة [ ﴾٦ دِينِ  َوِلَ  دِيُنُكمۡ  لَُكمۡ  ٥
  :الكننا ندعوهم إىل تأمل هذه اآليات وقد ذكرناها سابقً 

ٰ  َما ّلِينِ ٱ نَ ـمِّ  لَُكم َرعَ ـشَ  ﴿ :ال اهللاــا قـعندم ِيٓ ٱوَ  اـنُوحٗ  ۦبِهِ  َوصَّ    لَّ

                                                 

   .١٣٠ سبق خترجيه ص )١(
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وۡ 
َ
ٓ َحيۡ أ يۡ  َوَما َك إَِلۡ  َنا ٰ إِبۡ  ۦٓ بِهِ  َناَوصَّ ۖ  ُموَسٰ وَ  هِيمَ َر نۡ  وَِعيَسٰٓ

َ
ْ  أ قِيُموا

َ
َ  ّلِيـنَ ٱ أ  َو

 ْ قُوا َ  َكـُبَ  فِيهِۚ  َتَتَفرَّ ۡ ٱ َ قـال  ,]١٣: الـشورى[ ﴾هِۚ إَِلۡـ ُعوُهمۡ تَـدۡ  َمـا كِيَ ُمـۡشِ ل
ٰ ﴿  :بعــدها ــَذ ــ لَِك فَلِ ــٱوَ  ُعۖ دۡ ٱفَ ٓ  َتقِمۡ ۡس ــا ــرۡ  َكَم ِم

ُ
َ  َتۖ أ ــعۡ  َو ــ تَتَّبِ ۡه

َ
ٓ أ  ﴾َءُهۡمۖ َوا

    .]١٥ :الشورى[
ر اهللا رســـــوله أشـــــد التحـــــذير مـــــن اتّ و ك بـــــاع أهـــــواء الكفـــــار وتـــــرْ قـــــد حـــــذَّ

ْ  ن ﴿ :, فقـالاالستقامة كام أمره ِيٓ ٱ َعنِ  تُِنونََك َلَفۡ  َكُدوا وۡ  لَّ
َ
ٓ َحيۡ أ  َك إَِلۡـ َنـا

َـُذوكَ َّ  اذٗ  ۥۖ هُ َغـۡيَ  َناَعلَيۡ  َتِيَ ِلَفۡ  ٗ  تَّ ٓ َولَـوۡ  ٧٣ َخلِـي ن َ
َ
 دۡ لََقـ َك َنٰـثَبَّتۡ  أ

ً  ا ٔٗ َشۡي  ِهمۡ إَِلۡ  َكنُ تَرۡ  كِدتَّ  َذقۡ  اإِذٗ  ٧٤ قَلِي
َ ِ َيـوٰ لَۡ ٱ َف ِضعۡ  َك َنٰ لَّ  َف َوِضـعۡ  ة

ۡ ٱ ء[ ﴾٧٥ انَِصيٗ  َناَعلَيۡ  لََك  َتِدُ  َ  ُثمَّ  َمَماتِ ل   .]٧٥−٧٣: اإلرسا
وته ويــرتك ديــن ــــن دعـ أن يتنــازل عــ☺ول اهللا ـار مــن رســـمل يطلــب الكفــ

طلبـــوا منـــه أن ُجيـــري تغيـــريات طفيفـــة فـــيام جـــاء بـــه, ولـــو ن ـكــــل و,يـــةاهللا بالكلِّ 
لــوْ لطلــبِ ☺ أجــاهبم الرســول  بــوه وصــادقوه, لكــن األمــر  وأحبــوه وقرّ ههم لوا

ـــزل إليـــه كـــام , فالـــدين ديـــن اهللا,لـــيس لـــه  ولـــيس عـــىل الرســـول إال أن يبلـــغ مـــا ُأ
زل, ويدعو كام ُأِمَر, ويستقيم عىل ذلك وال ينحرف عنه أبدً    .اُأ

عــرتاف هبــا  الــذين يريــدون مــن خــالل اال,مقراطيــةليتأمــل هــذا دعــاة الديف
رهــــا والعمــــل هبــــا أن يــــصلوا إىل احلكــــم بالــــرشع, فليتــــأملوا هــــذا  لعلهــــم ,وإقرا

بـه اهللا يف ا ممـا هـم عليـه اليـا يـسريً  لـو فعـل شـيئً ☺يعرفون أن الرسـول  وم لعذَّ



                                                                                    
   

íé]†Ïμ‚Ö]æíéÞ^Û×ÃÖ]àÚÝø‰ý]ìð]†e MPL

ون  مــــضاعفً االــــدنيا عــــذابً  بعــــد هــــذا عـــــىل ا قبــــل عــــذاب اآلخــــرة, فهــــل سيــــرصُّ
  هم وضالهلم?االستمرار يف غيِّ 

│  
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  الفصل الرابع

 اختيار اإلسالم واختيار الرشيعة
 , مـــن النـــاس اليـــوم اخلـــاطئ ملعنـــى اإلســـالم يف أذهـــان كثـــريٍ للمفهـــومنتيجـــة 

قـون بـني اختيـار اإلسـالم واختيـار الـرشيعة,  صـاروا يفرّ ; عقيدة التوحيدوغياِب 
ــــه يمكــــن أن يكــــون اإل  هللا قبــــل أن ُيعلــــن قبولــــه وانقيــــاده نــــسان مــــسلًام ويظنــــون أ

مــــه بــــرشيعة اهللا ا  وحتكيمهــــا عــــىل مــــا ســــواها, وحيــــسبون أن هنــــاك تــــدّرًج ,والتزا
 ;ومرحلية يف االختيار, وأن اختيار اإلسالم ال يعني االنقياد وااللتزام بالرشيعة

 يــدل وجعلـوه جمــّرد اســٍم الذلـك ألهنــم قــد أفرغــوا اإلسـالم مــن معنــاه وحقيقتــه, 
 ولفًظــا عارًيــا عــن معنــاه, وجعلــوا التوحيــد الــذي هــو معنــى ومــدلول ,عــىل مــسّامه

ـــعشـــهادة أن ال إهل إال اهللا جمـــرّ   مفهـــوم الـــدين احلـــق د الـــتلفظ بحروفهـــا, وهبـــذا متيَّ
  . وعمًال  ويدينون بغريه عقيدةً عند أكثر الناس, وصاروا يدينون باإلسالم اسًام 

 هو توحيد االستسالم −  يف الفصل األول كام بيّنَّا حقيقته −  فاإلسالم
ها عن  وحتكيمه عىل ما سواه يف احلياة كلِّ ,والقبول والتسليم ألمر اهللا ورشعه

ض ا أن خيتار اإلنسان اإلسالم هللا ويرفُ رضا وحمبة واختيار, وال يمكن أبدً 
 ا يف اختيار الرشيعة أو رفضها, أو جيمع بني رشعاالنقياد لرشيعته, أو يكون حر 

ا للحياة ا ونظامً اهللا ورشع غريه, فاختيار اإلسالم كدين يعني اختياره منهجً 
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ظمة واألديان التي ختالف ,هاكلِّ  ئع واملناهج واأل  مع رفض واجتناب الرشا
ٰ  إِنَِّن  قُۡل  ﴿:حكم اإلسالم, قال اهللا تعاىل ٓ  ِن َهَد ٰ  َرّبِ َ ِ ٰ  إ  ادِينٗ  تَقِيمٖ مُّسۡ  ٖط ِصَر

ٰ إِبۡ  ّمِلَّةَ  اقَِيمٗ  ۚ َحنِيفٗ  هِيمَ َر ۡ ٱ ِمنَ  انَ ـكَ  َوَما ا ِت  إِنَّ  قُۡل  ١٦١ كِيَ ُمۡشِ ل َ  َونُُسِك  َص
ِ  َوَمَماِت  َيايَ َوَمۡ  َّ ٰ  ۥۖ َلُ  َشِيَك  َ  ١٦٢ لَِميَ َعٰ لۡ ٱ رَّبِ  ِ ِمرۡ  لَِك َوبَِذ

ُ
 ُت أ

 ۠ نَا
َ
ُل   َوأ وَّ

َ
ۡ ٱ  أ َغۡيَ  قُۡل  ١٦٣ لِِميَ ُمسۡ ل

َ
ِ ٱ أ بۡ  َّ

َ
ۚ َشۡ  ّلِ ـكُ  رَبُّ  وَُهوَ  اَربّٗ  ِغ أ        ﴾ءٖ

كۡ  مَ وۡ ۡلَ ٱ ﴿:  , وقال]١٦٤− ١٦١  :عاماأل[
َ
تۡ  دِيَنُكمۡ  لَُكمۡ  ُت َملۡ أ

َ
 ُت َممۡ َوأ

ٰ سۡ ۡلِ ٱ لَُكمُ  َورَِضيُت  َمِت نِعۡ  ُكمۡ َعلَيۡ  ۚ دِينٗ  مَ َل َهاَيٰٓ  ﴿: الــوق ,]٣: دة املائ[ ﴾ا يُّ
َ
 أ

ِينَ ٱ ْ  لَّ ْ دۡ ٱ َءاَمُنوا َ  فَّةٗ َكآ مِ لۡ لسِّ ٱ ِف  ُخلُوا ْ  َو ٰ  تَتَّبُِعوا يۡ ٱ تِ ُخُطَو  لَُكمۡ  ۥإِنَّهُ  نِۚ َطٰ لشَّ
بِيٞ  ُدوّٞ ـعَ  ــ, ف]٢٠٨:البقرة[ ﴾٢٠٨ مُّ ــيـــقـعق بني ـريـــفـتـا الدً ــــن أبـكــال يمــ دة اإلسالم ـ

   .ورشيعته
ءتــه , اإلســالم يعلــن استــسالمه اخلــالص هللا وحــدهبدخولــهفاملــسلم   وبرا

تـــسالم واالنقيـــاد لغـــريه, ويعلـــن رضـــاه وتـــسليمه حلكـــم اإلســـالم يف مـــن االس
 م اإلسالم واختيـار رشيعتـه مفـصوًال ها, وليس الرضا والتسليم حلكحياته كلِّ 

عن اختيار اإلسالم والدخول فيه, بل كالمها درجة واحدة ومرحلـة واحـدة, 
ســــالم م اإلا, فمــــن أســــلم فقــــد ريض حْكــــا أو ينتفيــــا مجيًعــــإمــــا أن حيــــصال مجيًعــــ

 وأعلــن قبولــه وانقيــاده وتــسليمه ألمــر اهللا وحــده, ومل َيُعــد لــه ,اواختــاره طوًعــ
 ِمنٖ لُِمـؤۡ  َكنَ  َوَما ﴿: ة من أمره جتـاه أوامـر اهللا ورسـوله, قـال اهللا َري اخلِ 
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 َ ُ ٱ قََض  إَِذا ِمَنةٍ ُمؤۡ  َو مۡ  ۥٓ َورَُسوُلُ  َّ
َ
ن ًراأ

َ
ۡمـ ِمـنۡ  َيَةُ ۡلِـٱ لَُهمُ  يَُكونَ  أ

َ
 رِهِۡمۗ أ

َ ٱ ِص َيعۡ  َوَمن ٰ  َضـلَّ  َفَقـدۡ  ۥَورَُسـوَلُ  َّ بِيٗنـ ٗ َضـَل  ,]٣٦: األحـزاب[ ﴾٣٦ امُّ
ِ  َءاَمنَّا َوَيُقولُونَ  ﴿: وقال ِ ٱب َّ  ِ َطعۡ  لرَُّسولِ ٱَوب

َ
ٰ  ُثمَّ  َناَوأ  ّمِـنۢ  ُهمّمِـنۡ  فَرِيقٞ  َيَتَولَّ

ٰ  دِ َبعۡ  ٓ  لَِكۚ َذ ْوَلٰٓ  َوَما
ُ
ِ  ئَِك أ  ٱب

ۡ َ  ﴿: وقـال اهللا تعـاىل,]٤٧: النـور[ ﴾٤٧ ِمنِيَ ُمؤۡ ل  فَـ
ٰ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ  َوَرّبَِك  ْ  َ  ُثمَّ  َنُهمۡ بَيۡ  َشَجرَ  فِيَما ُيَّكُِموكَ  َحتَّ نُفِسِهمۡ  ِفٓ  َيُِدوا

َ
 أ

ا اَحرَجٗ  ْ  َت قَـَضيۡ  ّمِمَّ َهـاَيٰٓ  ﴿:  وقـال,]٦٥: النـساء[ ﴾٦٥ الِيمٗ تَـسۡ  َويُـَسّلُِموا يُّ
َ
 أ

ِينَ ٱ ْ وٓ َءاَمنُ  لَّ ْ  ا ِطيُعوا
َ
َ ٱ أ َ  ۥَورَُسـوَلُ  َّ ْ تََولَّـوۡ  َو نـُتمۡ  هُ َعۡنـ ا

َ
 ﴾٢٠ َمُعونَ تَـسۡ  َوأ

فـال[ ْ  قُۡل  ﴿:  وقـال,]٢٠: األ ِطيُعوا
َ
َ ٱ أ ۖ ٱوَ  َّ ْ تََولَّوۡ  فَإِن لرَُّسوَل َ ٱ فَإِنَّ  ا  ُيِبُّ  َ  َّ

ٰ لۡ ٱ   .]٣٢: آل عمران[ ﴾٣٢ فِرِينَ َك
ا التفريــق , وال يمكــن أبــدً  ورشيعــةً ه عقيــدةً فاختيــار اإلســالم يعنــي اختيــار

 واإليـــامن بـــسيادة ,بيـــنهام, فاالحتكـــام إىل اهللا وحـــده ورفـــض االحتكـــام لغـــريه
ه هــــو حقيقــــة اإليــــامن بربوبيــــة اهللا  رشع اهللا وحاكميتــــه وهيمنتــــه عــــىل مــــا ســــوا
 ,وألوهيته وحده, وإعطـاء حـق الـسيادة لغـري رشع اهللا ينـاقض أصـل اإلسـالم

 الــــرشعية لغــــري رشع اهللا يــــنقض التوحيــــد, كــــذلك إعطــــاء حــــقِّ وهيــــدم عقيــــدة 
 غـــري اهللا يف الـــسلطة ة أحـــدٍ يَّـــاإلســـالم مـــن أساســـه, فاإلســـالم ال يعـــرتف بأحقِّ 

 يف ا بحــدوده داخــًال  بــضوابطه حمــدودً ايادة والتــرشيع إال مــا كــان مــضبوطً والــس
 كهـا أحـدٌ إطاره, فالسيادة العليا التي هي بمعنى السلطة غـري املحـدودة ال يمل
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ــــ لغــــري اهللا حمــــدودةٌ  ســــلطةٍ مــــن البــــرش, فكــــلُّ  ــــزل بــــه دةٌ  ومقّي  بــــام رشعــــه اهللا وأ
 ألهنـا مـن ;ه, ورشيعة اهللا وحدها هي احلَكم والسلطان امللِزم للجميعسلطانَ 

 الـــــذي لـــــه حـــــق احلكـــــم والـــــسلطان ,هـــــم ومـــــالكهمعنـــــد اهللا خـــــالق اخللـــــق كلِّ 
 أو تـرك , أو االعرتاض عليهـا,ا اخلروج عنهاوالترشيع املطلق, وال يسع أحدً 

 عنـــد أول حلظـــة احلكـــم هبـــا والتحـــاكم إليهـــا, وهـــذا مـــا يـــؤمن بـــه املـــسلم ابتـــداءً 
ــ  املــسلم يف الــسلطة والتــرشيع ا لــه يف هــذه احليــاة, فحــقُّ خيتــار فيهــا اإلســالم دينً

ا  ورشع مـــا مل يـــأذن بـــه اهللا عامًلـــ,ى هـــذا احلـــدَّ  بـــام أذن فيـــه اهللا, فـــإذا تعـــدَّ مقيَّـــدٌ 
عـــــى  مل يبـــــق يف اإلســـــالم حلظـــــة واحـــــدة, فكيـــــف إذا ادَّ ,خالفتـــــه لـــــرشيعة اهللابم

 املطلق يف السيادة والسلطة والترشيع مـن دون لنفسه أو لغريه من البرش احلقَّ 
عــــــى أن ســــــيادة البــــــرش فــــــوق ســــــيادة اهللا وهــــــي احلاكمــــــة وكيــــــف لــــــو ادَّ ! اهللا?

  .ين ورشك املرشكنيتعاىل اهللا عن افرتاء املفرت! واملهيمنة عىل رشيعة اهللا?

 .ال خيار ملسلم غري حتكيم الرشيعة
ا كمـسلمني جمـرّ  د االعتقـاد بوجـوب احلكـم بــرشيعة اهللا لـيس املطلـوب منـَّ

من غـري انقيـاد وإذعـان هلـذا الواجـب يف واقـع احليـاة, بـل الفـصل بـني االعتقـاد 
إليـه ها هو ما تـسعى  يف واقع احلياة كلِّ بوجوب حتكيم الرشيعة وحتكيمها فعًال 

 وتـرتك للفـرد احلريــة يف ,العلامنيـة اخلبيثـة, فهـي تعــارض حتكـيم الـرشيعة عمــًال 
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 أال يكــــون لالعتقــــاد التــــأثري يف احليــــاة العامــــة وعالقــــات الفــــرد  رشطَ ,اعتقــــاده
ــــــاآلخرين, واإلســــــالم جــــــاء بتحكــــــيم الــــــرشيعة د  ال جمــــــرّ , وتطبيقهــــــا عمــــــًال ,ب

 وعنـد افتتـاح ,يف الـصلوات وتقديـسها وترتيلهـا ,االعتقاد بوجوب احلكـم هبـا
ٓ  ﴿: الندوات واالجتامعات واحلفالت, قـال اهللا تعـاىل ا نَزۡلَ  إِنَّ

َ
ٰ لَّوۡ ٱ اأ  فِيَها ةَ َر

ۚ  ىُهدٗ  ِيـنَ ٱ لَّبِيُّونَ ٱ بَِها ُكمُ َيۡ  َونُورٞ ۡسـ لَّ
َ
ْ أ ِيـنَ  لَُموا ْ  لِلَّ ٰ ٱوَ  َهـاُدوا بَّ  نِيُّـونَ لرَّ

 ٱوَ 
َ
ْ ُتحۡ سۡ ٱ بَِما َبارُ حۡ ۡل ِ ٱ بِ كَِتٰ  نمِ  فُِظوا َّ  ْ ٓ  هِ َعلَۡيـ َوَكنُوا ۚ ُشـَهَدا َ  َء ْ َتۡـ فَـ  َشُوا
َ  نِ َشوۡ خۡ ٱوَ  لَّاَس ٱ ْ تَشۡ  َو وا ٰ  َتُ ۚ  اَثَمنٗ  ِت َي ٗ ٓ  ُكـمَيۡ  لَّمۡ  َوَمن قَلِي نـَزَل  بَِمـا

َ
 أ

ُ ٱ ْوَلٰٓ  َّ
ُ
ٰ لۡ ٱ ُهمُ  ئَِك فَأ ٓ  ِهمۡ َعَليۡ  َناَوَكَتبۡ  ٤٤ فُِرونَ َك نَّ  فِيَهـا

َ
 ِس لَّفۡ ٱبِـ َس ۡفـلَّ ٱ أ

ِ  َعۡيَ لۡ ٱوَ   ٱوَ  َعۡيِ لۡ ٱب
َ
ِ  نَف ۡل  ٱب

َ
 ٱوَ  نِف ۡل

ُ
ِ  ُذنَ ۡل  ٱب

ُ
نَّ ٱوَ  ُذنِ ۡل ِ  لـّسِ نِّ ٱب  ُروحَ ۡلُـٱوَ  لـّسِ

َق  َفَمن قَِصاٞصۚ  ٞ  َفُهوَ  ۦبِهِ  تََصدَّ اَرة ُ  َكفَّ ٓ  ُكـمَيۡ  لَّـمۡ  َوَمن ۥۚ لَّ نـَزَل  بَِمـا
َ
ُ ٱ أ َّ 

ْوَلٰٓ 
ُ
ٰ ٱ ُهمُ  ئَِك فَأ يۡ  ٤٥ نَ لُِمولظَّ ٰٓ  َناَوَقفَّ َ َ  ٰ قٗ  َيمَ َمـرۡ  نِ بۡ ٱ بِعِيَس  رِهِمَءاَث  اُمـَصّدِ
ٰ لَّوۡ ٱ ِمنَ  هِ يََديۡ  َبۡيَ  لَِّما قٗ  َونُـورٞ  ىُهدٗ  فِيهِ  ِنيَل ۡلِ ٱ هُ َنٰ َوَءاَتيۡ  ةِۖ َر  لَِّمـا اَوُمـَصّدِ

ٰ لَّوۡ ٱ ِمنَ  هِ يََديۡ  َبۡيَ  هۡ  ُكمۡ حۡ َوۡلَ  ٤٦ ُمتَّقِيَ ّلِلۡ  ِعَظةٗ َوَموۡ  ىَوُهدٗ  ةِ َر
َ
 ِنيلِ ۡلِ ٱ ُل أ

 ٓ نَزَل  بَِما
َ
ُ ٱ أ ٓ  ُكمَيۡ  لَّمۡ  َوَمن فِيهِۚ  َّ نَزَل  بَِما

َ
ُ ٱ أ ْوَلٰٓ  َّ

ُ
 ٤٧ ِسُقونَ َفٰ لۡ ٱ ُهمُ  ئَِك فَأ

نَزۡلَ 
َ
ٓ َوأ ِ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ َك إَِلۡ  ا قٗ  قِّ لَۡ ٱب  ِمًنـاَوُمَهيۡ  بِ ِكَتٰـلۡ ٱ ِمنَ  هِ يََديۡ  َبۡيَ  لَِّما اُمَصّدِ
ٓ  َنُهمبَيۡ  ُكمحۡ ٱفَ  هِۖ لَيۡ عَ  نَزَل  بَِما

َ
ۖ ٱ أ ُ َّ  َ ۡهـ تَتَّبِـعۡ  َو

َ
ٓ أ ـا َءُهمۡ َوا ٓ  َعمَّ  ِمـنَ  َءكَ َجـا

ٖ  قِّۚ لَۡ ٱ ۚ َهاٗجـَوِمنۡ  َعةٗ ِشۡ  ِمنُكمۡ  َناَجَعلۡ  لُِكّ ٓ  َولَـوۡ  ا ُ ٱ ءَ َشـا ـةٗ  َلََعلَُكـمۡ  َّ مَّ
ُ
 أ

 ٰ ٰ  ِحــَدةٗ َو َبۡ  ِكــنَوَل ــَوُكمۡ ّلِ ٓ  ِف  لُ ــا ٰ  َم ــٱفَ  ُكــۡمۖ َءاتَ ْ ۡس ٰ ۡيــلَۡ ٱ تَبُِقوا َ  تِۚ َر ِ ِ ٱ إ َّ 
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نِ  ٤٨ َتلُِفونَ َتۡ  فِيهِ  ُكنُتمۡ  بَِما َفُينَّبُِئُكم اَجِيعٗ  ِجُعُكمۡ َمرۡ 
َ
 َنُهمبَيۡ  ُكمحۡ ٱ َوأ

 ٓ نَزَل  بَِما
َ
ُ ٱ أ َّ  َ هۡ  تَتَّبِعۡ  َو

َ
ٓ أ ن ُهمۡ َذرۡ حۡ ٱوَ  َءُهمۡ َوا

َ
ٓ  ِض َبعۡ  َعنۢ  تُِنوكَ َيفۡ  أ نـَزَل  َمـا

َ
 أ

ُ ٱ ْ تََولَّوۡ  فَإِن َكۖ إَِلۡ  َّ نََّما لَمۡ عۡ ٱفَ  ا
َ
ُ ٱ يُرِيدُ  أ ن َّ

َ
 نَّ  ُذنُـوبِِهۡمۗ  ِض بَِبعۡ  يُِصيَبُهم أ

فَُحكۡ  ٤٩ ِسُقونَ لََفٰ  لَّاِس ٱ ّمِنَ  اَكثِيٗ 
َ
حۡ  َوَمنۡ  ُغونَۚ َيبۡ  ِهلِيَّةِ َجٰ لۡ ٱ مَ أ

َ
 ِمـنَ  َسنُ أ

ِ ٱ ــُحكۡ  َّ ــوۡ  اٗم ــونَ  اٖ ّلَِق ــمَّ  ﴿: وقــال ســبحانه,]٥٠−٤٤: دة املائ[ ﴾٥٠ يُوقُِن  ُث
ٰ  َك َنٰ َجَعلۡ  َ  ٱ ّمِنَ  َشِيَعةٖ  َ

َ
َ  َهاتَّبِعۡ ٱفَ  رِ مۡ ۡل هۡ  تَتَّبِعۡ  َو

َ
ٓ أ ِيـنَ ٱ ءَ َوا  لَُمـونَ َيعۡ  َ  لَّ

ْ ُيغۡ  لَن إِنَُّهمۡ  ١٨ ِ ٱ ِمنَ  َعنَك  ُنوا ۚ  ٔٗ َشۡي  َّ ٰ ٱ نَّ  ا وۡ  ُضُهمۡ َبعۡ  لِِميَ لظَّ
َ
ٓ أ  ٖضۖ َبعۡ  ءُ ِلَا

ُ ٱوَ  ۡ ٱ َوِلُّ  َّ نَزلۡ  ٌب كَِتٰـ َذاَوَهٰـ ﴿ :وقـال ,]١٩−١٨: اجلاثيـة[ ﴾١٩ ُمتَّقِيَ ل
َ
 هُ َنٰـأ

ــاَركٞ  ــ ُمَب ْ ٱوَ  تَّبُِعوهُ ٱفَ ــوا ُق ــمۡ  تَّ ــونَ تُرۡ  لََعلَُّك  :وقــال ,]١٥٥: عــاماأل[ ﴾١٥٥ َحُ
َهاَيٰٓ  ﴿ يُّ

َ
ِينَ ٱ أ ْ َءاَمُنوٓ  لَّ ْ  ا ِطيُعوا

َ
َ ٱ أ َّ  ْ ِطيُعوا

َ
ْوِل  ُسـوَل لرَّ ٱ َوأ

ُ
 ٱ َوأ

َ
 ِمـنُكۡمۖ  رِ ۡمـۡل

وهُ  ءٖ َشۡ  ِف  ُتمۡ زَعۡ تََنٰـ فَإِن َ  فَـُردُّ ِ ِ ٱ إ ِ ٱبِـ ِمُنـونَ تُؤۡ  ُكنـُتمۡ  إِن لرَُّسـولِ ٱوَ  َّ َّ 
ۚ ٱ مِ وۡ ۡلَ ٱوَ  ٰ  ِخرِ حۡ  َخۡيٞ  لَِك َذ

َ
  َسنُ َوأ

ۡ
ً تَأ لَمۡ  ٥٩ وِي

َ
َ  تَرَ  أ ِ ِينَ ٱ إ نَُّهـمۡ  ُعُمونَ يَزۡ  لَّ

َ
 أ

ْ َءا ٓ  َمُنوا نزَِل  بَِما
ُ
ٓ  َك إَِلۡ  أ نـزَِل  َوَمـا

ُ
ن يُِريـُدونَ  لِـَك َقبۡ  ِمـن أ

َ
ْ َيَتَحـاَكُموٓ  أ َ  ا ِ  إ

ٰ ٱ ِمُروٓ  َوقَدۡ  ُغوتِ لطَّ
ُ
ْ أ ن ا

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

َ
ٰ  يُـِضلَُّهمۡ  أ ۢ َضـَل َ 

ــَل  َذا ٦٠ ابَعِيــدٗ  ــالَوۡ  لَُهــمۡ  قِي ْ َتَع ٰ  ا َ ِ ٓ  إ ــا نــَزَل  َم
َ
ُ ٱ أ ــ لرَُّســولِ ٱ َ  َّ يۡ

َ
 َت َرأ

ۡ ٱ ونَ  فِقِيَ ُمَنٰ ل ٓ  َف فََكۡيـ ٦١ اُصـُدودٗ  َعنَك  يَُصدُّ َصٰـ إَِذا
َ
ـِصيَب ُهمَبتۡ أ  بَِمـا مُّ

َمۡت  يۡ  قَدَّ
َ
ٓ  ُثمَّ  ِديِهمۡ أ ِ  لُِفونَ َيۡ  ُءوكَ َجا ِ ٱب َردۡ  إِنۡ  َّ

َ
ٓ أ ٓ  نَا َّ ِ  ٦٢ فِيًقـاَوتَوۡ  انٗ َسٰ إِۡحـ إ

ْوَلٰٓ 
ُ
ِ أ ِينَ ٱ َك ئ ُ ٱ لَمُ َيعۡ  لَّ عۡ  قُلُوبِِهمۡ  ِف  َما َّ

َ
َُّهـمۡ  َوقُل ُهمۡ وَِعظۡ  ُهمۡ َعنۡ  رِۡض فَأ  ِفٓ  ل
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نُفِسِهمۡ 
َ
ۢ قَوۡ  أ ٓ  ٦٣ ابَلِيغٗ  َ رۡ  َوَما

َ
َّ  رَُّسولٍ  ِمن َناَسلۡ أ ِ ِۚ ٱ نِ بِإِذۡ  ِلَُطاعَ  إ نَُّهمۡ  َولَوۡ  َّ

َ
 أ

لَُموٓ  إِذ ْ ظَّ نُفَسُهمۡ  ا
َ
ٓ  أ ْ َتغۡ سۡ ٱفَ  ُءوكَ َجا َ ٱ َفُروا ْ  لرَُّسـوُل ٱ لَُهـمُ  َفرَ َتغۡ سۡ ٱوَ  َّ  لَوََجـُدوا

َ ٱ ابٗ  َّ َ  ٦٤ ارَِّحيمٗ  اتَوَّ ٰ ـحَ  ونَ ـِمنُ يُؤۡ  َ  َوَرّبَِك   فَ  َشـَجرَ  فِيَمـا وكَ ـُيَّكِمُ  تَّ
ْ ـَيِ  َ  ُثمَّ  َنُهمۡ بَيۡ  نُفسِ  ِفٓ  ُدوا

َ
اـّمِـ ارَجٗ ـحَ  ِهمۡ ـأ ِ  َت قَـَضيۡ  مَّ ْ َويُـَسّل  الِيمٗ تَـسۡ  ُموا

      .]٦٥−٥٩: النساء[ ﴾ ٦٥
 يف اهللا رشيعــــة التــــزام وجــــوب اإلســــالم ديــــن مــــن باالضــــطرار ُعلــــم وقــــد

ه ,كلِّها احلياة  حـاكًام  كان سواء ,كثريٍ  وال قليلٍ  يف عنها اخلروج ألحدٍ  ليس وأ
 , بتبليغهـا للنـاس كافـة☺ا  اهللا التـي كلَّـف رسـوله حممـدً , فـرشيعةُ احمكومً  أو
باعهــــا واحلكــــم هبــــا هــــي املهيمنــــة واحلاكمــــة عــــىل مــــا ســــواها, هــــي املهيمنــــة تّ وا

بياء من قبل, وهي املهيمنة واحلاكمة عىل آراء البرش  ئع األ واحلاكمة عىل رشا
نينهم, جيـــــــــب اإلقـــــــــرار هبيمنتهـــــــــا ,وأفكـــــــــارهم ظمـــــــــتهم وقـــــــــوا  ونظريـــــــــاهتم وأ

ون أي قيــد أو  د وعمــًال هتا, وتقــديمها عــىل مــا ســواها قــوًال وحاكميتهــا وســياد
رشط أو اســــــتثناء, فالــــــسيادة العليــــــا يف اإلســــــالم للــــــرشيعة ممثلــــــة يف نــــــصوص 
  .القرآن والسنة, وال سيادة تعلو سيادة الكتاب والسنة وهيمنتهام عىل غريمها

ًمـا بني املسلمني مجيعً وهلذا ال نجد خالفً   أو حـّرم ,اا يف كفـر مـن أحـّل حرا
ا ا مــن ديــن اهللا, أو اختــذ مــصدرً لــوم قطًعــ مــن الــرشع املع أو بــّدل حكــًام ,حــالًال 
ا يــُردُّ إليــه النــزاع غــري رشيعــة اهللا, كــذلك ال خــالف يف كفــر مــن أجــاز ومرجًعــ
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 يف معـــــــصية اهللا اخلـــــــروج عـــــــن طاعـــــــة اهللا ورســـــــوله, أو جـــــــّوز طاعـــــــة خملـــــــوٍق 
 هـذا ألهنـم يعرفـون أن هـذه األمـور ;ورسوله, أو زعـم أن الـرشيعة غـري ملِزمـة

  .صل اإليامن باهللاا أل متامً مناقضةٌ 
 لــيس لــه ,رســوًال ☺  وبمحمــد ,ا وباإلســالم دينًــ,ا فمــن ريض بــاهللا ربــ

 , ال يعـــارض وال يامنـــع,م اهللا ورســـوله إال أن يقـــول ســـمعنا وأطعنـــاأمـــام حْكـــ
ا, ا قلبًيـيق بني اإليامن بالـرشيعة اعتقـادً وال خيتار مع اهللا, أما الذين يرون التفر

ام يــــدينون بالعلامنيــــة ويكفــــرون باإلســــالم, فهــــذا , إنــــاا عملًيــــوحتكيمهــــا واقًعــــ
الفــصل بــني الــدين القلبــي والــدين العمــيل احلــاكم واملهــيمن عــىل حيــاة النــاس 

ا بــني االعتقــاد الشخــيص بوجــوب هــو ديــن العلامنيــة, فــالعلامين ال يــرى تعارًضــ
ـــــزل اهللا وتـــــرك االنقيـــــاد لـــــذلك عمـــــًال  ه اهللا , واالعتقـــــاد بـــــام أحّلـــــاحلكـــــم بـــــام أ

مــــه والتــــرشيع الوضــــعي بــــام فيــــه مــــن حتليــــل وحتــــريم القــــائم عــــىل مرجعيــــة وحرّ 
 ا, والثـاين حـقٌّ ا شخصي  ألن األول يعتربه اختيارً ;أخرى غري مرجعية الرشيعة

قــون بــني اختيــار اإلســالم واختيــار الــرشيعة, ; مــن حقــوق األمــةعــامٌّ   وهلــذا يفرِّ
, فــــإذا اختــــارت  عــــامٌّ فاختيـــار اإلســــالم حــــق شخـــيص, واختيــــار الــــرشيعة حـــقٌّ 

دلا األمـــة الـــرشيعة صـــار تطبيقهـــا وحتكيمهـــا ملِزًمـــ ن اختيـــار األمـــة هلـــا  أل;ألفـــرا
أعطاها الرشعية والـسيادة, أمـا إذا مل يكـن اختيـار الـرشيعة مـن األغلبيـة فلـيس 

  .  أن ُيلِزمها به حسب زعمهمألحدٍ 
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م  فام هـي الفائـدة يف اعتقـاد وجـوب حتكـي!وهذا التصور يف غاية التناقض
ــه ;الــرشيعة مــع عــدم االقــرار بــرشعيتها وحاكميتهــا, هــذا اعتقــاد ال قيمــة لــه  أل

  . آخر وهو االعتقاد برشعية وسيادة غريها باعتقادٍ ٌض معارَ 
 بحــــق الــــسلطة والــــسيادة فــــوق ســــلطان اهللا وســــيادة فمــــن اعــــرتف ألحــــدٍ 

, فأوئلـــك الـــذين يعرتفـــون بمبـــدأ  وتفـــصيًال رشيعتـــه فقـــد كفـــر باإلســـالم مجلـــةً 
  دون أن تكــون هــذه الــسيادة والــسلطة مقّيــدةً , أو ســلطة الــشعب,دة األمــةســيا

ية, وكيف  بحدود رشعه منسلخون من اإلسالم بالكلِّ  وحمدودةً ,بسلطان اهللا
انيــــــــة وهيمنتهــــــــا يكونــــــــون مــــــــسلمني وهــــــــم ال يؤمنــــــــون بــــــــسيادة الــــــــرشيعة الربّ 

ه وختتـــــاره األ!?وحاكميتهـــــا مـــــة, فـــــام  بـــــل يؤمنـــــون بـــــسيادة القـــــانون الـــــذي ُتِقـــــرُّ
ـ,ي الـذي جيـب قبولـه واالذعـان لـهاختارته األغلبيـة هـو القـانون الـرشع م رُ  وَحيْ

 ألصل اإلسالم من كل وجـه, فمـن وضـع رشيعـة اخلروج عنه, وهذا مناقٌض 
ئـع البـرش, وجعة واحدةٍ اهللا يف كفّ   أو لهـا مرهونـة بـأهواء النـاس قبـوًال  مـع رشا

 عىل الرشيعة, فام عرف اإلسالم , وجعل آراء الناس هي الفيصل واحلَكمارد 
عاؤه اإلسالم مع جهلـه بحقيقتـه وال شمَّ رحيه وال اقرتب منه, فكيف ُيقبل ادّ 

  !وكفره الرصيح به?
, ويرجعــون  وال رشطٍ يعطــون النــاس حريــة الــرأي والتعبــري مــن غــري قيــدٍ 

وهنم بـني رشع اهللا ورشع غـريه, ثـم  لرأهيم يف قبول رشع اهللا أو رفـضه, وخيـريِّ
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لسون ينتظرون النتيجة, فإذا اختاروا رشع اهللا فهم مسلمون قبل االختيـار جي
ـًض ذاوإ! وبعده  نحـن متأكـدون أن :ويقولـون! ا اختاروا غريه فهـم مـسلمون أ

 اإلســالم الرجــوع الــشعب لــن خيتــار إال رشيعــة اهللا ألهنــم مــسلمون, فهــل ُيِقــرُّ 
 ,استــــسلمني هللا حقــــ إن كــــان النــــاس م!إىل رأي البــــرش يف حتكــــيم رشيعــــة اهللا?

  هل تريدون حكم اهللا أم حكم اجلاهلية? : ملاذا هذا العرض السخيف
ـه حَكـًام هل يمكن أن يقبـل مـسلمٌ   عـىل رشيعـة اهللا? مـا معنـى  أن ُجيعـل رأ

  !إسالمه إًذا?
 التعبـــري عـــن رأهيـــم يف قبـــول ثـــم مـــا هـــذا النظـــام الـــذي يعطـــي للنـــاس حـــّق 

  ! بسلطان اهللا?ومٌ  حمك نظامٌ هوحكم اهللا أو رفضه? هل 
زل رشيعته وترك لنا اخليار يف العمـل هبـا أو كيف يظن مسلمٌ   أن اهللا قد أ

ـــــه كّلفنـــــا أن نعتقـــــدها ومل يكلّ  فنـــــا تطبيقهـــــا والعمـــــل هبـــــا يف واقـــــع إلغائهـــــا, أو أ
ــه يأُج   هــذا ال خيطــر عــىل !?بعناهــا وال يعاقبنــا إذا تركناهــارنــا إذا اتّ احليــاة, أو أ

بــاع رشيعــة اهللا مــع  النــاس اليــوم يظنــون أن اخليــار هلــم يف اتّ بــال مــسلم, فــام بــاُل 
   !عائهم اإلسالم?ادّ 

 هــــذه املقــــدمات التــــي تنــــاقض اإلســــالم إهنــــم حيــــاولون أن يتجــــاهلوا كــــلَّ 
 ,ه يف التعامل مـع نتيجـة االنتخابـات, ويظنون أن اإلشكال كلَّ  رصحيةً مناقضةً 

 وهلـذا ُيَطْمِئنـون ?رشيعةكيف سيكون املوقف لو كانت النتيجة ضد حتكـيم الـ
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فـــسهم بقـــوهلم   ;)نحـــن متأكـــدون أن النـــاس لـــن خيتـــاروا إال حكـــم اإلســـالم(أ
  . ليخرجوا من هذا اإلشكال

 اْإلِْسَالُم َغِريبًـا، وََسـيَُعوُد َكَمـا «:  حـني قـال☺صدق رسـول اهللا 
َ
بََدأ

َ لِلُْغَرَباءِ   َغِريبًا، َفُطو
َ
  .)١(»بََدأ

القذايف مع بعض الشباب املتحمِّس لتطبيق ا نتحدث يف زمن لقد كنّ 
ظمة اجلاهلية: ونقول هلم,الرشيعة  , أن الشعوب هم السبب يف بقاء هذه األ

 , ورضوا هبا, وأذعنوا هلا,فام قامت إال عىل أكتافهم, هم الذين َبنْوها
 فلم يقبلوا قولنا هذا, . ونسوا اإلسالم وجهلوا حقيقته,وحتاكموا إليها

شعب يريد حتكيم الرشيعة ولكن يمنعهم الطواغيت من ذلك, إن ال: وقالوا 
 مع أن هذا القول بعيدٌ و .فهم مكرهون عىل ترك الرشيعة واحلكم بغريها

كرهون عىل ترك  لكن لو سلَّمنا بأن الناس مُ ,ا عن احلقيقة والواقعجدً 
, فام الذي يمنعهم من  قبل أن يرتكوه عمًال اإلسالم مع أهنم تركوه عقيدةً 

ظمتها? أال يعيش الرج وع إىل اإلسالم اليوم بعد أن ثارت الشعوب عىل أ
ا للحكم والترشيع, ا وحيدً الناس اليوم مرحلة ما قبل اختيار الرشيعة مصدرً 

  ي هذه ـمـســن أن نـــامذا يمكـف! اة?ــــيـون احلـــئــع شــم مجيـظيــا يف تنــيـلــ عةً ـيـعــرجــوم
                                                 

  . رواه مسلم)١(
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يها ! املرحلة?   !?)رحلة ما قبل اإلسالمم(هل نسمِّ
إهنـــــا حقـــــائق يـــــسعى الكثـــــريون لتجاهلهـــــا وحماولـــــة القفـــــز فوقهـــــا وغـــــض 

ــه كــان مــن الالطــرْ   أن ننطلــق مــن املعطيــات املوجــودة يف واجــبف عنهــا, مــع أ
قـــع  لتكـــون خطـــوات العـــودة لإلســـالم عـــىل املـــنهج ; وال نحـــاول جتاهلهـــا,الوا

  . الرباين املستقيم

  .اختيار احلاكم
سلمني يف اختيــار مــن حيكمهــم مــن احلكــام واألمــراء ال يكــون إال  املــحــقُّ 

هم جتـــــــاوز حـــــــدود الـــــــرشيعة يف حتـــــــت ســـــــيادة الـــــــرشيعة وحكمهـــــــا, فـــــــال يـــــــسعُ 
ا علــيهم أن يتجاوزهــا, فــال  أو أمــريً  كــام ال يــسع مــن اختــاروه حــاكًام ,اختيــارهم

ا مــنهم حيكمهــم بكتــاب اهللا وســنة رســوله, فتكــون طاعتــه خيتــارون إال واحــدً 
, وواليتــه ثابتــة مــادام عــىل اإلســالم, فــإذا خــرج عــن  إذا أمــر بــاملعروفجبــةً وا

 ووجـب اخلـروج عليـه, وإذا أمـر بـام , وانفـسخت بيعتـه,اإلسالم زالت واليتـه
ــَة يِف َال «: ☺خيــالف أمــر اهللا ورســوله فــال طاعــة لــه, قــال رســول اهللا   َطاَع

اَعُة يِف الَمْعُروِف  اَعـُة بَلَ الَمـرِْء «:  وقـال,)١(»َمْعِصيٍَة، إِغََّما الطَّ ْمُع َوالطَّ السَّ
َحبَّ َوَكِرَه، َما لَْم يُْؤَمْر بَِمْعِصيٍَة، فَ 

َ
ِمَر بَِمْعِصيٍَة فََال الُمْسِلِم ِفيَما أ

ُ
 َسـْمَع إَِذا أ

                                                 

 . متفق عليه)(١
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ٌع َفُقوُدُكْم بِِكتَاِب اِهللا «: , وقـال)١(» َطاَعةَ َوَال  َر َعلَيُْكْم َقبٌْد جُمَدَّ مِّ
ُ
إِْن أ

ِطيُعواَيَعاىَل 
َ
ُ َوأ َ اِمِت قَاَل نْ قَ وَ , )٢(»، فَاْسَمُعوا  َدَخنَا رَُسـوُل :  ُقبَاَدَة بِْن الصَّ

َخَذ َعلَيْنَا َفبَاَفْعنَاهُ ☺اِهللا 
َ
اَعـِة «: ، فَاَكَن ِفيَما أ ْمِع َوالطَّ ْن بَاَفَعنَا بَلَ السَّ

َ
أ

نَا، نَا َويرُْسِ ثََرةٍ وَ  يِف َمنَْشِطنَا َوَمْكَرِهنَا، وَُعرْسِ
َ
ْمَر )٣(أ

َ
ْن َال ُغنَاِزَع اْأل

َ
 َعلَيْنَا، َوأ

ْهلَهُ 
َ
ْن تََرْوا ُكْفًرا بََواًحا ِعنَْدُكْم ِمَن اِهللا ِفيِه بُْرَهانٌ «: ، قَاَل »أ

َ
  .)٤(»إِالَّ أ

 عـــن األمـــة يف إقامـــة الـــدين وحتكـــيم الـــرشيعة بـــني النـــاس, فاحلـــاكم وكيـــٌل 
نــاس وبقائــه عــىل أصــل اإلســالم, ورشعّيتــه مرهونــة بتحكيمــه رشع اهللا بــني ال

ــــزل اهللا, فمتــــى خــــالف حكْ  ه ُمــــواملــــسلمون إنــــام خيتارونــــه لــــيحكم بيــــنهم بــــام أ
ا نــــه خمالًفــــع يــــصدر  قــــرارٍ  وال جيــــوز طاعتــــه, وأيُّ ,ال مــــرشوعية لــــهفــــ اهللا رشعَ 

للــرشيعة ال اعتبــار لــه, فــرشيعة اهللا جيــب أن تكــون هــي احلاكمــة عــىل اجلميــع, 
َهــاَيٰٓ  ﴿: يف حقــوقهم ومنازعـاهتم, قـال اهللا تعـاىلوهـي الفيـصل بـني النـاس يُّ

َ
 أ

                                                 

 . متفق عليه)(١
 .واه مسلم ر)(٢

عىل تفضيل غرينا علينا, واملراد أن طـواعيتهم ملـن : أي) بفتح اهلمزة والثاء(: انَ يْ لَ  عَ ةُ رَ ثَ اْألَ ) ٣(
 أو , بــل علــيهم الطاعــة ولــو مــنعهم حّقهــم,يتــوىل علــيهم ال تتوقــف عــىل إيــصاهلم حقــوقهم

  .استأثر غريهم عليهم
 . متفق عليه)(٤
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ِينَ ٱ ْ َءاَمُنوٓ  لَّ ْ  ا ِطيُعوا
َ
َ ٱ أ َّ  ْ ِطيُعوا

َ
ْوِل  لرَُّسوَل ٱ َوأ

ُ
 ٱ َوأ

َ
 ُتمۡ زَعۡ تََنٰ  فَإِن ِمنُكۡمۖ  رِ مۡ ۡل

وهُ  ءٖ َشۡ  ِف  َ  فَُردُّ ِ ِ ٱ إ ِ  ِمُنونَ تُؤۡ  ُكنُتمۡ  إِن لرَُّسولِ ٱوَ  َّ ِ ٱب ۚ ٱ مِ وۡ ۡلَ ٱوَ  َّ ٰ  ِخرِ  لَِك َذ
حۡ  َخۡيٞ 

َ
  َسنُ َوأ

ۡ
ً تَـأ ٓ  ﴿:  وقـال ,]٥٩: النـساء[ ﴾٥٩ وِي ـا نَزۡلَـ إِنَّ

َ
ٓ أ  َك إَِلۡـ ا

ِ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ ٓ  لَّاِس ٱ َبۡيَ  ُكمَ ِلَحۡ  قِّ لَۡ ٱب ٰ  بَِما َر
َ
ۚ ٱ َك أ ُ َّ  َ ٓ ّلِلۡ  تَُكـن َو  ئِنِيَ َخـا

ٓ إِنَّ  ﴿:  وقـال,]١٠٥: النـساء[ ﴾١٠٥ اَخِصيمٗ  نَزۡلَ  ا
َ
ٰ لَّوۡ ٱ اأ ۚ  ىُهـدٗ  فِيَهـا ةَ َر  َونُـورٞ

ِينَ ٱ لَّبِيُّونَ ٱ بَِها ُكمُ َيۡ  سۡ  لَّ
َ
ْ أ ِينَ  لَُموا ْ  لِلَّ ٰ ٱوَ  َهـاُدوا بَّ  ٱوَ  نِيُّـونَ لرَّ

َ
 بَِمـا َبـارُ حۡ ۡل

ْ ُتحۡ سۡ ٱ ِ ٱ بِ كَِتٰ  ِمن فُِظوا َّ  ْ ٓ  هِ َعلَيۡ  َوَكنُوا ۚ ُشَهَدا َ  َء ْ َتۡ  فَ  نِ َشوۡ خۡ ٱوَ  لَّاَس ٱ َشُوا
 َ ْ تَشۡ  َو وا ٰ  َتُ ۚ  اَثَمنٗ  ِت َي ٗ ٓ  ُكمَيۡ  لَّمۡ  َوَمن قَلِي نَزَل  بَِما

َ
ُ ٱ أ ْوَلٰٓ  َّ

ُ
 ُهـمُ  ئِـَك فَأ

ٰ لۡ ٱ  مـا خـالف رشيعـة اهللا فهـو باطـل, وحكـم  وكـلُّ ,]٤٤: دة املائ[ ﴾٤٤ فُِرونَ َك
ال جيــوز  و, ال مــرشوعية ملخالفتــه,الفــرد كحكــم األغلبيــة إن خــالف الــرشيعة

م  فـال اعتبـار لـه, فـإذا حَكـ جهـةٍ ا للـرشع مـن أيِّ  يـصدر خمالًفـ قرارٍ طاعته, وأيُّ 
 هنــا وال رأي وال  خمالفتــه, وال اختيــار ألحــدٍ  فلــيس ألحــدٍ اهللا ورســوله بــيشءٍ 

  .قول
  ورشيعــةً ا فقــد اختــاره عقيــدةً وخالصــة القــول أن مــن اختــار اإلســالم حقــ

ك الـــذين يـــّدعون أهنـــم اختـــاروا اإلســـالم ومل ا أوئلـــهـــا, أّمـــا للحيـــاة كلِّ ومنهًجـــ
 مٍ ْهــــ يعيــــشون يف وَ ,ا فهــــم كــــاذبونا ونظاًمــــ ومنهًجــــ ورشيعــــةً يــــدينوا بــــه عقيــــدةً 

ــيۡ  ﴿: ال حقيقــة لــه, قــال اهللا تعــاىلوخيــالٍ  َمــانِّيُِكمۡ  َس لَّ
َ
ٓ  بِأ َ َمــاِنِّ  َو

َ
ۡهــ أ

َ
 لِ أ
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َ  ۦبِهِ  زَ ُيۡ  اءٗ ُسوٓ  َمۡل َيعۡ  َمن بِۗ ِكَتٰ لۡ ٱ ِ ٱ ُدونِ  ِمن ۥَلُ  َيِدۡ  َو َ  اَوِلّٗ  َّ  انَِصيٗ  َو
ٰ ٱ ِمنَ  َمۡل َيعۡ  َوَمن ١٢٣ وۡ  َذَكـرٍ  ِمـن ِت لَِحٰ لصَّ

َ
نـَثٰ  أ

ُ
ْوَلٰٓ  ِمنٞ ُمـؤۡ  َوُهـوَ  أ

ُ
 ئِـَك فَأ

َ  نَّةَ لَۡ ٱ ُخلُونَ يَدۡ  حۡ  َوَمنۡ  ١٢٤ انَقِيٗ  لَُمونَ ُيظۡ  َو
َ
سۡ  ّمِمَّنۡ  ادِينٗ  َسنُ أ

َ
 ۥَههُ وَجۡ  لَمَ أ

 ِ َّ ٰ إِبۡ  ِملَّةَ  تََّبعَ ٱوَ  ِسنٞ ُمۡ  ُهوَ وَ  ِ ۗ َحنِيفٗ  هِيمَ َر َذَ ٱوَ  ا ُ ٱ تَّ ٰ إِبۡـ َّ ٗ  هِيمَ َر  ﴾١٢٥ َخلِـي
َ ٱ ُتِبُّــونَ  ُكنــُتمۡ  إِن قُــۡل  ﴿: ال ـــــ, وق]١٢٥−١٢٣: النـساء[  تَّبُِعوِن ٱفَــ َّ

ُ ٱ ُكمُ بِبۡ ُيۡ  ُ ٱوَ  ُذنُوَبُكمۚۡ  لَُكمۡ  فِرۡ َوَيغۡ  َّ ْ  قُۡل  ٣١ رَِّحيمٞ  َغُفورٞ  َّ ِطيُعوا
َ
َ ٱ أ َّ 

ۖ ٱوَ  ْ تََولَّوۡ  فَإِن لرَُّسوَل َ ٱ فَإِنَّ  ا ٰ لۡ ٱ ُيِـبُّ  َ  َّ , ]٣٢−٣١: آل عمـران[ ﴾٣٢ فِـرِينَ َك
ٓ  فَإِنۡ  ﴿: وقـال وكَ َحا سۡ  َفُقۡل  جُّ

َ
ِ  ِهَ وَجۡ  ُت لَمۡ أ َّ ِيـنَ  َوقُـل تَّـَبَعنِۗ ٱ َوَمـنِ  ِ  ّلِلَّ

 ْ وتُوا
ُ
 ٱوَ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ أ

ُ
سۡ  نَ  ّۧمِّيِ ۡل

َ
سۡ  فَإِنۡ  ُتمۚۡ لَمۡ َءأ

َ
ْ أ ْۖ هۡ ٱ َفَقدِ  لَُموا ْ تََولَّوۡ  ن َتَدوا  فَإِنََّما ا

ٰ ۡلَ ٱ َك َعلَيۡ  ُ ٱوَ  ُغۗ َل َّ  ۢ ِ  بَِصُي   .]٢٠:آل عمران[ ﴾٢٠ عَِبادِ لۡ ٱب

  هل صدق الناس اليوم يف اختيار اإلسالم?   
  فانقـــادَ ,ون مـــسلًام ق يف اختيـــار اإلســـالم إال مـــن عـــرف كيـــف يكـــال يـــصدُ 

 النـاس اليـوم ال يعرفـون حقيقـة وأكثـرُ ,  وعمًال  وقوًال  عقيدةً  هللا وحدهوأسلمَ 
 وإن كــانوا يزعمــون أهنــم مؤمنــون باإلســالم كــافرون ,اإلســالم لــرب العــاملني

ه, وال يعرفـــــون معنـــــى شـــــهادة أن ال إهل إال اهللا  وإن كـــــانوا يقولوهنـــــا ,بـــــام ســـــوا
يـــد هـــو قـــول ال إهل إال اهللا, مـــن قاهلـــا فهـــو مـــن بألـــسنتهم, وحيـــسبون أن التوح

 بحقيقـــة  عظـــيمٌ املـــسلمني وإن مل يعتقـــد معناهـــا احلـــق ويعمـــل بـــه, وهـــذا جهـــٌل 
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د قوهلـــا مـــع عـــدم  وكيفيـــة اإليـــامن بـــشهادة أن ال إهل إال اهللا, فـــإن جمـــرّ ,التوحيـــد
البــد أن يعــرف قائلهــا معناهــا اإليــامن هبــا ال حيقــق التوحيــد وال ينفــي الــرشك, ف

ا  واعتقادً  ويثبت ما أثبتته عمًال ,ا, فينفي ما نفتها وباطنً  ويعمل هبا ظاهرً ,أوًال 
ـــز عـــن املـــرشك ويفارقـــه يف القـــول فقـــط, بـــل لـــيس قـــوًال   فقـــط, فاملـــسلم ال يتميَّ

ـــــز عنـــــه ويفارقـــــه يف االعتقـــــاد والقـــــول والعمـــــل, املـــــسلم موحـــــد باعتقـــــاده  يتميَّ
ع اهللا باعتقـــاده أو قولـــه أو ا مـــوقولـــه وعملـــه, واملـــرشك هـــو مـــن جعـــل رشيًكـــ

  وقــــوًال عقيــــدةً , ويؤمنــــوا هبــــا ال إهل إال اهللاوإن مل يعــــرف النــــاس معنــــى . عملــــه
ربئهم مــن الكفــر الــذي يــعــن الكفــار, وال جمــّرد قــوهلم هلــا زهم مّيــيال فــ وعمــًال 

  .يعتقدونه ويعملون به
فون هـــــل النـــــاس بالتوحيـــــد ومفهـــــوم العبـــــادة الـــــصحيح تـــــراهم يـــــِرص جلو

ا إال اهللا, كـــام حـــدث ألهـــل  وحيـــسبون أهنـــم ال يعبـــدون أحـــدً ,لغـــري اهللالعبـــادة 
  .الكتاب من قبل

َييُْت اجَّيِبَّ : اَل  قَ  ؓ مٍ اتِ  حَ ِن  َعِديِّ بْ نْ قَ 
َ
ِ ُقنيُِق َصِليٌب ملسو هيلع هللا ىلصأ  َو

، َفَطرَْحتُـُه، » اْطـَرْح َهـَذا الْـَوَعَن ِمـْن ُقنُِقـَك ،يَا َعِديُّ «:ِمْن َذَهٍب، َفَقاَل 
 َهِذهِ اآليَـةَ فَاْغتََهيْ 

َ
 ُسوَرَة بََراَءٌة، َفَقَرأ

ُ
ِْه َوُهَو َفْقَرأ َ

ۡحَبـارَُهمۡ  ﴿ :ُت إِ
َ
َـُذٓواْ أ  ٱتَّ

ۡرَباٗبــ
َ
ِ ا ّمِــن ُدوِن ٱَورُۡهَبٰــَنُهۡم أ ــَرَغ ِمنَْهــا ﴾َّ َّ فَ إِنَّــا لـَـْسنَا :  َفُقلْــُت .َحــ

ُ «:َفَقاَل  .َغْعبُُدُهمْ  َحلَّ ابَّ
َ
ُموَن َما أ لَيَْس حُيَرِّ

َ
ُمونَهُ أ َم ـلُّوَن َما حَ ـ َوحُيِ ، َفتَُحرِّ   رَّ
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ُ فَتَْستَِحلُّونَُه؟   .)١(»فَِتلَْك ِعبَاَدُيُهمْ «: قَاَل .بىََل : قُلُْت  »ابَّ
نيً  بن حاتمٍ يُّ دِ عَ   يقـرأ أن ☺ سـمع مـن رسـول اهللا  فلّام ,ا هذا كان نرصا

ــادهواهللا أخــرب عــن اليهــود  م مــن دون اهللا النــصارى أهنــم عبــدوا علامءهــم وُعبَّ
كر هذا, مع أهنم كـانوا يطيعـون علامءهـم وُعبَّـادهم فـيام رشعـوه خمالًفـ ا لـدين أ

لوه مــن أحكــام اهللا, ولكــنهم مــا كــانوا يعرفــون أن طــاعتهم هــذه ,اهللا  وفــيام بــدَّ
فــسهم ال يعبــدون إال اهللا, وأهنــم عبــادةٌ   هلــم مــن دون اهللا, بــل كــانوا حيــسبون أ

 وأمثاله مـن النـصارى , ومل يكن جهل عديٍّ مازالوا عىل دين املسيح
فـــــسهم ,ا مـــــن تكفـــــريهم ووصـــــفهم بالـــــرشكمانًعـــــ  مـــــع أهنـــــم كـــــانوا حيـــــسبون أ

  . مهتدين
كـروا عليـك ذلـك,  كـم عبـدتم غـري اهللا أل واليوم لـو قلـَت لُعبَّـاد القبـور أ

ا إال اهللا, مـــع أهنـــم يـــدعوهنا ويـــستغيثون هبـــا فـــيام ال وقـــالوا نحـــن ال نعبـــد أحـــدً 
 ويطوفــــون ,رون هلــــانــــذِ كــــون هبــــا, ويَ  ويتربّ , عليــــه إال اهللا, ويــــذبحون هلــــاريقــــدِ 

ــ   أمثــاُل  اهللاَ دُ حوهلــا, وال يعرفــون أن أعامهلــم هــذه عبــادة لغــري اهللا, فكيــف يوحِّ
                                                 

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

 .يه, والبيهقي يف سننهوَ دَ رْ والطرباين, وأيب الشيخ, وابن مَ 
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  وحقيقــةَ , هللا العبــادة التــي جيــب أن تكــون خالــصةً هــؤالء إذا مل يعرفــوا حقيقــةَ 
  الرشك املناقض لتوحيد اهللا?

ري اهللا ـبـع تـرشيع غـاس يف جمتمعاتنـا هـذه التـي تتّ ـعامـة النـلت لـكذلك لـو قـ
كـــم عبـــدتم غـــري اهللا :م بـــه وتتحـــاكم إليـــه وحتُكـــ,احليـــاةاالت ـ مـــن جمـــيف كثـــريٍ   أ

كـــــروا عليـــــك ذلـــــك, وقـــــالوا نحـــــن ال نعبـــــد  وهـــــذا جلهلهـــــم ;ا إال اهللا أحـــــدً أل
ن مــن  ويتخــذو,بــاملفهوم الــصحيح للعبــادة, فهــم يف احلقيقــة يعبــدون غــري اهللا

ــــ ــــدونــــه أرباًب امهم ورؤســــاؤهم ا كــــام فعــــل أهــــل الكتــــاب مــــن قبــــل, ألــــيس حكَّ
ــزل اهللا هبــا مــن مــوهنم بقــوانني وضــعيةٍ عون هلــم مــن دون اهللا, وحيكُ رشِّ ُيــ  مــا أ

ظمــــة حكَّ بعــــةً ســــلطان? وهــــذه الــــشعوب أليــــست متّ  ئع وقــــوانني وأ هــــا امِ  لــــرشا
ليــــةً ا, متحاكمــــةً وســــادِهت  ظمتهــــا, دون أن إليهــــا, موا ا يف ذلــــك,  تــــرى حرًجــــ أل

 ,ومـــــع هــــــذا حيــــــسبون أهنــــــم ال يعبــــــدون إال اهللا; ألهنــــــم يقولــــــون ال إهل إال اهللا
  . هذا هو مفهوم العبادة عندهم.ون هللا وحيجُّ , ويصومون,ونويصلُّ 

هــذا واقــٌع كنّــا نعيــشه قبــل أن نعــرف حقيقــة اإلســالم واملفهــوم الــصحيح 
قــع الــذي يعيــشه النــ اس اليــوم, فكثــٌري مــن األمــور لعبوديــة اهللا, وهــذا هــو الوا

 مــن املتعلقــة بتوحيــد اهللا وحقيقــة ديــن اإلســالم مازالــت غائبــة يف أذهــان كثــريٍ 
النــاس, ولـــيس الــسبب هـــو غمــوض احلـــق وصــعوبة معرفتـــه, ولكــن إعـــراض 

  .الناس وعدم حرصهم عىل تعلم التوحيد هو السبب يف ذلك
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ـــمـــازال أكثـــرُ  هم بـــاعَ  واتّ ,امهم النـــاس ال يعرفـــون أن طـــاعتهم العميـــاء حلكَّ
ظمـــتهم وقبـــوهلَ ,رشيعـــتهم هم  وحتـــاكمَ ,هم هلـــم وتعظـــيمَ , عنهـــا والـــدفاعَ ,م أل

ـملحاكمهم الوضعية عبـادةٌ  بعـون رشع امهم ال يتّ  هلـم مـن دون اهللا, مـع أن حكَّ
 يف خمالفـــــــة أحكـــــــام اهللا, بـــــــل إهنـــــــم ان بأًســـــــمهـــــــم, وال يـــــــرواهللا وحـــــــده يف حكْ 

مون تـ عون من دون اهللا, ويقدِّ  مـون بـه بـدًال رشيعهم عـىل رشع اهللا, وحيكُ يرشِّ
عـــن حكـــم اهللا, ويوجبـــون العمـــل بـــه دون العمـــل بكتـــاب اهللا وســـنة رســـوله, 

مـــون اخلـــروج عـــن رشعهـــم ونظـــامهم; وشـــعوُهب  م هـــي التـــي ختتـــارهم يف وحيرِّ
غالب األحيان, وحتى من مل خيرتهم من الشعب ومل يرَض هبم مل حيقق الكفـر 

ئعهــم  ظمتهم ورشا كــم اختــذتم وأتْ هبــم وبــأ بــاعهم, ولــو قلــت هلــؤالء النــاس أ
كروا ذلـك, وقـالوا ,ا من دون اهللاامكم أربابً علامءكم وحكّ  نحـن ال نعبـد :  أل

تَ   هلــم, أو نتلــو دســتورهم يف  هلــم, أو نــصوم هلــم, أو نحــجُّ نــا نــصيلِّ إال اهللا, أرأ
  !! صالتنا?

ـــفهـــذا هـــو حـــال النـــاس مـــع حكـــامهم اليـــوم,  الـــسلطة امهم باســـتبداد حكَّ
 وقمعهــم لــشعوهبم هــو ,هم عــىل ثــروات بالدهــمؤ واســتيال,والــسيادة املطلقــة

ــــ وتــــسعى إلســــقاطهم, ولــــيس َمح ,الــــذي جعــــل هــــذه الــــشعوب تثــــور علــــيهم  ةً يَّ
فهــذه  عــىل حمارمــه وحــدوده كــام يزعمــون, ةً ْري  وَغــ, لكلمتــه وإعــالءً ,لــدين اهللا

 الظلــــــم والقهــــــر  أن تتحــــــرر مــــــن بثوراهتــــــا إالأرادتاحلقيقــــــة مــــــا الــــــشعوب يف 
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واالستبداد, وتكون رشيكـة يف الـسلطة والـسيادة; وهلـذا خرجـت تطالـب بـأن 
املطلقـة, وتنـادي بالديمقراطيـة تظـن أهنــا يكـون هلـا احلكـم والتـرشيع والـسيادة 

 السامي والطريق الوحيد الذي يضمن هلا احلرية والعدل واملـساواة, مـا احللم
 , وســـعًيا إلقامـــة نظامـــه ومنهجـــه, وإعـــالًء لكلمتـــه,خرجـــت نـــرصًة لـــدين اهللا

ه, حتـى  فإعالء.وحتكيم رشعه  كلمة اهللا هو إعالء دينـه وإظهـاره عـىل مـا سـوا
يكون الدين كلُّه هللا, وال يكون الدين خالـًصا هللا حتـى تكـون العبـادة كلُّهـا لـه 

 وتكــون الــسيادة والــسلطة لــرشعه وحــده, والديمقراطيــة ال تقــوم عــىل ,وحــده
وم عــــــىل الــــــرشك بــــــاهللا يف العبــــــادة والطاعــــــة واحلكــــــم هــــــذا األســــــاس, بــــــل تقــــــ

   .والترشيع
مل يعرف الناس بعُد أهنم عبيٌد حلّكامهم ورؤسـائهم مـن دون اهللا, وأهنـم  

ال يعبـــدون اهللا وحـــده, وأن مـــا هـــم عليـــه مـــن الـــدين لـــيس هـــو اإلســـالم الـــذي 
يع ارتضاه اهللا وبعث به رسـله, فهـم يـرشكون بـاهللا يف العبـادة واحلكـم والتـرش

 وال يعرفـون أن هـذا ينـايف اإلسـالم, ولـيس اجلهـل فقـط هـو ,والطاعة والـوالء
حون بــــأهنم يريــــدون  املــــانع هلــــم مــــن العــــودة إىل اإلســــالم, فكثــــٌري مــــنهم يــــرصِّ
ــــــه يريــــــد العلامنيــــــة ال  ح بأ إســــــالًما يتامشــــــى مــــــع أهــــــوائهم, ومــــــنهم مــــــن يــــــرصِّ

   .اإلسالم
قـوال   ه ــوا لــمــده, وُيسلــدوا اهللا وحــ أن يعبدُ ـعـباروا ـــتـم مل خيـد بأهنــهـع يشــوا
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م هبــــا والتحــــاكم إليهــــا يف مجيــــع جمــــاالت احليــــاة  واحلْكــــ,بــــاع رشيعتــــه وحــــدهباتّ 
 الديمقراطيـة اختيار أن يظن من ومنهماخلاصة والعامة الداخلية واخلارجية, 

ــــــه ال دخــــــل لإلســــــ يباركــــــه اإلســــــالم, ومــــــازال كثــــــريٌ أمــــــرٌ   الم يفـ مــــــنهم يظــــــن أ
صوا ــــلن عبوديـــة غـــري اهللا, ومل ُخي ـرروا بعـــُد مــــحــــم مل يتـة, فاحلقيقـــة أهنــــالـــسياس

  :ه لسببني وهذا كلٌّ ;وديتهم هللا وحدهـعب
لــــــون جيهلــــــون كيــــــف ُيعبــــــد اهللا : األول ألن الفريــــــق الغالــــــب مــــــنهم اليزا

وحــده? ومــا هــو الــرشك يف العبــادة الــذي جيــب اجتنابــه واحلــذر منــه? ومــا هــو 
   قبل حتقيق اإليامن باهللا?  جيب أن يكفروا به أوًال اغوت الذيالط

ـــاين , أي أهنـــم ال يريـــدون أن يكونـــوا  إرادة هـــذا الطريـــق أصـــًال عـــدم: الث
هـم أن يعيـشوا يف رون يف هـذا, بـل مهُّ موحدين مستسلمني هللا وحده, وال يفكّ 

ــــــظــــــل نظــــــامٍ  ــــــد حريَّ اهتم الشخــــــصية, وال  يعطــــــيهم الرواتــــــب العاليــــــة, وال يقيِّ
 اًمـــــــاهتم كيـــــــف شـــــــاءوا, يريـــــــدون نظام مـــــــن التمتـــــــع بـــــــشهواهتم وملـــــــذّ هيمـــــــنعُ 

هــم رشكــاء يف  وجيعلُ ,هــم يف الــسلطة والــسيادة واحلكــما يعــرتف بحقّ ديمقراطيــ
وا احلكـــم والـــسيادة املطلقـــة هللا  مـــن  فـــال يكـــون هلـــم نـــصيٌب ,ذلـــك, أمـــا أن يـــردُّ

م وال هُ لُ غَ ْش  َيـــ الالــسلطة والـــسيادة والتــرشيع إال مـــا أذن هلــم بـــه اهللا, فهــذا أمـــرٌ 
ه ختلّ ي   .ا إىل الوراء ورجوعً افً ريدونه, بل منهم من يعدُّ
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ه ونلمسه ونعيشه, وهلذا كلِّ  ه كـان الواجـب علينـا هذا هو الواقع الذي نرا
ها النــــاس أن  ليختــــار بعــــدَ ; حقيقــــة العبوديــــة هللا بمفهومهــــا الــــصحيحأن نبــــّني 

 ويف ,ا اآلن جــدً ريه, وهــذا مهــمٌّ  العبوديــة لغــلِّ  أو يبقــوا يف ذُ ,يعبــدوا اهللا وحــده
 لريتفـــع صـــوت احلـــق فـــوق أبـــواق العلامنيـــني, عـــسى اهللا أن ُيظهـــر ;كـــل وقـــت

  .ض باطل أعدائه الرافضني حلكمه ورشعه ويدَح ,دينه
 يف ديـــــــن اهللا مـــــــن استـــــــسلم هللا وحـــــــده بقبـــــــول رشعـــــــه اوال يـــــــستوي أبـــــــدً 

ه ليا, ومل يبغِ والتسليم له والرضا به واالحتكام إليه, ومل يتخذ من دونه و  سـوا
 , يــــسمع هلــــم ويطيــــع,اومــــن اختــــذ مــــن دون اهللا رشكــــاء وأرباًبــــ, حكــــًام وال ربــــا

ـــــــًام ,ا رشيعـــــــتهمبًعـــــــ متّ ,ا ألوامـــــــرهممنقـــــــادً  : اهللا  دســـــــتورهم, قـــــــال  حمكِّ
ُ ٱ َضََب  ﴿ َّ  ٗ ٗ  َمَث ٓ  فِيهِ  رَُّج َك ٗ  ِكُسونَ ُمتََشٰ  ءُ ُشَ  َهـۡل  ّلِرَُجلٍ  اَسلَمٗ  َورَُج
 َ ۚ  َتوَِيانِ سۡ ي ً ِۚ  دُ مۡ لَۡ ٱ َمَث َّ ۡكـ بَۡل  ِ

َ
, هـذا ]٢٩: الزمـر[ ﴾٢٩ لَُمـونَ َيعۡ  َ  َثُُهمۡ أ

 الفـــــرق بـــــني التوحيـــــد والـــــرشك, وهـــــو َمثـــــل  لكـــــل عاقـــــلٍ املثـــــل الواضـــــح يبـــــّني 
 خمتلفـــــــــون متنــــــــازعون, يـــــــــأمره لــــــــرجلني, أحــــــــدمها عبـــــــــٌد يــــــــشرتك فيـــــــــه ســــــــادةٌ 

ٗ  ﴿ بيـنهم متفـرٌق  فهـو ,ويأمره اآلخر بخالفهبأمر  أحدهم ٓ  فِيـهِ  رَُّجـ َك  ءُ ُشَ
قى ـلـــه فيـه, يتـــازع لـــنـ ال مدٍ ـــ واحدٍ ــسيــ لٌص ـالـــ خدٌ ـر عبــــــ, واآلخ﴾ِكُسونَ ُمتََشٰ 
ٗ ﴿ وحده  هـعــطيـويده ـــه وحــمن   .﴾ّلِرَُجلٍ  اَسلَمٗ  َورَُج
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 العبوديــــة هللا, يتوجــــه بل املــــرشك فالعبـــد الــــذي لــــه أكثـــر مــــن ســــيد هــــو مَثـــ
 دٌ  الـذي لـه سـيِّ  والعبـدُ .ويتلقـى األحكـام واألوامـر مـن اهللا ومـن غـريه, ولغريه
يـسمع , يتوجـه بالعبـادة هللا وحـده, ول املـسلم هـو مَثـ ال ينازعـه فيـه أحـدواحدٌ 

ه, فهــو متحــرِّ   مــن عبوديــة رٌ ويطيــع هللا وحــده, يقبــل رشع اهللا ويــرفض مــا ســوا
  .غريه

ا, فمــن مل يوحــد اهللا يف عبادتــه  أبــدً فعبوديــة اهللا ال جتتمــع مــع عبوديــة غــريه
  .مل يعبد اهللا وإنام عبد غريه

 أو , أو أحكـام املعـامالت, أو أخالقـه,ا هللا مـن يتلقـى عقائـدهفليس عابـدً 
مۡ  ﴿ : أو احلـــالل واحلـــرام مـــن غـــري اهللا, قـــال اهللا تعـــاىل,احلـــدود والعقوبـــات

َ
 أ

ٰٓ  لَُهمۡ  ْ ُشََك ْ  ُؤا   لَـمۡ  اَمـ ّلِينِ ٱ ّمِنَ  لَُهم َشَُعوا
ۡ
ۚ ٱ بِـهِ  َذنۢ يَـأ ُ , ]٢١: الـشورى[ ﴾َّ

ٞ  ءُ لنَِّسٓ  ٱإِنََّما﴿  :وقـال ِينَ  ٱبِهِ  يَُضلُّ  رِۖ ُكفۡ لۡ  ٱِف  زَِياَدة ْ  لَّ ۥ ُيِلُّونَـهُ  َكَفـُروا
َُواِط  اَعمٗ ۥ َوُيَحّرُِمونَهُ  اَعمٗ  ْ  ُٔ ّلِ ةَ  وا ُ  ٱَحرَّمَ  َما ِعدَّ َّ  ْ ۚ  ٱَحرَّمَ  َما َفُيِحلُّوا ُ  ُزّيِنَ  َّ
عۡ  ءُ ُسوٓ  لَُهمۡ 

َ
ُ ٱوَ  لِِهۡمۗ َمٰ أ ٰ لۡ  ٱمَ َقوۡ لۡ  ٱِديَيهۡ  َ  َّ    .  ]٣٧: التوبة[ ﴾٣٧ فِرِينَ َك

ا هللا مـــن يطيـــع غـــريه يف تـــرشيع مـــا مل يـــأذن بـــه اهللا, أو تبـــديل ولـــيس عابـــدً 
َ  ﴿ :تعـاىل اهللا  من أحكام اهللا, قاليشءٍ    َو

ۡ
ْ تَأ ا ُكلُوا ِ ٱ مُ ۡسـٱ َكرِ يُذۡ  لَمۡ  ِممَّ َّ 

ۗ لَفِسۡ  ۥنَّهُ  هِ َعلَيۡ  َيٰ ٱ نَّ  ٞق ٰٓ  َلُوُحـونَ  ِطيَ لشَّ َ ِ وۡ  إ
َ
ٓ أ  نۡ  ِدلُوُكۡمۖ ِلَُجٰـ ئِِهمۡ ِلَـا

َطعۡ 
َ
عام[ ﴾١٢١ ُكونَ لَُمۡشِ  إِنَُّكمۡ  ُتُموُهمۡ أ َُذوٓ ٱ ﴿: وقال ,]١٢١: األ ْ تَّ حۡ  ا

َ
   َبارَُهمۡ أ
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رۡ  َنُهمۡ َبٰ َورُهۡ 
َ
ِ  ٱُدونِ  ّمِن اَبابٗ أ   .]٣١: التوبة[ ﴾َّ

م ملن يتخـذ , أو يتحاك حكم غريه بحكم اهللايستبدل هللا من اوليس عابدً 
ا غــــري رشيعــــة اهللا  حلكمــــه; ألن كــــل مــــن اختــــذ مــــصدرً اغــــري رشيعــــة اهللا مرجًعــــ

 مــن رشيعــة اهللا أحكامــهيرجــع إليهــا يف حكمــه فهــو طــاغوت, وإن كــان يأخــذ 
ــــًض   حقيقــــة الــــرشك والكفــــر بــــاهللا, ا, فــــاجلمع بــــني رشع اهللا ورشع غــــريه هــــوأ

:  قـــــــــال اهللا تعـــــــــاىل, بـــــــــاهللا بالطـــــــــاغوت وكفـــــــــرٌ وحتكـــــــــيم رشع غـــــــــري اهللا إيـــــــــامنٌ 
فَُحكۡ  ﴿
َ
حۡ  َوَمنۡ  ُغونَۚ َيبۡ  ِهلِيَّةِ َجٰ لۡ ٱ مَ أ

َ
ِ ٱ ِمنَ  َسنُ أ  يُوقُِنـونَ  اٖ ّلَِقـوۡ  اٗمـُحكۡ  َّ

ٓ  ُكـمَيۡ  لَّمۡ  َوَمن﴿ :وقال ،]٥٠: دة املائ[ ﴾٥٠ نـَزَل  بَِمـا
َ
ُ ٱ أ ْوَلٰٓ  َّ

ُ
 ُهـمُ  ئِـَك فَأ

ٰ لۡ ٱ لَـمۡ  ﴿ :وقـال ,]٤٤: املائدة[ ﴾٤٤ فُِرونَ َك
َ
َ  تَـرَ  أ ِ ِيـنَ ٱ إ نَُّهـمۡ  ُعُمـونَ يَزۡ  لَّ

َ
 أ

 ْ ٓ  َءاَمُنوا نزَِل  بَِما
ُ
ٓ  َك إَِلۡ  أ نـزَِل  َوَمـا

ُ
ن يُرِيـُدونَ  لِـَك َقبۡ  ِمـن أ

َ
ْ َيَتَحـاَكُموٓ  أ َ  ا ِ  إ

ٰ ٱ ِمُروٓ  َوقَدۡ  ُغوتِ لطَّ
ُ
ْ أ ن ا

َ
ْ ُفرُ يَكۡ  أ يۡ ٱ َوُيرِيدُ  ۦۖ بِهِ  وا ن نُ َطٰ لـشَّ

َ
ٰ  يُـِضلَُّهمۡ  أ ۢ َضـَل َ 

  .]٦٠:النساء[ ﴾٦٠ ابَعِيدٗ 
دادا, وال ينفعهم ; هؤالء ليسوا عابدين هللا ألهنم جعلوا هللا رشكاء وأ

ه الدين, ـني لـــلصــدوه خمــبــعــلموا هللا, ومل يــم يسـ ألهنم ل;عاؤهم اإلسالمادّ 
دوا اهللاـلم ــهـ أل; إهل إال اهللاول الــم قـهـعـوال ينف   .م يوحِّ

م فالــــــــذين يتوجهــــــــون بالعبــــــــادة لغــــــــريه, وجيعلــــــــون هللا رشكــــــــاء يف احلْكـــــــــ
لــــــــون ويعــــــــادون أرباًبــــــــ  بعــــــــضهمونوالتــــــــرشيع, ويتخــــــــذ ا مــــــــن دون اهللا, ويوا
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ــــ ظمــــتهم وحكَّ امهم مــــن دون اهللا; هــــؤالء حمــــسوبون ألوطــــاهنم وأحــــزاهبم وأ
ريء, ومــا هــم بمــسلمني, وعلــيهم أن ُيعيــدوا عــىل اإلســالم, واإلســالم مــنهم بــ

 فالتوجـه بالعبــادة لغـري اهللا, وقبــول .اختيـارهم لإلسـالم فقــد أخطـؤوا الطريــق
 لغـري اهللا, وعبـادة غـري اهللا ديـن الترشيع مـن غـري اهللا, واالحتكـام لغـريه عبـادةٌ 

ا, بــل ا يف آن واحـد أبـدً  ومـرشكً املـرشكني, وال يمكـن أن يكـون اإلنـسان مــسلًام 
, قـال اهللا كهـم للـدخول يف اإلسـالم ابتـداءً  مـن الـرباءة مـن املـرشكني وْرش بدال

ئِنَُّكمۡ  ﴿ :تعـاىل
َ
نَّ  َهُدونَ لَتَشۡ  أ

َ
ِ ٱ َمعَ  أ خۡ  َءالَِهةً  َّ

ُ
ٓ  قُل َرىٰۚ أ شۡ  َّ

َ
 إِنََّمـا قُۡل  َهدُۚ أ

ٰ  ُهوَ  ٰ  هٞ إَِل ا ءٞ بَرِيٓ  نَِّن  ِحدٞ َو عـام[ ﴾ُكونَ تُۡشِ  ّمِمَّ ٰ  قَاَل  ﴿: وقـال, ]١٩: األ  مِ َقوۡ َي
ا ءٞ بَرِيٓ  إِّنِ  هۡ  إِّنِ  ٧٨ ُكونَ تُۡشِ  ّمِمَّ ِي ِهَ وَجۡ  ُت وَجَّ َمٰ ٱ َفَطرَ  لِلَّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َو

َ
 َض ۡرۡل

ۖ َحنِيفٗ  ٓ  ا ۠  َوَما نَا
َ
ۡ ٱ ِمنَ  أ عـام[ ﴾٧٩ كِيَ ُمۡشِ ل َهـاَيٰٓ  قُـۡل  ﴿: , وقـال]٧٩−٧٨: األ يُّ

َ
 أ

ٰ لۡ ٱ ٓ  ١ فُِرونَ َك عۡ  َ
َ
ٓ  ٢ ُبُدونَ َتعۡ  َما ُبدُ أ َ نُتمۡ  َو

َ
ٰ  أ ٓ  بُِدونَ َع عۡ  َمـا

َ
ٓ  ٣ ُبـدُ أ َ  َو

 ۠ نَا
َ
ا َعبِدٞ  أ ٓ  ٤ َعَبدتُّمۡ  مَّ َ نُتمۡ  َو

َ
ٰ  أ ٓ  بُِدونَ َع عۡ  َما

َ
 َوِلَ  دِيـُنُكمۡ  لَُكـمۡ  ٥ ُبدُ أ

  .]الكافرونسورة [ ﴾٦ دِينِ 

* * *  
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بــاع  ورســوله واتّ هللاال صــالح للعبــاد والــبالد إال يف طاعــة ا
 .رشعه

عـام الـسارحة ويرتكهم مهًال ,ىمل يكن اهللا لَِيَدع عباده سدً   دون أن , كاأل
ـــــــدهيم, قـــــــال اهللا تعـــــــاىل,يـــــــأمرهم وينهـــــــاهم :  وحياســـــــبهم عـــــــىل مـــــــا كـــــــسبت أ

ــ ﴿ َيۡ
َ
ــَسٰ ۡلِ ٱ َسُب أ ن نُ ن

َ
ــۡتَ  أ ــًدى كَ ُي ومــا أرســل اهللا  ،]٣٦: القيامــة[ ﴾٣٦ ُس

ئع إال رمحــة بالنــاس, قــال اهللا تالرســل ورشع ٓ  ﴿:عــاىل الــرشا ــا رۡ  َوَم
َ
ــلۡ أ  َك َنٰ َس

 َّ ِ بيــــاء[ ﴾١٠٧ لَِمــــيَ َعٰ ّلِلۡ  ةٗ رَۡحَــــ إ  َولََقــــدۡ  ﴿:  وقــــال ,]١٠٧: األ
لۡ  بٖ بِِكَتٰ  ُهمَنٰ ِجئۡ  ٰ  هُ َنٰ فَصَّ َ  ﴾٥٢ ِمُنـونَ يُؤۡ  اٖ ّلَِقـوۡ  ةٗ َورَۡحَـ ىُهـدٗ  مٍ ِعۡلـ َ

ٓ  ﴿: وقـال ,]٥٢ :األعراف[ نَزۡلَ  َوَما
َ
َّ  َب ِكَتٰـلۡ ٱ َك َعلَۡيـ اأ ِ َ  إ ِيٱ لَُهـمُ  ِلُبَـّيِ  لَّ

ْ خۡ ٱ  :, وقـال سـبحانه]٦٤ :النحـل[ ﴾٦٤ ِمُنونَ يُؤۡ  اٖ ّلَِقوۡ  ةٗ َورَۡحَ  ىَوُهدٗ  فِيهِ  َتلَُفوا
ُ ٱ يُرِيدُ  ﴿ ن َّ

َ
 ،]٢٨: النـساء[ ﴾٢٨ اَضـعِيفٗ  نُ نـَسٰ ۡلِ ٱ وَُخلِقَ  َعنُكمۚۡ  ُيَّفَِف  أ

ُ ٱ يُرِيدُ  َما ﴿ :وقـال ٰ  َحَرٖج  ّمِنۡ  مكُ َعلَيۡ  َعَل ِلَجۡ  َّ  ِلَُطّهِـَرُكمۡ  يُرِيدُ  ِكنَوَل
ومـن متـام رمحـة  .]٦: دة املائ[ ﴾٦ ُكُرونَ تَشۡ  لََعلَُّكمۡ  ُكمۡ َعلَيۡ  ۥَمَتهُ نِعۡ  َوِلُتِمَّ 

 مـــــا حيتاجـــــه النـــــاس  كـــــلَّ  شـــــاملةً تـــــهبعبـــــاده ونعمتـــــه علـــــيهم أن جعـــــل رشيعاهللا 
هم, وقيــــــام  ودفــــــع املفاســــــد عــــــن, وحفــــــظ مــــــصاحلهم,لتنظــــــيم شــــــئون حيــــــاهتم

ۡلَــــ ﴿:  وحتقيـــق ســــعادهتم يف الـــدنيا واآلخــــرة, قـــال اهللا تعــــاىل,دولـــتهم  اَونَزَّ
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ِ  اٗنـَيٰ تِبۡ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ   ﴾لِِميَ ُمـسۡ لِلۡ  ىٰ َوبُـۡشَ  ةٗ َورَۡحَـ ىَوُهـدٗ  ءٖ َشۡ  ّلِـُكّ
َ «: ☺اهللا  ولـرسـ وقــال ،]٨٩: النحـل[ ٌّ َقـبىِْل إِالَّ إِنَُّه ل ِ

ـا  اكَ ْم يَُكْن نَ َن َحقًّ
تَُه بَلَ َخرْيِ َما َفْعلَُمُه لَُهمْ  مَّ

ُ
ْن يَُدلَّ أ

َ
 ,)١(» َوُينِْذرَُهْم رَشَّ َما َفْعلَُمُه لَُهمْ ،َعلَيِْه أ

ـــ, والـــنفس,فجـــاءت الـــرشيعة بحفـــظ الـــدين  واملـــال عـــىل ,رض والِعـــل,س والنَّ
ل  قــــا فيهــــا وال اخــــتالف, ال تــــضادَّ , متعاضــــدةً  متكاملــــةً أكمــــل وجــــه, رشيعــــةً 

َ  ﴿ :تعـاىل فَ
َ
ِ ٱ َغـۡيِ  ِعندِ  ِمنۡ  َكنَ  َولَوۡ  َءانَۚ ُقرۡ لۡ ٱ َيَتَدبَُّرونَ  أ َّ  ْ  فِيـهِ  لَوََجـُدوا

ٰ خۡ ٱ     .  ]٨٢: النساء[   ﴾٨٢ اَكثِيٗ  افٗ تَِل
ظم والقـوانني الوضـعية وآراء فمن ابتغى اهلدى يف غري رشيعة اهللا من الـنُ 

ِيٓ ٱ ُهوَ وَ ﴿ : ه اهللا, قال اهللا تعـاىلالبرش أضلَّ  نَزَل  لَّ
َ
ۚ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ ُكمُ إَِلۡ  أ ٗ  ُمَفصَّ

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

ۡ ٱ ِمنَ  ۡت  ١١٤ َتِينَ ُممۡ ل ۚ وََعدۡ  اقٗ ِصدۡ  َرّبَِك  َكَِمُت  َوَتمَّ َل  َّ  ٗ ٰ لِ  ُمَبّدِ  َوُهـوَ  ۦۚ تِهِ َكَِم
ِميعُ ٱ كۡ  تُِطعۡ  ن ١١٥ َعلِيمُ لۡ ٱ لسَّ

َ
 ٱ ِف  َمن َثَ أ

َ
ِۚ ٱ َسـبِيلِ  َعن يُِضلُّوكَ  ِض ۡرۡل َّ 

َّ  يَتَّبُِعونَ  إِن ِ نَّ ٱ إ َّ  ُهمۡ  نۡ  لظَّ ِ عام[ ﴾١١٦ ُرُصونَ َيۡ  إ     .]١١٦−١١٤: األ
 قَاَل  ﴿ :إىل األرض كّلمه قائًال ♠   آدمومنذ أهبط اهللا 

ۢ  َهاِمنۡ  بَِطاهۡ ٱ ۖ  ٍض ِلَعۡ  ُضُكمۡ َبعۡ  اۖ َجِيَع ا َعُدّوٞ   َفإِمَّ
ۡ
 َفَمنِ  ىُهدٗ  ّمِّنِ  تَِينَُّكميَأ

                                                 

 . رواه مسلم)(١
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َ  ُهَدايَ  تََّبعَ ٱ َ  يَِضلُّ  فَ عۡ  نۡ ـَومَ   ١٢٣ َقٰ يَشۡ  َو
َ
 ۥَلُ  إِنَّ ـفَ  رِيذِكۡ  نـعَ  َرَض أ

هُ َوَنۡ  َضنٗك  َمعِيَشةٗ  عۡ  َمةِ قَِيٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  ۥُشُ
َ
باع  فاتّ ,]١٢٤−١٢٣: طه[ ﴾١٢٤ َمٰ ـأ

 والكفيُل  رة,ــــدنيا واآلخـــاء يف الـــالل والشقـــضن الـــاصم مـــهدى اهللا هو الع
, قال  وأصدق منه قيًال ,ا ومن أوىف من اهللا عهدً ,بذلك هو اهللا 

ِ  َتِصمَيعۡ  َوَمن ﴿: تعاىل اهللا ِ ٱب ٰ  ُهِديَ  َفَقدۡ  َّ َ ِ ٰ  إ  ﴾١٠١ َتقِيمٖ سۡ مُّ  ٖط ِصَر
 والتمسك برشيعته, ,واالعتصام باهللا هو االعتصام بدينه ,]١٠١: عمران آل[

  االنحراف عنها, قال اهللامن أشد حتذيرٍ ره  وحذَّ ,وقد أوىص اهللا نبيه بذلك
ِ  ِسۡك َتمۡ سۡ ٱفَ  ﴿: تعاىل ِيٓ ٱب وِحَ  لَّ

ُ
ٰ  إِنََّك  َكۖ إَِلۡ  أ َ َ  ٰ  ۥنَّهُ  ٤٣ َتقِيمٖ مُّسۡ  ٖط ِصَر

:  الـــ وق,]٤٤−٤٣: الزخرف[ ﴾٤٤ لُونَ  َٔ تُۡس  َف وََسوۡ  ِمَكۖ َولَِقوۡ  لََّك  رٞ َلِكۡ 
َ  ُهودُ ۡلَ ٱ َعنَك  َضٰ تَرۡ  َولَن ﴿ ٰ  َرىٰ لََّصٰ ٱ َو  ُهَدى إِنَّ  قُۡل  ِملََّتُهۡمۗ  تَتَّبِعَ  َحتَّ
ِ ٱ ۡ ٱ ُهوَ  َّ هۡ  َت تََّبعۡ ٱ َولَئِنِ  ُهَدٰىۗ ل

َ
ٓ أ ِ ٱ دَ َبعۡ  َءُهمَوا ٓ  يلَّ  َما مِ عِلۡ لۡ ٱ ِمنَ  َءكَ َجا

ِ ٱ ِمنَ   لََك  َ  َوِلّٖ  ِمن َّ  ُثمَّ  ﴿:  وقال سبحانه,]١٢٠: البقرة[ ﴾١٢٠ نَِصيٍ  َو
ٰ  َك َنٰ َجَعلۡ  َ  ٱ ّمِنَ  َشِيَعةٖ  َ

َ
َ  َهاتَّبِعۡ ٱفَ  رِ مۡ ۡل هۡ  تَتَّبِعۡ  َو

َ
ٓ أ ِينَ ٱ ءَ َوا  َلُمونَ َيعۡ  َ  لَّ

ْ ُيغۡ  لَن إِنَُّهمۡ  ١٨ ِ ٱ ِمنَ  نَك عَ  ُنوا ۚ  ٔٗ َشۡي  َّ ٰ ٱ نَّ  ا وۡ  ُضُهمۡ َبعۡ  لِِميَ لظَّ
َ
ٓ أ  ٖضۖ َبعۡ  ءُ ِلَا

ُ ٱوَ  ۡ ٱ َوِلُّ  َّ  ُت َضلَلۡ  إِن قُۡل  ﴿:ه أن يقولرَ  وأمَ ,]١٩−١٨: اجلاثية[ ﴾١٩ ُمتَّقِيَ ل
 ٓ َما ِضلُّ  فَإِنَّ
َ
ٰ  أ َ َّ  يُوِحٓ  فَبَِما ُت َتَديۡ هۡ ٱ نِ  ِسۖ َنفۡ  َ َ ِ ۚ  إ ٓ  قَرِيٞب  َسِميعٞ  ۥإِنَّهُ  َرّبِ
ٓ  يَُكونُ  َما ُقۡل ﴿  : وأن يقول,]٥٠: سبأ[ ﴾٥٠ نۡ  ِ

َ
َلُ  أ بَّدِ

ُ
ٓ تِلۡ  ِمن ۥأ  يِٕ َقا
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تَّبِعُ  إِنۡ  ِسۖٓ َنفۡ 
َ
َّ  أ ِ ۖ  يُوَحٰٓ  َما إ َّ َ ِ ٓ  إ َخاُف  إِّنِ

َ
 اٍ يَوۡ  َعَذاَب  َرّبِ  ُت َعَصيۡ  إِنۡ  أ

ٓ  قُل ﴿ : وأن يقول,]١٥: يونس[ ﴾َعِظيمٖ  تَّبِعُ  َّ
َ
هۡ  أ

َ
ٓ أ  اإِذٗ  ُت َضلَلۡ  َقدۡ  َءُكمۡ َوا

 ٓ ۠  َوَما نَا
َ
ۡ ٱ ِمنَ  أ عام[ ﴾َتِدينَ ُمهۡ ل ق اهلدى  فالتمسك برشيعة اهللا هو طري,]٥٦: األ

نحراف عنها هو سبب الضالل والرش والفساد, والصالح واالستقامة, واال
ا َنْعَدُه ِإِن اْقتََصْمُتْم َوقَْد تََرْكُت ِفيُكْم َما لَْن تَِضلُّو«: ☺قال رسول اهللا 
 ,د حفظ حروفه واالستمساك بكتاب اهللا ليس جمرّ ,)١( »بِِه، ِكتَاُب اهللاِ 
ئعه, واتّ  بل هو اإليامن به كلِّ ,وترديد ألفاظه باعه يف احلياة ه عقائده ورشا

 اإلصالح ومل يسلك طريق )٢( به, وردُّ النزاع إليه, فمن راممُ ها, واحلكْ كلِّ 
  .    فإنام هو من املفسدين ال من املصلحني,نةالكتاب والس

ل الناس برشيعة اهللا يف أرضه إال كان اخلري والربكة والنور مِ وما عَ 
 وليبحث , صفحات التاريخلِّْب قَ يُ لْ  يف هذا فَ والعدل والصالح, ومن شكَّ 

 , عاشته أمة اإلسالمذي عاشت فيه أمة من األمم يف خري وهناء كالعن زمنٍ 
 ,ين به وال حتتكم لغريه, أما املؤمن فال حاجة إىل أن ينبَّه هلذايوم كانت تد

 للشك, فقد وعد اهللا من سلك  فال يدع فيه جماًال ,فيقينه بوعد اهللا يمأل قلبه
                                                 

 . رواه مسلم)(١
  .أي طلبه: رام اليشء )٢(
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رجه من  وأطاع رسوله أن هيديه سواء السبيل, وُخي ,بع رشيعته واتّ ,سبيله
يبارك له يف رزقه, قال ع عليه و, ويوسِّ  طيبةً الظلامت إىل النور, وحيييه حياةً 

ٓ  قَدۡ  ﴿ :اهللا تعاىل ِ ٱ ّمِنَ  َءُكمَجا بِيٞ  ٞب َوكَِتٰ  نُورٞ  َّ ُ ٱ بِهِ  ِديَيهۡ  ١٥ مُّ  َمنِ  َّ
ٰ رِۡض  تََّبعَ ٱ ٰ ٱ ُسُبَل  ۥنَهُ َو َل لَُمٰ ٱ ّمِنَ  رُِجُهمَوُيخۡ  مِ لسَّ َ  ِت لظُّ ِ  ۦنِهِ بِإِذۡ  لُّورِ ٱ إ

ٰ  ِديِهمۡ َوَيهۡ  َ ِ ٰ  إ  َولَوۡ ﴿ : وقال ,]١٦− ١٥: دة املائ[ ﴾١٦ يمٖ َتقِ مُّسۡ  ٖط ِصَر
نَُّهمۡ 
َ
ْ  أ َُّهمۡ  اَخۡيٗ  لََكنَ  ۦبِهِ  يُوَعُظونَ  َما َفَعلُوا َشدَّ  ل

َ
 ُهمَنٰ َتيۡ  اذٗ  ٦٦ ابِيتٗ تَثۡ  َوأ

ٓ  ّمِن ا نَّ ُ جۡ  لَّ
َ
ٰ  ُهمۡ َنٰ َولََهَديۡ  ٦٧ اَعِظيمٗ  ًراأ َ ٱ يُِطعِ  َوَمن ٦٨ اَتقِيمٗ مُّسۡ  اطٗ ِصَر َّ 

ْوَلٰٓ  لرَُّسوَل ٱوَ 
ُ
ِينَ ٱ َمعَ  ئَِك فَأ نۡ  لَّ

َ
ُ ٱ َعمَ أ يقِيَ ٱوَ  نَ  ۧلَّبِّيِ ٱ ّمِنَ  ِهمَعلَيۡ  َّ ّدِ  لّصِ

ٓ ٱوَ  َهَدا ٰ ٱوَ  ءِ لشُّ ْوَلٰٓ  وََحُسنَ  لِِحَيۚ لصَّ
ُ
: , وقال]٦٩−٦٦:النساء[ ﴾٦٩ اَرفِيقٗ  ئَِك أ

وۡ  َذَكرٍ  ّمِن الِحٗ َصٰ  َعِمَل  َمنۡ  ﴿
َ
نَثٰ  أ

ُ
ۖ  ةٗ َحَيوٰ  ۥيَِينَّهُ فَلَُنحۡ  ِمنٞ ؤۡ مُ  َوُهوَ  أ  َطّيَِبٗة

جۡ  ِزَينَُّهمۡ َوَلَجۡ 
َ
حۡ  َرُهمأ

َ
ْ  َما َسنِ بِأ  وقال يف ,]٩٧: النحل[ ﴾٩٧ َملُونَ َيعۡ  َكنُوا

ٓ  ﴿: فاحتة سورة هود حۡ  ٌب كَِتٰ  رۚ ال
ُ
ٰ  ِكَمۡت أ لَۡت  ُثمَّ  ۥُتهُ َءاَي نۡ  ِمن ُفّصِ ُ  لَّ

َّ  ١ َخبِيٍ  َحِكيمٍ 
َ
ْ ُبُدوٓ َتعۡ  أ َّ  ا ِ ۚ ٱ إ َ نِ  ٢ َوبَِشيٞ  نَِذيرٞ  هُ ّمِنۡ  لَُكم إِنَِّن  َّ

َ
 َوأ

ْ َتغۡ سۡ ٱ ْ تُوُبوٓ  ُثمَّ  َربَُّكمۡ  فُِروا َتٰ  ُكمُيَمّتِعۡ  هِ إَِلۡ  ا ٰٓ  َحَسًنا ًعامَّ َ ِ َجلٖ  إ
َ
َسّمٗ  أ  مُّ

ْ تََولَّوۡ  ن ۥۖ لَهُ فَۡض  لٖ فَۡض  ذِي ُكَّ  تِ َوُيؤۡ  ٓ  ا َخاُف  فَإِّنِ
َ
 اٖ يَوۡ  َعَذاَب  مۡ كُ َعلَيۡ  أ

وِ  ﴿ : الــوق ,]٣−١: هود[ ﴾٣ َكبِيٍ 
لَّ
َ
ْ َتَقٰ سۡ ٱ َوأ َ  ُموا رِيَقةِ ٱ َ  لطَّ

سۡ 
َ
ٓ  ُهمَنٰ َقيۡ َل ا نَّ  َولَوۡ  ﴿:  وقال تعاىل,]١٦: اجلن[ ﴾١٦ اَغَدقٗ  ءً مَّ

َ
هۡ  أ

َ
 ُقَرىٰٓ لۡ ٱ َل أ
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 ْ ْ تََّقوۡ ٱوَ  َءاَمُنوا ٰ  ِهمَعَليۡ  َنالََفَتحۡ  ا ٓ لسَّ ٱ ّمِنَ  ٖت بَرََك  ٱوَ  ءِ َما
َ
ٰ  ِض ۡرۡل ْ  ِكنَوَل بُوا  َكذَّ

َخذۡ 
َ
ْ  بَِما ُهمَنٰ فَأ   .]٩٦: األعراف[ ﴾٩٦ ِسُبونَ يَكۡ  َكنُوا

ِّ بِْن َكْعٍب  َ
ُ
ِ  َؓقْن أ نَّ رَُسوَل ابَّ

َ
ـَة «:  قَاَل ☺ أ مَّ

ُ
ْ َهـِذهِ اْأل برَشِّ

نَاءِ  ْفَعِة )١(بِالسَّ  ـَواجُّ  َوالرِّ
َ
ِة َواحكَّْمِكنِي يِف اْأل ُهْم ـَل ِمنْــْن َعِمــرِْض، َوَمـرْصَ

ْغيَا لَ ـَل اْآلخِ ـَقمَ    . )٢(»اْآلِخَرِة نَِصيٌب  ُه يِف ـْن لَ ـْم يَكُ ـَرِة لِتُّ
اع ــــبد اهللا واتّ ــه أن توحيــومــر قـــــ إال ذكَّ ولٍ ــــن رســل اهللا مـــــا أرســوم

  ل إىل ــيــبــ السوه هــتــريعـــش
 :لقومــــــه يقــــــول ♠ الب رزقــــــه, فهــــــذا نــــــوح واســــــتج,اســــــتدرار رمحتــــــه

ْ َتغۡ سۡ ٱ ﴿ ارٗ  َكنَ  ۥإِنَّهُ  َربَُّكمۡ  فُِروا ٓ ٱ ِسلِ يُرۡ  ١٠ اَغفَّ َما  اَرارٗ ّمِـدۡ  ُكمَعلَـيۡ  ءَ لـسَّ
مۡ  ُكمِددۡ َوُيمۡ  ١١

َ
ٰ بِأ ٰ  لَُّكمۡ  َعلَوَيجۡ  َوَبنِيَ  لٖ َو نۡ  لَُّكـمۡ  َعلَوَيجۡ  ٖت َجنَّ

َ
 ارٗ َهٰـأ

  .]١٢−١٠: نوح[ ﴾١٢
ر قومه قائًال  ب♠ وهذا هود ٰ  ﴿ :عده يذكِّ ْ َتغۡ سۡ ٱ مِ َقوۡ َوَي    َربَُّكمۡ  فُِروا

ْ تُوُبوٓ  ُثمَّ  ٓ ٱ ِسلِ يُرۡ  هِ إَِلۡ  ا َما ٰ  قُـوَّةً  ُكمۡ َوَيـزِدۡ  اَرارٗ ّمِدۡ  ُكمَعلَيۡ  ءَ لسَّ َ ِ تُِكمۡ  إ  قُـوَّ
 َ ْ َتَتَولَّوۡ  َو   .]٥٢ :هود[ ﴾٥٢ رِِميَ ُمۡ  ا

                                                 

  .قْدر عند اهللاوالاملنزلة علو ورشف ال: اءُ نَ السَّ  )١(
, واحلـاكم يف  والبغـوي يف رشح الـسنة, والبيهقي يف شعب اإليـامن, وابن حبان,رواه أمحد (٢)

 .هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: املستدرك وقال
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 اســـــتطاع أن ,دم وذريتـــــهولكـــــن الـــــشيطان الـــــذي أخـــــذ عـــــىل نفـــــسه عـــــداء آ
طــه املــستقيم, ويــِرص )١(جيتــال بــاع فهم عــن اتّ  أكثــر النــاس عــن مــنهج اهللا ورصا

ئـــع أخـــرى فـــسهمرشيعتـــه واالحتكـــام إليهـــا إىل رشا  وجعلوهـــا , اخرتعوهـــا أل
ا  ال يعرفـــون معروًفـــ,ا, وعاشـــوا يف جاهليـــة بعيـــدً وا ضـــالًال  بيـــنهم, فـــضلُّ حَكـــًام 

, وأظلمت  عريٌض  وفسادٌ  أهواءهم, فوقع رشٌّ ا إال ما وافقوال ينكرون منكرً 
 .صيان بني آدم وطغياهنم عىل اهللاألرض من كثرة عِ 

 واحلكــم , وطاعــة رســوله,بــاع رشيعتــه واتّ ,وكــام أن إخــالص العبوديــة هللا
زلـه مفتـاح الـسعادة بـاع غـري  فـإن اتّ ;ة الـرزقعَ  وَسـ, وسـبب اخلـري والربكـة,بام أ

 عـــن  واإلعـــراَض ,عـــصية أمـــره وأمـــر رســـوله وم, وخمالفـــة رشيعتـــه,ســـبيل اهللا
 وانتــــــشار الفــــــتن ,الــــــشقاء والعــــــذابالــــــضالل و  غــــــريه ســــــبُب  وحتكــــــيمَ ,كتابــــــه

 وقلــــــة ,غار وحيــــــاة الــــــذل والــــــصَّ , والفــــــوىض والظلــــــم والفــــــساد,والفــــــواحش
 وكثـــرة األمـــراض املستعـــصية, وهـــذا مـــن العـــذاب , وارتفـــاع الربكـــة,األمطـــار

 َذرِ َيۡحـفَلۡ  ﴿:  باهللا من ذلك, قال اهللا تعـاىلااألدنى قبل العذاب األكرب, عياذً 
ِينَ ٱ مۡ  َعنۡ  ُيَالُِفونَ  لَّ

َ
ِ أ ن ۦٓ رِه

َ
وۡ  َنـةٌ فِتۡ  تُـِصيَبُهمۡ  أ

َ
ِلـمٌ  َعـَذاٌب  يُـِصيَبُهمۡ  أ

َ
 ﴾أ

                                                 

ْوُق, ُيقـــــال: االْجتَِيـــــال )١( يف  وأَخـــــْذُت ,هـــــااْجَتْلـــــُت مـــــن اإلبـــــل ناقـــــًة بمعنـــــى أخرجتُ : هـــــو الـــــسَّ
هم فجــالوا ت واســتخف,أي رصفــتهم عــن اهلــدى إىل الــضالل:  واجتــالتهم الــشياطني.َسـْوِقَها

  .معهم يف الضالل
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ــا ﴿ : وقــال ,]٦٣: النــور[ ــؤۡ  َكنَ  َوَم َ  ِمنٖ لُِم ــةٍ ُمؤۡ  َو ــَض  إَِذا ِمَن ُ ٱ قَ َّ 
مۡ  ۥٓ َورَُسوُلُ 

َ
ن ًراأ

َ
مۡ  ِمنۡ  َيَةُ ۡلِ ٱ لَُهمُ  ونَ يَكُ  أ

َ
َ ٱ ِص َيۡعـ َوَمن رِهِۡمۗ أ  ۥَورَُسـوَلُ  َّ

ٰ  َضـلَّ  َفَقدۡ  بِيٗنـ ٗ َضـَل  اهللا ورسـوله إذا  أمـروخمالفـةُ  ,]٣٦: األحـزاب[ ﴾٣٦ امُّ
بــول  عــن القَ  وامتنــاعٍ يــامن وســالمة االعتقــاد مــن غــري ردٍّ كــان مــع بقــاء أصــل اإل

ر, أمـــا إذا كانـــت املخالفـــة مـــع عـــدم اإليـــامن  دون الكفـــعـــصيةٌ فهـــي مواالنقيـــاد 
 عـــن رشع اهللا إىل لتـــسليم واالنقيـــاد, أو كانـــت عـــدوًال بـــاألمر, أو مـــع رفـــض ا

مۡ  ﴿: رشع غريه, فذاك هو الكفر األكرب والضالل البعيد, قال اهللا تعـاىل
َ
 لَُهمۡ  أ

 ٰٓ ْ ُشََك ْ  ُؤا   لَمۡ  َما ّلِينِ ٱ ّمِنَ  لَُهم َشَُعوا
ۡ
ۚ ٱ بِـهِ  َذنۢ يَـأ ُ  لِ َفـۡص لۡ ٱ َكَِمـةُ  َ َولَـوۡ  َّ

ٰ ٱ نَّ  َنُهۡمۗ بَيۡ  لَُقِضَ  ِلـمٞ  َعـَذاٌب  لَُهـمۡ  لِِميَ لظَّ
َ
 لـوال مـا ,]٢١:الـشورى[ ﴾٢١ أ

ر عقـــــوبتهم يف اآلخـــــرة ـــــزل هبـــــم العـــــذاب;ســـــبق مـــــن قـــــضاء اهللا أن يـــــؤخِّ  , أل
عون هلــــــم مــــــن األحكــــــام  يــــــرشِّ ,عني مــــــن دون اهللاوأهلكهــــــم باختــــــاذهم مــــــرشِّ 

بوا يف الـــدنيا عـــىل صـــنيعهم واأل وامـــر والقـــوانني مـــا مل يـــأذن بـــه اهللا, وإن مل ُيعـــذَّ
  .  لل وال ُهيمِ  ُيمهِ  هذا فسيُعّذبون يف اآلخرة, فاهللا

ومــا اســتحق اليهــود والنــصارى لعنــة اهللا وغــضبه إال لكفــرهم واختــاذهم 
ل  وتبـــدي, يطيعـــوهنم يف معـــصية اهللا,ا مـــن دون اهللاعلامءهـــم وحكـــامهم أرباًبـــ

ِيـنَ ٱ لُعِـنَ  ﴿ : قـال ,عراضهم عن كتـاب اهللاإلرشيعته, و ْ  لَّ  َكَفـُروا
ٰٓ إِسۡ  بَِنٓ  ِمنۢ  ٰ  ءِيَل َر َ ٰ  َيمَۚ َمرۡ  نِ بۡ ٱ وَِعيَس  دَ ۥَداوُ  لَِسانِ  َ ْ  بَِما لَِك َذ ْ  َعَصوا َكنُوا  وَّ
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ْ  ٧٨ َتُدونَ َيعۡ  نَكرٖ  َعن نَ يَتََناَهوۡ  َ  َكنُوا ۚ  مُّ ْ  امَ  َس َلِئۡ  َفَعلُوهُ  ٧٩ َعلُونَ َيفۡ  َكنُوا
ِينَ ٱ نَ َيَتَولَّوۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  اَكثِيٗ  تََرىٰ  ْۚ  لَّ َمۡت  َما َس َلِئۡ  َكَفُروا نُفـُسُهمۡ  لَُهمۡ  قَدَّ

َ
ن أ

َ
 أ

ُ ٱ َسِخَط  ونَ َخٰ  ُهمۡ  َعَذاِب لۡ ٱ َوِف  ِهمۡ َعلَيۡ  َّ ْ  َولَـوۡ  ٨٠ ِلُ ِ ٱبِـ ِمُنـونَ يُؤۡ  َكنُـوا َّ 
ٓ  لَِّبِّ ٱوَ  ن َوَما

ُ
َُذوُهمۡ ٱ َما هِ إَِلۡ  زَِل أ وۡ  تَّ

َ
ٓ أ ٰ  ءَ ِلَا ٰ  ُهمۡ ّمِنۡ  اَكثِيٗ  ِكنَّ َوَل  ﴾٨١ ِسُقونَ َف

يۡ  ّلِلَّةُ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  ُضَِبۡت  ﴿: وقـال سـبحانه, ]٨١−٧٨: دة املائ[
َ
ْ ثُقُِفـوٓ  َمـا نَ أ َّ  ا ِ  إ

ِ ٱ ّمِنَ  لٖ ِبَبۡ  ٓ  لَّاِس ٱ ّمِنَ  لٖ وََحبۡ  َّ ِ ٱ ّمِـنَ  بَِغَضبٖ  ُءوَوَبا  ِهمُ َعلَـيۡ  َوُضَِبـۡت  َّ
ۡ ٱ ۚ َمسۡ ل ٰ  َكَنُة نَُّهمۡ  لَِك َذ

َ
ْ  بِأ ٰ  ُفُرونَ يَكۡ  َكنُوا ِ ٱ ِت َي  ٱ ُتلُونَ َوَيقۡ  َّ

َ
ٓ ۡل  بَِغـۡيِ  ءَ بَِيـا

ٰ  َحقّٖۚ  ْ  بَِما لَِك َذ ْ  َعَصوا َكنُوا   .]١١٢: عمران آل[ ﴾١١٢ َتُدونَ َيعۡ  وَّ
ًمــــ  وعــــصوا رســــله, , وخــــالفوا أمــــره,ا ملــــا أرشكــــوا بــــهلقــــد أهلــــك اهللا أقوا
ـ;بعنـا رشيعتـه واتّ , فإن أطعنا اهللا ورسوله,وجعلنا خلفاء من بعدهم ن لنـا  مكَّ

 , وفــتح علينــا بركــات مـــن الــسامء واألرض, وإن حــَذْونا حـــْذَوهم,يف األرض
ــدۡ  ﴿: نالنــا مــن العقــاب مــا نــاهلم, قــال اهللا تعــاىل هۡ  َولََق

َ
ــالَكۡ أ ــُرونَ لۡ ٱ َن  ِمــن ُق

ا لُِكمۡ َقبۡ  ْ  لَمَّ ٓ  َظلَُموا ِ  رُُسلُُهم ُهمۡ َءتۡ وََجا ْ  َوَما ِت ّيَِنٰ ۡلَ ٱب ْۚ ِلُؤۡ  َكنُـوا ٰ  ِمُنـوا  لَِك َكـَذ
ۡ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ زِيَنۡ   ٱ ِف  ئَِف َخَلٰٓ  ُكمۡ َنٰ َجَعلۡ  ُثمَّ  ١٣ رِِميَ ُمجۡ ل

َ
 ِدهِمۡ َبۡعـ ِمنۢ  ِض ۡرۡل

  .]١٤−١٣: يونس[ ﴾١٤ َملُونَ َتعۡ  َف َكيۡ  ِلَنُظرَ 
 اهللا يف أرضــه لنفـسد فيهــا, ولكـن اســتخلفنا لنـصلحها بعــد فلـم يـستخلفنا

أن أفسدها املجرمون, فمن أطاع اهللا ورسوله فقد أصـلحها, ومـن عـىص اهللا 
ْ دۡ ٱ ﴿:  فقــد أفــسد فيهــا, قــال تعــاىل,ورســوله أو أمــر بمعــصيته  َربَُّكــمۡ  ُعــوا
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ۚ وَُخفۡ  تََضُّٗع  هُ  َيًة ۡ ٱ ُيِـبُّ  َ  ۥإِنَـّ َ  ٥٥ َتـِدينَ ُمعۡ ل ْ ُتۡفـ َو  ٱ ِف  ِسُدوا
َ
 دَ َبۡعـ ِض ۡرۡل

ٰ إِۡص  ۚ  افٗ َخوۡ  ُعوهُ دۡ ٱوَ  ِحَهاَل ِ ٱ َت رَۡحَ  إِنَّ  َوَطَمًعا ۡ ٱ ّمِـنَ  قَرِيٞب  َّ  ﴾٥٦ ِسنِيَ ُمۡحـل
بــــــــاع اهلــــــــوى بعــــــــد أن أصــــــــلحها اهللا  ال تفــــــــسدوا فيهــــــــا باتّ ,]٥٦−٥٥: األعــــــــراف[

  .برشيعته
ـــــ[: قـــــال أبـــــو حـــــاتم َ  ﴿ :كتابـــــهمـــــا قولـــــه يف : اشقيـــــل أليب بكـــــر بـــــن عّي  َو

ــ ْ ُتۡف  ٱ ِف  ِسُدوا
َ
ــ ِض ۡرۡل ٰ  دَ َبۡع ــَل ا إن اهللا بعــث حممــدً :  فقــال أبــو بكــر?﴾ِحَهاإِص

, فمــــن ☺ فأصــــلحهم اهللا بمحمــــد , وهــــم يف فــــسادٍ , إىل أهــــل األرض☺
: قــال أبــو الليــث .)١(]دعــا إىل خــالف مــا جــاء بــه فهــو مــن املفــسدين يف األرض

ح أهلهـا,  وصـلَ ,حت األرضأطـاعوه صـلَ  فاوذلك أن اهللا تعاىل إذا بعـث نبيـ[
  .)٢(] وفساد أهلها,ويف املعصية فساد األرض

 , والـدعاء إىل غـري طاعـة اهللا,أي ال تفسدوا فيها باملعـايص[: قال البغوي
 والـــــدعاء إىل طاعـــــة , وبيـــــان الـــــرشيعة,بعـــــد إصـــــالح اهللا إياهـــــا ببعـــــث الرســـــل

 وهيلـك احلـرث ,املطرال تعصوا يف األرض فيمسك اهللا : وقال عطية.. .اهللا,
  .)٣(]بمعاصيكم

                                                 

 .تفسري أيب حاتم (١)
 .  تفسري السمرقندي)(٢
 .تفسري البغوي ) (٣
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فالـــداعي إىل غـــري طاعـــة اهللا مـــن أكـــرب املفـــسدين يف األرض, فـــام صـــلحت 
زلـه, ومـا فـسدت إال ,األرض إال بطاعة اهللا ورسوله  واحلكم بني الناس بـام أ

زلـ,بمعصية اهللا ورسوله  َفَسادُ لۡ ٱ َظَهرَ  ﴿: , قـال اهللا تعـاىله وتـرك احلكـم بـام أ
ِ لۡ ٱ ِف  يۡـ َكَسَبۡت  بَِما رِ حۡ ۡلَ ٱوَ  َبّ

َ
اِس ٱ ِديأ ِيٱ َض َبۡعـ ِلُـِذيَقُهم لَـّ ْ  لَّ  َعِملُـوا

ــِذيَقُهم ﴿:  تــأملوا قولــه,]٤١: الــروم[ ﴾٤١ ِجُعــونَ يَرۡ  لََعلَُّهــمۡ  ِيٱ َض َبۡعــ ِلُ  لَّ
 ْ ب دْ  والعاهـات, وجـ, واألوجـاع,, هـذه األمـراض﴾ِجُعـونَ يَرۡ  لََعلَُّهمۡ  َعِملُوا
وتــــــسلط األعـــــــداء, وحيـــــــاة الــــــذل واهلـــــــوان, وضـــــــيق كـــــــة,  وقلــــــة الرب,األرض
 أذاقنـــــا الـــــيشء اليـــــسري مـــــن  بـــــسبب ذنوبنـــــا وخمالفتنـــــا أمـــــر ربنـــــا, وإنـــــام;املعيـــــشة

 َولَـوۡ  ﴿:  أعاملنا ملا ترك عىل ظهرها من دابة, قـال تعـاىلأعاملنا, ولو أذاقنا كلَّ 
ُ ٱ يَُؤاِخذُ  ْ  بَِما لَّاَس ٱ َّ ٰ  تََركَ  َما َكَسُبوا َ   .]٤٥: فاطر[ ﴾بَّةٖ َدآ ِمن رَِهاَظهۡ  َ

 , وفـــسادٍ , وفتنـــةٍ , ٍرش  وجـــد أن كـــلَّ , فمـــن تأمـــل حالـــه وحـــال العـــامل عامـــة
 , ســـــببه االنحـــــراف عـــــن رصاط اهللا املـــــستقيم عـــــدوٍّ  وتـــــسلط,وقحـــــطٍ  ,وبـــــالءٍ 

وخمالفـــــة رشيعتـــــه الطـــــاهرة, وال صـــــالح ملـــــا أفـــــسده النـــــاس إال بـــــالرجوع إىل 
 والتــزامهام وحتكــيمهام, وتــرك مــا ,لكتــاب والــسنة والتمــسك با,اإلســالم احلــق

نَّ  َولَوۡ  ﴿: خـالفهام, قـال اهللا تعـاىل
َ
هۡ  أ

َ
ْ  بِ ِكَتٰـلۡ ٱ َل أ ْ تََّقـوۡ ٱوَ  َءاَمُنـوا رۡ  ا  نَـالََكفَّ

دۡ  اتِِهمۡ  َٔ َسّيِ  ُهمۡ َعنۡ 
َ
ٰ  ُهمۡ َنٰ َخلۡ َوَل نَُّهـمۡ  َولَـوۡ  ٦٥ لَّعِيمِ ٱ ِت َجنَّ

َ
ْ  أ قَـاُموا

َ
ٰـلَّوۡ ٱ أ  ةَ َر
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ٓ  ِنيَل ۡلِ ٱوَ  نزَِل  َوَما
ُ
ّبِِهمۡ  ّمِن ِهمإَِلۡ  أ ْ  رَّ َكلُوا

َ
رۡ  ِت َتۡ  َوِمن قِِهمۡ فَوۡ  ِمن َل

َ
 ُجلِِهـمۚ أ

ةٞ  ُهمۡ ّمِنۡ  مَّ
ُ
قۡ  أ ٞۖ مُّ ٓ  ُهمۡ ّمِنۡ  َوَكثِيٞ  َتِصَدة      .]٦٦−٦٥: دة املائ[ ﴾٦٦ َملُونَ َيعۡ  َما ءَ َسا

  يف احلـديث الـذي خيـرب فيـه بنـزول عيـسى☺وقال رسول اهللا 
ِ َعَمَرتَِك ُعمَّ « :م هبـذه الـرشيعة املطهـرةيف آخر الزمان حيُكـ نِْب

َ
رِْض أ

َ
 ، ُفَقاُل لِأل

انَـةِ  مَّ ُكُل الِْعَصابَُة ِمَن الرُّ
ْ
 ، َويَـْستَِظلُّوَن بِِقْحِفَهـا،َورُدِّى بََرَكتَِك، َفيَْوَمئٍِذ تَأ

ْ ،َوُيبَارَُك ىِف الرِّْسلِ  نَّ ال
َ
َّ أ  ،بِِل حَكَْكـىِف الِْفئَـاَم ِمـَن اجَّـاِس لِّْقَحَة ِمَن اإلِ  َح

 َواللِّْقَحَة ِمـَن الَْغـنَِم حَكَْكـىِف ،َواللِّْقَحَة ِمَن اْكََقِر حَكَْكىِف الَْقِبيلََة ِمَن اجَّاِس 
  .)١(»الَْفِخَذ ِمَن اجَّاِس 

, رشيعتـهيّتبـع يـسلك سـبيل اهللا و ومل , ونـْرش العـدل,فمن زعم اإلصـالح
قــع يــشهد هبــذافــإنام يريــد اإلفــ  فــام جــاءت ,ساد, وســبيله ســبيل املفــسدين, والوا

 عقائــدي,  والفــساد, فــسادٍ إال بالــرشِّ العلامنيــة والديمقراطيــة واملنــاهج الغربيــة 
                                                 

ــ«. رواه مــسلم (١) َها, َشــبَّهها ):بكــرس القــاف( »ِقْحفهــا«و اجلامعــة, »ةُ ابَ َص الِع ــُر ِقــْرشِ  هــو ُمَقعَّ
ماغ ــُل «و, بِِقْحــِف الــرأس وهــو الــذي فــوق الــدِّ  هــو ):بكــرس الــراء وإســكان الــسني( »الرِّْس

ـَبن ْ « و,اللَّ  هـي القريبـة ):هرشـبكـرس الـالم وفتحهـا لغتـان مـشهورتان, والكـرس أ( »ةُ حَ قْ لِّ ال
ــامُ «, ودةالالعهــد بــالو ــحَكَ « امعــة الكثــرية, هــي اجل):بكــرس الفــاء( »الِْفئَ ــنَ ْكــيِف الَْفِخ  َذ ِم

ــاِس  َبْطُن دون  َوالــ, دون الــَبْطنِ ُهــمْ  و,مــن األقــارب امعــة الفخــذ اجل:قــال أهــل اللغــة ,»اجَّ
 .القبيلة
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  اجتامعــي, وفــسادٍ  ســيايس, وفــسادٍ  اقتــصادي, وفــسادٍ  أخالقــي, وفــسادٍ وفــسادٍ 
 حيقـــــق إال  خيـــــالف مـــــنهج اهللا ال مـــــنهٍج  احليـــــاة بأرسهـــــا, فكـــــلُّ ثقـــــايف, وفـــــسادٍ 

, واهللا ال حيـب الفساد, واخلارجون عـن رشيعـة اهللا هـم املفـسدون يف األرض
  .الفساد وال املفسدين

بـــــــاع ســــــــاداهتم  واتّ ,ومـــــــا هـــــــالك األمـــــــم األوىل إال بمعــــــــصية اهللا ورســـــــله
ْ ٱوَ  ﴿ : قـــال اهللا تعـــاىلوكـــربائهم وأغنيـــائهم, ـــُروا ـــ نُظ ٰ  َكنَ  َف َكۡي ـــةُ َع  قَِب

ۡ ٱ   .]٨٦: فاألعرا [ ﴾ِسِدينَ ُمفۡ ل
بعــوا قــادهتم  ومل يــستجيبوا لدعوتــه, واتّ ,ا عــصوا نبــيهممّلــ هلــك قــوم نــوٍح 
ْ ٱوَ  ِن َعَصوۡ  إِنَُّهمۡ  رَّّبِ  نُوحٞ  قَاَل  ﴿: تعـاىل ورؤسـاءهم, قـال اهللا َبُعوا  لَّـمۡ  َمـن تَّ

ــزِدۡ  ــاُلُ  هُ يَ هُ  ۥَم َّ  ۥٓ َوَوَلُ ِ ــَسارٗ  إ : ا قــال هلــما مّلــ عــصوا نوًحــ,]٢١:نــوح[ ﴾٢١ اَخ
﴿  
َ
ْ عۡ ٱ نِ أ ــــُدوا َ ٱ ُب ــــوهُ ٱوَ  َّ ــــونِ  تَُّق ِطيُع

َ
ــــ ﴿ ,]٣: نــــوح[ ﴾٣ َوأ  ُت َفُقۡل

ْ َتغۡ سۡ ٱ ارٗ  َكنَ  ۥإِنَّهُ  َربَُّكمۡ  فُِروا ٓ ٱ ِسلِ يُرۡ  ١٠ اَغفَّ َما  ١١ اَرارٗ ّمِـدۡ  ُكمَعلَـيۡ  ءَ لسَّ
مۡ  ُكمِددۡ َوُيمۡ 

َ
ٰ بِأ ٰ  لَُّكمۡ  َعلَوَيجۡ  َوَبنِيَ  لٖ َو نۡ  لَُّكمۡ  َعلَوَيجۡ  ٖت َجنَّ

َ
ٰ أ       ﴾١٢ ارٗ َه

ا مّلـــرؤســـاءهم أصـــحاب األمـــوال واألوالد بعـــوا قـــادهتم و واتّ ,]١٢−١٠ :نـــوح[
ــَذُرنَّ  َ ﴿ : قــالوا هلــم ــَتُكمۡ  تَ َ  َءالَِه ــَذُرنَّ  َو َ  اَودّٗ  تَ ــَواٗع  َو َ  ُس  َيُغــوَث  َو

باعـه فـيام  لعبـادة اهللا وحـده, واتّ  دعـاهم نـوٌح ,]٢٣: نـوح[ ﴾٢٣ اَونَـۡسٗ  َوَيُعوَق 
هم  وطــاعتِ , بــه مــن عنــد اهللا فعــصوه, ودعــاهم رؤســاؤهم لعبــادة غــري اهللاجــاء
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بعوهم, فــــــام زادوهــــــم إال ضــــــالال, وكانــــــت النتيجــــــة أن وخمالفــــــة أمــــــر اهللا فــــــاتّ 
ا ﴿: ا, قال تعـاىلأهلكهم اهللا مجيعً  غۡ  تِِهمۡ َخِطيٓ  ّمِمَّ

ُ
ْ أ دۡ  رِقُوا

ُ
ْ فَأ  فَلَـمۡ  انَـارٗ  ِخلُوا

 ْ ــُدوا ِ ٱ ُدونِ  ّمِــن لَُهــم َيِ نــَصارٗ  َّ
َ
ا ومــن  ونّجــى اهللا نوًحــ,]٢٥: نــوح[ ﴾٢٥ اأ

  .أطاعه واستجاب لدعوته
ــبعــوا أمــر كــلِّ ا عــصوا رســول رهبــم, واتّ  مّلــوهلكــت عــادٌ   قــال  عنيــد,ارٍ  جّب

ۖ  َك َوتِلۡ  ﴿ :تعـاىل ْ  َعدٞ ٰ  َجَحُدوا ْ وََعَصوۡ  َرّبِِهمۡ  ِت َي َبُعـوٓ ٱوَ  ۥرُُسـلَهُ  ا ْ تَّ ۡمـ ا
َ
ِ  رَ أ  ُكّ

تۡ  ٥٩ َعنِيدٖ  َجبَّارٍ 
ُ
ْ َوأ ِ َهٰـ ِف  بُِعـوا نۡ ٱ ِذه ٓ  َمـةِۗ قَِيٰ لۡ ٱ مَ َوَيـوۡ  َنـةٗ لَعۡ  َيـالُّ َ

َ
 اَعدٗ  إِنَّ  أ

 ْ َ  َربَُّهۡمۗ  َكَفُروا
َ
بـاع اتّ  تركـوا [ ,]٦٠−٥٩: هـود[ ﴾٦٠ ُهـودٖ  مِ قَـوۡ  ّلَِعـادٖ  ادٗ ُبعۡ  أ
 ذه الـدنيا لعنـةً تبعـوا يف هـ; فلهـذا أُ  عنيـدٍ ارٍ  جّبـبعوا أمر كلِّ  واتّ ,رسوهلم الرشيد
ــمــن اهللا ومــن عِ  ـــروا, وُينـــــام ُذكبــاده املــؤمنني كلَّ ـــيــلــادى عـ ـــهم يـ ـــوم القيامـ ىل ـة عـــ
ٓ ﴿  :ادـهـــرؤوس األش َ

َ
ْ  اَعدٗ  إِنَّ  أ ــُروا ــۡمۗ  َكَف َ  َربَُّه

َ
ــ أ ــادٖ  ادٗ ُبۡع ــوۡ  ّلَِع  مِ قَ

  .)١(]﴾ُهودٖ 
ــ , مــر مِلكهــمبعــوا أا عــصوا رســول رهبــم, واتّ كــذلك هلــك قــوم فرعــون مّل

رۡ  َولََقدۡ  ﴿ :قال تعاىل
َ
ٰ  ُمـوَسٰ  َناَسلۡ أ بِـيٍ  نٖ َطٰ وَُسـلۡ  تَِنـاَي ٰ  ٩٦ مُّ َ ِ  نَ َعـوۡ فِرۡ  إ

يْهِ  َبُعوٓ ٱفَ  ۦَوَمَلِ ْ تَّ مۡ  ا
َ
ٓ  َنۖ َعوۡ فِرۡ  رَ أ مۡ  َوَما

َ
 مَ يَـوۡ  ۥَمـهُ قَوۡ  ُدمُ َيقۡ  ٩٧ بِرَِشيدٖ  نَ َعوۡ فِرۡ  رُ أ

                                                 

 .تفسري ابن كثري )(١
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وۡ  َمةِ قَِيٰ لۡ ٱ
َ
ۖ لَّاٱ َرَدُهمُ فَأ ۡ ٱ َس َوبِئۡ  َر ۡ ٱ دُ وِرۡ ل تۡ  ٩٨ ُرودُ َموۡ ل

ُ
ْ َوأ ِ َهٰـ ِف  بُِعـوا  َنـةٗ لَعۡ  ۦِذه

ۚ قَِيٰ لۡ ٱ مَ َوَيوۡ  ۡ ٱ دُ لّرِفۡ ٱ َس بِئۡ  َمةِ   .]٩٩−٩٦: هود[ ﴾٩٩ فُودُ َمرۡ ل
ٰ  ﴿ :بــع غـريههـذه عاقبــة مـن عــىص اهللا ورســله, ورفـض رشعــه, واتّ   لـِـَك َذ

 ِمنۡ 
َ
ٓ أ هُ  ُقَرىٰ لۡ ٱ ءِ َبا ٓ  َهـاِمنۡ  َكۖ َعلَۡيـ ۥَنُقصُّ  ُهمۡ َنٰ َظلَۡمـ َوَمـا ١٠٠ وََحـِصيدٞ  ئِمٞ قَـا

 ٰ ْ َظلَُموٓ  ِكنَوَل نُفَسُهۡمۖ  ا
َ
ٓ  أ غۡ  َفَما

َ
 ُدونِ  ِمـن ُعونَ يَـدۡ  لَِّت ٱ َءالَِهُتُهمُ  ُهمۡ َعنۡ  َنۡت أ

ِ ٱ ا ءٖ َشۡ  ِمن َّ َّمَّ ٓ  ل مۡ  ءَ َجا
َ
ٰ  ١٠١ بِيبٖ تَتۡ  َغۡيَ  َزاُدوُهمۡ  َوَما َرّبَِكۖ  رُ أ ۡخـ لَِك َوَكَذ

َ
 ذُ أ

ٓ  َرّبَِك  َخذَ  إَِذا
َ
ۚ َظٰ  َوِهَ  ُقَرىٰ لۡ ٱ أ ۡخـ إِنَّ  لَِمٌة

َ
ِلـمٞ  ۥٓ َذهُ أ

َ
ٰ  ِف  إِنَّ  ١٠٢ َشـِديدٌ  أ        لِـَك َذ

ۚ ٱ َعَذاَب  َخاَف  لَِّمنۡ  يَةٗ  ِ ٰ  ِخَرة ۡ  مٞ يَـوۡ  لَِك َذ ُ  ُمـوعٞ مَّ اُس ٱ لَّ ٰ  لَـّ  مٞ يَـوۡ  لِـَك َوَذ
  .]١٠٣−١٠٠: هود[ ﴾١٠٣ ُهودٞ مَّشۡ 

  .يا أويل األبصارفاعتربوا 
 أن القــادة والرؤســاء الــذين كــانوا ُيطــاعون يف الــدنيا وقــد أخــرب اهللا 

:  يتـــربؤون مـــن أتبـــاعهم يـــوم القيامـــة, قـــال تعـــاىل,يف معـــصية اهللا وخمالفـــة دينـــه
ِ ٱ ُدونِ  ِمن َيتَِّخذُ  َمن لَّاِس ٱ َوِمنَ  ﴿ نَدادٗ  َّ

َ
ِۖ ٱ َكُحّبِ  ُيِبُّوَنُهمۡ  اأ ِيـنَ ٱوَ  َّ  لَّ

ْ َءاَمُنوٓ  َشدُّ  ا
َ
ِۗ  اُحبّٗ  أ َّ ِ ِينَ ٱ يََرى َولَوۡ  ّ ْ َظلَُموٓ  لَّ نَّ  َعـَذاَب لۡ ٱ نَ يََروۡ  إِذۡ  ا

َ
ِ  ُقـوَّةَ لۡ ٱ أ َّ ِ 

نَّ  اَجِيعٗ 
َ
َ ٱ َوأ   إِذۡ  ١٦٥ َعَذاِب لۡ ٱ َشِديدُ  َّ

َ
أ ِينَ ٱ َتَبَّ ْ ٱ لَّ ِيـنَ ٱ ِمـنَ  تُّبُِعـوا ْ ٱ لَّ َبُعـوا  تَّ

 ْ ُوا
َ
َعـۡت  َعَذاَب لۡ ٱ َوَرأ  ٱ بِِهـمُ  َوَتَقطَّ

َ
 وحينهـا ,]١٦٦−١٦٥: البقـرة[ ﴾١٦٦ َباُب ۡسـۡل

بــاعهم تــرشيعاهتم يف الــدنيا,  واتّ ,ينــدم األتبــاع أشــد النــدم عــىل طــاعتهم إيــاهم
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 ليتــــــــربؤوا مــــــــن ;ون رجعــــــــة إىل الــــــــدنياومعــــــــصية اهللا وتــــــــرك رشيعتــــــــه, ويتمنَّــــــــ
: هم, قــال تعــاىل كــام تــربأ الرؤســاء والعلــامء مــن,رؤســائهم وعلامئهــم وأكــابرهم

ِينَ ٱ َوقَاَل  ﴿ ْ ٱ لَّ َبُعوا نَّ  لَوۡ  تَّ
َ
ةٗ  َلَا أ   َكرَّ

َ
أ ْ  َكَمـا ُهمۡ ِمنۡ  َفَنتََبَّ ۗ  َتـَبَُّءوا ٰ  ِمنَّـا  لَِك َكـَذ

ُ ٱ يُرِيِهمُ  عۡ  َّ
َ
ٰ  لَُهمۡ َمٰ أ ارِ ٱ ِمـنَ  رِِجيَ بَِخٰـ ُهـم َوَمـا ِهۡمۖ َعلَيۡ  ٍت َحَسَر  ﴾١٦٧ لَـّ

  .]١٦٧: البقرة[
ْ قَا ﴿:  وقـال ِ ٱتَ  ٩٦ َتِصُمونَ َيۡ  فِيَها َوُهمۡ  لُوا ٰ  لَِف  ُكنَّا إِن َّ  لٖ َضـَل

بِيٍ  ٓ  ٩٨ لَِميَ َعٰ لۡ ٱ بَِرّبِ  نَُسّوِيُكم إِذۡ  ٩٧ مُّ ٓ  َوَمـا َضـلََّنا
َ
َّ  أ ِ ۡ ٱ إ  ﴾٩٩ رُِمـونَ ُمجۡ ل

  .]٩٩−٩٦: الشعراء[
ا كـام اًعـأي نجعـل أمـركم مط[, ﴾لَِمـيَ َعٰ لۡ ٱ بَِرّبِ  نَُسّوِيُكم إِذۡ  ﴿ :قوهلم

  .)١(]دناكم مع رب العاملنيالعاملني, وعبَ  ُيطاع أمر ربِّ 
ٰ  َيُقولُونَ  لَّارِ ٱ ِف  وُُجوُهُهمۡ  ُتَقلَُّب  مَ يَوۡ  ﴿: وقـال تعـاىل ٓ لَيۡ َي َطعۡ  تََنا

َ
َ ٱ َنـاأ َّ 

َطعۡ 
َ
۠ ٱ َناَوأ َ ْ  ٦٦ لرَُّسـو ٓ  َوقَـالُوا ٓ  َربََّنـا ـا َطعۡ  إِنَّ

َ
ٓ  َسـاَدَتَنا َنـاأ ا َضـلُّونَا َءنَـاَوُكَبَ

َ
 فَأ

۠ ٱ َ بِي ٓ  ٦٧ لسَّ  ﴾٦٨ اَكبِـيٗ  اٗنـلَعۡ  ُهمۡ َعـنۡ لۡ ٱوَ  َعـَذاِب لۡ ٱ ِمـنَ  َفۡيِ ِضعۡ  َءاتِِهمۡ  َربََّنا
بعنـــا الـــسادة وهـــم األمـــراء والكـــرباء مـــن املـــشيخة, أي اتّ [, ]٦٨−٦٦ :األحـــزاب[

  وا ـيسـإذا هم لــ, فىل يشءٍ ــم عــا, وأهنئً ـيــل, واعتقدنا أن عندهم شــرسوخالفنا ال
                                                 

 . تفسري ابن كثري)(١
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  . )١(]عىل يشء
  .فاعتربوا أهيا الناس

ٰ  َذاَهٰـ تَّبُِعونِۚ ٱوَ ﴿: قـال اهللا تعـاىل ـسۡ  ٞط ِصـَر َ  ٦١ َتقِيمٞ مُّ نَُّكمُ  َو  يَـُصدَّ
يۡ ٱ هُ  ُنۖ َطٰ لشَّ بِـيٞ  َعـُدوّٞ  لَُكـمۡ  ۥإِنَـّ :  يقـول,]٦٢−٦١: الزخـرف[ ﴾٦٢ مُّ

بــاعكم يــتكم عنــه, فاتّ  واعملــوا بــام أمــرتكم بــه, وانتهــوا عــام هن,بعــوا رشيعتــياتّ 
فكم , واحـــــذروا أن يـــــِرص  مـــــستقيمٌ إيـــــاي أهيـــــا النـــــاس يف أمـــــري وهنيـــــي رصاطٌ 

لوا إىل غريهــا, وتنحرفــوا عــن  وتعــدِ , فترتكــوا رشيعتــي,الــشيطان عــن طــاعتي
, إن الـــــــشيطان لكـــــــم عـــــــدوٌّ الـــــــرصاط املـــــــستقيم فتـــــــضلِّ   ال يريـــــــد لكـــــــم اخلـــــــري وا

ـ,د أظهـر لكـم العـداوةوالصالح, بـل يـدعوكم إىل مـا فيـه هالككـم, فقـ د  وتوعَّ
  .)٢(ا جلهنم لتكونوا معه حطبً ;بإغوائكم

 ,هــــيـة إلـابـــ واإلن,وع إىل اهللاـــــرجــه بالـليـــرة فعـــــا واآلخــــيـري الدنــــن أراد خـمـــف
ا وحَكـــًام ووليـــا, فهـــو الطريـــق الوحيـــد واالستـــسالم لـــه وحـــده, والرضـــا بـــه ربـــ

ـه احلـق والـسعادة ,كتـاب والـسنة وال, والفطرة,الذي يشهد العقل قـع بأ  والوا
ه ضالٌل  : اىلـــال تعــ, ق وشقاءٌ  وخسارةٌ  وتعاسةٌ والربح والفوز املبني, وما سوا

                                                 

 . تفسري ابن كثري)(١
 .انظر تفسري الطربي) (٢
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نِيُبوٓ  ﴿
َ
ْ َوأ ٰ  ا َ ِ سۡ  َرّبُِكمۡ  إ

َ
ْ َوأ ن لِ َقۡبـ ِمن ۥَلُ  لُِموا

َ
  أ

ۡ
 َ  ُثـمَّ  َعـَذاُب لۡ ٱ تَِيُكمُ يَـأ

ونَ  ْ تَّبُِعوٓ ٱوَ  ٥٤ تُنَصُ حۡ  ا
َ
ٓ  َسنَ أ نـزَِل  َما

ُ
ّبُِكـم ّمِـن ُكـمإَِلۡ  أ ن لِ َقۡبـ ّمِـن رَّ

َ
 أ

 
ۡ
ــأ نــُتمۡ  َتــةٗ َبغۡ  َعــَذاُب لۡ ٱ تَِيُكمُ يَ

َ
وقــال  ,]٥٥−٥٤: الزمــر[ ﴾٥٥ ُعُرونَ تـَـشۡ  َ  َوأ

ِيـنَ ٱوَ  ﴿: سبحانه ْ جۡ ٱ لَّ ٰ ٱ َتنَُبـوا ن ُغـوَت لطَّ
َ
نَـابُوٓ  ُبـُدوَهاَيعۡ  أ

َ
ْ َوأ َ  ا ِ ِ ٱ إ  لَُهـمُ  َّ

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

ُ
 ئِـَك أ

ِينَ ٱ ٰ  لَّ ۖ ٱ ُهمُ َهَد ُ ْوَلٰٓ  َّ
ُ
ْ  ُهمۡ  ئَِك َوأ ْولُوا

ُ
 ٱ أ

َ
   .]١٨−١٧: الزمر[ ﴾١٨ بِ َبٰ لۡ ۡل

أســـــأل اهللا أن هيــــــدينا ســـــواء الــــــسبيل, ويوفقنـــــا لطاعتــــــه وطاعـــــة رســــــوله, 
  .نه وإعالء كلمته إلقامة ديوجيعلنا أهًال 

نك  مد   ال ،مدك ك   أن  وتغ ،إال أ ك   ال إوب إو  
  

│  
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