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

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

  : ا بعدأمّ 
ـام َتــ ين دِ إن املتأمـل يف واقـع النــاس اليـوم وبالــذات حـال هــذه األمـة التـي كانــت يوًمـا مــن األ

 وحتـــتكم إىل ,بـــع مـــنهج اهللا يف حياهتـــا وعمـــًال, تتّ  هللا وحـــده عقيـــدًة وقـــوًال  مستـــسلمةً ,ديـــن احلـــق
مــه, وال تعــرتف بــرشعٍ  م مــا حرَّ ــلُّ مــا أحــل اهللا وحتــرِّ  وال مرجعيــة ,عــه غــري رشرشيعتــه وحــده, ُحتِ

 وال تـرشك ,تستمد منها األحكام والقوانني غري كتاب اهللا وسنة نبيه, يوم كانت تدين بالتوحيـد
ا, وتدعو إىل اهللا وحده, وحتمل راية اإلسالم وال تعـرف رايـة غريهـا, وجتاهـد يف سـبيل باهللا شيئً 

ــ ليكــون الــدي; وصــدَّ النــاس عــن ســبيله,اهللا مــن وقــف يف طريــق الــدعوة إليــه ه هللا, وال يبقــى ن كلُّ
ـــ غـــري ســـلطان رشيعـــة اهللا وحكمـــه, هـــدفُ عـــىل وجـــه األرض ســـلطانٌ  ا مـــن ها إخـــراج النـــاس مجيًع

عة الــــدنيا واآلخــــرة, وقــــد عاشــــت عبــــادة العبــــاد إىل عبــــادة رب العبــــاد, ومــــن ضــــيق الــــدنيا إىل َســــ
ـــــا نتمنـــــى اليـــــوم أن نعـــــيش حلظـــــات منـــــه خـــــصوًص  ـــــام الرعيـــــلبالفعـــــل زمنً اشـــــت  األول, ع)١(ا أ

بــه العاقــل يف هــذه الــدنيا, عاشــت  كانــت حقــا هــي أســمى مــا يطلُ , طيبــةً باإلســالم ولإلســالم حيــاةً 
 وال حيكمهــــا غــــري اإلســــالم, عاشــــت تفتخــــر بأهنــــا مــــسلمة خلالقهــــا ,زمنـًـــا ال تــــدين بغــــري اإلســــالم

ا كــام تفعــل اًبــا وســلوًكا وواقًعــا حيــا, ال تعبــد غــريه, وال تتخــُذ مــن دونــه أرب وُخُلًقــومالكهــا عقيــدةً 
  .األمم األخرى

                                                 

أي مــــن :  أو اخليــــل التــــي تتقــــدم غريهــــا, ويقــــال فــــالٌن مــــن الرعيــــل األول,اجلامعــــة القليلــــة مــــن الرجــــال: الرعيــــل ) ١(
ف هــذه لــصحابة والتــابعون وســلا :عــة األوىل أو مــن الفــوج األول, واملقــصود بالرعيــل األولامالــسابقني مــن اجل
 .األمة وأئمتها
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عاشت هـذه األمـة تفتخـر بأهنـا حـرة مـن كـل قيـود العبوديـة الذليلـة لغـري اهللا التـي تعـاين منهـا 
حــــــد القهــــــار, احلــــــاكم ,ا ا وال حجــــــرً األمــــــم املــــــرشكة, وأهنــــــا ال تعبــــــد بــــــًرش   ولكــــــن تعبــــــد اهللا الوا

 العــــدل واخلــــري واهلــــدى  رشيعــــة, حتــــت رشيعــــة اهللا كلهــــم ســــواءٌ , واألمــــري واملــــأمور,واملحكــــوم
 ونظاًمـا وُخلًقـا ومنهًجـا, دسـتورها كتـاب رهبـا وسـنة نبيهـا  ورشيعةً والنور, دينها اإلسالم عقيدةً 

 فإن عندها ما تفتخر به مما تفتقـر ,, كانت تفتخر بذلك عىل مجيع األمم, وُحقَّ هلا أن تفتخر☺
  .إليه األمم األخرى, هذا حاهلا باألمس

ن هي من كتاب رهبا وسنة نبيِّه? فام حاهلا اليوم? أ ن هي من دينها? أ   ن هي من أمِسها? أ
 عــن لبعــدها إال ذلــك ومــا وحارضهــا, ماضــيها بــني كبــًريا  ااختالًفــ يــرى اليــوم حاهلــا تأمــل مــن
ــــام كحاهلــــا اإلســــالم مــــع اليــــوم حاهلــــا أن يــــزعم أحــــد فــــال اهللا, ديــــن  يــــرى نــــاكلُّ  األوىل, القــــرون أ

ًفــا  القليــل لكــن والعامــة, اخلاصــة احليــاة جوانــب مجيــع يف احلــقِّ  الــدين عــن اضــًحاو وابتعــاًدا انحرا
 انحــرافهم وحقيقــة ,لــه خمـالفتهم وحجــم ,اهللا ديــن عـن النــاس عــدبُ  مـدى أدرك مــن جــًدا والقليـل

 باألمــة والرجــوع ملعاجلتــه رضوريٌّ  االنحــراف وحقيقــة اخلــالف حجــم معرفــة أن شــك وال عنــه,
 مرتبـة يف النـاس فيهـا يقـع التـي املخالفـات كـل فليـست جديـد, مـن فيهـا هوإحيائ ,األول دينها إىل

ى وال الـــرشيعة فـــروع نِطـــاق يف يكـــون مـــا املخالفـــات فمـــن واحـــدة,  أصـــل ونقـــض هـــدم إىل تتعـــدَّ
 يف الكـــذب أو ,البيـــع يف الغـــش أو ,الربـــا أكـــل أو ,الـــرسقة أو ,الزنـــا أو ,اخلمـــر كـــرشب اإلســـالم,
 مـــن ُخترجـــه وال املـــسلم فيهـــا يقـــع قـــد التـــي ,الفرعيـــة العمليـــة فـــاتاملخال مـــن غريهـــا أو ,احلـــديث
  .اثابتً  أصله لبقاء اإلسالم دائرة

 فـــروع نطـــاق يف ليـــست أي ,األوىل املرتبـــة نفـــس يف ليـــست املخالفـــات مـــن آخـــر نـــوع وهنـــاك
ـــزه والـــذي بـــه إال يـــصح ال الـــذي نفـــسه اإلســـالم أصـــل يف خمالفـــات هـــي وإنـــام الـــرشيعة,  عـــن يميِّ

 التـــي ,العمليـــة الفرعيـــة املخالفـــات وبـــني بينهــا نـــساوي أن اأبـــدً  يـــصح ال املخالفـــات هـــذه الكفــر,
 اإلنــسان يكــون ال فــيام فاملخالفــة باســتحالهلا, إال ركُفــيَ  وال ,املــسلم يقرتفهــا ومعــايص ذنوًبــا ُتَعــدُّ 

 أساسـه, مـن اإلسـالم ينـاقض كفـرٌ ) وعمـًال  وقـوًال  اعتقـاًدا بالـشهادتني اإليـامن وهـو (به إال مسلًام 
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 نقيـــضان, ألهنـــام ;واحـــدٍ  شـــخصٍ  يف املخالفـــات وهـــذه اإلســـالم جيتمـــع أن حـــالٍ  بـــأي يمكـــن فـــال
 فـــيام اهللا مـــع رشيـــك اختـــاذ :املخالفـــات هلـــذه مثـــاًال  وْلنأخـــذ اآلخـــر, غيـــاب يعنـــي أحـــدمها فوجـــود
ـه شـك ال هـذا األلوهيـة, أو الربوبيـة خـصائص مـن سبحانه به خيتص  فـأعظم ,اإلسـالم خيـالف أ
عــــد  الربوبيــــة خــــصائص مجيــــع يف اهللا عــــن الــــرشيك نفــــي اجلامعــــة املحكمــــة يــــةالكلِّ  اإلســــالم قوا

ــ ,املــسلم يقرتفهــا التــي املعــايص كــسائر املخالفــة هــذه نجعــل أن يــصح فهــل واأللوهيــة,  فضعِ فُت
 قبـول أو ,الـذبح أو ,بالـدعاء اهللا غـري عبـادة نجعل أن يصح هل! اإلسالم? من خترجه وال إيامنه
  ! الزنا? يف وقوعه أو ,اخلمر برشبه املوحد كمعصية اهللا غري من يعالترش

 للـــشخص اإلســـالم وصـــف تثُبـــيَ  متـــى وعـــرف يناقـــضه, ومـــا اإلســـالم حقيقـــة عـــرف فمـــن
 يف املخالفـة هـذه يـضع سـوف والكفـر, اإلسـالم بني الفارق احلد هو ما وعرف عنه, ينتفي ومتى
 اإلســـــالم, أصـــــل بالـــــشهادتني اإليـــــامن نـــــاقضتُ  ألهنـــــا اإلســـــالم; عـــــن خروًجـــــا ويعتربهـــــا ,مكاهنـــــا
  .معها اإلسالم وصف يبقى ال وبالتايل

 التـرشيع يف أو ,احلكـم يف أو ,العبادة يف اهللا مع رشيك اختاذ أن حيسب من الناس من ولكن
ها وال اإلســــالم, تنــــاقض ال خمالفــــةً  ــــه ويتــــصّور التوحيــــد, بعقيــــدة كفــــًرا  يُعــــدُّ  جيتمــــع أن يمكــــن أ
ــــه ذلــــك ;املخالفــــة هــــذه مثــــل مــــع اهللا إال إهل بــــال اإليــــامن ًرا يملــــك ال أل  ملفهــــوم اصــــحيحً  تــــصوُّ

  .الكفر وبني بينه يفرق وما ينفيه, وما اإلسالم ُيثبت ما يعرف وال اإلسالم,
ها ال مــــن ومــــنهم  جلهلــــه اهللا, رشعــــه الــــذي الــــدين مــــن أهنــــا ويظــــن ,معــــصية وال خمالفــــة يُعــــدُّ
 والــــــــصاحلني األوليـــــــاء دعـــــــاءهم أن حيــــــــسبون الـــــــذين بـــــــورالق عبــــــــاد كحـــــــال اإلســـــــالم, بحقيقـــــــة

 )١(اِت َبــرُ القُ  مــن قبــورهم عنــد واالعتكــاف والطــواف بالــذبح إلــيهم والتقــرب ,هبــم واســتغاثتهم
ِينَ ٱوَ  ﴿: األوىل اجلاهليـة حـال عن اهللا أخرب كام امتامً  العاملني, لرب ْ ٱ لَّ َُذوا وۡ  ۦٓ ُدونِهِ  ِمن تَّ

َ
ٓ أ  ءَ ِلَـا

َّ  مۡ ُبُدهُ َنعۡ  َما ِ ٓ  إ َ  ِلَُقّرُِبونَا ِ ِ ٱ إ َ ٱ إِنَّ  َفٰٓ ُزلۡ  َّ َ ٱ إِنَّ  َتلُِفـوَنۗ َيۡ  فِيـهِ  ُهمۡ  َما ِف  َنُهمۡ بَيۡ  ُكمُ َيۡ  َّ َّ 
                                                 

ُب به إىل اهللا من أعامل الِربِّ والطاعة املرشوعة:  الُقُرَباُت )١(   .هي ما ُيَتَقرَّ
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ـارٞ  ِذبٞ َكٰـ ُهوَ  َمنۡ  ِديَيهۡ  َ  هـؤالء الـذين نعـتهم اهللا يف هـذه اآليـة كـانوا . ]٣: الزمـر[ ﴾٣ َكفَّ
فسهم عـىل ملـة إبـراه , ومل يكونـوا يـشعرون بحجـم خمـالفتهم هلـا, بـل كـانوا ♠يمحيسبون أ

يعتقـــدون أن مـــا هـــم عليـــه مـــن الـــرشك ال خيـــالف ملـــة إبـــراهيم; وذلـــك جلهلهـــم بحقيقـــة التوحيـــد 
  . الباطلة هلا عن غريها من املِللواملميِّزُ  ,الذي هو أساس ملة إبراهيم

 غــري غـريه وخمالفــات الفاتـهخم الــشخص بـه يــِزن الـذي امليــزان جيعـل اإلســالم بحقيقـة فاجلهـل
 مـــن وكـــلُّ  ,حـــتًام  خاطئـــة للمخالفـــات تقييمـــه نتيجـــة ســـتكون وبالتـــايل ;صـــحيح بـــضابط مـــضبوط

ره فسد ـ أن يـستطع ومل ,املفـاهيم عنـده اختلطـت لإلسـالم تصوُّ وهـذا  والكفـر, اإلسـالم بـني زيميِّ
لــون ال إهل إال اهللا  حيملــون اســم اإلســالم وال يعرفــون حقيقتــه, يقو,هــو حــال أكثــر النــاس اليــوم

وال يؤمنـــون هبــــا, يرددوهنــــا لفًظـــا دون أن يفقهــــوا معنــــاه, يعبـــدون مــــن دون اهللا قبــــوًرا وأشــــجاًرا 
ئـَع مل يـأذن هبـا اهللا بـديًال  كام كانت تعبـد اجلاهليـة األوىل, ويتّ اوأحجارً   عـن رشع اهللا يف بعـون رشا

 مجعـوا  قـدـزل اهللا هبـا مـن سـلطان,  وقـوانني وضـعية مـا أكافة جماالت احلياة, وخيضعون ألحكامٍ 
فــسهم وحيــسبون ,والنــصارى اليهــود مــن الكتــاب أهــل ورشك األوىل اجلاهليــة رشك  خيــار مــن أ

ــــ ,ويــــصومون ,ونويــــصلُّ  ,الــــشهادتني يتلفظــــون ألهنــــم ;املــــسلمني  ,القــــرآن ويقــــرؤون ,ونوحيجُّ
 اإلســالم تنــاقض حلقيقــةا يف هــي خمالفــات مــن فيــه وقعــوا  ملــا بــاًال  ُيلقــون وال بالــسنن, ويعملــون

  .يةبالكلِّ 
ــكُ   , عبــادة القبــور فأضــافوها لإلســالم أضــافوه لإلســالم, انتــرشت أّوًال  راج الكفــر وانتــرشَام لَّ

ا, وإذا يــــار املــــسلمني, ثــــم جــــاءت الديمقراطيــــة فــــصار اإلســــالم ديمقراطًيــــوصــــار ُعبَّادهــــا مــــن ِخ 
ة ســــيادة األمــــة زعمــــوا أن هــــذه , وإذا راجــــت نظريــــااالشــــرتاكية كــــان اإلســــالم اشــــرتاكيً راجــــت 

ونه  النظريـــة مـــن نظريـــات اإلســــالم, ونـــادوا باســـم ســـامحة اإلســــالم إىل زمالـــة األديـــان ومـــا يــــسمُّ
ميِّــزه عــن الكفــر, ومل َيُعــد هنــاك حــدٌّ التعــايش الــسلمي مــع الغــري, فاهنــدم أصــل اإلســالم الــذي يُ 

  .لكافر به املسلم عن ازُ  ويتميَّ , ُيعرف به اإلسالم من الكفرفاصٌل 
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 حجـــم بعـــدُ  النـــاس يـــدرك ومل األمـــة, ســـامء عـــىل خيـــّيم اإلســـالم بحقيقـــة اجلهـــل ظـــالم ومـــازال
 لقـد اهللا, يريـد كـام مـسلمني ليكونـوا  ينقـصهم الـذي ومـا عنـه, ُبْعدهم ومدى ,اهللا لدين خمالفتهم
 وقبـــــول ,وحـــــده اهللا حلكـــــم ادٌ وانقيـــــ وخـــــضوعٌ  استـــــسالمٌ  اإلســـــالم أن اليـــــوم النـــــاس أكثـــــر جهـــــل

ه وحده, منه والتكليف رشيعالت  توحيـد عىل قائمة ,هاكلِّ  للحياة شاملة ,للعاملني عامة رسالة وأ
 احلـديث يعتربون أهنم لدرجة كلَّه هذا نسوا  والعبادة, والطاعة والترشيع احلكم يف العاملني رب
ـــه واجلامعـــة; الـــسنة أهـــل مـــنهج خيـــالف ,الـــدين يف ابتـــداعٌ  األصـــيلة احلقـــائق هـــذه عـــن  غاٌل اشـــت أل

 هـذه عـن يتحـدث مـن همـونويتّ  عندهم, السياسة يف للدين دخل وال زعمهم, حسب بالسياسة
ه احلقائق   . الوطنية الوحدة وزعزعة الفتنة يريد بأ
 يزيلــه ال حيــاهتم ونظــام ,ومعــامالهتم ,وعبــاداهتم ,النــاس عقائــد يف املتوغــل الــرشك هــذا إن

ــًض  وعرفــوا  خطورتــه, وعرفــوا  عرفــوه إذا إال إزالتــه يف النــاس يفّكــر ولــن التوحيــد, إال ــه اأ  عــني أ
 مـسلمني, ليكونـوا  ;أهلـه ومـن منـه والـرباءة ,واجتنابـه لرتكه يدعوهم اإلسالم جاء الذي الرشك
ــن عرفــوا  احلقيقــة هــذه عرفــوا  فــإذا  يريــد كــام مــسلمني ليكونــوا  ينقــصهم ومــا اإلســالم, مــن هــم أ
  .فيه هم مما ويتوبوا  ,اإلسالم إىل رجوعال عىل موا يعزِ  أن إال يبقى ال وبعدها اهللا,

 وأال يكتمـــه, وال للنـــاس يبيِّنـــه أن احلـــق الـــدين ملعرفـــة اهللا هـــداه مـــن عـــىل الواجـــب فـــإن ولـــذا
 ,بـــاهللا امـــستعينً  ,الباطـــل وفــْضح احلـــق إظهـــار يف طاقتـــه رقــدْ  يـــسعى وأن بالباطـــل, احلـــق )١(َيلــبِس
  .لثوابا وحسن مغفرته راجًيا ,والسداد اهلدى منه طالًبا

ه بام وعمًال   اصفحاهت بني حتمل التي ,الرسالة هذه كتابة يف باهللا استعنت علينا واجًبا نرا
ا  توضيحا  لرب اإلسالم وكيفية يستحقه, بام وإفراده اهللا بتوحيد تتعلق ,هامة حلقائق ميّرسً
 واخلروج أحكامه, وردِّ  باهللا, الرشك من يناقضه ما وبيان اإلسالم, اختيار وحقيقة العاملني,

ل ةـراطيــديمقـوال يةـلامنـالع ةـاقضـمن انــبي ذلكــوك ريعته,ـش نـع ءةـوب ق,ــاحل اهللا دينــل يةـوالليربا    را
                                                 

 .ـه.ا] لبِس احلق بالباطل, إذا خلطه به حتى َغِشَيُه فلم يتمّيز: [قال ابن تيمية يف الفتاوى. أي َخيِلط:  َيلبِس)١(
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  .منها اإلسالم
  :فصول أربعة عىل الرسالة هذه اشتملت وقد

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

 الكــــريم لوجهــــه خالــــصة أعاملنــــا جيعــــل وأن والتوفيــــق, والعــــون والــــسداد اهلــــدى اهللا أســــأل
فقـــة هـــا, مـــن كـــل الرســـالة هبـــذه ينفـــع أن ســـبحانه وأســـأله احلكـــيم, لـــرشعه موا  مـــن جيـــزي وأن قرأ
 وأن الـــدين, هـــذا خلدمـــة امجيًعـــ جهودنـــا يف يبـــارك وأن ء,اجلـــزا  خـــري ونـــرشها إخراجهـــا يف ســـاهم
 والقــادر ذلــك ويل هــو منــصوًرا, وديننــا ,مغفــوًرا وذنبنــا ,مــشكوًرا وســعينا ,مقبــوًال  عملنــا جيعــل
  .عليه

ٰ  قَاَل  ﴿ رََءيۡ  مِ َقوۡ َي
َ
ٰ  ُكنُت  إِن ُتمۡ أ َ ّبِ  ّمِن بَّيَِنةٖ  َ ۚ َحَسنٗ  قًارِزۡ  هُ ِمنۡ  َوَرزَقَِن  رَّ ٓ  ا رِيدُ  َوَما

ُ
نۡ  أ

َ
 أ

َخالَِفُكمۡ 
ُ
ٰ  أ َ ِ ٓ  إ نۡ  َما

َ
ٰ أ رِيدُ  إِنۡ  هُۚ َعنۡ  ُكمۡ َه

ُ
َّ  أ ِ ٰ ۡص ۡلِ ٱ إ َّ  فِيِقٓ تَوۡ  َوَما ُتۚ َتَطعۡ سۡ ٱ َما حَ َل ِ ِ  إ ِۚ ٱب َّ 

ۡ  هِ َعلَيۡ  نِيُب  هِ َلۡ  ُت تََوكَّ
ُ
  .  ]٨٨: هود[ ﴾٨٨ أ

  

│  
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ول
�
  الفصل اال

 حقيقة اإلسالم
 والتسليم حلكمه واالنقياد لطاعته مع رفـض هللاالستسالم ألمر ا: م هواملعنى العام لإلسال

سۡ  ۥٓ َوَلُ  ﴿ : قال اهللا تعـاىل,االستسالم لغريه
َ
َمٰ ٱ ِف  َمن لَمَ أ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َو

َ
 هِ َلۡـ اٗهـَوَكرۡ  ٗع َطـوۡ  ِض ۡرۡل

ِ يَۡسُجدُ  ﴿: , وهذا كقوله]٨٣: ل عمرانآ[ ﴾َجُعونَ يُرۡ  َّ ِ ٰ َمٰ لسَّ ٱ ِف  َمن َو  ٱوَ  تِ َو
َ
 اهٗ َوَكرۡ  ٗع َطوۡ  ِض ۡرۡل

 ٰ ِ  لُُهمَوِظَل ۡسـ ۥٓ َربُّـهُ  ۥَلُ  قَـاَل  إِذۡ  ﴿: وقـال ,]١٥: الرعـد[ ﴾١٥ َصـالِ ٱوَ  ُغـُدّوِ لۡ ٱب
َ
 قَـاَل  لِۡمۖ أ

سۡ 
َ
قَالَـۡت َرّبِ إِّنِ َظلَۡمـُت َنۡفـِس  ﴿: , وقـال سـبحانه]١٣١: البقـرة[ ﴾١٣١ لَِميَ َعٰ لۡ ٱ لَِرّبِ  ُت لَمۡ أ

 
َ
ِ َرّبِ ٱۡلَعٰلَِميَ َوأ َّ ِ    .]٤٤: النمل[ ﴾ۡسلَۡمُت َمَع ُسلَۡيَمَٰن 

 مـــن العبـــد لربـــه, وهلـــذا اا واختيـــارً تـــسالم وخـــضوع وانقيـــاد وتـــسليم طوًعـــفاإلســـالم هـــو اس
  : االستسالم واخلضوع واالنقياد رشطان ال يصح بدوهنام

هلــام ــاملنيأن يكــون استــسالًما : أوّ ــرب الع ا ل ــصً ــاَل  ﴿ :, كــام قــال تعــاىل ال رشيــك لــهخال  قَ
سۡ 
َ
ٓ  َوِمن لََك  لَِمۡيِ ُمسۡ  َناَعلۡ جۡ ٱوَ  َربََّنا ﴿ : وقـال,]١٣١: البقـرة[ ﴾١٣١ لَِميَ َعٰ لۡ ٱ لَِرّبِ  ُت لَمۡ أ  ُذّرِيَّتَِنـا

ةٗ  مَّ
ُ
ْ  ﴿: وقـال ,]١٢٨: البقـرة[ ﴾لََّك  لَِمةٗ مُّسۡ  أ ٰ  ُبدُ َنعۡ  قَالُوا ٰ  َهَك إَِل ٓ  هَ َل ٰ إِبۡـ ئَِك َءابَا  عِيَل َمٰ ۡسـ مَ  ِۧه َر

ٰ  قَ َحٰ سۡ  ٰ  اهٗ إَِل ٓ  فَإِنۡ  ﴿: وقـال ،]١٣٣: البقـرة[ ﴾لُِمونَ ُمسۡ  ۥَلُ  نُ َوَنۡ  اِحدٗ َو وكَ َحا سۡ  َفُقۡل  جُّ
َ
 ُت لَمۡ أ

ِ  ِهَ وَجۡ  َّ ٰ  ﴿: وقـال ,]٢٠: ل عمـرانآ[ ﴾تََّبَعنِۗ ٱ َوَمنِ  ِ ٰ  ُهُكمۡ فَإَِل ٰ  هٞ إَِل ۡسـ ۥٓ فَلَـهُ  ِحـدٞ َو
َ
ْۗ أ ِ  لُِموا  َوبَـّشِ

ۡ ٱ نۡ  نُِهيُت  إِّنِ  قُۡل  ﴿: وقـال ،]٣٤ :احلـج[ ﴾بِتِيَ ُمخۡ ل
َ
عۡ  أ

َ
ِينَ ٱ ُبدَ أ ِ ٱ ُدونِ  ِمـن ُعونَ تَـدۡ  لَّ ـا َّ  لَمَّ

 ٓ ّبِ  ِمن ُت ّيَِنٰ ۡلَ ٱ َءِنَ َجا ِمرۡ  رَّ
ُ
نۡ  ُت َوأ

َ
سۡ  أ

ُ
  .    ]٦٦: غافر[ ﴾٦٦ لَِميَ َعٰ لۡ ٱ لَِرّبِ  لِمَ أ

, كـام قــال ☺  وبــام جــاء بــه رســولههللابــام رشع ايـاد أن يكــون االستـسالم واالنق: ثــانيهام
عَ  ﴿:تعـاىل ٰ  َما ّلِينِ ٱ ّمِنَ  لَُكم َشَ ِيٓ ٱوَ  انُوحٗ  ۦبِهِ  َوصَّ وۡ  لَّ

َ
ٓ َحيۡ أ يۡ  َوَما َك إَِلۡ  َنا ٰ إِبۡ  ۦٓ بِهِ  َناَوصَّ  هِيمَ َر

ۖ  َوُموَسٰ  نۡ  وَِعيَسٰٓ
َ
ْ  أ قِيُموا

َ
َ  ّلِينَ ٱ أ ْ  َو قُوا حۡ  َوَمنۡ  ﴿:  وقـال,]١٣: شورىالـ[ ﴾فِيهِۚ  َتَتَفرَّ

َ
 ادِينٗ  َسنُ أ

سۡ  ّمِمَّنۡ 
َ
ِ  ۥَههُ وَجۡ  لَمَ أ َّ ٰ إِبۡ  ِملَّةَ  تََّبعَ ٱوَ  ِسنٞ ُمۡ  َوُهوَ  ِ ۗ َحنِيفٗ  هِيمَ َر َذَ ٱوَ  ا ُ ٱ تَّ ٰ إِبۡ  َّ ٗ  هِيمَ َر  ﴾١٢٥ َخلِـي
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ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  َّ  اٖ قَوۡ  ِملَّةَ  ُت تََركۡ  إِّنِ  ﴿:  وقـال,]١٢٥:النـساء[ ِ ٱب ِ  َوُهم َّ ِ ٱب  ٣٧ فِـُرونَ َكٰ  ُهـمۡ  ِخَرة
ٓ  ِملَّةَ  ُت تََّبعۡ ٱوَ  ٰ إِبۡ  ءِيٓ َءابَا ٓ  َكنَ  َما ُقوَبۚ َوَيعۡ  قَ َحٰ سۡ  هِيمَ َر ن َلَا

َ
ُّۡشِ  أ ِ  كَ ن ِ ٱب ۚ َشۡ  ِمن َّ ٰ  ءٖ  ِمن  لَِك َذ

ِ ٱ لِ فَۡض  َ  َناَعلَيۡ  َّ َ ٰ  لَّاِس ٱ َو ۡكـ ِكـنَّ َوَل
َ
اِس ٱ َثَ أ  ،]٣٨−٣٧: يوسـف[ ﴾٣٨ ُكُرونَ يَـشۡ  َ  لَـّ

ٓ  تَّبِـعۡ ٱ ﴿: وقال وِحَ  َمـا
ُ
ّبِـَكۖ  ِمـن َك إَِلۡـ أ ٓ  رَّ َّ  هَ إَِلٰـ َ ِ ۡعـ ُهـَوۖ  إ

َ
ۡ ٱ َعـنِ  رِۡض َوأ  ﴾١٠٦ كِيَ ُمـۡشِ ل

ٓ  قُۡل  ﴿: وقال ،]١٠٦ :عاماأل[ َما تَّبِعُ  إِنَّ
َ
َّ  يُوَحٰٓ  َما أ َ ِ ۚ  ِمن إ ّبِ  إِّنِ  ۡل قُ  ﴿:  وقـال,]٢٠٣: عرافاأل[ ﴾رَّ

نۡ  نُِهيُت 
َ
عۡ  أ

َ
ِينَ ٱ ُبدَ أ ِۚ ٱ ُدونِ  ِمن ُعونَ تَدۡ  لَّ ٓ  قُل َّ تَّبِعُ  َّ

َ
هۡ  أ

َ
ٓ أ ٓ  اإِذٗ  ُت َضلَلۡ  قَدۡ  َءُكمۡ َوا ۠  َوَما نَا

َ
 ِمنَ   أ

ۡ ٱ نَّ  ﴿: وقـال ،]٥٦: عـاماأل[ ﴾٥٦ َتِدينَ ُمهۡ ل
َ
ٰ  َذاَهٰ  َوأ ۖ ٱفَ  اَتقِيمٗ ُمسۡ  ِط ِصَر َ  تَّبُِعوهُ ْ  َو ُبَل ٱ تَتَّبُِعوا  لـسُّ

َق  ٰ  ۦۚ َسبِيلِهِ  َعن بُِكمۡ  َفَتَفرَّ ٰ  لُِكمۡ َذ : وقـال ,]١٥٣ :عـاماأل[ ﴾١٥٣ َتتَُّقونَ  لََعلَُّكمۡ  ۦبِهِ  ُكمَوصَّ
َ ٱ ُتِبُّونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل  ﴿ ُ ٱ ُكمُ بِبۡ ُيۡ  تَّبُِعوِن ٱفَ  َّ ُ ٱوَ  ُذنُوَبُكمۚۡ  لَُكمۡ  فِرۡ َوَيغۡ  َّ  رَِّحيمٞ  َغُفورٞ  َّ
ْ  قُۡل  ٣١ ِطيُعوا

َ
َ ٱ أ ۖ ٱوَ  َّ ْ تََولَّوۡ  فَإِن لرَُّسوَل َ ٱ فَإِنَّ  ا ٰ لۡ ٱ ُيِبُّ  َ  َّ  ,]٣٢−٣١: ل عمـرانآ[ ﴾٣٢ فِـرِينَ َك
ْ ٱ ﴿: وقـال ٓ  تَّبُِعوا نزَِل  َما

ُ
ّبُِكمۡ  ّمِن ُكمإَِلۡ  أ َ  رَّ ْ  َو وۡ  ۦٓ ُدونِهِ  ِمن تَتَّبُِعوا

َ
ٓ أ ۗ ِلَا ٗ  َء ا قَلِي ُرونَ  مَّ  تَـَذكَّ

          .      ]٣: عرافاأل[ ﴾٣
ق اسم املـسلم إال عـىل  فال يصُدق اسم اإلسالم إال عىل الدين الـذي رشعـه اهللا,  وال يصدُ

ـهُ دَ  فعبَ ،هللامن أسلم حياته كلها  لِم مـن معانـدة  وحده بقبول رشعه واالنقياد والتسليم له, وسَ
 وسـِلم ,بـاعسلم هللا بالتوحيـد واالتّ , أي استـأمره وردِّ حكمه وقبول رشع غريه وعبادة ما سـواه

  . من الرشك واالستكبار واالمتناع
 املــــستحق للعبــــادة دون ,بــــاع هللا وحــــدهه عــــىل توحيــــد االستــــسالم واالتّ ومــــدار اإلســــالم كّلــــ

ه, الذي له الربوبية واأللوهية عىل خلقه أمجعني, ال يشاركه فيها أحد   .سوا

 لتسليم حلكمه وقبول رشعه? وحده باالستسالم ألمره واهللاملاذا نخصُّ ا
ه: واباجل   . املتفرد بالربوبية واأللوهيةأل
  ريكـش ال لِّه,ـك بذلك املتفرد هو ها,لّ ــك ورناـأم دبِّرـوم ورازقنا كناــالـوم القناـخ دهـوح فاهللا
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 أن يف حــٌق  ألحــدٍ  ولــيس وســلطانه, قهــره حتــت عبيــده نــاوكلُّ  أمجعــني, اخللــق وإهل إهلنــا وهــو لــه, 
  .معه وُيطاع دُيعب

 والــسلطة واحلكــم األمــر مــن نــصيب لــه لكــان اهللا مــع ويملــك ويــرزق خيلــق أحــدٌ  كــان ولــو
 فمـن , اهللا مـع ويطـاع ُيعبـد أن يف احلـق لـه لكـان الربوبية من نصيب له كان ولو والسيادة,

 ُيفـــــرده أن البـــــدو والـــــسلطان, واألمـــــر امللـــــك وحـــــده لـــــه ُيثبـــــت أن البـــــد وحـــــده هللا اخللـــــق أثبـــــت
ه أللوهية,با   .رشعه وقبول حلكمه والتسليم ألمره باالستسالم وحده وخيصُّ

نا عبيده لسنا عبيـًدا ألحـدٍ   وما دمنا نشهد هللا وحده بالربوبية وال نشهد هبا لغريه, ونشهد بأ
ـدقنا يف هـذه الـشهادة أن نُـسلِم لـه وحـدهغريه,   ونـرفُض االستـسالم واخلـضوع ,فعالمة صِ

  .حكمه ورشعهواإلذعان لغري سلطانه و
َخذَ  ذۡ  ﴿: قـال اهللا تعـاىل

َ
ۡشـ ُذّرِيَّـَتُهمۡ  ُظُهـورِهِمۡ  ِمـن َءاَدمَ  بَـِنٓ  ِمـنۢ  َربَُّك  أ

َ
ٰٓ  َهَدُهمۡ َوأ َ َ 

نُفِسِهمۡ 
َ
لَسۡ  أ

َ
ْ  بَِرّبُِكۡمۖ  ُت أ ۚ َشِهدۡ  بََلٰ  قَالُوا ٓ ن نَا

َ
ْ  أ ٰ  َذاَهٰـ َعنۡ  ُكنَّا إِنَّا َمةِ قَِيٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  َتُقولُوا  ١٧٢ يَ فِلِـَغ

وۡ 
َ
ْ َتُقولُوٓ  أ ٓ  ا َما ۡشَ  إِنَّ

َ
ٓ  كَ أ َفُتهۡ  ِدهِۡمۖ َبعۡ  ّمِنۢ  ُذّرِيَّةٗ  َوُكنَّا ُل َقبۡ  ِمن ُؤنَاَءابَا

َ
ۡ ٱ َفَعـَل  بَِمـا لُِكَنـاأ  ِطلُـونَ ُمبۡ ل

  .]١٧٣−١٧٢: عرافاأل[ ﴾١٧٣
ۗ  ﴿ :وقال ِيَن ٱۡصَطَفٰٓ ٰ ِعَبادِهِ ٱلَّ َ َ ِ وََسَلٌٰم  َّ ِ ـا يُـۡشُِكوَن قُِل ٱۡلَۡمُد  مَّ

َ
ُ َخـۡيٌ أ َّ ٓ َءا

َمآءِ َمـآءٗ ٥٩ نَزَل لَُكم ّمَِن ٱلـسَّ
َ
ۡرَض َوأ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ۡن َخلََق ٱلسَّ مَّ

َ
َبتَۡنـا بِـهِۦ َحـَدآئَِق َذاَت  أ

َ
 فَأ

ءَِلٰهٞ َبۡهَجةٖ 
َ
بُِتواْ َشَجَرَهاۗٓ أ ن تُ

َ
ا َكَن لَُكۡم أ ِۚ بَـۡل ُهـۡم قَـۡومٞ  مَّ َّ َع ٱ ـن َجَعـَل ٦٠َيۡعـِدلُوَن   مَّ مَّ

َ
 أ

ۡرَض قََرارٗ 
َ
نَۡهٰرٗ ٱۡل

َ
ءَِلٰـهٞ ا وََجَعَل ِخَلٰلََهآ أ

َ
ـَع ا وََجَعَل لََها َرَوِٰسَ وََجَعَل َبۡيَ ٱۡلَۡحَرۡيِن َحـاِجًزاۗ أ  مَّ

َ َيۡعلَُموَن  ۡكَثُُهۡم 
َ
ِۚ بَۡل أ َّ ن ُيِيُب ٱلُۡمۡضَطرَّ إَِذا َدَعهُ َوَيۡكشِ ٦١ٱ مَّ

َ
وَٓء َوَيۡجَعلُُكۡم  أ ُف ٱلسُّ

ءَِلٰهٞ 
َ
ۡرِضۗ أ

َ
ٗ ُخلََفآَء ٱۡل ِۚ قَلِي َّ َع ٱ ُروَن  مَّ ا تََذكَّ ِ َوٱۡلَۡحـرِ ٦٢ مَّ َمٰـِت ٱۡلـَبّ

ن َيۡهِديُكۡم ِف ُظلُ مَّ
َ
 أ

ءَِلٰهٞ 
َ
ۢا َبۡيَ يََدۡي رَۡحَتِهِۦٓۗ أ ِۚ تََعٰـَل َوَمن يُرِۡسُل ٱلّرَِيَٰح بُۡشَ َّ ـَع ٱ ـا يُـۡشُِكوَن  مَّ ُ َعمَّ َّ ـن ٦٣ ٱ مَّ

َ
 أ

ءَِلٰـهٞ 
َ
ۡرِضۗ أ

َ
َمآءِ َوٱۡل ِۚ قُـۡل َهـاتُواْ َيۡبَدُؤاْ ٱۡلَۡلَق ُثمَّ يُعِيـُدهُۥ َوَمـن يَـۡرزُقُُكم ّمِـَن ٱلـسَّ َّ ـَع ٱ  مَّ

      .]٦٤−٥٩: لنملا[ ﴾٦٤بُۡرَهَٰنُكۡم إِن ُكنُتۡم َصِٰدقَِي 
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ٓ ُشهَ  َهلُمَّ  قُۡل  ﴿ :وقـال سـبحانه ِينَ ٱ َءُكمُ َدا نَّ  َهُدونَ يَشۡ  لَّ
َ
َ ٱ أ ْ  فَإِن َذاۖ َهٰ  َحرَّمَ  َّ َ  َشِهُدوا  فَ

َ  َمَعُهمۚۡ  َهدۡ تَشۡ  هۡ  تَتَّبِعۡ  َو
َ
ٓ أ ِينَ ٱ ءَ َوا ْ  لَّ بُوا ٰ  َكذَّ ِيـنَ ٱوَ  تَِنـاَي ِ ٱبِـ ِمُنـونَ يُؤۡ  َ  لَّ  بِـَرّبِِهمۡ  َوُهـم ِخَرة

      .]١٥٠: عاماأل[ ﴾١٥٠ ِدلُونَ َيعۡ 
يُّ  قُۡل  ﴿ : وقال

َ
كۡ  ءٍ َشۡ  أ

َ
ٰ  َبُ أ ۖ َشَه ۖ ٱ قُـلِ  َدٗة ُ وِحَ  َنُكمۚۡ َوَبۡيـ ِن بَۡيـ َشـِهيُدۢ  َّ

ُ
َّ  َوأ َ ِ  إ

نِذَرُكم َءانُ ُقرۡ لۡ ٱ َذاَهٰ 
ُ
ئِنَُّكمۡ  بَلََغۚ  َوَمنۢ  ۦبِهِ  ِل

َ
نَّ  َهُدونَ لَتَشۡ  أ

َ
ِ ٱ َمعَ  أ خۡ  َءالَِهةً  َّ

ُ
ٓ  قُل َرىٰۚ أ شۡ  َّ

َ
 َهدُۚ أ

ٰ  ُهوَ  إِنََّما قُۡل  ٰ  هٞ إَِل ا ءٞ بَرِيٓ  نَِّن  ِحدٞ َو   .  ]١٩: عاماأل[ ﴾١٩ ُكونَ تُۡشِ  ّمِمَّ
  , فامذا تعني ربوبيته? هو اهللا الربُّ 

  : ربوبية اهللا تشمل عدة معاٍن, منها
ٓ  َعـُدوّٞ  فَـإِنَُّهمۡ  ﴿: اخللق واإلنشاء والرتبية واإلصالح, قال اهللا تعاىل * ِ

ّ  َّ ِ  لَِمـيَ َعٰ لۡ ٱ َربَّ  إ
ِيٱ ٧٧ ِيٱوَ  ٧٨ ِدينِ َيۡهـ َفُهوَ  َخلََقِن  لَّ  َفُهـوَ  ُت َمرِۡضـ َذا ٧٩ قِيِ َويَـسۡ  عُِمـِن ُيطۡ  ُهـوَ  لَّ
ِيٱوَ  ٨٠ فِيِ يَشۡ  ِيٓ ٱ َربَُّنا قَاَل  ﴿: ال تعـاىلوق ,]٨١−٧٧ :الشعراء[ ﴾٨١ يِيِ ُيۡ  ُثمَّ  يُِميتُِن  لَّ  لَّ
عۡ 
َ
ِيٱ ﴿ :ال تعـاىلوقـ ]٥٠: طـه[ ﴾ ٥٠ َهَدىٰ  ُثمَّ  ۥَقهُ َخلۡ  ءٍ َشۡ  ُكَّ  َطيٰ أ  ٢ فَـَسوَّىٰ  َخلَـقَ  لَّ
ِيٱوَ  رَ  لَّ ــدَّ ــَدىٰ  قَ ِيٓ ٱوَ  ٣ َفَه ــ لَّ ۡخ

َ
ۡ ٱ َرجَ أ ــرۡ ل ــهُ  ٤ َعٰ َم ٓ  ۥفََجَعلَ ــا ــ ءً ُغَث ۡح

َ
               ﴾٥ َوىٰ أ

       .]٥−٢: عىلاأل[
َمٰ ٱ رَّبُّ  َمن ۡل قُ  ﴿: لك والترصف والتدبري, قال اهللا تعـاىلاملُ  * ٰ لسَّ بۡ ٱ تِ َو  ِش َعـرۡ لۡ ٱ َوَربُّ  عِ لـسَّ

ْ َيعۡ فَلۡ  ﴿ :ال تعـاىلوقـ ،]٨٦ :املؤمنـون[ ﴾٨٦ َعِظيمِ لۡ ٱ ِيٓ ٱ ٣ ِت يۡ ۡلَ ٱ َذاَهٰ  َربَّ  ُبُدوا طۡ  لَّ
َ
 َعَمُهـمأ

نَّهُ  ﴿ :ال تعـاىلوق ,]٤−٣: قريش[ ﴾٤ فِۢ َخوۡ  ّمِنۡ  َوَءاَمَنُهم ُجوعٖ  ّمِن
َ
عۡ لـٱ َربُّ  ُهوَ  ۥَوأ  َرىٰ ّشِ

ۡ  إِّنِ  ﴿: ال تعـاىلوقـ, ]٤٩ :الـنجم[ ﴾٤٩ َ  ُت تََوكَّ ِ ٱ َ ا َوَرّبُِكمۚ  َرّبِ  َّ ةٍ َدآ ِمـن مَّ َّ  بَـّ ِ  ُهـوَ  إ
 ۢ ۚ  َءاِخُذ ٓ ٰ  َرّبِ  إِنَّ  بَِناِصَيتَِها َ َ  ٰ    .   ]٥٦: هود[ ﴾٥٦ َتقِيمٖ مُّسۡ  ٖط ِصَر

َغۡيَ  قُۡل  ﴿: تعـاىلالسيادة والسلطان وحق األمر والترشيع, قال اهللا  *
َ
ِ ٱ أ بۡـ َّ

َ
 َوُهـوَ  اَرّبٗـ ِغ أ

ِ  َربُّ  ۚ َشۡ  ُكّ ٰ  ﴿ :ال تعـاىلوق ،]١٦٤: عاماأل[ ﴾ءٖ جۡ ٱ ِحَبِ َصٰ َي رۡ  نِ لّسِ
َ
َتَفّرِقُـونَ  َبابٞ َءأ  َخـۡيٌ  مُّ



                                                                                    
 íé]†Ïμ‚Ö]æíéÞ^Û×ÃÖ]àÚÝø‰ý]ìð]†eMU

مِ 
َ
ُ ٱ أ ٰ لۡ ٱ َّ ـارُ لۡ ٱ ِحدُ َو ْ َتَعـالَوۡ  قُـۡل  ﴿: الوقـ ،]٣٩: يوسـف[ ﴾٣٩ َقهَّ تۡـ ا

َ
 َربُُّكـمۡ  َحـرَّمَ  َمـا ُل أ

  .  ]١٥١:عاماأل[ ﴾ُكۡمۖ َعلَيۡ 
ــشأ خلْ فــاهللا  قــه مــن العــدم, وهــو الــذي يــربِّيهم ويــصلحهم, وهــو مــالكهم  هــو الــذي أ

ومـــدبِّر شـــئوهنم, املتـــرصف فـــيهم بـــام يـــشاء, القيُّـــوم احلفـــيظ علـــيهم الـــذي حياســـبهم وجيـــازهيم, لـــه 
ــــم النافــــذ, ال مُ  واحلكــــ, والــــسلطان التــــام, والــــسيادة العليــــا,األمــــر املطلــــق ب حلكمــــه وال رادَّ عقِّ

  .لقضائه, ال ُيسأل عام يفعل وهم ُيسألون
ٍع لـيشءٍ وكلُّ   مـن خـصائص  ما يف هذا الكون يـشهد هللا بالوحدانيـة, ويـشهد بـبطالن كـل ُمـدَّ

ــــ ــــ,نفــــسهر يف الربوبيــــة مــــع اهللا, فمــــن تفكَّ لــــه وتقلُّ  ويف مبدئــــه ومنتهــــاه, وتأمــــل يف خلــــق ,ب أحوا
 يكــــون لــــه  غــــري اهللا يــــستحق أنجيــــد أحــــًدان لــــف, رض, وقّلــــب صــــفحات الكــــونالــــساموات واأل

ق مـع اهللا, وال أحـد يملـك مـع اهللا, وال أحـد يـرزق ُلـ, فـال أحـد َخي نصيب من خصائص الربوبيـة
ه عبدٌ  واحدٌ  والربُّ , واملالك واحدٌ , مع اهللا, فاخلالق واحدٌ أو ينفع ويرضُّ   خملوق , وكل ما سوا

ُ ٱ َربَُّكمُ  إِنَّ  ﴿: وسلطانه, قـال اهللا تعـاىلحتت قهره وسيادته  ِيٱ َّ َمٰ ٱ َخلَقَ  لَّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َو
َ
 َض ۡرۡل

يَّااٖ  ِستَّةِ  ِف 
َ
َ  َتَوىٰ سۡ ٱ ُثمَّ  أ ۡ ٱ ِش ُيغۡ  ِشۖ َعرۡ لۡ ٱ َ مۡ ٱوَ  اَحثِيٗثـ ۥلُُبـهُ َيطۡ  لََّهـارَ ٱ َل لَّ  َقَمـرَ لۡ ٱوَ  َس لـشَّ

ٰ  لُُّجومَ ٱوَ  َر مۡ  تِۢ ُمَسخَّ
َ
ِ بِأ َ  ۦٓۗ رِه

َ
 ٱوَ  قُ لۡ لَۡ ٱ َلُ  أ

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

 :قــال اهللا تعــاىل فــاحلكم واألمــر والــسيادة يف هــذا الكــون ال يكــون إال خلالقــه ومالكــه بــال رشيــك,
ِيٱ َوُهوَ  ﴿ ٰ  لَّ ِ  ُكمَيَتَوفَّ ۡ ٱب ِ  ُتمَجرَحۡ  َما لَمُ َوَيعۡ  لِ لَّ َجـلٞ  َضٰٓ ِلُۡقـ فِيـهِ  َعـُثُكمۡ َيبۡ  ُثـمَّ  َهـارِ لَّ ٱب

َ
 أ

 ۖ َسّمٗ ِ  َق فَـوۡ  َقـاهِرُ لۡ ٱ َوُهـوَ  ٦٠ َملُـونَ َتعۡ  ُكنـُتمۡ  بَِما يُنَّبُِئُكم ُثمَّ  ِجُعُكمۡ َمرۡ  هِ إَِلۡ  ُثمَّ  مُّ  ۦۖ ِعَبـادِه
ٰٓ  َحَفَظةً  ُكمۡ َعلَيۡ  ِسُل َوُيرۡ  ٓ  إَِذا َحتَّ َحَدُكمُ  ءَ َجا

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

ْ ُردُّوٓ  َ  ا ِ ِ ٱ إ ٰ َموۡ  َّ َ  قِّۚ لَۡ ٱ ُهمُ لَ
َ
ۡسَ  َوُهوَ  مُ كۡ لُۡ ٱ َلُ  أ

َ
 وقال ,]٦٢−٦٠: عـاماأل[ ﴾٦٢ ِسبِيَ َحٰ لۡ ٱ عُ أ

َّ  مُ كۡ لُۡ ٱ إِنِ  ﴿ :تعـاىل ِ ِۖ  إ َّ ۖ لَۡ ٱ َيُقصُّ  ِ  هـو  فـاهللا ,]٥٧: عـاماأل[ ﴾يَ ِصلِ َفٰ لۡ ٱ َخۡيُ  َوُهوَ  قَّ
 لقـضائه, قـال  وال رادَّ , وله وحده احلُْكم بـني عبـاده يف الـدنيا واآلخـرة, ال معقـب حلكمـه,احلََكم
ُ ٱوَ  ﴿: تعاىل   .]٤١: الرعد[ ﴾َساِب ۡلِ ٱ َسِيعُ  َوُهوَ  ۦۚ ِمهِ ِلُكۡ  ُمَعّقَِب  َ  ُكمُ َيۡ  َّ
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ــن ۥَوَلُ  ﴿: عــاىلوال يــستقيم الوجــود إال هبــذا, قــال اهللا ت َمٰ ٱ ِف  َم ــسَّ ٰ ل  ٱوَ  تِ َو
َ
ــنۡ  ِضۚ ۡرۡل  َوَم

َ  ۦِعَباَدتِهِ  َعنۡ  ِبُونَ َتكۡ يَسۡ  َ  ۥِعنَدهُ  ونَ َتحۡ يَسۡ  َو ۡ ٱ يَُسّبُِحونَ  ١٩ ِسُ  ُتُونَ َيۡفـ َ  لََّهـارَ ٱوَ  َل لَّ
مِ  ٢٠
َ
َُذوٓ ٱ أ ْ تَّ  ٱ ّمِنَ  َءالَِهةٗ  ا

َ
ونَ  ُهمۡ  ِض ۡرۡل ٓ  َكنَ  لَوۡ  ٢١ يُنِشُ َّ  َءالَِهةٌ  فِيِهَما ِ ُ ٱ إ َّ  ۚ  نَ َحٰ فَُسبۡ  لََفَسَدتَا

ِ ٱ ا ِش َعرۡ لۡ ٱ َرّبِ  َّ ا ُل  َٔ يُۡس  َ  ٢٢ يَِصُفونَ  َعمَّ مِ  ٢٣ لُونَ  َٔ يُۡس  َوُهمۡ  َعُل َيفۡ  َعمَّ
َ
ْ ٱ أ َُذوا  ۦٓ ُدونِـهِ  ِمن تَّ

 ۖ ْ  قُۡل  َءالَِهٗة ِعَ  َمن رُ ذِكۡ  َذاَهٰ  َنُكۡمۖ َهٰ بُرۡ  َهاتُوا ۚ َقبۡ  َمن رُ َوذِكۡ  مَّ كۡ  بَۡل  ِل
َ
ۖ ۡلَـٱ لَُمونَ َيعۡ  َ  َثُُهمۡ أ  قَّ

عۡ  َفُهم   .]٢٤−١٩: بياءاأل[ ﴾٢٤ رُِضونَ مُّ
 فــالكوين هــو كــل مــا حيــدث يف هــذا ;واألمــر واحلكــم يــشمل احلكــم الكــوين واحلكــم الــرشعي

لـــشمس الكـــون مـــن يشء, كتعاقـــب الليـــل والنهـــار, وتـــرصيف الريـــاح, وإنـــزال املطـــر, ورشوق ا
 إال بــأمر ا, فــام يكــون يشءٌ وغروهبــا, وحركــة الكواكــب والنجــوم, وتــرصيف أحــوال العبــاد مجيًعــ

  .  وال يسكن إال بأمرهاهللا, وال يتحرك يشءٌ 
ــۡل  ﴿:  لــه بــاخللق مــن املــسلمني والكفــار, قــال اهللا تعــاىلوهــذا ُيقــرُّ بــه هللا كــل مــن أقــرَّ   َمــن قُ

ٓ ٱ ّمِنَ  زُقُُكميَرۡ  َما  ٱوَ  ءِ لسَّ
َ
ن ِض ۡرۡل مَّ

َ
مۡ ٱ لُِك َيمۡ  أ  ٱوَ  عَ لسَّ

َ
ۡ ٱ ِمـنَ  َحَّ ۡلـٱ رِجُ ُيۡـ َوَمـن رَ َصٰ بۡ ۡل  َمّيِـِت ل

ۡ ٱ رِجُ َوُيخۡ   ٱ يَُدبِّرُ  َوَمن َحِّ لۡ ٱ ِمنَ  َمّيَِت ل
َ
ۚ مۡ ۡل ۚ ٱ فََسَيُقولُونَ  َر ُ َ  َفُقۡل  َّ فَ

َ
  .]٣١:يونس[ ﴾٣١ َتتَُّقونَ  أ

 واحلــالل ,اهللا لعبــاده مــن األوامــر والنــواهي هــو مجيــع مــا َرشعــه :أمــا األمــر واحلكــم الــرشعي
باعهــا  واملعــامالت, التــي تتحقــق باتّ , والعقائــد, وســائر األحكــام, واحلــدود والعقوبــات,واحلــرام

  .يه لعبادهِض  التي خلقهم من أجلها, وهي دينه الذي رَ ;والتسليم هلا عبوديتهم لرهبم
 فالعبودية ال تكـون خالـصة هللا إال  ألن عليه مدار العبودية,;وهذا جيب أن يكون هللا وحده

ه, ومـــا , واإلذعـــان لـــه, وحتكيمـــه, رشعـــه وقبـــولِ , اهللاباالنقيـــاد والتـــسليم ألمـــرِ   ورفـــض مـــا ســـوا
خلقنــــــا اهللا إال لنعبــــــده وحــــــده, ال لنعبــــــد غــــــريه, وال لنكــــــون رشكــــــاء معــــــه يف احلكــــــم والــــــسيادة 

ٰ  ﴿: والـسلطان, قـال اهللا تعـاىل ُ ٱ لُِكمُ فََذ ۖ لَۡ ٱ َربُُّكمُ  َّ َّ  قِّ ۡلَـٱ دَ َبعۡ  َفَماَذا قُّ ِ ٰ ٱ إ َل ۖ لـضَّ ٰ  ُل نَّ
َ
 فَـأ

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

 ٓ ْ  ءَ ُحَنَفا لَوٰ ٱ َوُيقِيُموا ْ َوُيؤۡ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ تُوا ۚ لزَّ ٰ  ةَ مۡ  ﴿: وقـال تعـاىل ,]٥: البينـة[ ﴾٥ َقّيَِمـةِ لۡ ٱ دِيـنُ  لَِك َوَذ
َ
 أ
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ٰٓ  لَُهمۡ  ْ ُشََك ْ  ُؤا   لَمۡ  َما ّلِينِ ٱ ّمِنَ  لَُهم َشَُعوا
ۡ
ۚ ٱ بِهِ  َذنۢ يَأ ُ  نَّ  َنُهۡمۗ بَۡيـ لَُقِضَ  لِ َفۡص لۡ ٱ َكَِمةُ  َ َولَوۡ  َّ

ٰ ٱ ِلمٞ  َعَذاٌب  لَُهمۡ  لِِميَ لظَّ
َ
      .  ]٢١:الشورى[ ﴾٢١ أ

ه وال معارضـته, كـذلك أمـره وحكمـه  فينا ال يـستطيع أحـدٌ ه نافذٌ رَ  قضاء اهللا وقدَ وكام أن  ردَّ
 , أن يكــون مــسموًعا مطاًعــا حَكــًام بيننــا, نتلّقــاه بــالقبول والتــسليم واالنقيــاد والرضــاالبــدورشعــه 

 هللا خاضــعون لربوبيتــه وحكمــه وســلطانه, ال خيــرج ا عبيــدٌ دون معارضــة وال ممانعــة, فــنحن مجيًعــ
 الـسيد , العبودية له, فينبغي أن يكون حالنا مع اهللا كحال العبد اخلالص لـسيده منّا عن حدِّ حدٌ أ

:  ال يعــــارض وال يامنــــع, قــــال اهللا  تعــــاىل, وحيكــــم بــــام يريــــد, والعبــــد يــــسمع ويطيــــع,يــــأمر وينهــــى
ُ ٱ َضََب  ﴿ َّ  ٗ ٗ  َمَث ٓ  فِيهِ  رَُّج َك ٗ  ِكُسونَ ُمتََشٰ  ءُ ُشَ ۚ  َتوَِيانِ يَـسۡ  َهـۡل  ّلِرَُجلٍ  اَسلَمٗ  َورَُج ً  َمـَث
ِۚ  دُ مۡ لَۡ ٱ َّ كۡ  بَۡل  ِ

َ
ٗ  ﴿:  قولـه.]٢٩: الزمـر[ ﴾٢٩ لَُمونَ َيعۡ  َ  َثُُهمۡ أ , هـذا ﴾ّلِرَُجـلٍ  اَسـلَمٗ  َورَُجـ

ٗ  ﴿:  واحد ال يعرتف لغريه بالعبودية, أما املثل اآلخـرمثل العبد الذي له سيدٌ  ٓ  فِيـهِ  رَُّج َك  ءُ ُشَ
  ., هذا مثل العبد الذي يتنازع فيه أكثر من سيد, فعبوديته ليست خالصة لواحد﴾ِكُسونَ ُمتََشٰ 

 هو خالقنا وال خالق لنا غريه, ومالكنا ورازقنا ومدبِّر أمرنا, ا بأن اهللا وماُدْمنَا نؤمن مجيعً 
ه عبـدٌ   هللا  مستـسلمٌ  خملـوٌق وأن األمر والـسيادة والـسلطان يف هـذا الكـون لـه وحـده, وكـل مـا سـوا

 أن نستـــسلم ألمـــره, وننقـــاد  فمـــن أحـــقُّ .لـــيس لـــه مـــن األمـــر يشء, وال حـــول لـــه وال قـــوة مـــع اهللا
  !?▐باع غريه خلص له العبادة والطاعة واالتّ بع رشعه, ونُ مه, ونتّ كْ حلُ 

َفَغۡيَ  ﴿ :اىلـــال اهللا تعـــق
َ
ِ ٱ دِينِ  أ ۡسـ ۥٓ َوَلُ  ُغـونَ َيبۡ  َّ

َ
َمٰ ٱ ِف  َمـن لَمَ أ ٰ لـسَّ  ٱوَ  تِ َو

َ
 ٗع َطـوۡ  ِض ۡرۡل

ٓ ٱ ّمِـنَ  زُقُُكميَرۡ  َمن قُۡل  ﴿: وقـال ,]٨٣: عمـران لآ[ ﴾٨٣ َجُعونَ يُرۡ  هِ َلۡ  اهٗ َوَكرۡ  َما  ٱوَ  ءِ لـسَّ
َ
 ِض ۡرۡل

ن مَّ
َ
مۡ ٱ لُِك َيمۡ  أ  ٱوَ  عَ لسَّ

َ
ۡ ٱ ِمنَ  َحَّ لۡ ٱ رِجُ ُيۡ  َوَمن رَ َصٰ بۡ ۡل ۡ ٱ رِجُ َوُيخۡ  َمّيِِت ل  َوَمـن َحِّ ۡلـٱ ِمـنَ  َمّيِـَت ل

 ٱ بِّرُ يُدَ 
َ
ۚ مۡ ۡل ۚ ٱ فََسَيُقولُونَ  َر ُ َ  َفُقۡل  َّ فَ

َ
ٰ  ٣١ َتتَُّقونَ  أ ُ ٱ لُِكمُ فََذ ۖ لَۡ ٱ َربُُّكمُ  َّ  قِّ ۡلَـٱ دَ َبعۡ  َفَماَذا قُّ

 َّ ِ ٰ ٱ إ َل ۖ لضَّ ٰ  ُل نَّ
َ
   .]٣٢−٣١ :يونس[ ﴾٣٢ فُونَ تُۡصَ  فَأ

ـــۡل  ﴿:  وأحـــسن مـــن حكـــم اهللا ورشعـــه لنـــا, قـــال ا وهـــل ســـنجد خـــريً   ِمـــن ۡل َهـــ قُ
 ٓ َك ن ئُِكمُشَ َ  ِديٓ َيهۡ  مَّ ِ ُ ٱ قُلِ  قِّۚ لَۡ ٱ إ َفَمن َحقِّۗ لِلۡ  ِديَيهۡ  َّ

َ
َ  ِديٓ َيهۡ  أ ِ َحـقُّ  قِّ ۡلَـٱ إ

َ
ن أ

َ
 يُتََّبـعَ  أ
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ن مَّ
َ
ٓ  يَِهّدِيٓ  َّ  أ َّ ِ ن إ

َ
 ال هيـدي إىل احلـق ,]٣٥:يـونس[ ﴾٣٥ ُكُمـونَ َتۡ  َف َكۡيـ لَُكمۡ  َفَما َدٰىۖ ُيهۡ  أ

ه ال هيتـــدي لـــيشء إال أن هيديـــه اهللا,دى والـــصالح إال اهللاواخلـــري واهلـــ فمـــن أحـــق أن .  ومـــا ســـوا
ه?,ُيطاع أمره وُيتََّبع رشعه? ملاذا ال نخلص هللا االنقياد والتسليم    وهنتدي هبديه دون سوا

ه; ألن البد نؤمن بربوبية اهللا فاا حق إذا كنَّ   أن نختار عبوديته وحده ونـرفض عبوديـة مـا سـوا
فنـــــا هللا وحـــــده بـــــاخللق وامللـــــك,عالمـــــة إيامننـــــا بوحدانيـــــة اهللاهـــــذه هـــــي   واألمـــــر , وحقيقـــــة اعرتا

 الطاعــة املطلقــة لغــري اهللا فقــد اختــذ ربــا  والــسيادة والــسلطان, ومــن جعــل حــقَّ ,والقــضاء واحلكــم
َُذوٓ ٱ ﴿: غريه, وهذا ما يفعله الكفار ويربأ منه املسلمون, قـال اهللا تعـاىل ْ تَّ حۡ  ا

َ
 َنُهمۡ َبٰـَورُهۡ  َبارَُهمۡ أ

رۡ 
َ
ِ  ٱُدونِ  ّمِن اَبابٗ أ ن لِبَـَشٍ  َكنَ  َمـا ﴿:  وقـال سـبحانه,]٣١ :التوبـة[ ﴾َّ

َ
ُ ٱ تَِيـهُ يُؤۡ  أ  َب ِكَتٰـلۡ ٱ َّ

ْ  لِلنَّاِس  َيُقوَل  ُثمَّ  لُُّبوَّةَ ٱوَ  مَ كۡ لُۡ ٱوَ  ِ  اِعَبادٗ  ُكونُوا
ِ ٱ ُدونِ  ِمن ّ َّ  ٰ ْ  ِكنَوَل ٰ  ُكونُوا ِ  نَ  ۧنِـّيِ َربَّ  َمـاب

َ  ٧٩ رُُسونَ تَدۡ  ُكنُتمۡ  َوبَِما َب ِكَتٰ لۡ ٱ ُتَعّلُِمونَ  ُكنُتمۡ    َو
ۡ
ن ُمَرُكمۡ يَأ

َ
ْ  أ ۡ ٱ َتتَِّخُذوا  نَ  ۧلَّبِـّيِ ٱوَ  ئَِكـةَ َمَلٰٓ ل

رۡ 
َ
ۗ أ   َبابًا

ۡ
يَأ
َ
ِ  ُمرُُكمأ نُتم إِذۡ  دَ َبعۡ  رِ ُكفۡ لۡ ٱب

َ
    .]٨٠−٧٩: ل عمرانآ[ ﴾٨٠ لُِمونَ مُّسۡ  أ

َ  ۥٓ ُمـهُ فَُحكۡ  ءٖ َشۡ  ِمـن فِيـهِ  ُتمۡ لَفۡ تَ خۡ ٱ َوَما ﴿: وقـال تعـاىل ِ ِۚ ٱ إ َّ  ٰ ُ ٱ لُِكـمُ َذ  هِ َعلَۡيـ َرّبِ  َّ
 ۡ نِيُب  هِ َلۡ  ُت تََوكَّ

ُ
   .]١٠: الشورى[ ﴾١٠ أ

ه, وعبادُتــ ــفـاهللا وحـده هــو املـستحق للعبــادة دون سـوا دمنــا  ا, مـاه علينـا مجيًعــه وحـده هـي حقُّ
نــا عبيــده حتــت قهــره وســيادته وســ ــٱ ُت َخلَۡقــ َوَمــا ﴿: لطانه, قــال اهللا تعــاىلكلُّ َّ  نــَس ۡلِ ٱوَ  نَّ ۡلِ ِ  إ

ٓ  ﴿: وقـال ,]٥٦: الـذاريات[ ﴾٥٦ ُبُدونِ ِلَعۡ  ِمُروٓ  َوَما
ُ
ْ أ َّ  ا ِ ْ ِلَعۡ  إ َ ٱ ُبُدوا ٓ  ّلِينَ ٱ َلُ  لِِصيَ ُمۡ  َّ  ءَ ُحَنَفـا

 ْ لَوٰ ٱ َوُيقِيُموا ْ َوُيؤۡ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ تُوا ۚ لزَّ ٰ  ةَ ا مـن  والعبادة ال تـشمل جـزءً ,]٥: البينة[ ﴾٥ َقّيَِمةِ لۡ ٱ نُ دِي لَِك َوَذ
 مل يـــأذن لنـــا أن نجعـــل جـــزًءا مـــن حياتنـــا هـــا, فـــاهللا حياتنـــا دون جـــزء, بـــل تـــشمل حياتنـــا كلّ 

َّ  مُ كۡ لُۡ ٱ إِنِ  ﴿: ا أال نعبد إال إيـاه, قـال اهللا تعـاىللغريه, بل أمرنا مجيعً  ِ ِ  إ َّ َمرَ  ِ
َ
َّ  أ

َ
ْ ُبُدوٓ َتعۡ  أ ٓ  ا َّ ِ  إ

 ۚ ٰ  إِيَّاهُ ٰ  َقّيِمُ لۡ ٱ ّلِينُ ٱ لَِك َذ كۡ  ِكنَّ َوَل
َ
فالواجـب علينـا  ,]٤٠: يوسـف[ ﴾٤٠ لَُمـونَ َيعۡ  َ  لَّاِس ٱ َثَ أ

 فـاهللا ال يـرىض ،ها هللا وحدهابتداًء أن ننفي الرشك يف العبادة عن غري اهللا, وأن نجعل عبادتنا كلَّ 
  .منّا بعبادة أرشكنا فيها غريه
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  وحده?هللاإسالمنا كيف يتحقق 
ا مـــن كـــان هـــو إخـــالص العبوديـــة بجميـــع معانيهـــا هللا وحـــده, ورفـــض العبوديـــة لغـــريه كائنًـــ

الطريـــق الوحيـــد الـــذي يتحقـــق بـــه إســـالمنا هللا وحـــده, أن نعبـــده بالتوحيـــد واإلخـــالص يف مجيـــع 
ــواع العبــادة, وأن ننفــي عنــه الــرشيك والنِّــ ر بــام كُفــنَ  يف مجيــع خــصائص ربوبيتــه وألوهيتــه, وأن دَّ أ
داد واآلهلة املزعومة   .  دونه من األرباب واأل

ــَر نــه األول وقاعدتــه,  ديــن اإلســالم ومعنــاه وحقيقتــه وركهــذا  هــو أصــل ــِن ُقَم ــِن ابْ َع
 قَاَل  : ِ ْن َال : ْسـَالُم بَلَ مَخْـٍس بيُِنَ اْإلِ «: ☺قَاَل رَُسوُل ابَّ

َ
نَّ َشـَهاَدةِ أ

َ
ُ وَأ َ إِالَّ ابَّ َ

ِ  إ
ِ حُمَ  ًدا َرُسوُل ابَّ َال مَّ ، وََصْوِم َرَمـَضانَ ، َوإِقَاِم الصَّ اَكِة، َواحلَجِّ ، وَعـِن ابْـِن ُقَمـَر )١(»ِة، َوإِيتَاِء الزَّ

 
َ
َد اهللاُ بيُِنَ اْإلِْسَالُم بَلَ مَخَْسٍة، بَلَ «:  قَاَل ☺ا، َعِن اجَّيِبِّ ًض يْ أ ْن يُوَحَّ

َ
َالِة، َوإِيتَـاِء أ ، َوإِقَاِم الصَّ

اَكِة، وَِصيَاِم َرَمَضاَن، َواحْلَجِّ ا  هُ نْ قَ ، وَ )٢(»لزَّ
َ
بيُِنَ اْإلِْسَالُم بَلَ مَخٍْس، «:  قَاَل ☺ا َعِن اجَّيِبِّ ًض يْ  أ

ْن ُفْعَبَد اُهللا، َويُْكَفَر بَِما ُدونَهُ بَلَ 
َ
اَكِة، وََحـجِّ اْكَيْـِت، وََصـْوِم أ َالِة، َوإِيتَـاِء الـزَّ ، َوإِقَـاِم الـصَّ
  .)٣(»انَ َرَمَض 

بيـاء اهللا ورسـله مـن أوَّ  م إىل خـامتهم, هلِـهذا التوحيد هو األصل الثابت الذي اجتمـع عليـه أ
عَ  ﴿: ال تبديل له وال تغيـري, قـال اهللا تعـاىل ٰ  َمـا ّلِيـنِ ٱ ّمِـنَ  لَُكم َشَ ِيٓ ٱوَ  انُوٗحـ ۦبِـهِ  َوصَّ  لَّ

وۡ 
َ
ٓ َحيۡ أ يۡ  َوَما َك إَِلۡ  َنا ٰ إِبۡ  ۦٓ بِهِ  َناَوصَّ ۖ  َوُموَسٰ  يمَ هِ َر نۡ  وَِعيَسٰٓ

َ
ْ  أ قِيُموا

َ
َ  ّلِينَ ٱ أ ْ  َو قُوا  َكـُبَ  فِيـهِۚ  َتَتَفرَّ

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

 عىل النحو الذي , بالكفر بالطاغوت واإليامن باهللاواإليامن هبذا األصل ال يتحقق إال
بياءه اعتقاًدا وقوًال  ِ  ُفرۡ يَكۡ  َفَمن ﴿: , قال اهللا  وعمًال افرتضه اهللا وبعث به أ ٰ ٱب  ُغوتِ لطَّ

                                                 

 .متفق عليه) (١
 رواه مسلم) (٢
 .لم رواه مس)(٣
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ِ  ِمنۢ َوُيؤۡ  ِ ٱب ِ  َسَك َتمۡ سۡ ٱ َفَقدِ  َّ ِ ُعرۡ لۡ ٱب ۡ ٱ َوة ۗ  نفَِصامَ ٱ َ  َقٰ ُوثۡ ل ُ ٱوَ  لََها  ,]٢٥٦: البقرة[ ﴾َعلِيمٌ  َسِميعٌ  َّ
ِ  ِف  َناَبَعثۡ  َوَلَقدۡ  ﴿: وقال ةٖ  ُكّ مَّ

ُ
ً  أ نِ  رَُّسو

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

ا هللا يف يشء من خصائص  وصار رشيكً , العبودية هللاهو كل من جتاوز حدَّ : والطاغوت
م عــــقــه مــر بــفــه, والكـوهيتـربوبيته أو أل د ــد اهللا إال بعــح توحيــصــال يـان باهللا, فــــىل اإليمـــدَّ

   .)١(ة واألرباب املعبودة واملطاعة من دونهــباآلهلر ـــفــالك
لنـا وعقائـدناالبدف  ويف أي جـزء مـن , أن ننفي ابتداًء أي عبادة لغري اهللا يف مجيع أعاملنـا وأقوا

هــا عبــادة هللا وحــده, قــاد والقــول والعمــل, ونجعــل حياتنــا كلَّ حياتنــا, وأن نعبــد اهللا وحــده باالعت
ٓ  قُۡل  ﴿ :قـال اهللا تعـاىل َما ِمرۡ  إِنَّ

ُ
نۡ  ُت أ

َ
عۡ  أ

َ
َ ٱ ُبـدَ أ َّ  ٓ َ ۡشِ  َو

ُ
دۡ  هِ إَِلۡـ ۦٓۚ بِـهِ  كَ أ

َ
ْ أ  ﴾اِب  َٔـَم  هِ َلۡـ ُعـوا

ٓ  قُۡل  ﴿:  وقـال,]٣٦: الرعـد[ ِمرۡ  إِّنِ
ُ
نۡ  ُت أ

َ
عۡ  أ

َ
َ ٱ ُبدَ أ ُ  الِٗص ُمۡ  َّ ِمـرۡ  ١١ ّلِيـنَ ٱ لَّ

ُ
نۡ  ُت َوأ

َ
ُكـونَ  ِل

َ
 أ

َل  وَّ
َ
ۡ ٱ أ ٓ  قُۡل  ١٢ لِِميَ ُمسۡ ل َخاُف  إِّنِ

َ
َ ٱ قُـلِ  ١٣ َعِظـيمٖ  اٍ يَـوۡ  َعـَذاَب  َرّبِ  ُت َعـَصيۡ  إِنۡ  أ عۡ  َّ

َ
 ُبـدُ أ

ُ  الِٗص ُمۡ  هۡ َيٰٓ  قُۡل  ﴿: وقال ,]١٤−١١: الزمـر[ ﴾١٤ دِيِن  ۥلَّ
َ
ْ َتَعـالَوۡ  بِ ِكَتٰـلۡ ٱ َل أ ٰ  ا َ ِ ٓ  َكَِمـةٖ  إ ِۢ َسـَوا  ء

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

َ
 ّمِـن اَباٗبـأ

ِۚ ٱ ُدونِ  ْ تََولَّوۡ  فَإِن َّ ْ  ا ْ شۡ ٱ َفُقولُوا نَّا َهُدوا
َ
   .]٦٤: آل عمران[ ﴾٦٤ لُِمونَ ُمسۡ  بِأ

ٰ  إِنَِّن  قُۡل  ﴿ : الـوقـ ٓ  ِن َهَد ٰ  َرّبِ َ ِ ٰ  إ ٰ إِبۡـ ّمِلَّةَ  اقَِيمٗ  ادِينٗ  َتقِيمٖ مُّسۡ  ٖط ِصَر ۚ َحنِيٗفـ هِيمَ َر  ا
ۡ ٱ ِمنَ  َكنَ  َوَما ِت  إِنَّ  قُۡل  ١٦١ كِيَ ُمۡشِ ل َ ِ  َوَمَمـاِت  َيـايَ َوَمۡ  َونُُسِك  َص َّ  َ  ١٦٢ لَِمـيَ َعٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ

ٰ  ۥۖ َلُ  َشِيَك  ِمرۡ  لَِك َوبَِذ
ُ
۠  ُت أ نَا

َ
ُل  َوأ وَّ

َ
ۡ ٱ أ   .]١٦٣−١٦١: عاماأل[ ﴾١٦٣ لِِميَ ُمسۡ ل

ـــواع الـــشعائر, والبـــد بـــاع رشيعتـــه يف  أن نعبـــده وحـــده باتّ البـــد أن نعبـــد اهللا وحـــده بجميـــع أ
 أن نعبــده وحــده بــالوالء والــرباء, وحيــث أن مفهــوم العبــادة صــار حمــصوًرا يف البــدهــا, واحليــاة كلِّ 
نـــــب , وصـــــيامٍ , وتـــــسبيٍح , وذكـــــرٍ , مـــــن صـــــالةٍ ,شعائرأداء الـــــ  ونحوهـــــا, وغفـــــل النـــــاس عـــــن اجلوا

 ;األخـــرى, فـــال يـــسعنا إال توضـــيح حقيقـــة التوحيـــد كاملـــة مـــا اشـــتهر منهـــا ومـــا ُنـــيس وُغِفـــل عنـــه

                                                 

 .للكاتب) ما هو الطاغوت? وكيف نكفر به?( انظر رسالة )(١



                                                                                    
 íé]†Ïμ‚Ö]æíéÞ^Û×ÃÖ]àÚÝø‰ý]ìð]†eNQ

 ســـــبيل لتكتمــــل الـــــصورة الـــــصحيحة ملفهــــوم العبـــــادة, ويـــــستبني لكـــــل مــــن أراد أن يكـــــون مـــــسلًام 
  . املسلمني من سبيل املجرمني

 .  وحده بجميع أنواع الشعائرهللاعبادة ا: أوالً 
وهنــا  التــي يؤدُّ ,عــه اهللا لعبــاده مــن الُقــَرب والطاعــات مجــع شــعرية, وهــي كــل مــا َرش :الــشعائر

ًبا هبا إليه, فالصالة وما فيها من القيـام  واخلـشوع , والتـسبيح, والـذكر, والـسجود, والركـوع,تقرُّ
 والوقــوف , والــسعي, الــصوم, واحلــج ومــا فيــه مــن الطــوافتقــرب هبــا إىل اهللا, وكــذلكشــعائر يُ 
 واهلـدي الـذي ُهيـدى إىل البيـت كلهـا مـن شـعائر اهللا, هـذه الـشعائر  , والُبْدن, ورمي اجلامر,بعرفة

 هللا جيــب أن تكـــون خالــصة لــه وحــده, وإخالصـــها أن نتوجــه هللا وحــده بجميـــع ُقــَرٌب وعبــاداٌت 
واع الشعائر التعبدية  منهـا لغـريه, فـال نـدعو  والتقـرب إليـه, وال نتوجـه بـيشءٍ  ونقـصد مرضـاته,أ

, وهكـــذا, عليـــهإال اهللا, وال نـــستغيث إال بـــه, وال نـــصيل إال لـــه, وال نـــذبح لغـــريه, وال نتوكـــل إال 
ٓ  ﴿: قـال اهللا تعـاىل ا نَزۡلَ  إِنَّ

َ
ٓ أ ِ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ َك إَِلۡ  ا َ ٱ ُبدِ عۡ ٱفَ  قِّ لَۡ ٱب ُ  الِٗص ُمۡ  َّ  ,]٢: الزمـر[ ﴾٢ ّلِينَ ٱ لَّ

ِت  إِنَّ  قُۡل  ﴿: تعـاىل وقـال َ ِ  َوَمَمـاِت  َيـايَ َوَمۡ  َونُُسِك  َص َّ  ۥۖ َلُ  َشِيـَك  َ  ١٦٢ لَِمـيَ َعٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ
 ٰ ِمرۡ  لَِك َوبَِذ

ُ
۠  ُت أ نَا

َ
ُل  َوأ وَّ

َ
ۡ ٱ أ نَّ  ﴿: وقـال تعـاىل, ]١٦٣−١٦٢: عـاماأل[ ﴾١٦٣ لِِميَ ُمسۡ ل

َ
ۡ ٱ َوأ ِ  ِجدَ َمَسٰ ل َّ ِ 

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

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

ًبا لغريه, ومنرشك باهللا,  فقد أ; أو حلصول الربكة,أو حادث سيارةٍ   صىل لغري اهللا, أو ذبح تقرُّ
ا لغري اهللا, وال ا عابدً  فقد أرشك باهللا وجعل األلوهية لغريه, وصار بذلك مرشكً ;أو حّج لغريه

ًء عِلم أن رشكه يناقض قوله أو مل يعلمدّ اه ينفعُ   ;عاؤه اإلسالم, وال قوله ال إهل إال اهللا, سوا
ف التوحيد يقوهلا وهو غري مؤمن هبا, فهو ال يعتقد بطالن عبادة غري ألن اجلاهل الذي ال يعر

 واإليامن . وال يربأ منها, وال يكفر بام يعبد من دون اهللا, وال خيلص العبادة هللا وحده,اهللا
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,  وعمًال ا وقوًال بشهادة أن ال إهل إال اهللا هو حتقيق التوحيد والرباءة من الرشك وأهله اعتقادً 
ض ـاقـ لغري اهللا ين تأليهٌ  أو حجرٍ , أو شجرٍ , أو ميٍت ,ري اهللا حلٍي ـ من العبادة لغفالتوجه بيشءٍ 

  .التي هي أصل اإلسالم وحيدـيدة التـقـع

 .باع رشيعته يف احلياة كلها وحده باتّ هللاعبادة ا: اثانيً 
ــالُوٓ ﴿: املفهــوم العــام للعبــادة هــو التــذلل واالنقيــاد واخلــضوع, قــال اهللا تعــاىل ْ َفَق ــ ا نُ

َ
 ِمنُ ؤۡ أ

يۡ  ٰ  َلَــا ُمُهَمــاَوقَوۡ  لَِنــاِمثۡ  نِ لِبَــَشَ أي منقــادون ألوامرنــا ســامعون  ,]٤٧ :املؤمنــون[ ﴾٤٧ بِــُدونَ َع
  .)١(مطيعون لنا

ُلنا وخـــــضوعنا واستـــــسالمنا لـــــه, وهـــــذا ال حيـــــصل إال بانقيادنـــــا ألمـــــره  وعبـــــادة اهللا هـــــي تـــــذلُّ
 يف حياتنـــا كلهـــا )٣( واالحتكـــام إليـــه,هباعـــ واتّ , والرضـــا بـــه,)٢( وقبولنـــا رشعـــه,وتـــسليمنا حلكمـــه

 يف , ويف ســــلوكنا ومعامالتنــــا مــــع بعــــضنا الــــبعض,اخلاصــــة والعامــــة, يف عالقتنــــا الفرديــــة مــــع اهللا
, وكـذلك يف تعاملنـا مـع غرينـا مـن املخلوقـاتاملجتمع الواحد ومع سائر املجتمعات األخـرى, 

ــ أن نتّ البــد ئــع وقــوانني البــرش  يف يشءٍ بــعه رشيعــة اهللا وحــده, وال نتّ بــع يف ذلــك كلِّ  مــن ذلــك  رشا
بــــاع رشعــــه وحــــده يف  التــــي ال تــــستند يف مرجعيتهــــا إىل رشيعــــة اهللا, فكــــام نعبــــد اهللا باتّ ,الوضــــعية

ــــنَ  , غــــريهصــــالتنا وال نقبــــل فيهــــا رشعَ   ومعامالتنــــا اخلاصــــة ,بــــاع رشعــــه يف تنظــــيم حياتنــــاده باتّ عُب
ا مــن تــصاد واالجــتامع وغريهــا, وال نقبــل تــرشيعً  الداخليــة واخلارجيــة يف الــسياسة واالق,والعامــة

نـــــب احليـــــاة, فاملـــــسلم ال يْفـــــِصل بـــــني اتّ  بـــــاع رشيعـــــة اهللا يف الـــــصالة غـــــريه يف أي جانـــــب مـــــن جوا
نـــب احليـــاة األخـــرى,  واتّ ,والطهـــارة والزكـــاة والـــصوم واحلـــج اهللا فـــبـــاع رشيعـــة اهللا يف ســـائر جوا

                                                 

 . انظر تفسري اآلية عند الطربي والبغوي وابن كثري, وانظر معاجم اللغة يف تفسري معنى العبادة)١(
 . يعني أن كل ما رشعه اهللا وبلَّغنا إياه رسوله نتلقاه بالتصديق والقبول والرضا واالنقياد: قبول رشعه)٢(
 يعنـــــي الرجـــــوع إىل كتـــــاب اهللا وســـــنة رســـــوله ملعرفـــــة أحكـــــام احلـــــالل واحلـــــرام, وســـــائر أحكـــــام :الحتكـــــام إليـــــها) ٣(

 .هماملعامالت, واحلدود والعقوبات, وواجبات احلاكم وحقوقه, وواجبات سائر األفراد وحقوقِ 
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ــزل قولــه ْ  ﴿:  الــذي أ قِيُمــوا
َ
لَوٰ ٱ َوأ ْ  ةَ لــصَّ ــوا َكــوٰ ٱ َوَءاتُ ْ رۡ ٱوَ  ةَ لزَّ ٰ ٱ َمــعَ  َكُعــوا  ﴾٤٣ كِعِيَ لــرَّ

ـزل,]٤٣:البقرة[ ارُِق ٱوَ  ﴿:  هـو الـذي أ ارِقَةُ ٱوَ  لسَّ ْ َطُعوٓ قۡ ٱفَ  لسَّ يۡ  ا
َ
ٓ  ِدَيُهَماأ ۢ َجَزا  ٗ نََكٰـ َكـَسَبا بَِمـا َء

ِۗ ٱ ّمِنَ  ُ ٱوَ  َّ ـزل, ]٣٨: دة املائ[ ﴾٣٨ َحِكيمٞ  َعزِيزٌ  َّ انِيَ ٱ ﴿: وأ اِن ٱوَ  ةُ لزَّ ْ جۡ ٱفَـ لـزَّ وا ٰ  ُكَّ  ِلُ  ِحـدٖ َو
َ  ةٖۖ َجۡلَ  ِماْئَةَ  ُهَماّمِنۡ    َو

ۡ
  بِِهَمـا ُكمُخذۡ تَأ

ۡ
ِ ٱ دِيـنِ  ِف  فَـةٞ َرأ ِ ٱبِـ ِمُنـونَ تُؤۡ  ُكنـُتمۡ  إِن َّ  مِ وۡ ۡلَـٱوَ  َّ

  . وطاعته هنا كطاعته هناك,]٢ :النور[ ﴾ِخرِۖ ٱ
ِينَ ٱوَ  ﴿:  الـذي قـالواهللا  ٰ  ُهـمۡ  لَّ َ َ  ٰ :  قـال,]٩ :املؤمنـون[ ﴾٩ ُيَـافُِظونَ  تِِهمۡ َصـلََو

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

َ
ِينَ ٱ أ ْ  لَّ َيامُ ٱ ُكمُ َعلَيۡ  ُكتَِب  َءاَمُنوا َ  ُكتِـَب  َكَمـا لّصِ ِيـنَ ٱ َ  ِمـن لَّ

َهـاَيٰٓ  ﴿:  هـو الـذي قـال,]١٨٣: البقـرة[ ﴾١٨٣ ُقونَ َتتَّ  لََعلَُّكمۡ  لُِكمۡ َقبۡ  يُّ
َ
ِيـنَ ٱ أ ْ  لَّ  ُكتِـَب  َءاَمُنـوا

ِ  رُّ لُۡ ٱ َلۖ َقتۡ لۡ ٱ ِف  قَِصاُص لۡ ٱ ُكمُ َعلَيۡ  ِ  دُ َعبۡ لۡ ٱوَ  ّرِ لُۡ ٱب  ٱوَ  دِ َعبۡ لۡ ٱب
ُ
ِ  نَثٰ ۡل  ٱب

ُ
ۚ ۡل  وهـو ,]١٧٨: البقـرة[ ﴾نَثٰ

ٞ ُكرۡ  وَ َوهُ  قَِتاُل لۡ ٱ ُكمُ َعلَيۡ  ُكتَِب  ﴿: الذي قال        .]٢١٦: البقرة[ ﴾لَُّكۡمۖ  ه
 َل قَـوۡ  َكنَ  إِنََّمـا ﴿: ا, قـال اهللا تعـاىل وانقيـادً  وتسليًام ا وقبوًال فاملسلم يؤمن هبذا كله تصديقً 

ۡ ٱ ْ ُدُعوٓ  إَِذا ِمنِيَ ُمؤۡ ل َ  ا ِ ِ ٱ إ ن َنُهمۡ بَيۡ  ُكمَ ِلَحۡ  ۦَورَُسوِلِ  َّ
َ
ْ  أ َطعۡ  َناَسِمعۡ  َيُقولُوا

َ
ۚ َوأ ْوَلٰٓ  َنـا

ُ
 ُهـمُ  ئِـَك َوأ

ۡ ٱ َ  ِمنٖ لُِمؤۡ  َكنَ  َوَما ﴿: الـــــ وق,]٥١ :النـور[ ﴾٥١ لُِحونَ ُمفۡ ل ُ ٱ قََض  إَِذا ِمَنةٍ ُمؤۡ  َو مۡ  ۥٓ َورَُسوُلُ  َّ
َ
 ًراأ

ن
َ
مۡ  ِمنۡ  َيَةُ ۡلِ ٱ لَُهمُ  يَُكونَ  أ

َ
َ ٱ ِص َيعۡ  َوَمن رِهِۡمۗ أ ٰ  َضـلَّ  َفَقـدۡ  ۥَورَُسـوَلُ  َّ بِي ٗ َضـَل  ﴾٣٦ اٗنـمُّ

    .]٣٦ :حزاباأل[
 وال يـــرى يف ذلـــك ,بـــع رشع اهللا ورشع غـــريه, ويتّ  ويكفـــر بـــبعضٍ أمـــا الكـــافر فيـــؤمن بـــبعضٍ 

ــذۡ  ذۡ  ﴿: ا, قــال اهللا تعــاىلحرًجــ َخ
َ
ــَثٰ  نَاأ ــسۡ  َ  َقُكمۡ ِمي َ ٓ  فُِكونَ ت ــا َ  َءُكمۡ دَِم ــونَ ُتۡ  َو  رُِج

نُفَسُكم
َ
ٰ  ّمِن أ قۡ  ُثمَّ  رُِكمۡ دَِي

َ
  ُتمۡ َررۡ أ

َ
نـُتمۡ  ُثـمَّ  ٨٤ َهُدونَ تَشۡ  نُتمۡ َوأ

َ
ٓ َهٰٓـ أ َ نُفـَسُكمۡ  ُتلُـونَ َتقۡ  ءِ ُؤ

َ
 أ

ٰ  ّمِن ّمِنُكم افَرِيقٗ  رُِجونَ َوُتۡ  ِ  ِهمَعلَيۡ  َهُرونَ تََظٰ  رِهِمۡ دَِي ٰ ُعـدۡ لۡ ٱوَ  مِ ثۡ ۡلِ ٱب   ن نِ َو
ۡ
َسٰـ تُوُكمۡ يَـأ

ُ
 َرىٰ أ

  َراُجُهمۚۡ إِخۡ  ُكمۡ َعلَيۡ  ُمَرَّمٌ  َوُهوَ  ُدوُهمۡ تَُفٰ 
َ
 َفَمـا ٖضۚ بِـَبعۡ  ُفـُرونَ َوتَكۡ  بِ ِكَتٰ لۡ ٱ ِض بَِبعۡ  ِمُنونَ َفُتؤۡ أ

 ٓ ٰ  َعُل َيفۡ  َمن ءُ َجَزا َّ  ِمنُكمۡ  لَِك َذ ِ ِ َيـوٰ لَۡ ٱ ِف  يٞ ِخـزۡ  إ نۡ ٱ ة ۖ لُّ ٰٓ  يُـَردُّونَ  َمـةِ قَِيٰ لۡ ٱ مَ َوَيـوۡ  َيـا َ ِ َشـدِّ  إ
َ
 أ
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ُ ٱ َوَما َعَذاِبۗ لۡ ٱ َّ  ٰ ا فِلٍ بَِغ ْوَلٰٓ  ٨٥ َملُونَ َتعۡ  َعمَّ
ُ
ِينَ ٱ ئَِك أ ْ شۡ ٱ لَّ ُوا نۡ ٱ ةَ َيـوٰ لَۡ ٱ َتَ َ  ِخَرةِۖ ٱبِـ َيـالُّ  فَـ

ُف  َ  َعَذاُب لۡ ٱ ُهمُ َعنۡ  ُيَفَّ ونَ  ُهمۡ  َو   .]٨٦−٨٤: البقرة[ ﴾٨٦ يُنَصُ
اع ـبده باتّ ـه وحـادتـل عبـمــشـة, ويــديــبــعــائر التــده بأداء الشعــه وحــادتــل عبــمــد اهللا يشــيــوحــوت

 باع رشيعة اهللا جاء من توحيد اهللا يف هذا كله, فاألمر باتّ البدرشيعته يف مجيع جماالت احلياة, و
ئع غريه, قال اهللا تعاىلا بالنهي عن اتّ مقرونً  ٰ  َك َنٰ َجَعلۡ  ُثمَّ  ﴿: باع رشا َ  ٱ ّمِنَ  َشِيَعةٖ  َ

َ
 رِ مۡ ۡل

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

ُ
 ُكمإَِلۡ  أ

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

َ
 َوأ

ٰ  َذاَهٰ  َ  تَّبُِعوُهۖ ٱفَ  اَتقِيمٗ ُمسۡ  ِط ِصَر ْ تَتَّبِعُ  َو ُبَل ٱ وا َق  لسُّ ٰ  ۦۚ َسبِيلِهِ  َعن بُِكمۡ  َفَتَفرَّ  لُِكمۡ َذ
 ٰ   وقرن النهي عن عبادة غري اهللا بالنهي عن ,]١٥٣: عاماأل[ ﴾١٥٣ َتتَُّقونَ  لََعلَُّكمۡ  ۦبِهِ  ُكمَوصَّ

نۡ  نُِهيُت  إِّنِ  قُۡل  ﴿:   اهللا, قال رشع غريباع رشعٍ اتّ 
َ
عۡ  أ

َ
ِينَ ٱ ُبدَ أ ِۚ ٱ ونِ دُ  ِمن ُعونَ تَدۡ  لَّ َّ 

ٓ  قُل تَّبِعُ  َّ
َ
هۡ  أ

َ
ٓ أ ٓ  اإِذٗ  ُت َضلَلۡ  قَدۡ  َءُكمۡ َوا ۠  َوَما نَا

َ
ۡ ٱ ِمنَ  أ  قُۡل  ﴿:  وقال,]٥٦: عاماأل[ ﴾٥٦ َتِدينَ ُمهۡ ل

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

َ
َّ  ُبدَ َنعۡ  أ ِ َ ٱ إ َّ  َ ُ  َو  ا ٔٗ َشۡي  ۦبِهِ  كَ ۡشِ ن

 َ رۡ  ًضاَبعۡ  ُضَناَبعۡ  َيتَِّخذَ  َو
َ
ِۚ ٱ ُدونِ  ّمِن اَبابٗ أ   .]٦٤: ل عمرانآ[ ﴾َّ

بــاع والطاعــة املطلقــة لغــريه, بــاع املطلــق, ونــربأ مــن االتّ  أن نفــرد اهللا بحــق الطاعــة واالتّ البــدف
 ,اإلذعــــان, ونحكــــم بــــه والتــــسليم و, والقبــــول والرضــــا,فــــام كــــان مــــن عنــــد اهللا نتلقــــاه بالتــــصديق

ل بــه ســلطانَ  قونحــاكم إليــه, ومــا كــان مــن عنــد غــريه ممــا مل يــأذن بــه اهللا ومل ينــزِّ  بــه, وال ه فــال نــصدِّ
 لنا, وال نحكم به, وال نحـاكم إليـه, وهبـذا نكـون يف ديـن اهللا وعبوديتـه انقبله وال نرىض به رشعً 

ـــ ئع مـــن اهللا يف جانـــب مـــن ا نأخـــذ األحكـــاوحـــده ونتحـــرر مـــن عبوديـــة غـــريه, أمـــا إذا كنَّ م والـــرشا
نــــب حياتنــــا اخلاصــــة نــــب أخــــرى, ونتّ ,جوا بــــع رشيعــــة اهللا يف الــــصالة  ونأخــــذ عــــن غــــريه يف جوا

بـــــــع رشع غـــــــريه يف احلكـــــــم واالقتـــــــصاد والـــــــسياسة  ونتّ ,والزكـــــــاة والـــــــصوم واحلـــــــج واألخـــــــالق
ذه الكيفيــة هللا ا هبــ فــإن العبــادة ســتكون هللا ولغــريه, ولــن يكــون الــدين أبــدً ;واملعــامالت اخلارجيــة

  .ا لغريه ِشْئنا أم أبَْيناوحده, ولن نكون عابدين هللا ونحن نرشك به, بل سنكون عبيدً 
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ئعه, وأخالقه, وشعائره,ه عقائدهفالتلقي عن اهللا يف الدين كلِّ   وحرامه, , وحالله, ورشا
زله عىل رسوله, والرضا به ام إليه,  واالحتك, والتسليم له, واحلكم به,وقبول كل ما رشعه وأ

ص هللا ـاد اخلالـهو روح العبادة وحقيقتها, وهو حقيقة اإلسالم هللا, أي االستسالم واالنقي
  . واستكبارٍ  وامتناعٍ ضٍ ط برشك وال رفْ ـذي مل ُخيْلَ ـال

ــي عــن اهللا ال يكــون إال عــن طريــق الرســول  ــغ عــن اهللا, وال طريــق لنــا ,☺والتلقِّ  فهــو املبلِّ
بــاع رســوله, وكــل مــا جاءنــا بــه هــو دينــه الــذي ارتــضاه, قــال اهللا إال اتّ ملعرفــة مــا حيبــه اهللا ويرضــاه 

كۡ  مَ وۡ ۡلَ ٱ ﴿ :تعاىل
َ
تۡ  دِيَنُكمۡ  لَُكمۡ  ُت َملۡ أ

َ
ٰ ۡسـۡلِ ٱ لَُكـمُ  َورَِضـيُت  َمِت نِعۡ  ُكمۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َوأ  مَ َل

ۚ دِينٗ  ۡ ٱ َعـنِ  يَنِطـقُ  َوَما ﴿:  وقال سـبحانه,]٣: دة املائ[ ﴾ا َّ  ُهـوَ  إِنۡ  ٣ َهـَوىٰٓ ل ِ  ﴾٤ يُـوَحٰ  وَۡحٞ  إ
ٓ ﴿ :ال ــــــ وق,]٤−٣ :الـنجم[ ٰ  َوَما ٰ  َوَما فَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱ ُكمُ َءاتَ ْۚ ٱفَ  هُ َعنۡ  ُكمۡ َنَه ْ ٱوَ  نَتُهوا  تَُّقـوا
ۖ ٱ َ َ ٱ إِنَّ  َّ ْ  قُۡل  ﴿:  وقـال تعـاىل,]٧: احلـرش[ ﴾عَِقاِب لۡ ٱ َشِديدُ  َّ ِطيُعوا

َ
َ ٱ أ َّ  ْ ِطيُعوا

َ
ۖ لرَُّسوٱ َوأ  فَـإِن َل

ْ تََولَّوۡ  ا ُكموََعلَيۡ  ُحَِّل  َما هِ َعلَيۡ  فَإِنََّما ا ْۚ َتهۡ  تُِطيُعوهُ  ن ُتۡمۖ ُحِّلۡ  مَّ َ  َوَما َتُدوا َّ  لرَُّسولِ ٱ َ ِ  غُ َلٰـۡلَ ٱ إ
ۡ ٱ   .]٥٤ :النور[ ﴾٥٤ ُمبِيُ ل

ــم بــأمر اهللا, فطاعتــه واتّ  ُيطــاع وُيتَّبــع وُحي ☺فالرســول   هللا, قــال اهللا باعــه وحتكيمــه طاعــةكَّ
ٓ  ﴿ :تعـاىل رۡ  َوَما

َ
َّ  رَُّسولٍ  ِمن َناَسلۡ أ ِ ِۚ ٱ نِ بِإِذۡ  ِلَُطاعَ  إ نَُّهـمۡ  َولَـوۡ  َّ

َ
لَُمـوٓ  إِذ أ ْ ظَّ نُفـَسُهمۡ  ا

َ
ٓ  أ  ُءوكَ َجـا

ْ َتغۡ سۡ ٱفَ  َ ٱ َفُروا ْ  لرَُّسوُل ٱ لَُهمُ  َفرَ َتغۡ سۡ ٱوَ  َّ َ ٱ لَوََجُدوا ابٗ  َّ َ  ٦٤ ارَِّحيمٗ  اتَوَّ ٰ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ  ّبَِك َورَ  فَ  َحتَّ
ْ  َ  ُثمَّ  َنُهمۡ بَيۡ  َشَجرَ  فِيَما ُيَّكُِموكَ  نُفِسِهمۡ  ِفٓ  َيُِدوا

َ
ا اَحرَجٗ  أ ْ  َت قََضيۡ  ّمِمَّ  ﴾٦٥ الِيمٗ تَسۡ  َويَُسّلُِموا

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

َ
َ ٱ أ ۖ ٱوَ  َّ ْ تََولَّوۡ  فَإِن لرَُّسوَل َ ٱ فَـإِنَّ  ا  ُيِـبُّ  َ  َّ

ٰ لۡ ٱ      .]٣٢−٣١: ل عمرانآ[ ﴾٣٢ فِرِينَ َك
زل اهللا كتابه عىل رسوله إال ليحْ  ٓ إِنَّ  ﴿: م به بني الناس, قال كُ وما أ نَزۡلَ  ا

َ
ٓ أ  َك إَِلۡ  ا

ِ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ ٓ  لَّاِس ٱ َبۡيَ  ُكمَ ِلَحۡ  قِّ لَۡ ٱب ٰ  بَِما َر
َ
ۚ ٱ َك أ ُ ٓ  ﴿ :وقال ,]١٠٥ :النساء[ ﴾َّ ا نَزۡلَ  إِنَّ

َ
 اأ

ِ  لِلنَّاِس  َب ِكَتٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  ةٗ  لَّاُس ٱ َكنَ  ﴿ : وقال,]٤١: الزمر[ ﴾قِّۖ لَۡ ٱب مَّ
ُ
ٰ  أ ُ ٱ َفَبَعَث  ِحَدةٗ َو َّ 
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ِينَ  نَ  ۧلَّبِّيِ ٱ نَزَل  َوُمنِذرِينَ  ُمبَّشِ
َ
ِ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ َمَعُهمُ  َوأ ْ خۡ ٱ فِيَما لَّاِس ٱ َبۡيَ  ُكمَ ِلَحۡ  قِّ لَۡ ٱب  َتلَُفوا

  .]٢١٣: البقرة[ ﴾فِيهِۚ 
ـــــوك ـــــل مـ ـــــا جـ ـــــرسـاء بــــه الــ ـــــتــول مــــن الكــ ـــــاب املنـ ـــــابتــة الثــنــ والــــس,زلـ ة ـيـــــولــ الق:ةــيحــحــة الــــصـ
 , أن نتلقــاه بالتــصديق− لنكــون مــسلمني − والتقريريــة هــو ديــن اهللا الــذي جيــب علينــا ,ةـيـــلـعـوالف

ق بــــه,ا هللا واالنقيــــاد والتــــسليم, ومــــا خالفــــه فلــــيس دينـًـــ,والقبــــول والرضــــا  وال نقبلــــه , فــــال نــــصدِّ
  .)١( ونعتقد بطالنه, بيننا, بل نرفضه ونجتنبها لنا وحَكًام ا ونظامً منهجً 

 أن البــدم ال يقــوم إال عــىل توحيــد مــصدر التلّقــي والتــرشيع, فلكــي نكــون مــسلمني فاإلســال
م نجعــل املرجعيــة الوحيــدة ألحكامنــا رشيعــة ربنــا التــي رشعهــا لنــا يف كتابــه وســنة رســوله, نحُكــ

ا آخــر  للحكــم والتــرشيع واســتنباط القــوانني غريهــا, قــال م إليهــا, وال نتخــذ مــصدرً  ونحــاكِ ,هبــا
:﴿ ۥٓ ُمهُ فَُحكۡ  ءٖ َشۡ  ِمن فِيهِ  ُتمۡ لَفۡ تَ خۡ ٱ َوَما  َ ِ ِۚ ٱ إ َّ  ٰ ُ ٱ لُِكمُ َذ ۡ  هِ َعلَيۡ  َرّبِ  َّ  هِ َلۡـ ُت تََوكَّ
نِيُب 
ُ
َمٰ ٱ ُب َغيۡ  ۥَلُ  ﴿:  وقـال,]١٠: الشورى[ ﴾١٠ أ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َو

َ
بۡ  ِضۖ ۡرۡل

َ
سۡ  ۦبِهِ  ِصۡ أ

َ
 ّمِن لَُهم َما ِمعۚۡ َوأ

َ  َوِلّٖ  ِمن ۦُدونِهِ  ُ  َو َحـدٗ  ۦٓ ِمهِ ُحكۡ  ِف  كُ ۡشِ ي
َ
َ ﴿:  وقـال ,]٢٦: الكهـف[ ﴾اأ ْ َتۡ  فَـ ِ  َعلُـوا َّ ِ 

                                                 

 , الوحيــد للتــرشيع يف اإلســالم املــصدر والتقريريــة مهــا, والقوليــة, الفعليــة:الثابتــة والــسنّة ,عنــدما يكــون الكتــاب )(١
ســدِّ   أو, أو املــصلحة املرســلة, آخــر ســوامها, فــإن اســتعامل القيــاس ال لــيشءٍ ,وإلــيهام يرجــع املــسلمون عنــد النــزاع

ا  أو القواعد األصولية والفقهية فيام ليس فيـه نـص عـن اهللا أو رسـوله ال يعـّد تـرشيعً , أو الرباءة األصلية,الذرائع
 للتـرشيع; ألن امليـزان الـذي قامـت عليـه والـضابط هلـا هـو اًدا من غريه, وال مصدًرا مـستقًال من دون اهللا واستمد

, ألن هـــذا ممـــا أذن اهللا فيـــه إمجـــاًال ا لـــرشع غـــري اهللا; باًعـــرشع اهللا, والعمـــل باألحكـــام الناشـــئة عـــن ذلـــك ال يعـــد اتّ 
فــق حكــم اهللا وقــد خيالفــه   ولــيس ,يف االجتهــاد فقــط ويكــون خطــأً واالجتهــاد يف إطــار االلتــزام بــرشع اهللا قــد يوا

ـــتـــرشيعً  ـــه وَق ـــ اتّ دِ ْص  مـــع َقـــعَ ا مـــن دون اهللا; أل متـــى ظهـــر للمجتهـــد د املخالفـــة, وبـــاع الكتـــاب والـــسنة وعـــدم تعمُّ
 عـىل اجتهـاده املخـالف مـع ه الكتـاب والـسنة وجـب الرجـوع إلـيهام وتـرك مـا وصـل إليـه اجتهـاده, فـإن أرصَّ خمالفتُ 

 فحكـم اهللا هـو  كائنًـا مـن كـان,م اهللا يف مسألة أن يرتكه لقـول فـالنٍ  حكْ مَ لِ  عَ  ألحدٍ , فال حيلُّ رَ فَ علمه باملخالفة كَ 
ئع واألحكام التـي يعـدُّ  ا بـرشع غـري اهللا فهـي التـي باعهـا إيامًنـ قبوهلـا واتّ احلق وإن خالفه مجهور العلامء, وأما الرشا

 . يف ترشيعها موافقة حكم اهللا وإذنه يف ذلكمل ُيراعَ 
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نَدادٗ 
َ
نُتمۡ  اأ

َ
ا آخر غـري رشيعـة  والنِّدُّ هو املثيل والنظري, فمن اختذ مصدرً ,]٢٢: البقرة[ ﴾لَُمونَ َتعۡ  َوأ

ــ,اهللا يــستنبط منــه األحكــام والقــوانني  اا, ومــن اختــذ مرجًعــ جعــل هللا نِــد  فقــد,ل منــه التــرشيع ويقَب
 فقــد جعــل هللا نــدا, وهــذا هــو فعــل أهــل اجلاهليــة, ,م إليــهم بــه وحيــاكِ حلكمــه غــري رشيعــة اهللا حيُكــ

مۡ  ﴿ :قال اهللا تعاىل
َ
ٰٓ  لَُهمۡ  أ ْ ُشََك ْ  ُؤا   لَمۡ  َما ّلِينِ ٱ ّمِنَ  لَُهم َشَُعوا

ۡ
ۚ ٱ بِهِ  َذنۢ يَأ ُ     .]٢١: الشورى[ ﴾َّ

 العبوديــة لغــري خالقهــا, ففــي اإلســالم د لتحــرر البــرشية مــن ذلِّ والتوحيــد هــو الطريــق الوحيــ
ـــ ظمــــة الوضــــعية فالنــــاس يعُبــــوحــــده يــــنعم النـَّ مــــة, أمــــا يف ســــائر األ د اس باحلريــــة والعــــزة والكرا

 وحتديــــد , وفــــرض القــــوانني, هلــــم حــــق األمــــر والنهــــي,ا, بعــــضهم ســــادة مطــــاعونبعــــضهم بعــــًض 
مون ما  وحيرّ ,وهون ما أحلّ لُّ  ويطيعون, ُحي من هل يسمعو,العقوبات, وغالب الشعب هلم عابدون

 وحيـــاكمون إليـــه, وهـــذه عبوديـــة لغـــري اهللا, ,عـــوه, وحيكمـــون بحكمهـــممـــوه, ويقبلـــون مـــا َرش حرّ 
   .وخروج عن دين اهللا إىل دين من يطيعونه من دون اهللا

 . وحده بالوالء والرباءهللاعبادة ا: اثالثً 
 ويل اخللق أمجعني وال ويل هلم من دونه, قـال اهللا  فهو, الوالء املطلق ال يكون إال هللا

َغۡيَ  قُۡل  ﴿: تعـاىل
َ
ِ ٱ أ ِذُ  َّ تَّ

َ
َمٰ ٱ فَاِطرِ  اَوِلّٗ  أ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َو

َ
َ  عِمُ ُيطۡ  َوُهوَ  ِض ۡرۡل ٓ  قُۡل  َعُمۗ ُيطۡ  َو ِمرۡ  إِّنِ

ُ
 ُت أ

نۡ 
َ
ُكونَ  أ

َ
َل  أ وَّ

َ
سۡ  َمنۡ  أ

َ
َ  لََمۖ أ ۡ ٱ ِمنَ  تَُكوَننَّ  َو ٓ  قُـۡل  ١٤ كِيَ ُمـۡشِ ل َخـاُف  إِّنِ

َ
 َرّبِ  ُت َعـَصيۡ  إِنۡ  أ

  .]١٥−١٤: االنعام[ ﴾١٥ َعِظيمٖ  اٍ يَوۡ  َعَذاَب 
 فهو خالق اخللق ورازقهم وويل أمرهم, ,دّلت هذه اآلية عىل أن الِوالية املطلقة هللا وحده

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

ُ
نۡ  ُت أ

َ
ُكونَ  أ

َ
َل  أ وَّ

َ
سۡ  َمنۡ  أ

َ
َ  لََمۖ أ  ِمنَ  تَُكوَننَّ  َو

ۡ ٱ مِ  ﴿ : الــــوق ,﴾كِيَ ُمۡشِ ل
َ
ْ ٱ أ َُذوا وۡ  ۦٓ ُدونِهِ  ِمن تَّ

َ
ٓ أ ۖ ِلَا ُ ٱفَ  َء ۡ ٱ ُهوَ  َّ ۡ ٱ يُۡحِ  َوُهوَ  َوِلُّ ل  َتٰ َموۡ ل

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

َ
يَّااٖ  ِستَّةِ  ِف  َنُهَمابَيۡ  َوَما َض ۡرۡل

َ
َ  َتَوىٰ سۡ ٱ ُثمَّ  أ َ  َوِلّٖ  ِمن ۦُدونِهِ  ّمِن لَُكم َما ِشۖ َعرۡ لۡ ٱ َ  َو
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َ  َشفِيعٍۚ  فَ
َ
َفَحِسَب  ﴿:  وقال تعاىل,]٤ :السجدة[ ﴾٤ ُرونَ َتَتَذكَّ  أ

َ
ِينَ ٱ أ ْ َكَفُروٓ  لَّ ن ا

َ
ْ  أ  َيتَِّخُذوا

وۡ  ُدوِنٓ  ِمن ِعَباِدي
َ
ٓ أ ۚ ِلَا ٓ  َء ا عۡ  إِنَّ

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

ري اهللا ــد غـــا ملواالته, فال أحه إال تبعً ريــواىل غــده, وال يُ ــــون إال هللا وحـلق ال يكــفالوالء املط
 عبد إاليستحق أن ُيواىل فيه وُيعادى من أجله, وإفراد اهللا بالوالء كإفراده بالعبادة, فاملسلم ال ي

 يوايل ويعادي من أجله, قال اهللا اة اهللا, وال يتخذ غري اهللا ولي  ملواالا وال يوايل إال تبعً ,اهللا
ٰ إِبۡ  قَاَل  ذۡ  ﴿: تعاىل بِيهِ  هِيمُ َر

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

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

َ
 أ

 ٓ  ٱ ؤُُكمُ َوَءابَا
َ
ٓ  َعُدوّٞ  فَإِنَُّهمۡ  ٧٦ نَ َدُموقۡ ۡل ِ

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

ُ
ٰ إِبۡ  ِفٓ  َحَسَنةٞ  َوةٌ أ ِينَ ٱوَ  هِيمَ َر ْ  إِذۡ  ۥٓ َمَعهُ  لَّ ْ بَُرَٰٓء إِنَّا ِمِهمۡ لَِقوۡ  قَالُوا  ِمنُكمۡ  ُؤا

ا ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َتعۡ  َوِممَّ ٰ لۡ ٱ َنُكمُ َوَبيۡ  َنَنابَيۡ  َوَبَدا بُِكمۡ  نَاَكَفرۡ  َّ ٓ غۡ ۡلَ ٱوَ  َوةُ َعَد بًَدا ءُ َضا
َ
ٰ  أ  َحتَّ

ْ تُؤۡ  ِ  ِمُنوا ِ ٱب    .]٤ :املمتحنة[ ﴾ۥٓ َدهُ وَحۡ  َّ
 مــــن  الــــوالء هللا وحــــده, أن يــــربأ أّوًال هــــذه هــــي الكيفيــــة الوحيــــدة التــــي يتحقــــق هبــــا إخــــالص

 ,هلة واألربـاب املعبـودة مـن دون اهللا, ويـربأ مـن الكفـار واملـرشكني ويربأ من اآل,الوالء لغري اهللا
ظمــتهم, ويتوجــه بوالئــه خالــًص  ا لــسيده ومــواله, فيــوايل اهللا ورســوله ومــن ديــنهم ومنــاهجهم وأ

  . واملؤمنني
 بَّ  منهـــا مــــا هــــو أصــــل, ومنهــــا مـــا هــــو تــــابع, يــــشمل احلُــــ,ولفـــظ الــــوالء حيمــــل معــــاين عديــــدة

كـــذلك لفـــظ الـــرباء يـــدخل حتتـــه الـــبغض والبعـــد واملعـــاداة واهلجـــر  رصة,ب واملتابعـــة والنـــوالقـــرْ 
  . وغريها,واالعتزال

ا ملــواالة اهللا, فــالوالء منــه أصــل وفــرع, أصــله أن يكــون هللا وحــده, وفرعــه هــو مــا كــان تابًعــ
يه ويثبِّته, وزوال الفرع ال يعني زوال األصل   . والفرع يتبع األصل وينشأ عنه فيقوِّ

 غــري اهللا يف أن يطــاع لذاتــه, ة, فالطاعــة املطلقــة هللا وحــده, وال حــق ألحــدٍ وهــذا مثــل الطاعــ
 هنــى ن فمــن أمــر اهللا بطاعتــه وجبــْت طاعتــه طاعــة هللا, ومــ,بــل طاعــة غــريه ال جتــب إال بطاعــة اهللا
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 وُيتَّبـــع ,أمـــره واالعـــرتاف لغـــري اهللا بحــق الطاعـــة املطلقــة بحيـــث يطــاع .عــن طاعتـــه فــال طاعـــة لــه
فقته  وال,احكمه مطلقً    .أمر اهللا هو حقيقة الرشك باهللا ُينظر ملوا

 آخر ُيواىل  بل يقوم عىل يشءٍ ,كذلك فإن الوالء والرباء الذي ال يقوم عىل أساس الوالء هللا
  .ض الوالء هللا هو عني الرشك باهللانقُ  ويَ ,وُيعادى من أجله

ومــا أمــر اهللا بمحبتــه فأســاس الــوالء مــواالة اهللا, ومــا أمــر اهللا بمواالتــه وجبــت مواالتــه هللا, 
وجبـــــت حمبتـــــه هللا, ومـــــا أمـــــر اهللا بنـــــرصته وجبـــــت نـــــرصته هللا, ومـــــا أمـــــر اهللا بمؤاخاتـــــه وجبـــــت 

  .هللا مؤاخاته
 مـــواالة رســـوله مـــن مواالتـــه, وحمبـــة رســـوله مـــن حمبتـــه, وطاعتـــه مـــن وقـــد جعـــل اهللا 

ِل رسوله  ِل ا☺طاعته, وحتكيم رسوله من حقيقة اإليامن به, فمن مل يوا هللا, ومـن مل ُحيبَّـه  مل يـوا
مه مل يؤمن باهللامل حيّب    . اهللا, ومن مل يطعه مل يطع اهللا, ومن مل حيكِّ

أمــا مــواالة املــؤمنني وحمبــتهم ونــرصهتم ومؤاخــاهتم فهــي فــرٌع عــن الــوالء هللا ورســوله, قــال 
ُ ٱ َوِلُُّكمُ  إِنََّما ﴿: اهللا تعـاىل ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُلُ  َّ ْ  لَّ ِيٱ َءاَمُنوا لَوٰ ٱ يُقِيُمونَ  نَ لَّ َكوٰ ٱ تُونَ َوُيؤۡ  ةَ لصَّ  ةَ لزَّ

ٰ  َوُهمۡ  َ ٱ َيَتَولَّ  َوَمن ٥٥ كُِعونَ َر ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوَلُ  َّ ْ  لَّ ِ ٱ َب ِحـزۡ  فَإِنَّ  َءاَمُنوا  ﴾٥٦ لُِبـونَ َغٰ لۡ ٱ ُهـمُ  َّ
ۡ ٱوَ ﴿: وقال ,]٥٦−٥٥: دة املائ[ ۡ ٱوَ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل وۡ  ُضُهمۡ َبعۡ  ُت ِمَنٰ ُمؤۡ ل

َ
ٓ ِلَ أ   .]٧١: التوبة[ ﴾ٖضۚ َبعۡ  ءُ ا

وقبـــــل املـــــصالح ,  وقبـــــل القبيلـــــة, وقبـــــل كـــــل يشء, قبـــــل الـــــوطنفـــــوالء املـــــسلم لدينـــــه أّوًال 
م عــىل والئــه لدينــه شــيئً املــشرتكة, بــه وآخــاه وإن كــان مــن ا ال يقــدِّ , مــن وافقــه يف الــدين وااله وقرَّ
 ,, ومـن فارقـه يف الـدين تـّربأ منـه وال جتمعه به مـصالح دنيويـة مـشرتكة, ويف غري وطنه,غري قبيلته

ْ  فَــإِن ﴿:  أو مــن قبيلتــه ومــن وطنــه, قــال اهللا تعــاىل, أو أخــاه,وعــاداه وأقــصاه وإن كــان أبــاه  تَــابُوا
 ْ قَاُموا

َ
لَوٰ  ٱَوأ ْ  ةَ لصَّ َكـوٰ  ٱَوَءاتَـُوا ٰ فَـإِخۡ  ةَ لزَّ  اٗمـقَوۡ  َتِـدُ  َّ  ﴿:  وقـال,]١١: التوبـة[ ﴾ّلِيـنِۗ  ٱِف  نُُكمۡ َو
ِ  نَ ِمُنويُؤۡ  ِ ٱب ٓ  ِخرِ ٱ مِ وۡ ۡلَ ٱوَ  َّ ٓ  َمنۡ  دُّونَ يَُوا َ ٱ دَّ َحا ْ َكنُوٓ  وۡ ـَولَ  ۥَورَُسوَلُ  َّ ٓ  ا وۡ  َءُهمۡ َءابَا

َ
بۡ  أ

َ
ٓ أ وۡ  َءُهمۡ َنـا

َ
 أ

ٰ إِخۡ  وۡ  َنُهمۡ َو
َ
ْوَلٰٓ  َعِشَيَتُهمۚۡ  أ

ُ
يََّدُهم نَ يَمٰ ۡلِ ٱ قُلُوبِِهمُ  ِف  َكَتَب  ئَِك أ

َ
ٰ  ِخلُُهمۡ َوُيدۡ  ُهۖ ّمِنۡ  بُِروحٖ  َوأ  ٖت َجنَّ

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

ُ
ِۚ ٱ ُب ِحزۡ  ئَِك أ َّ  ٓ َ

َ
 إِنَّ  أ
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ِ ٱ َب ِحزۡ  ۡ ٱ ُهمُ  َّ َهـاَيٰٓ  ﴿ : وقـال,]٢٢: املجادلـة[ ﴾٢٢ لُِحـونَ ُمفۡ ل يُّ
َ
ِيـنَ  ٱأ ْ  لَّ ْ َتتَِّخـُذوٓ  َ  َءاَمُنـوا  ا

 ٓ ٰ ـخۡ  َءُكمۡ َءابَا وۡ  نَُكمۡ َو
َ
ٓ أ ْ ـتَ سۡ  ٱإِنِ  ءَ ِلَا َ  رَ ـُكۡفـلۡ  ٱَحبُّوا َُّهم نـَوَمـ نِۚ يَمٰـۡلِ  ٱَ  ُكمۡ ـّمِنـ َيَتـَول

ْوَلٰٓ 
ُ
ِ فَأ ٰ  ٱمُ ــهُ  َك ـئ   .]٢٣: التوبة[ ﴾٢٣ لُِمونَ لظَّ

ره ويف حركتـــه وعالقاتـــه  , فاإلســـالم يوجـــب عـــىل املـــسلم أن يكـــون الـــوالء والـــرباء يف تـــصوُّ
 هللا, ه لــيسؤُ غــري اإلســالم فــواله عــىل أســاس آخــر ا عــىل أساســه هــو, ومــن أقــام والءَ بالنــاس مجيًعــ

 ومعامالتــه بــني , وســلوكه, يف تــصّور املــسلم, واضــٌح  وفرقــانٌ , فاصــٌل  أن يكــون هنــاك حــدٌّ البــدف
  أن يكـــون هنـــاكدالبــ,  وبـــني أي مـــنهج آخــر وضـــعي مــن عنـــد البـــرش,ديــن اهللا ومنهجـــه يف احليــاة

ءةٌ  ءةٌ  تامة من كل منهٍج برا ا بطـالن  فيعتقـد جازًمـ, يف التـصور االعتقـادي يعـارض مـنهج اهللا, بـرا
لط يف عمله  فال َخي , يف السلوك والعمل ونظامه, وبراءةٌ  سوى منهج اهللا  ونظامٍ  منهٍج كلِّ 

لـط بيـنهام وال حيـاول أن وسلوكه يف سائر حياته بني منهج اهللا واملناهج الوضعية األخـرى, ال َخي 
ــ ونظــامٍ  مــنهٍج  ألن كــلَّ ;يقــارب بيــنهام ا هللا, وال يمكــن أن يلتقــي مــع  خيــالف رشيعــة اهللا لــيس دينً

باعـه أو االعـرتاف بـه كفـر بـدين اهللا, قـال اهللا ا كـام ال يمكـن أن يلتقـي النقيـضان, واتّ اإلسالم أبدً 
نَّ  ﴿ :تعـاىل

َ
ٰ  َذاَهٰ  َوأ ۖ تَّ ٱفَ  اَتقِيمٗ ُمسۡ  ِط ِصَر َ  بُِعوهُ ْ  َو ُبَل ٱ تَتَّبُِعوا َق  لسُّ  ۦۚ َسـبِيلِهِ  َعـن بُِكـمۡ  َفَتَفرَّ

 ٰ ٰ  لُِكمۡ َذ   .]١٥٣: عاماأل[ ﴾١٥٣ َتتَُّقونَ  لََعلَُّكمۡ  ۦبِهِ  ُكمَوصَّ
ءةٌ   يف عقيـدة املـسلم وسـلوكه ومعامالتـه بينـه وبـني  ومفاصـلةٌ كذلك البد أن تكـون هنـاك بـرا

َهاَيٰٓ  قُۡل  ﴿:  مـنهج اهللا ونظامـه, قـال اهللا تعـاىلا غريا أو نظامً بع منهجً من اتّ  يُّ
َ
ٰ لۡ ٱ أ ٓ  ١ فِـُرونَ َك َ 

عۡ 
َ
ٓ  ٢ ُبُدونَ َتعۡ  َما ُبدُ أ َ نُتمۡ  َو

َ
ٰ  أ ٓ  بُِدونَ َع عۡ  َما

َ
ٓ  ٣ ُبدُ أ َ ۠  َو نَـا

َ
ـا َعبِـدٞ  أ ٓ  ٤ َعَبـدتُّمۡ  مَّ َ نـُتمۡ  َو

َ
 أ

 ٰ ٓ  بُِدونَ َع عۡ  َما
َ
قِمۡ  ﴿: وقـال, ]الكـافرونسـورة [ ﴾٦ دِيـنِ  َوِلَ  دِيُنُكمۡ  لَُكمۡ  ٥ ُبدُ أ

َ
 َهـَك وَجۡ  فَـأ

ۚ َحنِيفٗ  لِّلِينِ  ِ ٱ َرَت فِطۡ  ا ۚ َعلَيۡ  لَّاَس ٱ َفَطرَ  لَِّت ٱ َّ ِۚ ٱ قِ ِلَۡلـ ِديَل َتۡبـ َ  َها َّ  ٰ  َقـّيِمُ لۡ ٱ ّلِيـنُ ٱ لِـَك َذ
 ٰ كۡ  ِكنَّ َوَل

َ
ْ  هُ تَُّقوٱوَ  هِ إَِلۡ  ُمنِيبِيَ  ٣٠ لَُمونَ َيعۡ  َ  لَّاِس ٱ َثَ أ قِيُموا

َ
لَوٰ ٱ َوأ َ  ةَ لـصَّ ْ  َو  ِمـنَ  تَُكونُـوا

ۡ ٱ ِيـنَ ٱ ِمنَ  ٣١ كِيَ ُمۡشِ ل ْ  لَّ قُـوا ْ  دِيـَنُهمۡ  فَرَّ ۖ ِشـَيعٗ  َوَكنُـوا يۡ  بَِمـا بِۢ ِحـزۡ  ُكُّ  ا  ﴾٣٢ فَرُِحـونَ  ِهـمۡ َلَ
  .]٣٢−٣٠:الروم[
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  جتـــاه كـــلِّ  الـــرباءة واملفاصـــلة واملفارقـــة احلاســـمة يف عقيـــدة املـــسلم وســـلوكه ومعامالتـــهههـــذ
ظمــــة املخالفـــة لإلســــالم, ال  وجتـــاه املتّ , خيــــالف اإلســـالم أو نظـــامٍ مـــنهٍج  بعــــني هلـــذه املنـــاهج واأل

 ,ا إلغاء واستقامته عليها حتى املوت, وال يمكن أبدً ,ه إال بوجودها وثباهتايصح والء العبد لربِّ 
اهج البـــرش الوضـــعية  وغـــريه مـــن منـــ,أو متييـــع الفـــوارق بـــني ديـــن اهللا ومنهجـــه ونظامـــه ورشيعتـــه

 أو , أو املـصانعة,القائمة عىل غري ُأسس اإلسالم وقواعـده, وال يمكـن االلتقـاء عليهـا باملـصاحلة
 أو متييــــع وتــــذويب الفــــوارق بــــني املــــسلم املستــــسلم هللا ,ا إلغــــاءاملداهنــــة, كــــذلك ال يمكــــن أبــــدً 

بعــــني  اهللا املتّ  واملستــــسلمني لغــــري,بــــاع رشيعتــــه ومنهجــــه ونظامــــه ورفــــض مــــا ســــواها باتّ ,وحــــده
نينهم الوضعية ظمتهم العلامنية وترشيعاهتم وقوا   .ملناهج البرش وأ

 أو التقليـل مـن شـأهنا ال يف تـصور , أو تـذويبها, أو متييعهـا,ا إلغاء هـذه الفـوارقال يمكن أبدً 
 وال يف نظـــام حياتـــه, والنظـــام اإلســـالمي هـــو الـــذي , وال يف ســـلوكه ومعاملتـــه,املـــسلم وعقيدتـــه

ا عىل اعتبار هذه الفوارق ومراعاهتا وإرسائها واملحافظـة عليهـا, وأي نظـام أو مـنهج ساًس يقوم أ
ال يقوم عىل مراعاة هذه الفوارق, أو يقوم عىل إلغائهـا وعـدم اعتبارهـا, أو يقلـل مـن شـأهنا, فهـو 

 أو عــــدم الــــرباءة منــــه يــــنقض ,باعــــه أو االعــــرتاف بــــه ال يمــــتُّ لإلســــالم بــــصلة, واتّ  جــــاهيلٌ نظــــامٌ 
ٓ  ﴿: رج صــاحبه مــن واليــة اهللا إىل واليــة الطــاغوت, قــال اهللا تعــاىل وُخيــ,اإلســالم مــن أساســه َ 

َ  قَد ّلِينِۖ ٱ ِف  َراهَ إِكۡ  ۚ لۡ ٱ ِمنَ  دُ لرُّشۡ ٱ تَّبَيَّ ِ ِ  ُفرۡ يَكۡ  َفَمن َغّ ٰ ٱب ِ  ِمنۢ َوُيؤۡ  ُغوتِ لطَّ ِ ٱب  َسَك َتۡمـسۡ ٱ َفَقدِ  َّ
 ِ ِ ُعرۡ لۡ ٱب ۡ ٱ َوة ۗ  امَ نفَِص ٱ َ  َقٰ ُوثۡ ل ُ ٱوَ  لََها ُ ٱ ٢٥٦ َعلِـيمٌ  َسـِميعٌ  َّ ِيـنَ ٱ َوِلُّ  َّ ْ  لَّ  ّمِـنَ  رُِجُهمُيۡـ َءاَمُنـوا
لَُمٰ ٱ َ  ِت لظُّ ِ ِينَ ٱوَ  لُّورِۖ ٱ إ ْ َكَفُروٓ  لَّ وۡ  ا

َ
ٓ أ ٰ ٱ ؤُُهمُ ِلَا ورِ ٱ ّمِـنَ  رُِجـوَنُهمُيۡ  ُغوُت لطَّ َ  لُـّ ِ لَُمٰـٱ إ  ِتۗ لظُّ

ْوَلٰٓ 
ُ
ۡص  ئَِك أ

َ
ونَ َخٰـ فِيَهـا ُهمۡ  رِۖ لَّاٱ ُب َحٰ أ  فواليـة اهللا ال تتحقـق إال ,]٢٥٧−٢٥٦: البقـرة[ ﴾٢٥٧ ِلُ

ظمة املناقضة لدين اهللا   .بالكفر بالطاغوت وأوليائه, ومن ذلك الكفر باملناهج واأل
ومــن هنــا يتبــني أن أي حماولــة للتقريــب بــني ديــن اهللا وغــريه مــن األديــان الباطلــة هــي الكفــر 

 وقـد انخـدع الكثـريون . اإلسـالمايقوم عليهـ لعقيدة الوالء والرباء التي  رصيٌح بعينه, وهي هدمٌ 
 وفهمهـــم اخلـــاطئ , وآمنـــوا هبـــا ودعـــوا إليهـــا; وذلـــك جلهلهـــم باإلســـالم,هبـــذه الـــدعوات الباطلـــة



                                                                                    
 íé]†Ïμ‚Ö]æíéÞ^Û×ÃÖ]àÚÝø‰ý]ìð]†e OR

 وعدم إيامهنم بأصله الذي يميِّز املسلم عن الكافر, فمثل هذه الدعوات ال يـرىض هبـا ,لدين اهللا
ه ال التقاء أبدً سلم فيعرف جيدً إال كافر, أما امل ا مع الكفر, وأن القضية التي خيتلف عليها مـع ا أ

ليــــه ويؤاخيــــه,  غــــريه هــــي قــــضية اإليــــامن هبــــذا الــــدين, فمــــن مل يــــؤمن بدينــــه ال يمكــــن أبــــدً  ا أن يوا
ا أن رضــاه بغــري مــنهج اإلســالم يف التعامــل مــع النــاس يعنــي خروجــه مــن اإلســالم ويعــرف جيــدً 

 مـــع إلغـــاء الفـــوارق بيـــنهم ,كفـــر, أمـــا أن يبقـــى املـــسلم عـــىل إســـالمه والكـــافر عـــىل كفـــره إىل الةً لّيـــكُ 
 وتــربأ , الكفــر وأهلــهَق ارَ  َفــا, فاملــسلمُ ا حتــت نظــام عــاملي علــامين فهــذا ال يمكــن أبــدً والتــآخي مجيًعــ

 ام متـسك بدينـه ازداد الفـارق بينـه مـن أول حلظـة دخولـه اإلسـالم, وكّلـ وعمـًال منهم عقيدة وقـوًال 
ِينَ ٱ يَئَِس  مَ وۡ ۡلَ ٱ ﴿: وبني الكافر, قـال اهللا تعـاىل ْ  لَّ َ  دِينُِكمۡ  ِمن َكَفُروا  نِۚ َشوۡ خۡ ٱوَ  ُهمۡ َشوۡ َتۡ  فَ

كۡ  مَ وۡ ۡلَ ٱ
َ
تۡ  دِيَنُكمۡ  لَُكمۡ  ُت َملۡ أ

َ
ٰ ۡسـۡلِ ٱ لَُكـمُ  َورَِضـيُت  َمـِت نِعۡ  ُكمۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َوأ ۚ دِيٗنـ مَ َل  ﴾ا

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

  . من املواالة واملعاداة عىل أشياء مناقضة لإلسالم ومبادئهالصحيح, بدًال 
هـا, ويرفـضون أن ا حلياة البرشية كلِّ ا ونظامً ا ومنهجً  ال يؤمنون باإلسالم دينً اسٍ إن مواالة أُ 

ــهــا هللا, ويرتكــون العبوديــة كلُّ  د فــضون أن يكــون االحتكــام لــرشيعة اهللا وحــده, ويرفــضون التقيُّ
 لغــري اهللا, وهــو ا مــع أصــل الــوالء هللا, فهــذا والءٌ هــا, يتنــاقض متاًمــبمــنهج اهللا وحــده يف احليــاة كلِّ 

  .باهللا ال يبقى معه من والية اهللا مثقال ذرة رشكٌ 
  : هللا اهذه هي حقيقة التوحيد أصل اإلسالم ومعنى شهادة أن ال إله إال

هــــا, واملــــواالة بــــاع رشيعتــــه يف حياتنــــا كلِّ  لــــه, واتّ أن نعبــــد اهللا وحــــده بــــأداء شــــعائره خالــــصةً  *
  . واملعاداة فيه

وأن نرفض عبودية غريه يف مجيع جماالت احليـاة, نـرفض االنقيـاد والتـسليم واالحتكـام لغـري  *
ونـــصوم ونحـــج  كـــام نـــرفض أن نـــصيل ,رشع اهللا يف االقتـــصاد والـــسياسة واالجـــتامع وغريهـــا

  .لغري اهللا
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ًء مــن يتوجهــون لــه بالــشعائر التعبديــة, أو ,وأن نكفــر بــام يعبــده املــرشكون مــن دون اهللا *  ســوا
  .يطيعونه بقبول رشعه واالحتكام إليه, أو يوالون ويعادون فيه من دون اهللا

نــا مجيًعــ ــده اعتقــادً  واحــدٍ  لــربٍّ ا عبيــدٌ البــد أن نــؤمن بأ  ا وقــوًال  هــو رب اخللــق أمجعــني, ونوحِّ
وال يتخـــذ  , ونقـــيم حياتنـــا عـــىل هـــذا األســـاس, ونتحـــرر مـــن كـــل ألـــوان العبوديـــة لغـــريه,وعمـــًال 

ـــبعـــضنا بعـــًض   كـــام هـــو واقـــع النـــاس اليـــوم يف كـــل املجتمعـــات التـــي تعطـــي حـــق ,ا مـــن دونـــها أرباًب
ئـــع مل يـــأذن هبـــا اهللا, وجيـــب أن نتم وتتّ ,التـــرشيع املطلـــق لغـــري اهللا يـــز عـــن بـــع يف تنظـــيم حياهتـــا رشا

ا , ويكـون هـذا دينًـا ورشيعـةً  ومنهجً العلامنيني والديمقراطيني وسائر الكفار هبذا التوحيد عقيدةً 
ة إبــــراهيم بعنــــا مّلــــهــــا, وهبــــذا نكــــون قــــد أســــلمنا هللا واتّ  لنــــا يف احليــــاة كلِّ اللفــــرد وللدولــــة, ومنهًجــــ

ٰ سۡ ۡلِ ٱ َغۡيَ  َتغِ يَبۡ  َوَمن ﴿ : قال اهللا تعاىلا, وبرئنا من الرشك وأهله,حنيفً   هُ ِمۡنـ َبَل ُيقۡ  فَلَن ادِينٗ  مِ َل
ِ ٱ ِف  َوُهوَ  ٰ  ﴿ : وقـال تعـاىل,]٨٥: ل عمـرانآ[ ﴾٨٥ ِسِينَ َخٰ لۡ ٱ ِمنَ  ِخَرة ٰ  ُهَنـاَل ٰ  ُهُكـمۡ َل  ِحـدٞ َو
َّ  يُوَحٰٓ  إِنََّما قُۡل  ﴿ :قـالو ,]٤٦: العنكبـوت[ ﴾لُِمونَ ُمسۡ  ۥَلُ  نُ َوَنۡ  َ ِ ٓ  إ َمـا نَّ

َ
ٰ  أ ٰ  هٞ إَِلٰـ ُكـمۡ هُ إَِل  ِحـٞدۖ َو

نُتم َفَهۡل 
َ
  .]١٠٨: بياءاأل[ ﴾١٠٨ لُِمونَ مُّسۡ  أ
  

│  
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 �
  الفصل الثاىى�

 العلامنية نقيض اإلسالم
اقــة مها , واأللقـاب اجلميلــة,لـن نتحــدث هنــا عـن األســامء الربَّ ـاذة التــي يقــدِّ  والــشعارات األخَّ
ـًض . للنـاسا وخداعً , للحقائقا ألن يف ذلك تزييفً ;بعض العلامنيني يف تعريفهم لعلامنيتهم ا لـن  أ

قــع, ولكــن ســنتحدث عــن  نفــرتي عــىل العلامنيــة ونــأيت بتفــسريات مــن عنــدنا خمالفــة للحقيقــة والوا
فــــسهم, وســــنحاول أن نوضــــح حقيقــــة العلامنيــــة مــــن  قــــع واحلقــــائق التــــي يعــــرتف هبــــا أهلهــــا أ الوا

فسهم وا,شئت عليهاخالل أبرز معاملها ومبادئها األساسية التي أُ    .لتي ينادي هبا العلامنيون أ
هو فصل الـدين عـن إدارة الدولـة وتنظـيم شـئون : ولعل أبرز معامل العلامنية املطابقة لواقعها

ا, وهـذا هـو اهلـدف التـي قامـت مـن أجلـه ا وسياسـيً ا وثقافًيـا واجتامعًيـحياة الناس العامة اقتـصاديً 
 َّ  فكـــان اهلــــدف الــــتخلص مــــن ســــلطة رجــــال امهــــا يف أوربــــا يف هنايــــة القــــرون الوســــطى,مـــن أول أ

ـزل ين اهللا ومنهجه يف احلياة, ومل يكونوا حيكُ بدًال الكنيسة الذين مل يكونوا ملتزمني أص مون بام أ
عون الدين لرغباهتم وشـهواهتم, ويـستعبِ اهللا, وإنام كانوا حيكُ  دون النـاس, مون بأهوائهم, ويطوِّ

ا لـــه  اخلـــروج عـــن ســـلطة هـــؤالء ورفـــضها هنائًيـــوكانـــت هلـــم الـــسيادة املطلقـــة يف كـــل يشء,  فكـــان
 وُيتخـذ ذريعـة لـرفض , رجال الكنيسة وطغياهنم عىل ديـن اهللامربره, لكن اخلطأ أن ُحيسب ظلمُ 

 , وحتريفـــه, مـــع أن الـــسبب يف هـــذا الظلـــم والطغيـــان هـــو االبتعـــاد عـــن الـــدين احلـــق,يـــةً الـــدين كلّ 
  .وتبديل أحكامه

ــ ا مــن الــدين كــان عليــه رجــال الكنيــسة وأهــل الكتــاب عموًمــد مــا وعنــدما جــاء اإلســالم مل يؤيِّ
ئع املبدّ املحرّ  ۡهـَيٰٓ  قُـۡل  ﴿: ا, قـال اهللا تعـاىل بـل أبطلـه ومل يعتـربه شـيئً ,لـةف واألحكام والـرشا

َ
 َل أ

ٰ  ُتمۡ لَسۡ  بِ ِكَتٰ لۡ ٱ َ ٰ  ءٍ َشۡ  َ ْ  َحتَّ ٰ لَّوۡ ٱ تُقِيُموا ٓ  ِنيـَل ۡلِ ٱوَ  ةَ َر نـزَِل  َوَمـا
ُ
ّبُِكـۡمۗ  نّمِـ ُكـمإَِلۡ  أ  ﴾رَّ

هبم وافرتاءهم عـىل اهللا, قـال اهللا ف أباطيلهم وكذِ  وواجههم بحقيقة أمرهم, وكَش ,]٦٨: دة املائ[
 :﴿  ِۡينَ  لٞ فََوي يۡ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ ُتُبونَ يَكۡ  ّلِلَّ

َ
ِ ٱ ِعنـدِ  ِمـنۡ  َذاَهٰ  َيُقولُونَ  ُثمَّ  ِديِهمۡ بِأ ْ لَِيـشۡ  َّ وا  َتُ
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ۖ  اَثَمنٗ  ۦبِهِ  ٗ َُّهم لٞ فََويۡ  قَلِي ا ل يۡ  َكَتَبۡت  ّمِمَّ
َ
َُّهـم لٞ َوَوۡيـ ِديِهمۡ أ ـا ل  ,]٧٩: البقـرة[ ﴾٧٩ ِسُبونَ يَۡكـ ّمِمَّ

ۡ  نَ ۥوُ يَلۡ  الََفرِيقٗ  ُهمۡ ِمنۡ  نَّ  ﴿ :وقـال ل
َ
ِ  ِسنََتُهمأ  ِمـنَ  ُهـوَ  َوَمـا بِ ِكَتٰـلۡ ٱ ِمـنَ  َسُبوهُ ِلَحۡ  بِ ِكَتٰ لۡ ٱب

ِ ٱ ِعندِ  ِمنۡ  ُهوَ  َوَيُقولُونَ  بِ ِكَتٰ لۡ ٱ ِ ٱ ِعنـدِ  ِمنۡ  ُهوَ  َوَما َّ َ  َوَيُقولُـونَ  َّ ِ ٱ َ  َوُهـمۡ  َكـِذَب لۡ ٱ َّ
َخذَ  ذۡ  ﴿ :, وقـال]٧٨: ل عمـرانآ[ ﴾٧٨ لَُمونَ َيعۡ 

َ
ُ ٱ أ ِينَ ٱ قَ ِميَثٰ  َّ ْ  لَّ وتُـوا

ُ
 ۥَلُبَّيِنُنَّـهُ  َب ِكَتٰـلۡ ٱ أ

َ  لِلنَّاِس  ٓ  َفَنَبُذوهُ  ۥُتُمونَهُ تَكۡ  َو وۡ شۡ ٱوَ  مۡ ُظُهورِهِ  ءَ َوَرا ْ َتَ ۖ  اَثَمنٗ  ۦبِهِ  ا ٗ  َتُونَ يَـشۡ  َمـا َس فَبِـئۡ  قَلِـي
  .]١٨٧: ل عمرانآ[ ﴾١٨٧

 فــــإن , ممــــا أحدثــــه البابــــاوات ورجــــال الكنيــــسة بعــــده بــــريءٌ وكــــام  أن ديــــن املــــسيح
عـة املخالفـة ملـا كـان عليـه رسـول اهللا ه مـن الطـرق واملنـاهج املبتدَ باُعـاإلسالم بـريء ممـا أحدثـه أتْ 

ـــممـــا وقـــع مـــن ظلـــٍم مـــن بعـــض أمـــراء املـــسلمني حابته, وبـــريءٌ  وصـــ☺ رهم وْ  وَجـــ,امهم وحكَّ
ه عـىل  عىل رقاب وأموال املسلمني, فال ينبغي أن ُحيسب هـذا كلُّـطهم بغري حٍق  وتسلُّ ,وعدواهنم

 ,اإلسالم, مع أن السبب يف هذا االبتداع والظلم والعدوان والتسلط هو خمالفـة الكتـاب والـسنة
 أن ُتنـــسب هـــذه املخالفـــات إىل حُّ  وصـــحابته, فكيـــف يــِص ☺ كـــان عليــه الرســـول عـــّام واالبتعــاد 

  !?اإلسالم واإلسالم منها بريء
 ,ني باملــسلمنيتــسمِّ  أن ننظــر إىل اإلســالم مــن خــالل واقــع النــاس اليــوم املُ أِ اخلطــكــذلك مــن 

م, ال يمثلونــه  أو القــادة مــن العلــامء واحلكــام; ألن هــؤالء ال يمثلــون اإلســال,ســواء عامــة النــاس
بعـــه  وال يتّ ,بعــه عامـــة النــاسبعونـــه, ال يتّ ا; ألهنــم ال يتّ  وال ســـلوكً ,ا وال ُخُلًقــ, وال رشيعـــةً ,عقيــدةً 

  .بعه وليس من أهلهقادهتم, فكيف ُحيسب عىل اإلسالم من ال يتّ 
ده مــن كــل مــا أضــيف إليــه  وأن نجــرِّ ,ئ اإلســالم مــن أخطائنــا وعيوبنــا وخمالفاتنــاربِ  أن ُنــالبــد

ـ  ومـا.ا خـالف كتـاب اهللا وسـنة رسـولهمم ل اهللا بحفـظ دينـه فمـن الـسهل أن نعـرف مـا دام قـد تكفَّ
ا بـــام وجـــدوه مـــن أخطـــاء  ابتـــداع البـــرش, فـــال يفـــرح العلامنيـــون كثـــريً نْ  ديـــن اهللا ومـــا هـــو ِمـــنْ هـــو ِمـــ

 يف تــــرك العمــــل  يتخــــذوهنا ذريعــــةً عــــىل اإلســــالم, املحــــسوبني  مــــنأومــــن املــــسلمني, وخمالفــــات 
رتوا ــوا أن يـسـاولـــمهام حـالم, فـاه اإلسـم جتـوقفهـم لتربير مـهـ منةً ـاولــب اهللا وسنة رسوله, حمبكتا
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 تظــل أالعيــبهم مكــشوفة لكــل مــن ,وا عــن دواعــي رفــضهم رشيعــة اهللاـحثــــ ويب,قيقة علامنيــتهمـحــ
  .يزن األمور بميزان اهللا

 هنــج إخــواهنم العلامنيــني املنتــسبني ون لإلســالم اليــوم يــسريون عــىلعُ هــؤالء العلامنيــون املــدَّ 
ـــــ بِ ةِ ذَّ  الُقـــــوَ ذْ بعـــــون طـــــريقتهم َحـــــ ويتّ , ويقتفـــــون ُخطـــــاهم,لألديـــــان األخـــــرى  إن هـــــؤالء .)١(ةِ ذَّ الُق

ل مــن يــوم أُ يريــدون العلامنيــة بــديًال  ل إىل يــوم  عــن حكــم اهللا ورشيعتــه التــي مل ُتَبــدَّ زلــت ولــن ُتبــدَّ
هــــا, وإن قيــــاد والتــــسليم ألمــــر اهللا وحــــده يف احليــــاة كلِّ القيامــــة, فهــــم يرفــــضون االستــــسالم واالن

  .ط رجال الدين باسم الدينضون تسلُّ زعموا أهنم يرفُ 
 احلـــث عـــىل العلـــم والعـــدل  وال تعنـــير,فالعلامنيـــة ال تعنـــي رفـــض الظلـــم واالســـتبداد واجلـــوْ 

قي واحلضارة, ولكنها تعني رفض االلتزام بأمر اهللا وحده ته يف مجيـع  رشيعحتكيمِ رفض  و,والرُّ
كــون لــرشيعة تا أن جمــاالت احليــاة الــسياسية واالقتــصادية والثقافيــة وغريهــا, أي أهنــا تــرفض متاًمــ

 بأن تكون هـي املـصدر الوحيـد للحكـم والتـرشيع, فـال يكـون ,اهللا اهليمنة والسيادة فوق اجلميع
. يعــة اهللا فهــو باطــل مــا خيــالف رش يف التــرشيع إال بــإذن اهللا ويف إطــار رشيعتــه, وكــلُّ  احلــقَّ ألحــدٍ 

فسكم   .  واسألوا من شئتم من العلامنيني عن قولنا هذا, وستسمعون اجلواب بأ
 يف مجيـــع ,العلامنيـــة مـــنهج لتنظـــيم حيـــاة الفـــرد وعالقتـــه بـــاآلخرين واحليـــاة العامـــة للمجتمـــع

ن ا عـــ بعيـــدً , وغريهـــا, والقانونيـــة, واألخالقيـــة, واالجتامعيـــة, واالقتـــصادية,النـــواحي الـــسياسية
م, فــالعلامنيون ال يؤمنــون بــأن رشيعــة اهللا ملِزمــة لكــل البــرش, ســيادة رشع اهللا احلكــيم ودينــه القــيّ 

ه ال حيِ   ما خالفها باطـل, بـل يزعمـون أن حتكيمهـا يف هـذا الزمـان  أن خيالفها, وأن كّل  ألحدٍ لُّ وأ
نظــرهم, ربــام ح هلــذا الزمــان يف ال يناســب عــرص التطــور واحلــضارة والتكنولوجيــا, فهــي ال تــصلُ 

نـــب كتنظـــيم , أمـــا أن يكـــون هلـــا اهليمنـــة  العالقـــات الزوجيـــة واملـــرياث مـــثًال تـــصلح يف بعـــض اجلوا

                                                 

ة )١( تان متـساويتان, : الُقذَّ ة(الريـشة التـي توضـع يف مـؤخرة الـسهم, ولـه ُقـذَّ ِة بالُقـذَّ بعـوهم ): حـذو الُقـذَّ املـراد أهنـم اتَّ
  .وتشبَّهوا هبم حتى تساووا معهم كام تتساوى ريشتا السهم
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نــب احليــاة ة واملرجعيــة الوحيــدة فــال ُيعــرتف  وتكــون هلــا الــرشعيّ ,والــسيادة املطلقــة يف مجيــع جوا
تنكرون  عنـــدهم, يقولـــون ال دخـــل للـــدين يف الـــسياسة, ويـــس مرفـــوٌض  أمـــرٌ اة غريهـــا فهـــذبـــرشعيّ 

ا وحيتكمــوا إليهــا يف كــل صـــغري بــشدة أن يتقيــدوا بــرشيعة اهللا التــي ُرشعــت قبــل أربعـــة عــرش قرًنــ
ا  ويرون يف ذلك تقييـدً ,وكبري يف هذا الزمان, يستنكرون أن حيكموا هبا يف عالقاهتم ومعامالهتم

بقــــوانني تهم, ويــــستنكرون أن حيكمــــوا هبــــا يف عالقــــاهتم ومعــــامالهتم اخلارجيــــة املحكومــــة حلــــريّ 
  .عاملية

ـــه مـــن صـــنع البـــرش,  عون اإلســـالم يتعـــاملون مـــع ديـــن اهللا كأ إن هـــؤالء العلامنيـــني الـــذين يـــدَّ
ا كــام يتعامــل معــه إخــواهنم العلامنيــون اليهــود والنــصارى واملالحــدة, أوئلــك الــذين يؤمنــون متاًمــ

 دون ,ا ال يناســبه وإلغــاء مــ, ووضــع القــانون الــذي يناســبه, يف الــسلطةا طبيعًيــابــأن لإلنــسان حقــ
ـــ وب عنـــه يف التقيـــد بـــرشع إهلـــي, ولـــه أن يتنـــازل عـــن هـــذا احلـــق ملـــن يـــشاء, أو خيتـــار بنفـــسه مـــن ينُ

ممارسة السلطة, وهبذه العقيدة يتعاملون مع أحكام اهللا العـيل الكبـري, فـال يروهنـا ملِزمـة هلـم, بـل 
 رشط, ويزعمــون أهنــم هــم أحــرار يف اختيــار مــا يناســبهم ورفــض مــا ال يناســبهم مــن غــري قيــد وال

 وضـــــامن , وحتديـــــد واجبـــــاهتم,ليـــــسوا حمتـــــاجني إىل حكـــــم إهلـــــي ورشيعـــــة ربانيـــــة لتنظـــــيم حيـــــاهتم
 ورأي األغلبيـة , وجتـارهبم, وعلـومهم املاديـة,حقوقهم, ويرون أهنم قادرون من خالل عقوهلم

فــضل ممــا عــىل اختيــار النظــام واحلكــم الــذي يتامشــى مــع العــرص والتطــور والتكنولوجيــا بــصورة أ
  .رشعه اهللا سبحانه وتعاىل

 يف طلب مرضاة اهللا يف كل والعلامنيون ينظرون للحياة نظرة مادية بحتة, وليس هلم همٌّ 
 وَمجْع األموال من غري , والتمتع بشهواهتا وملذاهتا,هم املنافسة يف الدنياقول وعمل, وإنام مهُّ 

, وقيمة مز القوة والعزة والعلوّ مراعاة حلدود اهللا وحالله وحرامه, فاملال عندهم هو ر
, والدنيا عندهم ما هي إال فرصة للتمتع )من معه دوالر قيمته دوالر(اإلنسان بقيمة ما يملك, 

بامللذات والشهوات دون أي ضابط, ووّدوا لو أن الناس اهنمكوا يف شهواهتم وملذاهتم 
رََءيۡ  ﴿ :ا اسمه الدين, قال اهللا تعاىلونسوا شيئً 

َ
َ ٱ َمنِ  َت أ ٰ  ذَ تَّ ٰ  ۥَههُ إَِل نَت  هُ َهَو

َ
فَأ
َ
 هِ َعلَيۡ  تَُكونُ  أ
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 ً مۡ  ٤٣ َوكِي
َ
نَّ  َسُب َتۡ  أ

َ
كۡ  أ

َ
وۡ  َمُعونَ يَسۡ  َثَُهمۡ أ

َ
َّ  ُهمۡ  إِنۡ  قِلُونَۚ َيعۡ  أ ِ  ٱكَ  إ

َ
َضلُّ  ُهمۡ  بَۡل  مِ َعٰ نۡ ۡل

َ
 أ

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

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

ُ
  ئَِك أ

ۡ
ٰ َمأ ْ  بَِما لَّارُ ٱ ُهمُ َو  َكنُوا

ۡص  َونَاَدىٰٓ  ﴿ :  وقال,]٨− ٧ :يونس[ ﴾٨ ِسُبونَ يَكۡ 
َ
ۡص  لَّارِ ٱ ُب َحٰ أ

َ
  نَّةِ لَۡ ٱ َب َحٰ أ

َ
 نۡ أ

 ْ فِيُضوا
َ
ۡ ٱ ِمنَ  َناَعلَيۡ  أ ٓ ل وۡ  ءِ َما

َ
ا أ ۚ ٱ َرزَقَُكمُ  ِممَّ ُ ْ قَالُوٓ  َّ َ ٱ إِنَّ  ا َمُهَما َّ َ  َحرَّ ٰ لۡ ٱ َ ِينَ ٱ ٥٠ فِرِينَ َك  لَّ

ْ ٱ َُذوا تۡ  اَولَعِبٗ  اوٗ لَهۡ  دِيَنُهمۡ  تَّ نۡ ٱ ةُ َيوٰ لَۡ ٱ ُهمُ وََغرَّ ۚ لُّ ٰ  مَ وۡ ۡلَ ٱفَ  َيا ْ  َكَما ُهمۡ نَنَس ٓ  نَُسوا  َوَما َذاَهٰ  ِمِهمۡ يَوۡ  ءَ لَِقا
 ْ ٰ  َكنُوا       .]٥١−٥٠: عرافاأل[ ﴾٥١ َحُدونَ َيۡ  تَِناَي

ر هبـــا العلامنيـــون, ان بـــني نظـــرهتم ونظـــرة املـــسلم الـــذي يـــؤمن بعقيـــدة التوحيـــد التـــي يكُفـــفـــشتّ 
ــه عبــدٌ   ال ,هــالــق كلِّ  مــن عبوديــة اخل, عبــٌد هللا ال لغــريه, متحــررٌ  ولــيس اهلًإ املــسلم الــذي يــؤمن بأ

, إنـــام يعبـــد اهللا وحـــده خملـــًص ا وال حجـــرً د بـــًرش يعُبـــ ه, ويعتـــز  ويكُفـــ,ا لـــه الـــدينا ر بعبوديـــة مـــا ســـوا
ا  أن اختــــاره اهللا عبــــدً ا ومــــساءً ويفتخــــر بعبوديتــــه لــــرب الــــساموات واألرض, وحيمــــد اهللا صــــباًح 

َفَمن ﴿: ا, قـال اهللا تعـاىلوريض له اإلسالم دينًـ
َ
ٰ  َكنَ  أ َ ّبِهِ  ّمِن ةٖ بَّيِنَ  َ  ءُ ُسـوٓ  ۥَلُ  ُزّيِـنَ  َكَمـن ۦرَّ

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

 النــاس ا يف منزلــة العبوديــة هللا ســواء, وأن اهللا وحــده هــو ربُّ املــسلم يــؤمن بــأن النــاس مجيًعــ
ـ,ملك الناس إهل الناس, وله وحـده احلـق أن يـأمرهم وينهـاهم بـام يـشاء  لـيهمم عل هلـم وحيـرِّ  وحيلِّ

ـــ ـــه هـــو وحـــده ال غـــريه ;سلموا حلكمـــه يف كـــل شـــئون حيـــاهتممـــا يريـــد, والواجـــب علـــيهم أن ُي  أل
ا وال  مـا حيتاجونـه فيهـا ليعبـدوه وحـده, فعلـيهم أن يطيعـوه مجيًعـالذي وهب هلم هذه احلياة وكـلَّ 

اء إليه, عليهم أن  وهو غني عنهم وهم فقر, ألن نفع طاعته هلم ومرضة معصيته عليهم;وهيعُص 
بعــــوا رشيعتــــه يف كــــل  ويتّ , ويلتزمــــوا أحكامــــه,ا بكامــــل إرادهتــــم أن يعبــــدوه وحــــدهخيتــــاروا طوًعــــ

ة املعــــــامالت الداخليــــــة  ومنهــــــا شــــــؤون احلكــــــم والــــــسياسة واالقتــــــصاد وكاّفــــــ,شــــــؤون حيــــــاهتم
ــدوا ويعيــشوا حيــاة هنيئــة يف الــدنيا قبــل اآلخــرة إال بــذلك, فــاألمر واخلارجيــة, ولــن يــسعَ  ه هللا كلُّ

ـ;ري هللا وحـدهوحده كام له اخللـق وامللـك وحـده, األمـر الكـوين القـدَ  ـه رب هـذا الكـون كلِّ ه,  أل
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ر ـ فهـــو املعبـــود املطـــاع وحـــده يف الـــسامء واألرض, واألمـــ;واألمـــر التكليفـــي الـــرشعي هللا وحـــده
   . فهو مالك يوم الدين وحده;دهـاجلزائي هللا وح

نطق العقل السليم واحلكمة, وهذا ما يـشهد لـه الكـون هذه هي عقيدة اإلسالم, وهذا هو م
ــــ ه, ولكــــن العلامنيــــون مل هيتــــدوا هلــــذا وهــــم يزعمــــون أهنــــم دعــــاة العلــــم والتفكــــر واإلبــــداع, فــــام كلُّ

ُ ٱ ﴿:أبعدهم عن العلم واحلكمة, قال اهللا تعـاىل ِ  لِقُ َخٰ  َّ ٰ  َوُهوَ  ءٖۖ َشۡ  ُكّ َ َ  ِ  ٦٢ َوكِيلٞ  ءٖ َشۡ  ُكّ
 ُ َمٰ ٱ اِلدُ َمقَ  ۥلَّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َو

َ
ِينَ ٱوَ  ِضۗ ۡرۡل ْ  لَّ ٰ  َكَفُروا ِ ٱ ِت َي ْوَلٰٓ  َّ

ُ
ونَ َخٰـلۡ ٱ ُهـمُ  ئِـَك أ  قُـۡل  ٦٣ ِسُ

َفَغۡيَ 
َ
ِ ٱ أ َّ  

ۡ
ٓ ُمُروٓ تَأ عۡ  ّنِ

َ
َها ُبدُ أ يُّ

َ
 أعظـم مـن الـدعوة  فـأي جهـلٍ ,]٦٤−٦٢: الزمـر[ ﴾٦٤ ِهلُـونَ َجٰ لۡ ٱ أ

ئع اجلاهلني الضالني املنحرفني,خلبري العليمللخروج عن رشيعة اهللا احلكيم ا   . واستبداهلا برشا
 عـــىل عبوديـــة اهللا  القـــائمَ ,فالعلامنيـــة تـــرفض اإلســـالم بـــاملفهوم الـــصحيح الـــذي ارتـــضاه اهللا

 لـــسلطانه,  واإلذعـــانَ , املطلـــق ألمـــره والتـــسليمَ , رشيعتـــهحتكـــيمَ تـــرفض  و,هـــاوحـــده يف احليـــاة كلِّ 
ا وضـوابط ضـيقة تـسمح للفـرد أن ه حسب هواها, وجتعل له حـدودً فرسِّ غريِّ معنى اإلسالم وتُ وتُ 

  . عن رشيعتهذَ ينه ويأُخ يستسلم فيها هللا ويعمل بدِ 
 وال عالقـة ,هـا القلـبعالقة خاصة بـني اإلنـسان وخالقـه حملُّ : إن مفهوم الدين عند العلامنية

  . حياته يف معامالته وشؤون تأثريٍ هلا بواقع احلياة, فليس هلذه العالقة أيُّ 
فــق أهــواءهم, فــإذا تــم إلغــاؤه كدولــة فــالعلامنيون يقبَ  ــع أصــله عــىل مــا يوا لــون اإلســالم إذا متيَّ

. وكـــرشيعة وكمـــنهج حيـــاة, واقتـــرص فقـــط عـــىل بعـــض األخـــالق والعبـــادات فهـــو مقبـــول عنـــدهم
ِينَ ٱ إِنَّ  ﴿: لون بعض الدين ويكفـرون بأغلبيتـه, قـال تعـاىلفهم يقبَ  ِ  ُفُرونَ يَكۡ  لَّ ِ ٱب  ۦَورُُسـلِهِ  َّ

ن َوُيرِيُدونَ 
َ
ْ  أ ِ ٱ َبۡيَ  ُيَفّرِقُوا ن َوُيرِيـُدونَ  ٖض بِـَبعۡ  ُفرُ َونَكۡ  ٖض بَِبعۡ  ِمنُ نُؤۡ  َوَيُقولُونَ  ۦَورُُسلِهِ  َّ

َ
 أ

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

َ
ٰ لِلۡ  نَاَتـدۡ َوأ ِهيٗنـ اابٗ َعـذَ  فِـرِينَ َك  امُّ

َفُتؤۡ  ﴿:  وقـال ,]١٥١−١٥٠:النـساء[ ﴾١٥١
َ
 َفَمـا ٖضۚ بَِبعۡ  ُفُرونَ َوتَكۡ  بِ ِكَتٰ لۡ ٱ ِض بَِبعۡ  ِمُنونَ أ

 ٓ ٰ  َعُل َيفۡ  َمن ءُ َجَزا َّ  ِمنُكمۡ  لَِك َذ ِ ِ َيـوٰ لَۡ ٱ ِف  يٞ ِخـزۡ  إ نۡ ٱ ة ۖ لُّ ٰٓ  يُـَردُّونَ  َمـةِ قَِيٰ لۡ ٱ مَ َوَيـوۡ  َيـا َ ِ َشـدِّ  إ
َ
 أ

ُ ٱ َماوَ  َعَذاِبۗ لۡ ٱ َّ  ٰ ا فِلٍ بَِغ   .]٨٥ :البقرة[ ﴾َملُونَ َتعۡ  َعمَّ
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فـن اهللا ما يـذون من ديــأخـوهم ي  ىلـاكم عــوى هو احلـاهلـها, فـفلـاـا خيـون مق أهواءهم ويردُّ ـوا
فََرَءيۡ  ﴿ :دين اهللا وليس العكس, قال اهللا تعاىل

َ
َذَ ٱ َمنِ  َت أ ٰ  تَّ ٰ  ۥَههُ إَِل َضلَّهُ  هُ َهَو

َ
ُ ٱ َوأ َّ  ٰ َ  مٖ ِعلۡ  َ

ٰ  وََخَتمَ  َ ٰ  وََجَعَل  ۦبِهِ َوقَلۡ  ۦعِهِ َسمۡ  َ َ َ  ِ ِۚ ٱ دِ َبعۡ  ِمنۢ  ِديهِ َيهۡ  َفَمن َوةٗ ِغَشٰ  ۦبََصِه َّ  َ فَ
َ
ُرونَ  أ  تَـَذكَّ

ْ يَسۡ  لَّمۡ  فَإِن ﴿: قـال تعـاىلو ,]٢٣ :اجلاثيـة[ ﴾٢٣ نََّما لَمۡ عۡ ٱفَ  لََك  َتِجيُبوا
َ
ۡهـ يَتَّبُِعـونَ  أ

َ
ٓ أ  َوَمـنۡ  ُهمۚۡ ءَ َوا

َضــلُّ 
َ
ــنِ  أ ـٰـ تََّبــعَ ٱ ِممَّ ــۡيِ  هُ َهَو ــنَ  ىُهــدٗ  بَِغ ِۚ ٱ ّمِ َ ٱ إِنَّ  َّ ٰ ٱ مَ َقــوۡ لۡ ٱ ِديَيۡهــ َ  َّ  ﴾٥٠ لِِمــيَ لظَّ
ِينَ ٱ تََّبعَ ٱ بَلِ  ﴿: , وقـال]٥٠:القـصص[ ْ َظلَُموٓ  لَّ هۡ  ا

َ
ٓ أ َضـلَّ  َمنۡ  ِديَيهۡ  َفَمن مٖۖ ِعلۡ  بَِغۡيِ  َءُهمَوا

َ
ۖ ٱ أ ُ َّ 

ٰ  ّمِن لَُهم اَومَ  بـون , أال تـرى ]٢٩ :الـروم[ ﴾٢٩ ِصِينَ نَّ  , والتفـسريَري  والـِس  كتـب الفقـهيفكيـف ينقِّ
فـون  عـن متـشابهٍ ا بحًثـلكـنا عـن اهلـدى والنـور, و ال بحثً ,لكتاب والسنةويقلِّبون صفحات ا  حيرِّ

  .      سالمصبغ كفرهم بصبغة اإل ويُ ,د باطلهم ليؤيِّ ;ِزلونه عىل غري واقعه وُينْ ,معناه
ا  واحـدً ا مـن أحكـام اهللا ولـو حكـًام  شـيئً ومن املعلوم باالضطرار من دين اإلسالم أن مـن ردّ 

ام ردَّ  ام كــذَّ ب بــيشءٍ , ومــن كــذَّ ر بدينــه مجلــةً َفــهــا وكَ  أحكــام اهللا كلَّ فكــأ ــ مــن الــدين كــأ , هِ ب بــه كلِّ
ام طعن يف الدين كلِّ  واحدٍ ومن طعن يف حكمٍ   يرض بحكم اهللا فـام ريض ه, ومن مل من الدين كأ

ــــبــــاهللا ربــــ   واحــــدٍ , ومــــن ريض بحكــــمٍ  رســــوًال ☺ ا وال ريض بمحمــــدٍ ا وال ريض باإلســــالم دينً
  . أكثر الناس ال يعلمونا, ولكنّ  عن حكم اهللا فقد ريض بالكفر دينً بديًال 

  .العلامنية وحق الترشيع
عـــد والـــضوابط والقـــوانني التـــي تبـــ:املقـــصود بالتـــرشيع  احلـــالل واحلـــرام, ّني  هـــو وضـــع القوا

واألحكـــام واملعـــامالت, واحلـــدود والعقوبـــات, التـــي يلتـــزم هبـــا النـــاس يف تنظـــيم شـــئون حيـــاهتم 
 وحتديــــد واجبــــاهتم والقيــــام هبــــا, هــــذه ,بمجاالهتــــا املختلفــــة لــــضامن حقــــوقهم واملحافظــــة عليهــــا

ل بمجموعها املنهج الذي يضبط حياة الناس والنظام الذي حيكُ    .هممالترشيعات تشكِّ
 اهللا وحــده صــاحب امللــك والــسيادة يف الكــون ا يف عقيــدة اإلســالم فالتــرشيع املطلــق حــقٌّ أّمــ

ـــ زلـــه يف كتابـــه وســـنَّه رســـوله هـــو الـــرشع واملـــنهجكلِّ ـــ,ه, فـــام أ  ,ه والـــدين الـــذي جيـــب اإليـــامن بـــه كلِّ
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 روج عنه, وليس ألحدٍ ـا اخلدً ـع أحـها, وال يسـلِّ ـاة كـام إليه يف احليـكـ واالحت,هـ والتسليم ل,بولهوقَ 
ع أحكامً     .ا وقوانني من عند نفسه بغري إذن اهللاأن يرشِّ

م مــه, والــدين مــا رشعــه, ال حْكــه, واحلــرام مــا حرّ فالواجــب مــا أوجبــه اهللا, واحلــالل مــا أحّلــ
مــــه, ولــــيس حلكْ ب مــــه, وال معّقــــمــــه, وال نظــــري حلكْ مــــه, وال أعــــدل وال أحــــسن مــــن حكْ إال حكْ 

فــسهم بعــد تــرشيعه, بــل علــيهم ابالنــاس حاجــة ألن يــرش  وردِّ مــا ,بــاع رشيعتــه وحتكيمهــاتّ عوا أل
ْ دۡ ٱفَ  ﴿:  وكِره من كِره, قال تعـاىل,تنازعوا فيه إليها, ريض من ريض َ ٱ ُعوا  ّلِيـنَ ٱ َلُ  لِِصيَ ُمۡ  َّ

ٰ لۡ ٱ َكرِهَ  َولَوۡ  َهاَيٰٓ  ﴿: , وقـال ]١٤ :غـافر[ ﴾١٤ فُِرونَ َك يُّ
َ
ِينَ ٱ أ ْ َءاَمُنو لَّ ْ دۡ ٱ ا لۡ ٱ ِف  ُخلُـوا  مِ لـّسِ

َ  فَّةٗ َكآ ْ  َو ٰ  تَتَّبُِعوا يۡ ٱ تِ ُخُطَو بِيٞ  َعُدوّٞ  لَُكمۡ  ۥإِنَّهُ  نِۚ َطٰ لشَّ   .]٢٠٨: البقرة[ ﴾٢٠٨ مُّ
 والتـرشيع املطلـق هللا , والتحريم, والتحليل, والنهي,ا العلامنيون فال يؤمنون بأن األمروأمّ 

ه, بــل  واالتّ , والطاعــة,امالعــيل الكبــري, وال يؤمنــون بــأن االحتكــ بــاع لــرشع اهللا وحــده دون ســوا
ــدادً  بعــوهنم يف خمالفــة ديــن اهللا, , ويتخــذون مــن دونـه أوليــاء يطيعــوهنم ويتّ اجيعلـون هللا رشكــاء وأ

فــــسهم احلــــق يف التــــرشيع مــــع خــــالق الــــسموات واألرض أو مــــن دونــــه, وأن رشيعــــة  ويــــرون أل
هـا يف حيـاهتم, ويؤمنـون بـأن  احلـق املطلـق يف  غري ملِزمة هلم, وال يرضون بتحكيماخلالق

ئع ,مــهر الدســتور والقــانون الــذي حيكُ احلكــم والــسلطة والــسيادة للــشعب, هــو الــذي يقــرّ   والــرشا
ًمــالتــي تناســبه, مــا حيّلــ مــه هــو احلــرام وإن كــان يف ا, ومــا حيرّ ه هــو احلــالل وإن كــان يف ديــن اهللا حرا

د ومنــه يــستمد القــانون رشعيتــه وقداســته, والدســتور , ورأي األغلبيــة هــو الــسائديــن اهللا حــالًال 
ه  ه الــشعب لــه الــسيادة العليــا التــي ال ســيادة فوقهــا, وهــو املهــيمن واحلــاكم عــىل مــا ســوا الــذي ُيقــرُّ
ولــــو كــــان حكــــم اهللا, وال ُيعمــــل بــــرشيعة اهللا إال يف حــــدود مــــا يــــسمح بــــه الدســــتور, فــــأي كفــــر 

  ! وطغيان عىل اهللا أعظم من هذا?
التـــرشيع, والعـــرف, ومبـــادئ :  جيعلـــون املـــصادر الرســـمية للقـــانون الوضـــعي هـــي مـــاوعـــادةً 

عــد العدالــة, ومبــادئ القــانون العــام, عــىل اخــتالف تر هــا وأولويتهــا تيبالــرشيعة اإلســالمية, وقوا
  .بني نظام وآخر
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َفَغۡيَ  ﴿: قال اهللا تعاىل
َ
ِ ٱ دِيـنِ  أ ۡسـ ۥٓ َوَلُ  ُغـونَ َيبۡ  َّ

َ
َمٰ ٱ ِف  َمـن لَمَ أ ٰ لـسَّ  ٱوَ  تِ َو

َ
 ٗع َطـوۡ  ِض ۡرۡل

 أفغـري طاعـة اهللا يلتمـسون ويريـدون, ولـه وحـده ,]٨٣: ل عمـرانآ[ ﴾٨٣ َجُعـونَ يُرۡ  هِ َلۡـ اهٗ َوَكرۡ 
خضع من يف الساموات واألرض وأقـّر لـه بالعبوديـة وانقـاد لـه بالطاعـة, وإليـه يـا مـن تبتغـون غـري 

 ,جـازيكم بـأعاملكمريون بعـد ممـاتكم, فمُ ِص عـون وَتـرجِ ا تَ ا ونظاًمـكم خالقكم ورشيعتـه منهًجـُح 
فـــسكم اخرتمتـــوه دينًــكم عــّام لُ وســائِ   فََوَرّبـِــَك  ﴿: ا حليـــاتكم, قــال اهللا تعـــاىلا ونظاًمــ ومنهًجــ,ا أل
ۡجَ  لَنَُّهمۡ  َٔ لَنَۡس 

َ
ـا ٩٢ عِيَ أ ْ  َعمَّ  ُيَنـادِيِهمۡ  مَ َوَيـوۡ  ﴿: الـــــ وق,]٩٣−٩٢: احلجـر[ ﴾٩٣ َملُـونَ َيعۡ  َكنُـوا

يۡ  َفَيُقوُل 
َ
ٓ  نَ أ َك ِينَ ٱ ءِيَ ُشَ ِينَ ٱ قَاَل  ٦٢ ُعُمونَ تَزۡ  ُكنُتمۡ  لَّ ٓ َهٰٓـ َربََّنـا ُل َقـوۡ لۡ ٱ ِهمُ َعلَـيۡ  َحـقَّ  لَّ َ  ءِ ُؤ

ِينَ ٱ غۡ  لَّ
َ
ٓ َويۡ أ غۡ  َنا

َ
ۖ َغَويۡ  َكَما ُهمۡ َنٰ َويۡ أ   َنا

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

ٓ ُشَ  ْ يَسۡ  فَلَمۡ  ُهمۡ فََدَعوۡ  َءُكمۡ َك ْ  لَُهـمۡ  َتِجيُبوا ُوا
َ
نَُّهـمۡ  لَـوۡ  َعـَذاَبۚ لۡ ٱ َوَرأ

َ
ْ  أ  مَ َوَيـوۡ  ٦٤ َتـُدونَ َيهۡ  َكنُـوا

ٓ  َفَيُقـوُل  ُيَنادِيِهمۡ  َجۡبـ َمـاَذا
َ
ۡ ٱ ُتمُ أ ـتم جميبـون? لـن جيـدوا .]٦٥−٦٢: القـصص[ ﴾٦٥ َسـلِيَ ُمرۡ ل  فـام أ

بً   ٱ ِهمُ َعلَيۡ  َفَعِمَيۡت  ﴿:ل اهللا تعـاىل وإنام األمر كام قا.اجوا
َ
ٓ ۡل ٓ  َ  َفُهمۡ  َمئِذٖ يَوۡ  ءُ َبا  ﴾٦٦ َءلُونَ يَتَـَسا

ًبــة حيتّجــيــت علــيهم احلجــة, فلــم جيــدوا حّجــمِ  عَ ,]٦٦: القــصص[ ا جييبــون بــه, ممــا ون هبــا, وال جوا
ـه ال;اص, فسكتوا ومل يـسأل بعـضهم بعـًض لَ  وَخمْ تكون هلم به نجاةٌ  قنـوا بأ  حجـة هلـم وال  ألهنـم أ

يۡ  ُيَنادِيِهمۡ  مَ َوَيوۡ  ﴿: هللاذر, قال اعُ 
َ
ٓ  نَ أ َك ْ قَالُوٓ  ءِيُشَ ٰ  ا  َوَضـلَّ  ٤٧ َشـِهيدٖ  ِمن َماِمنَّا َك َءاَذنَّ

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

 .العلامنية والرشعية الدولية
االحتكــــام وااللتــــزام بــــالقوانني العامليــــة التــــي قامــــت بوضــــعها : ملقــــصود بالــــرشعية الدوليــــةا

سة ملنظمة األمم املالدول   ملعـايري وأعـراف ومـصالح ا ُرشعـت ِوْفًقـ, هـذه القـوانني)١(تحدةاملؤسِّ
                                                 

ـــشأهتا الـــدول الكـــربى الكـــافرة بعـــد انتـــصارها يف احلـــرب العامليـــة الث )١( انيـــة, الغايـــة منهـــا محايـــة هـــي منظمـــة عامليـــة أ
مـــصاحلها, والـــسيطرة عـــىل العـــامل, والـــدفاع عـــن مبـــادئ العلامنيـــة, واالجـــتامع عـــىل حماربـــة كـــل مـــن يقـــف ضـــدها; 

 .لتكون السيادة هلا وحدها
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 وبـــْسط نفوذهـــا وســـيطرهتا, الغـــرض مـــن , وضـــامن مـــصاحلها, لتحقيـــق رغباهتـــا;الـــدول الكـــربى
 وتكــــون هلــــا ,كــــم عالقــــات الــــدول يف العــــامل يف الــــسلم واحلــــرب أن َحت :لتــــرشيعاتوضــــع هــــذه ا

 منهــا األحكــام »الــرشعية الدوليــة«املرجعيــة األوىل يف كــل قــضية مــن قــضايا العــامل, حيــث تــستمد 
  . وتستند إليها يف اخلالفات والنازعات,والقرارات

مــــون العلامنيــــون يؤمنــــون هبــــذه الــــرشعية الدوليــــة, ويــــدعون الحرتامهــــ ا وااللتــــزام هبــــا, وحيرِّ
 ولـذلك تـراهم ;م عندهم أو انتهاك حدودها, وهي القانون املعظّ , أو معارضتها,اخلروج عليها

يــِصفون القــرارات التــي ختــرج مــن املنظمــة العامليــة بأهنــا رشعيــة, وكــل مــا خيالفهــا فلــيس بــرشعي 
  .عندهم ولو كان من دين اهللا ورشعه

ـــه ال ُيـــسمح أليِّ ومعلـــومٌ  حـــةً   أ  دولـــة الـــدخول يف عـــضوية األمـــم املتحـــدة حتـــى تعلـــن رصا
 والتـسليم لـه, فكـل دولـة عـضو يف هيئـة األمـم املتحـدة تعتـرب مؤمنـة , واحرتامـه,التزامها بميثاقهـا
فقتها عليه, العرتافها به;هبذا الطاغوت   . واحتكامها إليه, وموا

 فهـــي ,»الـــرشعية الدوليـــة«وال عجـــب أن يـــؤمن العلامنيـــون املنتـــسبون لإلســـالم بـــام يـــسمونه 
  . وغريهمزعامء اليهود والنصارى والشيوعينيقرارات إخواهنم الرافضني لدين اهللا من 

 مل يــأذن بــه اهللا, وال يتحــاكم إليــه, ويــؤمن بــأن احــرتام الــرشعية أمــا املــسلم فــال يعــرتف بــرشعٍ 
َــمۡ  ﴿:  تعــاىل بــه, قــال اهللا إىل الطــاغوت وإيــامنٌ الدوليــة وميثاقهــا والتحــاكم إليــه حتــاكمٌ  ل

َ
ــرَ  أ َ  تَ ِ  إ

ِينَ ٱ نَُّهمۡ  ُعُمونَ يَزۡ  لَّ
َ
ْ  أ ٓ  َءاَمُنوا نزَِل  بَِما

ُ
ٓ  َك إَِلۡ  أ نزَِل  َوَما

ُ
ن يُرِيـُدونَ  لِـَك َقبۡ  ِمـن أ

َ
ْ َيَتَحـاَكُموٓ  أ َ  ا ِ  إ

ٰ ٱ ِمـُروٓ  َوقَدۡ  ُغوتِ لطَّ
ُ
ْ أ ن ا

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

َ
ٰ  يُـِضلَُّهمۡ  أ ۢ َضـَل  ﴾٦٠ ابَعِيـدٗ  َ

  .]٦٠:النساء[
ِينَ ٱ إِنَّ  ﴿: وقـال اهللا تعـاىل ْ رۡ ٱ لَّ وا ٰٓ  تَدُّ َ دۡ  َ

َ
ٰ أ َ  َما دِ َبعۡ  ّمِنۢ  رِهِمَب ۡ ٱ لَُهمُ  تَبَيَّ يۡ ٱ ُهـَدىل  نُ َطٰ لـشَّ

َل  مۡ  لَُهمۡ  َسوَّ
َ
ٰ  ٢٥ لَُهمۡ  َلٰ َوأ نَُّهمۡ  لَِك َذ

َ
ْ  بِأ ِينَ  قَالُوا ْ  لِلَّ َل  َمـا َكرُِهـوا ُ ٱ نَـزَّ  ِض َبۡعـ ِف  َسـُنِطيُعُكمۡ  َّ

 ٱ
َ
ُ ٱوَ  رِۖ مۡ ۡل تۡ  إَِذا َف فََكيۡ  ٢٦ ارَُهمۡ إِۡسَ  لَمُ َيعۡ  َّ ۡ ٱ ُهمُ تَوَفَّ دۡ  وُُجـوَهُهمۡ  ُبونَ يَۡضِ  ئَِكةُ َمَلٰٓ ل

َ
 ٢٧ َرُهمۡ َبٰـَوأ

 ٰ نَُّهمُ  لَِك َذ
َ
ْ ٱ بِأ َبُعوا ٓ  تَّ سۡ  َما

َ
َ ٱ َخَط أ َّ  ْ ٰ رِۡضـ َوَكرُِهوا حۡ  ۥنَهُ َو

َ
عۡ  َبَط فَـأ

َ
 ,]٢٨−٢٥ :حممـد[ ﴾٢٨ لَُهـمۡ َمٰ أ
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َهاَيٰٓ  ﴿: وقـال يُّ
َ
ِينَ ٱ أ ْ َءاَمُنوٓ  لَّ ْ  إِن ا ِيـنَ ٱ ّمِـنَ  افَرِيٗقـ تُِطيُعـوا ْ  لَّ وتُـوا

ُ
 دَ َبۡعـ يَـُردُّوُكم َب ِكَتٰـلۡ ٱ أ

      .]١٠٠: ل عمرانآ[ ﴾١٠٠ فِرِينَ َكٰ  نُِكمۡ إِيَمٰ 

 .هللاما أنزل اغري العلامنية واحلكم ب
 أحكام اهللا وترشيعاته وأحكـام رسـوله  هللا حيتِّم عليه أن يتلقى كلَّ إسالمه املسلم يعرف أن

ة نفــسه م هبــا ويتحــاكم إليهــا يف خاّصــبالتــصديق والقبــول والرضــا والتــسليم واالنقيــاد, وأن حيُكــ
قـد ا ألحكامـه, ثـم هـو مه ورشيعته مـصدرً ويف مجيع معامالته وشئون حياته, وأال يتخذ غري حكْ 

ـــزل اهللا ,  أو كثـــريةٌ  حلـــدوده قليلـــةٌ  وجتـــاوزاٌت , ألحكـــام اهللاٌت قـــع منـــه خمالفـــات وقـــد ال حيكـــم بـــام أ
فــه بذنبــه,معــصية منــه مــع بقــاء أصــل اإليــامن عنــده  ا , فــال يكــون كــافرً  أو جهــًال , خطــأً  أو, مــع اعرتا

 مــــن أحكــــام اهللا ورســــوله, بــــل يعتقــــد وجــــوب ا, فهــــو ال جييــــز لنفــــسه وال لغــــريه خمالفــــة يشءٍ ثابًتــــ
 منهــا, ا منهــا, وال يــستهني هبــا, وال يــرفض العمــل بــيشءٍ هــا, وال ينكــر شــيئً هــا والعمــل هبــا كلِّ باعاتّ 

ل زلـت, وال يقبـل رشًعـ بـل يـؤمن هبـا كلِّ , منهاويغريِّ يف يشءٍ  وال يبدِّ  وال ,ا مل يـأذن بـه اهللاهـا كـام أ
ل عـن حكـم اهللا دِ  يْعـا غـري رشيعـة اهللا, والمـه مـصدرً م إليـه, وال يتخـذ حلكْ اكَ  وال يتَحـ,م بـهحيُكـ

م اهللا يكون تأثيمه عـىل حـسب الـسبب الـذي جعلـه خيـالف حكـم اهللا, إىل غريه; فإذا خالف حكْ 
 فـال إثـم عليـه, وإن كـان عـن تقـصري منـه يف طلـب حكـم  مـن غـري تقـصريٍ  وجهـلٍ إن كان عـن خطـأٍ 

 مـــع إقـــراره اادً  ال اعتقـــعمـــًال ا املخالفـــة ه فإثمـــه عـــىل حـــسب تقـــصريه, أو كـــان متعمـــدً اهللا مـــن حمّلـــ
ــزل اهللا أهنــا كفــر دون كفــر, أي كفــر أصــغر ,بذنبــه  فهــذا هــو الــذي يقــال عــن خمالفتــه للحكــم بــام أ

 ولكنــه مــن كبــائر الــذنوب دون الــرشك, وال ينطبــق عليــه مــن كــل وجــه قولــه ,غــري خمــرج مــن امللــة
ٓ  ُكمَيۡ  لَّمۡ  َوَمن ﴿: تعـاىل نَزَل  بَِما

َ
ُ ٱ أ ْوَلٰٓ  َّ

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

 عن رشع اهللا, فقـد موا برشع غري اهللا بديًال  غريه, أو حكَ استبدلوا بحكم اهللا حكمنزلت فيمن 
اِء بْـِن َخزٍِب،  يف قـضية الزنـا, ☺ذكروا يف سبب نزوهلا قصة اليهود وجميئهم للنبي  َعـِن الْـرَبَ
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ًما نِ ☺ُمرَّ بَلَ اجَّيِبِّ : قَاَل  ـُدوَن َحـدَّ «: ، َفَقاَل ☺ جَمْلُوًدا، فََدَخُهْم )١(يَُهوِديٍّ حُمَمَّ َهَكَذا جَتِ
ِ يِف ِكتَابُِكْم؟ ا ِ «: َغَعْم، فََدَخ رَُجًال ِمْن ُعلََمائِِهْم، َفَقاَل :  قَالُوا،»الزَّ نْـُشُدَك بِـابَّ

َ
نْـَزَل أ

َ
ِي أ

َّ  ا
َهَكَذا جَتِ 

َ
، أ َ ِ يِف ِكتَابُِكمْ احكَّْوَراَة بَلَ ُمو ا نََّك نََشْدتيَِن بَِهـَذا : قَاَل » ُدوَن َحدَّ الزَّ

َ
َال، َولَْوَال ك

َخـْذنَا 
َ
يَف تََرْكنَاُه، َوإَِذا أ ِ

َخْذنَا الرشَّ
َ
افِنَا، فَُكنَّا إَِذا أ رْشَ

َ
ُدُه الرَّْجَم، َولَِكنَُّه َكرُثَ يِف أ ْخرِبَْك، جَنِ

ُ
لَْم أ

َقْمنَا َعلَ 
َ
ِعيَف أ ، قُلْنَاالضَّ يِف َوالْوَِضـيِع، : يِْه احْلَدَّ ِ

ٍء نُِقيُمـُه بَلَ الـرشَّ ْ َ َيَعالَْوا فَلْنَْجتَِمـْع بَلَ 
 ِ ْ «: ☺ فََجَعلْنَا احكَّْحِميَم َواجْلَْتَ َماَكَن الرَّْجِم، َفَقاَل رَُسوُل ابَّ ْمـَرَك لَّ ال

َ
ْحيَـا أ

َ
ُل َمْن أ وَّ

َ
ِّ أ

ُهمَّ إِ
َماتُوهُ 

َ
نَْزَل اهللاُ  ،»إِْذ أ

َ
َمَر بِِه فَرُِجَم، فَأ

َ
َهاَيٰٓ ﴿ : فَأ يُّ

َ
ِيـنَ ٱ ُزنَك َيۡ  َ  لرَُّسوُل ٱ أ  ِف  رُِعونَ يُـَسٰ  لَّ

ِينَ ٱ ِمنَ  رِ ُكفۡ لۡ ٱ ْ قَالُوٓ  لَّ فۡ  َءاَمنَّا ا
َ
ٰ بِأ ِينَ ٱ َوِمنَ  قُلُوُبُهمۛۡ  ِمنتُؤۡ  َولَمۡ  هِِهمۡ َو ْۛ  لَّ ٰ  َهاُدوا  َكِذِب لِلۡ  ُعونَ َسمَّ

 ٰ   لَمۡ  َءاَخرِينَ  اٍ لَِقوۡ  ونَ عُ َسمَّ
ۡ
وتِيـُتمۡ  إِنۡ  َيُقولُـونَ  ۦۖ َمَواِضعِهِ  دِ َبعۡ  ِمنۢ  َكِمَ لۡ ٱ ُيَّرِفُونَ  تُوَكۖ يَأ

ُ
 َذاَهٰـ أ

ْۚ حۡ ٱفَ  هُ تَوۡ تُؤۡ  لَّمۡ  ن فَُخُذوهُ  ًدا : ، َفُقوُل ]٤١: دة املائ[ ﴾َذُروا َمَرُكْم بِـاحكَّْحِميِم ☺اْثتُوا حُمَمَّ
َ
، فَإِْن أ

ُ َواجْلَ  نَْزَل ابَّ
َ
ْفتَاُكْم بِالرَّْجِم فَاْحَذُروا، فَأ

َ
ٓ  ُكمَيۡ  لَّمۡ  َوَمن ﴿ : َيَعاىَل ْتِ فَُخُذوُه، َوإِْن أ نـَزَل  بَِما

َ
 أ

ُ ٱ ْوَلٰٓ  َّ
ُ
ٰ لۡ ٱ ُهمُ  ئَِك فَأ ٓ  ُكمَيۡ  لَّمۡ  َوَمن ﴿ ،]٤٤: دة املائ[ ﴾فُِرونَ َك نـَزَل  بَِمـا

َ
ُ ٱ أ ْوَلٰٓ  َّ

ُ
 ُهـمُ  ئِـَك فَأ

ٰ ٱ ٓ  ُكــمَيۡ  لَّــمۡ  َوَمــن  ﴿،]٤٥:دة املائ[ ﴾لُِمــونَ لظَّ نــَزَل  بَِمــا
َ
ُ ٱ أ ْوَلٰٓ  َّ

ُ
 ﴾ِسُقونَ َفٰــلۡ ٱ ُهــمُ  ئـِـَك فَأ

اِر لُكَُّها ]٤٧:دة املائ[   .)٢(يِف الُْكفَّ
ـــفـــون أن حـــدَّ ون بجريمـــة الزنـــا, ويعرِ فـــاليهود مقـــرُّ  ولكـــنهم ب هـــو الـــرجم,  اهللا يف الـــزاين الثيِّ

, وصـار هـو املعمـول بـه عنـدهم )اجللـد والتحمـيم(حكـم غـري اهللا ) الرجم(استبدلوا بحكم اهللا 
 عن حكم اهللا, وهذا هو الكفر األكـرب املنـاقض لإليـامن بـاهللا ودينـه ورسـوله, مـن فعلـه فهـو بدًال 

 ;ه ذلـــك أو مل يـــستحلّ  ســـواء اســـتحّل ,مـــن الكـــافرين وإن كـــان يـــزعم اإلســـالم ويـــتلفظ الـــشهادتني
  . آخره كفرٌ  جوازِ  واعتقادُ ,ألن هذا الفعل نفسه كفرٌ 

                                                 

ــ )١( , وهــو الرمــاد والفحــم مْ مَ ه بــاحلُ  وجُهــادً  أي مــسوَّ )يم بمعنــى التــسويدِمــحْ بالتــشديد اســم مفعــول مــن التَ : (ًام حممَّ
  .ل ما احرتق من الناروك

   . رواه مسلم)٢(
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هــــا, ورفــــض ا عــــىل رفــــض االحتكــــام هللا وحــــده يف احليــــاة كلِّ  تقــــوم أساًســــفهــــيأمــــا العلامنيــــة 
ئـع املـرشعني التسليم املطلق ألمره, ورفض حتكيم رشيعته, وتتخذ مـن  القـوانني الوضـعية ورشا

فَُحۡكــ ﴿:  عـن حكــم اهللا, قـال تعـاىلمـن دون اهللا التـي هـي حكــم اجلاهليـة بـديًال 
َ
ــةِ َجٰ لۡ ٱ مَ أ  ِهلِيَّ

حۡ  َوَمنۡ  ُغونَۚ َيبۡ 
َ
ِ ٱ ِمنَ  َسنُ أ  لَّـمۡ  َوَمن ﴿:  وقـال ,]٥٠: دة املائ[ ﴾٥٠ يُوقُِنونَ  اٖ ّلَِقوۡ  امٗ ُحكۡ  َّ

ٓ  ُكمَيۡ  نَزَل  بَِما
َ
ُ ٱ أ ْوَلٰٓ  َّ

ُ
ٰ لۡ ٱ ُهمُ  ئَِك فَأ لَـمۡ  ﴿: وقـال ,]٤٤ :دة املائ[ ﴾٤٤ فُِرونَ َك

َ
َ  تَـرَ  أ ِ ِ ٱ إ  يـنَ لَّ

نَُّهمۡ  ُعُمونَ يَزۡ 
َ
ْ  أ ٓ  َءاَمُنوا نزَِل  بَِما

ُ
ٓ  َك إَِلۡ  أ نزَِل  َوَما

ُ
ن يُرِيُدونَ  لَِك َقبۡ  ِمن أ

َ
ْ َيَتَحاَكُموٓ  أ َ  ا ِ ٰ ٱ إ  ُغـوتِ لطَّ

ِمُروٓ  َوقَدۡ 
ُ
ْ أ ن ا

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

َ
ٰ  يُـِضلَُّهمۡ  أ ۢ َضـَل  ,]٦٠ :النـساء[ ﴾٦٠ ابَعِيـدٗ  َ

ئـــع البـــرشي ه مـــن رشا الـــذين ال يرجعـــون يف حكمهـــم  ,رتكـــون حكـــم اهللا ويتحـــاكمون إىل مـــا ســـوا
عها , وتــــرشيعهم إىل كتــــاب اهللا وســــنة رســــوله ئع الوضــــعية طــــاغوت, ومــــرشِّ فــــالقوانني والــــرشا

ا حلكمـــــــه طـــــــاغوت, واملتحـــــــاكم إليهــــــا كـــــــافر بـــــــاهللا مـــــــؤمن طــــــاغوت, والـــــــذي يتخـــــــذها مــــــصدرً 
   .بالطاغوت
ظمـــةوكـــل  ظمـــة طاغوتيـــة علامنيـــة التـــياأل ـــم رشيعـــة اهللا هـــي أ  ســـواء تركـــت حتكـــيم , ال حتكِّ

يــةً عيالــرش ا مــن  الــرشيعة اإلســالمية مــصدرً ا, فاختــاذ أحكــامِ ت بعــًض لــ أو تركــت بعــضها وقبِ ,ة كلِّ
ــزل اهللا ُحْكــًام أحــد مــصادر القــانون ال ُيعــدُّ  ئــع البــرش ; بــام أ  ألهنــم يــساوون بــني رشيعــة اهللا ورشا

نينهم وأعـــ ـــوقـــوا هـــا ورفـــض مـــا ه وحتكيمـــه يف احليـــاة كلِّ رافهم, وال يوحـــدون اهللا بقبـــول رشعـــه كلِّ
 عليــه يف جملـــس بعـــد أن ُطــرح للتــشاورلــوه مــن رشيعـــة اهللا هــو مــا وافــق أهــواءهم خالفــه, ومــا قبِ 

  . االستفتاء كغريه من الترشيعات الوضعية عىلَض رِ  وعُ ,الترشيع
 , كـلُّ ا, أو تقبل بعضها وتـرفض بعـًض عته مجلةً  ترفض حكم اهللا ورشيالعلامنية كانت فسواءٌ 

 عــــىل رفــــض االستــــسالم واالنقيــــاد  ألن اإلســــالم يقــــوم أوًال ;مــــن أساســــههــــذا ينــــاقض اإلســــالم 
ئع والدســـــاتري الوضـــــعية الطاغوتيـــــة, والكفـــــر  واالحتكـــــام لغـــــري اهللا, والكفـــــر بـــــالقوانني والـــــرشا

 , واالنقيــاد لــه,التــسليم ألمــر اهللا عــىل يقــوم, و) الكفــر بالطــاغوت:ال إهل(عيها وأتباعهــا, بمــّرش 
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  أو, أو الفكــر, أو االقتــصاد, ســواء يف الــسياسة,هــاباعــه يف احليــاة كلِّ  وحتكيمــه واتّ ,وقبــول رشعــه
عـــىل هـــذا يقـــوم اإلســـالم,  ;) اإليـــامن بـــاهللا:إال اهللا( أو غريهـــا , أو االجـــتامع, أو الرياضـــة,الثقافـــة

 إال  األديــان األخــرى الباطلــة, وال يكــون اإلنــسان مــسلًام  الفاصــل بــني ديــن اهللا وســائروهــو احلــدُّ 
رۡ ﴿: هبذا, قال اهللا تعـاىل

َ
َتَفّرِقُونَ  َبابٞ َءأ مِ  َخۡيٌ  مُّ

َ
ُ ٱ أ ٰ لۡ ٱ َّ ارُ لۡ ٱ ِحدُ َو  ۦٓ ُدونِهِ  ِمن ُبُدونَ َتعۡ  َما ٣٩ َقهَّ

 ٓ َّ ِ سۡ  إ
َ
ٓ أ يۡ  ءٗ َما ٓ َسمَّ نُتمۡ  ُتُموَها

َ
ٓ  أ ٓ  ؤُُكمَوَءابَا ا نَزَل  مَّ

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

َ
َّ  أ

َ
 أ

ْ ُبُدوٓ َتعۡ  ٓ  ا َّ ِ ۚ  إ ٰ  إِيَّاهُ ٰ  َقّيِمُ لۡ ٱ ّلِينُ ٱ لَِك َذ كۡ  ِكنَّ َوَل
َ
اِس ٱ َثَ أ  ,]٤٠−٣٩: يوسـف[ ﴾٤٠ لَُمـونَ َيعۡ  َ  لَـّ

َ  َوِلّٖ  ِمن ۦُدونِهِ  ّمِن لَُهم َما﴿ : وقـال َحـدٗ  ۦٓ ِمـهِ ُحكۡ  ِف  كُ يُـۡشِ  َو
َ
 ,]٢٦: الكهـف[ ﴾٢٦ اأ

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

َ
ٰ  أ ٰ  ُهُكمۡ إَِل ٰ  هٞ إَِل ْ يَرۡ  َكنَ  َفَمن ِحٞدۖ َو ٓ  ُجوا  ءَ لَِقا

ٗ  َمۡل َيعۡ فَلۡ  ۦَرّبِهِ  َ  الِحٗ َصٰ  َعَم ِ  كۡ يُۡشِ  َو َحـ ۦٓ َرّبِـهِ  بِعَِبـاَدة
َ
 فـاحلكم هللا ,]١١٠: الكهـف[ ﴾١١٠ ادَۢ أ

م, فمن مل يوحد اهللا يف حكمـه مل يوحـده يف عبادتـه, ذلك هو دينه القيِّ ,  والعبادة له وحده,وحده
 َزْعُم اإلسـالم دعـوى باطلـة وأمـاين من نفي الرشك يف احلكم والعبادة سواء, وبغري ذلـك فـالبدف

  .كاذبة
وال يوحـــدون يف عبادتـــه, بـــل هـــم أبعـــد النـــاس عـــن  , اهللا يف حكمـــهيوحـــدونوالعلامنيـــون ال 

 فـرح وت, تـشمئز إذا ذكـر اهللا وحـده, وقلوهبم مستبـرشة بـه,التوحيد, صدورهم منرشحة للرشك
ُ ٱ ُذكِرَ  َذا ﴿إذا ُذكر الذين من دونه,  زَّۡت شۡ ٱ َدهُ وَحۡ  َّ

َ
ِيـنَ ٱ قُلُـوُب  َمأ  ِخَرةِۖ ٱبِـ ِمُنـونَ يُؤۡ  َ  لَّ

ِينَ ٱ ُذكِرَ  َذا ونَ َتبۡـيَسۡ  ُهـمۡ  إَِذا ۦٓ ُدونِـهِ  ِمن لَّ ٰ  ﴿:  وقـال ,]٤٥: الزمـر[ ﴾٤٥ ِشُ  لُِكـمَذ
نَّهُ 
َ
ُ ٱ ُدِعَ  إَِذا ۥٓ بِأ ْۚ تُؤۡ  ۦبِهِ  كۡ يُۡشَ  ن ُتمۡ َكَفرۡ  ۥَدهُ وَحۡ  َّ ِ  مُ كۡ لُۡ ٱفَ  ِمُنوا َّ  ﴾١٢ َكبِـيِ لۡ ٱ َعـِلِّ لۡ ٱ ِ
ــــه بتوحيــــد مـــصدر التلقــــي والتـــرشيع وعنـــدما يــــسمعون النـــداءات, ]١٢: غـــافر[  ال حكــــم إال هللا أ

, وإذا سمعوا صـوت الـرشك ينـادي بدولـة الدسـتور  والغمُّ  ويعلوهم اهلمُّ ,ينقبضون ويتضايقون
ِف  ﴿ : قـال تعـاىل به وهتفوا لـه,ا العلامين استبرشواهواحلريات بمفهوموالقانون 

َ
َرٌض  قُلُوبِِهم أ  مَّ

مِ 
َ
ْ تـَـابُوٓ رۡ ٱ أ مۡ  ا

َ
ــ أ ن افُونَ َيَ

َ
ُ ٱ َيِيــَف  أ ْوَلٰٓ  بـَـۡل  ۥۚ َورَُســوُلُ  ِهمۡ َعلَــيۡ  َّ

ُ
ٰ ٱ ُهــمُ  ئـِـَك أ  ﴾٥٠ لُِمــونَ لظَّ

     .]٥٠ :النور[
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 .هللالعلامنية والوالء لغري ا
ا هللا حتى يكـون الـوالء  هللا ولرسوله وللمؤمنني, وال يكون الدين خالًص اإلسالمالوالء يف 

 أن يكــون عــىل اإلســالم, فاملــسلم لــه عــىل كــل املــسلمني هللا وحــده دون غــريه, وعالمــة الــوالء هللا
ِيـنَ ٱ إِنَّ  ﴿: ا, قـال اهللا تعـاىلا, وغري املسلم ال والء لـه وإن كـان قريًبـحق الوالء ولو كان بعيدً   لَّ

 ْ قُوا ْ  دِيَنُهمۡ  فَرَّ ۚ َشۡ  ِف  ُهمۡ ِمـنۡ  َت لَّسۡ  اِشَيعٗ  َوَكنُوا ٓ  ٍء َمـا ۡمـ إِنَّ
َ
َ  ُرُهمۡ أ ِ ِ ٱ إ ْ  بَِمـا يُنَّبِـُئُهم مَّ ُثـ َّ  َكنُـوا

ٰ  قَــاَل  ﴿:  وقــال ,]١٥٩: عــاماأل[ ﴾١٥٩ َعلُــونَ َيفۡ  ــا ءٞ بَــرِيٓ  إِّنِ  مِ َقــوۡ َي  إِّنِ  ٧٨ ُكونَ تـُـۡشِ  ّمِمَّ
ــ ۡه ــ ُت وَجَّ ِي ِهَ وَۡج ِــلَّ ــرَ  ل َمٰ ٱ َفَط ــسَّ ٰ ل  ٱوَ  تِ َو

َ
ــ َض ۡرۡل ۖ َحنِيٗف ٓ  ا ــا ۠  َوَم ــا نَ

َ
ــنَ  أ ۡ ٱ ِم ــۡشِ ل               ﴾٧٩ كِيَ ُم

َهاَيٰٓ  ﴿ :وقال ,]٧٩−٧٨ :عاماأل[ يُّ
َ
ِينَ  ٱأ ْ  لَّ ْ َتتَِّخُذوٓ  َ  َءاَمُنوا ٓ  ا ٰ ۡخـ َءُكمۡ َءابَا وۡ  نَُكمۡ َو

َ
ٓ أ  إِنِ  ءَ ِلَـا

ْ سۡ ٱ َ  رَ ُكفۡ لۡ  ٱَتَحبُّوا َُّهم َوَمن نِۚ يَمٰ ۡلِ  ٱَ ْوَلٰٓ  ّمِنُكمۡ  َيَتَول
ُ
ٰ  ٱُهمُ  ئَِك فَأ  ،]٢٣: لتوبـةا[ ﴾٢٣ لُِمـونَ لظَّ

اَءِة منهمبَاُب  : مـسلم يف صـحيحهروىو  َقْمـِرو نْ قَ  . ُمَواَالِة الُْمْؤِمِننَي َوُمَقاَطَعِة َلرْيِِهْم َوالرَْبَ
ِ ُت عْ مِ  سَ :اَل  قَ   الَْعاِص ِن بْ   «: وُل ُقـ فَ ، رِسٍّ رْيَ  ِجَهـاًرا َلـ☺ رَُسـوَل ابَّ

َ
 َال أ

َ
 ،ِ  إِنَّ آَل أ

َـاءَ  لَيُْسوا يِل ،َفْعيِن فَُالنًا ِ ْو
َ
ُ َمـغَّ  إِ ، بِأ َ ابَّ , فمـواالة اهللا ومـواالة )١(» وََصـاِلُح الُْمـْؤِمِننيَ ا َوِلـييِّ

 اهللا عنــده, فــإذا  تــضعف مــواالةُ  الكــافرَ أعدائــه ال جيتمعــان يف قلــب مــسلم, بقــدر مــا يــوايل املــسلمُ 
 يكـن ا مـنهم ومل أو الركـون كـان فـردً , أو الرضـا, أو اإلعانـة, أو النـرصة,واالهم يف ديـنهم باحلـّب 

ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  امٗ قَوۡ  َتِدُ  َّ  ﴿: مـن اهللا يف يشء, قـال اهللا تعـاىل ِ ٱب ٓ  ِخرِ ٱ مِ وۡ ۡلَ ٱوَ  َّ ٓ  َمـنۡ  دُّونَ يَُوا  دَّ َحـا
َ ٱ ْ َكنُـوٓ  َولَوۡ  ۥَورَُسوَلُ  َّ ٓ  ا وۡ  َءُهمۡ َءابَـا

َ
بۡ  أ

َ
ٓ أ وۡ  َءُهمۡ َنـا

َ
ٰ إِۡخـ أ وۡ  َنُهمۡ َو

َ
ْوَلٰٓ  َعـِشَيَتُهمۚۡ  أ

ُ
 ِف  َب َكَتـ ئِـَك أ

يََّدُهم نَ يَمٰ ۡلِ ٱ قُلُوبِِهمُ 
َ
ٰ  ِخلُُهمۡ َوُيدۡ  ُهۖ ّمِنۡ  بُِروحٖ  َوأ  ٱ تَِهاَتۡ  ِمن رِيَتۡ  ٖت َجنَّ

َ
ٰ نۡ ۡل ۚ  ِلِيـنَ َخٰ  رُ َه  فِيَهـا

ُ ٱ رَِضَ  ْ  ُهمۡ َعنۡ  َّ ْوَلٰٓ  هُۚ َعۡنـ َورَُضوا
ُ
ِۚ ٱ ُب ِحـزۡ  ئِـَك أ َّ  ٓ َ

َ
ِ ٱ َب ِحـزۡ  إِنَّ  أ ۡ ٱ ُهـمُ  َّ  ﴾٢٢ نَ لُِحـوُمفۡ ل

ِينَ ٱ نَ َيَتَولَّوۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  اَكثِيٗ  تََرىٰ  ﴿:  الــــوق ,]٢٢: املجادلـة[ ْۚ  لَّ َمۡت  َمـا َس َلِـئۡ  َكَفُروا  قَـدَّ
نُفُسُهمۡ  لَُهمۡ 
َ
ن أ

َ
ُ ٱ َسِخَط  أ ونَ َخٰـ ُهمۡ  َعَذاِب لۡ ٱ َوِف  ِهمۡ َعلَيۡ  َّ ْ  َولَـوۡ  ٨٠ ِلُ ِ ٱبِـ ِمُنـونَ يُؤۡ  َكنُـوا َّ 

                                                 

  . رواه مسلم)١(
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ٓ  لَِّبِّ ٱوَ  نزَِل  َوَما
ُ
َُذوُهمۡ ٱ َما هِ إَِلۡ  أ وۡ  تَّ

َ
ٓ أ ٰ  ءَ ِلَا ٰ  ُهمۡ ّمِنۡ  اَكثِيٗ  ِكنَّ َوَل  ,]٨١−٨٠: املائـدة[ ﴾٨١ ِسُقونَ َف

ۡ ٱ َيتَِّخذِ  َّ  ﴿: وقـال ٰ لۡ ٱ ِمُنونَ ُمؤۡ ل وۡ  فِرِينَ َك
َ
ٓ أ ۡ ٱ ُدونِ  ِمن ءَ ِلَا ٰ  َعـۡل َيفۡ  َوَمـن ِمنَِيۖ ُمـؤۡ ل  لِـَك َذ

ِ ٱ ِمنَ  َس فَلَيۡ  ٓ  ءٍ َشۡ  ِف  َّ َّ ِ ن إ
َ
ْ  أ ٰ  ُهمۡ ِمنۡ  َتتَُّقوا ۗ ُتَق رُُكمُ  ٗة ُ ٱ َوُيَحّذِ ِ ٱ َ  ۥۗ َسهُ َنۡفـ َّ ۡ ٱ َّ  َمـِصيُ ل

  .]٢٨: ل عمرانآ[ ﴾٢٨
لـــــون يؤمنــــونوالعلامنيــــون ال  لـــــون ويعــــادون عــــىل أســـــاس اإلســــالم, وإنــــام يوا  هبــــذا, وال يوا

ا لفـارق الـدين بـني أبنـاء وال ُيِعـريون اهتامًمـويعادون عىل أساس الوطن أو احلـزب أو غـري ذلـك, 
 عـىل الـدين, بـل يعملـون عـىل إذابـة الفـوارق التـي يقيمهـا اإلسـالم مٌ  فـالوطن مقـدّ ,الوطن الواحد

بــني أتباعــه وأتبــاع غــريه مــن األديــان, وحيــاولون صــهر اجلميــع يف إطــار واحــد حتــت مظلــة األخــوة 
األديــان, ويعملــون جاهــدين عــىل حمــو البقيــة الباقيــة  وهلــذا يؤيــدون فكــرة التقــارب بــني ;اإلنــسانية

ــه تكفــريي ِص مــن عقيــدة الــوالء والــرباء, وَيــ فون مــن يــتكلم عــىل تكفــري الكفــار والــرباءة مــنهم بأ
ا هلــــم عــــن اإليــــامن الــــصحيح بعقيــــدة الــــوالء ا للنــــاس وإبعــــادً  تنفــــريً , أو إرهــــايب متطــــرف,متــــشدد

ــــه كّلــــوالــــرباء, وهــــم يعلمــــون جيــــدً   الفاصــــل بــــني املــــسلمني والكفــــار متّيــــع مفهــــوم ع احلــــدُّ ام متّيــــا أ
 , املناســـب لنـــرش علامنيـــتهمتـــيح هلـــم اجلـــوّ  وأُ , والتـــبس احلـــق بالباطـــل,اإلســـالم نفـــسه عنـــد أتباعـــه

َفَمن ﴿ :والعمل هبا بني من حيملون اسم اإلسـالم, قـال اهللا تعـاىل
َ
ۚ فَاِسقٗ  َكنَ  َكَمن اِمنٗ ُمؤۡ  َكنَ  أ  ا

َفَنجۡ  ﴿: ال ـــــ وق,]١٨ :السجدة[ ﴾١٨ نَ ۥَتوُ يَسۡ  َّ 
َ
ۡ ٱ َعُل أ ۡ ٱكَ  لِِميَ ُمسۡ ل  لَُكمۡ  َما ٣٥ رِِميَ ُمجۡ ل

 , عقيـدة الـوالء والـرباء عنـد أكثـر النـاس وقـد متّيعـت ِفْعـًال ,]٣٦−٣٥: القلم[ ﴾٣٦ ُكُمونَ َتۡ  َف َكيۡ 
مون الــوالء للــوطن عــىل الــوالء ومل يبــق هلــا أثــر ُيــذكر,   يــزعم للــدين, فالــذيانظــر إلــيهم كيــف يقــدِّ

ــــه مــــن حــــزب إســــالمي را حتكــــيم  ليقــــرّ , والــــذي يــــّرصح بعلامنيتــــه جيلــــسان عــــىل مائــــدة واحــــدة,أ
 , واآلخـــر يقـــول ال دخـــل للـــدين يف الـــسياسة,الـــرشيعة أو رفـــضها, هـــذا يقـــول نحكـــم بالـــرشيعة

  !! جيمعهام وطٌن واحد,انوكالمها أخوان متحابّ 
 والبــوذي كــل هــؤالء , واملجــويس, والــشيوعي,ي واليهــود, والنــرصاين, والــوثني,فاملــسلم

 متـــساوون يف احلقـــوق والواجبـــات مـــادامو أبنـــاء ,وغـــريهم يف ظـــل الفكـــر العلـــامين بمنزلـــة واحـــدة
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جون هلذا حتت شـعار الوحـدة الوطنيـة, فـالوالء , ال متييز ألحدٍ وطن واحد  عن اآلخر, وهم يروِّ
 وزعزعــًة للوحــدة ,التوحيــد إثـارًة للفتنــةعنـدهم للــوطن فهــو فـوق اجلميــع, وهلــذا يعتـربون دعــوة 

 فريفــــضون احلــــديث عــــن الــــوالء والــــرباء والتمييــــز بــــني النــــاس عــــىل أســــاس اإلســــالم, ,الوطنيــــة
 ومهـي  ألهنا دعوة تعمـل عـىل جتميـع النـاس حتـت جـامعٍ ;إىل القومية أو الوطنيةوينادون بالدعوة 

مـل التجميـعكـون الـدين عـامًال صالح, عـىل أال ي أو املـ, أو املكـان, أو اللغة,من اجلنس ,  مـن عوا
مـــل التفـــرّ  عـــامًال ر هـــذه الـــدعوة ُيعــــدّ و مـــن منظـــبـــل الـــدين  واحلــــق أن .ق والـــشقاق مـــن أكـــرب عوا

ــــاٍس الوطنيــــة والقوميــــة لــــو أثــــريت بــــني  ا يف الــــشقاق والتفــــرق, فليــــسألوا مــــسلمني لكانــــت ســــببً ُأ
فسهم من هم الذين ال جيمعهم إال الوطنية والقومية ويفرِّ    !!قهم اإلسالم??أ

ه ا,  ويكـــون لـــه الـــسلطان يف األرض مجيًعـــ,والعلامنيـــة ال تريـــد أن يعلـــو اإلســـالم عـــىل مـــا ســـوا
فهم يرفضونه, يرفضون من البداية الـدخول حتـت حكـم اهللا وسـلطانه املطلـق, وقـد فـصلوا بينـه 

 هلـذه العالقـة ه, بحيـث ال يكـوند عالقة خاصة بني اإلنسان ورّبـوبني احلياة العامة, وجعلوه جمرّ 
له وأفعاله وسلوكه خارج مكان العبادة   .تأثري يف أقوا

والقتـــال املـــرشوع عنـــد العلامنيـــني هـــو القتـــال للـــدفاع عـــن املـــال أو األرض, أمـــا الـــدفاع عـــن 
الــدين والعمــل عــىل نــرشه والقتــال يف ســبيله, فهــذا عنــدهم عمــل مــن أعــامل العــدوان واهلمجيــة, 

ِينَ ٱ ﴿ :قال اهللا تعاىل ْ ءَ  لَّ ِۖ ٱ َسـبِيلِ  ِف  تِلُـونَ يَُقٰ  اَمُنوا ِيـنَ ٱوَ  َّ ْ  لَّ  َسـبِيلِ  ِف  تِلُـونَ يَُقٰ  َكَفـُروا
ٰ ٱ ْ تِلُوٓ فََقٰ  ُغوتِ لطَّ وۡ  ا

َ
ٓ أ يۡ ٱ ءَ ِلَا يۡ ٱ دَ َكۡيـ إِنَّ  نِۖ َطٰ لـشَّ  وقــــــال ,]٧٦ :النـساء[ ﴾٧٦ َضـعِيًفا َكنَ  نِ َطٰ لـشَّ

ْ  ُٔ ِف ِلُطۡ  يُرِيُدونَ  ﴿ :تعاىل ِ ٱ نُـورَ  وا فۡ  َّ
َ
ٰ بِـأ ُ ٱوَ  هِِهمۡ َو ِ  ُمـتِمُّ  َّ ٰ لۡ ٱ َكـرِهَ  َولَـوۡ  ۦنُـورِه  ﴾٨ فِـُرونَ َك

ٰ ٱ َتُونَ يَشۡ  ﴿ : وقال تعاىل,]٨: الصف[ َل ن َوُيرِيُدونَ  لَةَ لضَّ
َ
ْ  أ بِيَل ٱ تَِضلُّوا     .  ]٤٤ :النساء[ ﴾لسَّ

 .العلامنية وحرية االعتقاد
ها ومعامالته ية اهللا وحده حلياة اإلنسان كلِّ التؤمن العلامنية بعقيدة التوحيد وشمول عبود

ه باطل وضالل, وال تؤمن بالتلقّ  وأخالقه, وال تؤمن بأن احلق ما كان من عند اهللا وما ي سوا
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ٰ  ﴿:  يقول اعتقاده, واهللا  ما جيبكلِّ يف اهللا وحده عن  ُ ٱ لُِكمُ فََذ ۖ لَۡ ٱ َربُُّكمُ  َّ  َفَماَذا قُّ
َّ  قِّ لَۡ ٱ دَ َبعۡ  ِ ٰ لٱ إ َل ۖ ضَّ ٰ  ُل نَّ

َ
َ  ﴿: سبحانه يقول و,]٣٢ :يونس[ ﴾٣٢ فُونَ تُۡصَ  فَأ  َيةٖ ِمرۡ  ِف  تَُك  فَ

ّبَِك  ِمن قُّ لَۡ ٱ إِنَّهُ  هُۚ ّمِنۡ  ٰ  رَّ كۡ  ِكنَّ َوَل
َ
: اىلـــتع ولــــيقو ,]١٧: هود[ ﴾١٧ ِمُنونَ يُؤۡ  َ  لَّاِس ٱ َثَ أ

﴿  ٰ نَّ  لَِك َذ
َ
ِينَ ٱ بِأ ْ  لَّ ْ ٱ َكَفُروا َبُعوا نَّ  ِطَل َبٰ لۡ ٱ تَّ

َ
ِينَ ٱ َوأ ْ  لَّ ْ ٱ َءاَمُنوا َبُعوا ّبِِهمۚۡ  ِمن قَّ لَۡ ٱ تَّ ٰ  رَّ  لَِك َكَذ

ُ ٱ ُب يَۡضِ  مۡ  لِلنَّاِس  َّ
َ
  .]٣ :حممد[ ﴾٣لَُهمۡ َثٰ أ

 واخلرافات واألفكار , والعلامنية ال تفرق بني عقائد اإلسالم وغريه من العقائد الباطلة
 والتي هي من الثوابت يف دين اإلسالم عىل ,عها اهللاتي َرش وتنظر إىل العقائد الوالنظريات, 

,  وليست مسلَّامت وحقائق ثابتة,د آراء وأقوال شأهنا شأن العقائد األخرى الباطلةأهنا جمرّ 
ه ليس ا طبيعي  حق  إنسانٍ وتؤمن بأن لكلِّ  ا يف اعتقاد ما يشاء ولو كان الرشك أو اإلحلاد, وأ

 بام تبيح للفرد حرية االعتقاد والديانة وهلذا فإهنا ;ىل الناس اعتقادهد ما جيب ع أن حيدِّ ألحدٍ 
 دان , سواءٌ فيهايشاء, وال حرج عليه يف ذلك, وهي حرية شخصية لكل فرد ال دخل لغريه 

ة اجلاهلية الباطلة,  والنظريات الكفريَّ , واألفكار, والعقائد,بدين اهللا أو بام يناقضه من األديان
 يوم عقيدة ختالف عقيدته كون له يف كلِّ ت دينه وعقيدته كيفام شاء, لو شاء أن وللفرد أن يغريِّ 

 عندهم من احلقوق التي ال جيوز تقييدها أو السابقة فله ذلك من غري قيد وال رشط, فهذا احلقُّ 
 غري أهنا ختالف ذلك .مكفولة بالقانون للجميع  متاحةٌ  وحريةٌ  مطلٌق  بل هو حقٌّ ,ختصيصها
ه خمالفً , تتدخل يف حياة الفرد اخلاصةواقًعا فهي م ا لدينه, وتقدّ  وتفرض عليه العمل بام يرا

عية أهنا   البعد عن  وهي بعيدة كلَّ , علمية ال جمال إلنكارهاققائحتفسريات للحياة مدَّ
ية مضبوطة احلقائق, وتعترب نفسها رقيبة عىل حياة الناس, فاحلرية التي تعطيها للفرد حرّ 

فَبِ  ﴿ : قال اهللا تعاىلْفَق ما يسمح به الفكر العلامين,بحدود وقيود وِ 
َ
 َمةِ َوبِنِعۡ  ِمُنونَ يُؤۡ  ِطلِ َبٰ لۡ ٱأ

ِ ٱ ظۡ  َوَمنۡ  ٦٧ ُفُرونَ يَكۡ  َّ
َ
َ  َتَىٰ فۡ ٱ ِممَّنِ  لَمُ أ ِ ٱ َ وۡ  َكِذبًا َّ

َ
َب  أ ِ  َكذَّ ا قِّ لَۡ ٱب ٓ  لَمَّ لَيۡ  ۥٓۚ َءهُ َجا

َ
 َس أ

ٰ ّلِلۡ  ىوٗ َمثۡ  َجَهنَّمَ  ِف        .]٦٨−٦٧: العنكبوت[ ﴾٦٨ ينَ فِرِ َك
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 .العلامنية وحرية الرأي والتعبري
ا ﴿ :يقول اهللا  َّ  لٍ قَـوۡ  ِمـن فُِظ يَلۡ  مَّ ِ يۡـ إ :  ويقـول,]١٨: ق[ ﴾١٨ َعتِيـدٞ  َرقِيـٌب  هِ َلَ

﴿  َ مۡ ٱ إِنَّ  مٌۚ ِعلۡ  ۦبِهِ  لََك  َس لَيۡ  َما ُف َتقۡ  َو ْوَلٰٓ  ُكُّ  ُفَؤادَ لۡ ٱوَ  َصَ ۡلَ ٱوَ  عَ لسَّ
ُ
ٗ  ُٔ َمـۡس  هُ َعنۡ  َكنَ  ئَِك أ  و

ء[ ﴾٣٦ َ  ﴿:  ويقـول,]٣٦: اإلرسا ْ  َو َ  َتُقولُوا ِ ٱ َ َّ  َّ ِ ْ  ﴿: ويقـول, ]١٧١ :النـساء[ ﴾قَّ لَۡ ٱ إ  َوقُولُوا
َ  ﴿:  ويقـول,]٧٠ :األحـزاب[ ﴾اَسِديدٗ  ٗ قَوۡ  ْ  َو لۡـ تَـِصُف  لَِمـا َتُقولُوا

َ
 َذاَهٰـ َكـِذَب لۡ ٱ ِسنَُتُكمُ أ

 ٰ َفۡ  َحَرامٞ  َذاَوَهٰ  لٞ َحَل ْ ّلِ وا َ  َتُ ِ ٱ َ ِينَ ٱ إِنَّ  َكِذَبۚ لۡ ٱ َّ َ  َتُونَ َيفۡ  لَّ ِ ٱ َ  لُِحـونَ ُيفۡ  َ  َكِذَب لۡ ٱ َّ
  .]١١٦: النحل[ ﴾١١٦

ح العلامنية داعية إىل احلرية املطلقة يف الـرأي والتعبـري, وتعتـرب نفـسها احلـارس األمـني  وتتبجَّ
هــا حقــا طبيعيــ ــ إنــسان, وتــزعُ ا لكــلِّ هلــا, وترا ه م أن تقييــدها بحــدود الــدين يعنــي حرمانــه مــن حقِّ

  .الطبيعي
ـــــه حيـِــــ ـــــه يف كـــــلِّ  لكـــــلِّ قُّ  واملـــــراد بحريـــــة الـــــرأي والتعبـــــري أ فًقـــــ يشءٍ  فـــــرد أن ُيبـــــدي رأ ا أو  موا

ـًض معرتًض  ـا كـان بـأيِّ ا, وحيق لـه أ ـه وفكـره أ ن  وسـيلة مـن وسـائل التعبـري, فلـه أا أن يعـربِّ عـن رأ
ض حتكـــيم يـــتكلم ويكتـــب ويعـــرتض عـــىل أي حكـــم مـــن أحكـــام اهللا, أو يطعـــن يف دينـــه, أو يـــرفُ 

  هــذا حتــت شــعار حريــة الــرأي والتعبــري, واهللا رشيعتــه, أو يــدعو إىل الكفــر واإلحلــاد, كــلُّ 
ِينَ ٱ ّمِنَ  ﴿: يقـول ْ  لَّ َواِضعِهِ  َعن َكِمَ لۡ ٱ ُيَّرِفُونَ  َهاُدوا  َغۡيَ  َمعۡ سۡ ٱوَ  َناوََعَصيۡ  انَ َسِمعۡ  َوَيُقولُونَ  ۦمَّ

ٰ  َمعٖ ُمسۡ  ۢ  ِعَناَوَر ۡ  اَلَّ ل
َ
نَُّهمۡ  َولَوۡ  ّلِينِۚ ٱ ِف  انٗ َوَطعۡ  ِسنَتِِهمۡ بِأ

َ
ْ  أ َطعۡ  َناَسـِمعۡ  قَالُوا

َ
 نَـانُظرۡ ٱوَ  َمعۡ ۡسـٱوَ  َنـاَوأ

َُّهمۡ  اَخۡيٗ  لََكنَ  قۡ  ل
َ
ٰ  َومَ َوأ ُ ٱ لََّعَنُهمُ  ِكنَوَل َ  رِهِمۡ بُِكفۡ  َّ َّ  ِمُنونَ ؤۡ يُ  فَ ِ ٗ  إ  ,]٤٦ :النـساء[ ﴾٤٦ قَلِي

ا, ا أو تعريـًض ا أو معنـى, والـسخرية بـاهللا وآياتـه ورسـوله تـرصحيً  لفًظـحتريف كـالم اهللا عـن قـصدٍ 
 يف ميــزان اهللا يــستحق صــاحبه اللعنـة, وأمــا يف ميــزان العلامنيــة  هــذا كفـرٌ  كــلُّ ,والطعـن يف ديــن اهللا
  .فحرية رأي وتعبري
تعطــــــي هــــــذه احلريــــــة للــــــدعوة إىل التوحيــــــد بقــــــدر مــــــا تعطيــــــه للــــــدعوة للكفــــــر والعلامنيــــــة ال 

  . ا أن الدعوة إىل التوحيد تعني نقض العلامنية ورفضها من األساسدً  ألهنا ُتدرك جيّ ;والفسوق
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 .العلامنية واحلرية اجلنسية
ة يف الــــدين  مــــن الرجــــل واملــــرأ  فــــرد, فكــــلٌّ ا لكــــلِّ ا طبيعيــــتعتــــِرب العلامنيــــة احلريــــة اجلنــــسية حقــــ

ه دون أي ضـــابط مـــن  العلــامين لـــه احلريـــة التامـــة يف اختيــار الـــسلوك اجلنـــيس الـــذي يــروق لـــه وهيـــوا
حاق واللــواط  اهللا, واألفعــال الــذي رشعــه كإباحــة الــزواج  ذلــك مبــاٌح  كــلُّ ,الــدين, فالزنــا والــسِّ

ل ا  عـــىل احلريـــة عتـــداءً التـــي حيّرمهـــا قـــانون العلامنيـــة يف جـــرائم الِعـــرض إنـــام حيّرمهـــا لكوهنـــا تـــشكِّ
ة, حيـث أن اجلـاين قـد أرغـم  أو هْتـك العـرض بـالقوّ , كـام يف صـورة االغتـصاب,باجلنسية فحـْس 

  . جنيس مل خيرته بنفسهاملجني عليه عىل سلوكٍ 
ظمــة العلامنيــة إذا كــان برضــا الطــرفني, بــل هــو أمــرٌ فالزنــا ال ُيعــدّ   مبــاح وحريــة  جريمــة يف األ

فقـة  ن العقوبـات أن الزنـا إذا وقــع الـزوج أو الزوجــة, فتجـد يف قـانوشخـصية, وقـد يـشرتطون موا
نُّهام فـــــوق الثامنـــــة عـــــرشة فـــــال يشء علـــــيهام, وإن كانـــــا  الطـــــرفني ومهـــــا غـــــري متـــــزوجني وِســـــابرضـــــ

  .متزوجني فال عقوبة عليهام ما مل يرفع أحد الزوجني دعوى ضد الزوج اخلائن
ِينَ ٱوَ  ﴿: يقول  واهللا َّ  ٥ فُِظونَ َحٰ  لُِفُروِجِهمۡ  ُهمۡ  لَّ ِ ٰٓ  إ َ زۡ  َ

َ
ٰ أ وۡ  ِجِهمۡ َو

َ
 َملََكـۡت  َمـا أ

يۡ 
َ
ــإِنَُّهمۡ  ُنُهمۡ َمـٰـأ ٓ  َتَغٰ ۡبــٱ َفَمــنِ  ٦ َملُــوِميَ  َغــۡيُ  فَ ٰ  ءَ َوَرا ْوَلٰٓ  لـِـَك َذ

ُ
       ﴾٧ َعــاُدونَ لۡ ٱ ُهــمُ  ئـِـَك فَأ

  .]٧−٥ :املؤمنون[
ظمـــــة العلامنيـــــة احلريـــــة املطلقـــــة يف التـــــربج  ,وارتـــــداء املالبـــــس الفاتنـــــة ,وللنـــــساء يف ظـــــل األ

ـًض وكشف العـورات, وهلـنَّ  ا احلريـة  احلريـة املطلقـة يف خمالطـة الرجـال ومـصاحبتهم, وللرجـال أ
مه اهللا, ونٌرش للفوىض والرذيلة وفساد األخالقيف ذلك, وكلُّ    . هذا إباحة ملا حرَّ

نــــا نحــــتفظ بأخالقنــــا وتعــــاليم ديننــــا, والعلامنيــــة مل تفــــرض : قــــد يقــــول قائــــل علينــــا انحــــالل أ
قــع أن العلامنيــة ختتــار التــدرج كأســلوب إلفــساد املجتمعــات َخه, والوا  فهــي تــوفر ,الغــرب وتفــسُّ

 , عـــن طريـــق وضـــع القـــوانني التـــي ترعـــى احلريـــات الشخـــصية واإلباحيـــةناســـب أوًال املحـــيط امل
ا لامنيَة رش ـفي العــــــــة, ويكـــــاقيـقية البـالم بالبــــــــليم واإلعـعــــل التـكفــــها, ثـــم يتـــــليـع عــجِّ ـشــــوحتميهـــا وت

م اهللا أمرً ــا ماُرـهـاعتب   .ا وحرية شخصيةا مباًح ا حرَّ
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 .كالعلامنية وحرية التّملُّ 
ْ  ﴿: ا عـن قـوم شـعيبيقول اهللا تعـاىل إخبـارً  ٰ  قَالُوا َصلَوٰ  ُب ُشَعيۡ َي

َ
  تَُك أ

ۡ
ن ُمُركَ تَـأ

َ
 َمـا كَ نَّـۡتُ  أ

ٓ  ُبدُ َيعۡ  ٓ َءابَا وۡ  ُؤنَا
َ
ن أ

َ
مۡ  ِفٓ  َعَل نَّفۡ  أ

َ
ٰ أ ْۖ نَـَشٰٓ  َما ِلَاَو َك  ُؤا نـَت  إِنَـّ

َ
 ,]٨٧: هـود[ ﴾٨٧ لرَِّشـيدُ ٱ لِـيمُ لَۡ ٱ َل

ٰ  ﴿ :وذلك عندما قال هلم ْ عۡ ٱ مِ َقوۡ َي َ ٱ ُبُدوا َ  ۥۖ هُ َغـۡيُ  هٍ إَِلٰـ ّمِنۡ  لَُكم َما َّ ْ  َو ۡ ٱ تَنُقـُصوا  َيـاَل ِمكۡ ل
ۡ ٱوَ  ٓ  ِمَياَنۖ ل ٰ  إِّنِ َر

َ
ٓ  ِبَۡيٖ  ُكمأ   ّنِ

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

َ
ْ أ ۡ ٱ فُوا  َيـاَل ِمكۡ ل

ۡ ٱوَ  ــَيانَ ل ِ  ِم ــسۡ لۡ ٱب َ  ِطۖ قِ ْ َتبۡ  َو ــاَس ٱ َخــُسوا ــ لَّ ۡش
َ
ٓ أ َ  َءُهمۡ َيا ــوۡ َتعۡ  َو ْ َث  ٱ ِف  ا

َ
ــ ِض ۡرۡل        ﴾٨٥ ِسِدينَ ُمۡف

  . ]٨٥−٨٤: هود[
بــاع رشيعتــه يف معــامالهتم وشــئون  واتّ ,ة أمــره وطاعــ, قومــه إىل عبــادة اهللا وحــدهدعــا شــعيٌب 

 والـــبخس والغـــش , وتطفيـــف الكيـــل وامليـــزان,ك مـــا هـــم عليـــه مـــن الـــرشك والظلـــم وتـــرْ ,حيـــاهتم
وا عليـــه بـــأهنم أحـــرارٌ   يف  وأحـــرارٌ ,ون مـــا يـــشاءون يعبـــدُ , يف عقيـــدهتمواإلفـــساد يف األرض, فـــردُّ

  .ئني أن ما أمرهم به ال يقوله حليم رشيديدون, وقالوا له مستهزأمواهلم يترصفون فيها بام يرِ 
ـــهـــذه هـــي نظـــرة الكفـــار, ال يؤمنـــون باتّ   هبـــا دبـــاع رشيعـــة اهللا يف املعـــامالت, ويـــرون أن التقيُّ

وۡ  ﴿: تأمـل قـوهلميتناىف مع احلرية الشخصية, 
َ
ن أ

َ
مۡ  ِفٓ  َعَل نَّفۡ  أ

َ
ٰ أ ْۖ نَـَشٰٓ  َما ِلَاَو , فهـم ]٨٧: هـود[ ﴾ُؤا

ْ ﴿:  يف التــرصف فيــه كــيفام شــاءوا, واهللا يقــولهنــم أحــرارٌ  وأ,يــرون أن املــال مــاهلم ــوا نفُِق
َ
ــا َوأ  ِممَّ

ـسۡ  َجَعلَُكم  فالواجـب , وقـد اسـتخلفنا اهللا فيـه, فاملـال مـال اهللا,]٧: احلديـد[ ﴾فِيـهِ  لَفِيَ َتخۡ مُّ
  . علينا أال نترصف يف مال اهللا إال بام يوافق رشع اهللا, هذه نظرة اإلسالم وتلك نظرة العلامنية

ظمــــة العلامنيــــة الفــــرد احلريــــة املطلقــــة يف الكــــسب والتملــــك والثــــراء بــــال قيــــود وال  متــــنح األ
 ذلـــك عـــىل الفـــسادضـــوابط وال أخـــالق, ولـــه احلريـــة يف إنفـــاق املـــال يف أي جهـــة شـــاء, ولـــو كـــان 

 يف مــــــال الغنــــــي, وال دخــــــل للــــــدين يف والرذيلــــــة, ولــــــيس للفقــــــري أو املــــــسكني أو املحتــــــاج حــــــقٌّ 
ئهــــم, والدولــــةُ س وعقــــودهم وبــــيْ معــــامالت النــــا بــــاع أحكــــام البيــــوع يف  غــــري ملَزمــــة باتّ عهم ورشا

ا املعــــامالت اخلارجيــــة مــــع الــــدول الكــــربى, والربــــا هــــو عــــامد االقتــــصاد  وخــــصوًص ,معامالهتــــا
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س البنوك وُتعطى القروض, وهو وسيلة رشيفة ومرشوعة عندهم لكسب  العلامين, وعليه تؤسَّ
  . املال

ءهــــــا لامنيــــــة تبــــــيح رشب اخلمــــــور واملــــــْس كــــــذلك فــــــإن الــــــنظم الع كرات, وتبــــــيح بيعهــــــا ورشا
  . هبا, هكذا كأي سلعة مباحة تدخل يف نظام التغذيةتاجرةوامل

هـذه هــي حقيقــة العلامنيــة, نــرتك للقــارئ أن يقــارن بينهــا وبــني مــا عرفــه يف الفــصل األول عــن 
  :حقيقة اإلسالم, وبعدها جييب عن هذه التساؤالت

  ! العلامنية مع اإلسالم? هل يمكن أن جتتمع
  !ا يف آن واحد? علامنيً هل يمكن أن جيتمعا يف شخص واحد فيكون مسلًام 

  !ا?ا إسالميً ا علامنيً هل يمكن أن جيتمعا يف نظام واحد فيكون نظامً 
  !ا?ا علامنيً ا إسالميً  بلدً  فيكونُ  واحدٍ هل يمكن أن جيتمعا يف بلدٍ 

  ا به يف آن واحد? ومرشكً ا هللاهل يمكن أن يكون الشخص الواحد موحدً 
 مــع إعطــاء , واالستــسالم واخلــضوع,هــل يمكــن أن جيتمــع توحيــد اهللا يف احلكــم والتــرشيع

  !  وإعطاء السيادة والرشعية لغري رشيعته?,حق احلكم والترشيع املطلق لغري اهللا
 ,ا, فهـــــام طريقـــــان متباينـــــان ال يلتقيـــــانالعلامنيـــــة نقـــــيض اإلســـــالم وال يمكـــــن أن جيتمعـــــا أبـــــدً 

ا, واختيـــــار أحـــــدمها رفـــــض لآلخـــــر, مـــــن اختـــــار ومنهجـــــان متغـــــايران, وضـــــدان ال جيتمعـــــان أبـــــدً 
 أن يــرفض العلامنيــة ويكفــر هبــا, ومــن اختــار العلامنيــة فقــد رفــض اإلســالم وكفــر بــه البــداإلســالم 

كروهــا , وســتظل حقــائق, وإن مل يعــرتف بــذلك, هــذه حقــائق,شــاء أم أبــى  وإن جهلهــا النــاس وأ
  .وجحدوا هبا

رۡ  ﴿: قال اهللا تعاىل
َ
َتَفّرِقُونَ  َبابٞ َءأ مِ  َخۡيٌ  مُّ

َ
ُ ٱ أ ٰ لۡ ٱ َّ ارُ لۡ ٱ ِحدُ َو  ۦٓ ُدونِهِ  ِمن ُبُدونَ َتعۡ  َما ٣٩ َقهَّ

 ٓ َّ ِ سۡ  إ
َ
ٓ أ يۡ  ءٗ َما ٓ َسمَّ نُتمۡ  ُتُموَها

َ
ٓ  أ ٓ  ؤُُكمَوَءابَا ا نَزَل  مَّ

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

َ
َّ  َمرَ أ

َ
 أ

ْ ُبُدوٓ َتعۡ  ٓ  ا َّ ِ ۚ  إ ٰ  إِيَّاهُ ٰ  َقّيِمُ لۡ ٱ ّلِينُ ٱ لَِك َذ كۡ  ِكنَّ َوَل
َ
  .]٤٠−٣٩: يوسف[ ﴾٤٠ لَُمونَ َيعۡ  َ  لَّاِس ٱ َثَ أ
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َ  َمـا دِ َبعۡ  ِمنۢ  لرَُّسوَل ٱ يَُشاقِقِ  َوَمن ﴿:  الــــوق ۡ ٱ َلُ  تَبَـيَّ  َسـبِيلِ  َغـۡيَ  َوَيتَّبِـعۡ  ُهـَدىٰ ل
ۡ ٱ ِ  يَ ِمنِ ُمؤۡ ل ٰ  َما ۦنَُوّلِ ٓ  َجَهنََّمۖ  ۦلِهِ َونُۡص  تََولَّ   .]١١٥ :النساء[ ﴾١١٥ َمِصًيا َءۡت وََسا

هۡ َيٰٓ  قُۡل  ﴿: ال سـبحانهــــوق
َ
ٰ  ُتمۡ لَسۡ  بِ ِكَتٰ لۡ ٱ َل أ َ ٰ  ءٍ َشۡ  َ ْ  َحتَّ ٰ لَّوۡ ٱ تُقِيُموا ٓ  ِنيَل ۡلِ ٱوَ  ةَ َر  َوَما

نزَِل 
ُ
ّبُِكۡمۗ  ّمِن ُكمإَِلۡ  أ ٓ  ُهمّمِنۡ  اَكثِيٗ  يَدنَّ َولََيِ  رَّ ا نزَِل  مَّ

ُ
ّبَِك  ِمن َك إَِلۡ  أ َ  اۖ رٗ َوُكۡفـ اٗنـَيٰ ُطغۡ  رَّ  فَـ

 
ۡ
َ  َس تَأ ٰ لۡ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َ   .]٦٨: دة املائ[ ﴾٦٨ فِرِينَ َك

 .الليربالية فرع عن العلامنية
مـــــــن املـــــــذاهب املتداولـــــــة يف املجتمعـــــــات التـــــــي تتـــــــسمى باملجتمعـــــــات اإلســـــــالمية مـــــــذهب 

ليــ ليــة وليــدة العلامنيــة, وال ;عجالــةة, ســنتطرق إليــه يف الليربا ــه ال خيتلــف عــن ســابقه, فالليربا  أل
نريــد أن نتوســع يف ذكــر مــا نقلتــه الكتــب واملعــاجم حــول معناهــا, فمنهــا مــا وصــفها عــىل حقيقتهــا 

ا مــا يف األوســاط  لتكــون مقبولــة نوًعــ;ومنهــا مــا حــاول أن ُخيرجهــا يف ثــوب مجيــل يــسرت بــه باطلهــا
  .   مازالت فيها بقية من تعاليم اإلسالمالتي

  .  للمذهب الليربايل حسب ما هو متداول بني أهله هو احلرية املطلقةالعامواملفهوم 
ا يف أن يفعـــل مـــا يـــشاء, ويقـــول مـــا يـــشاء, ويعتقـــد مـــا  حـــر اإلنـــسانويقـــصدون هبـــا أن يكـــون 

ا, والدينيــة عــىل وجــه  عموًمــيــشاء, وحيكــم بــام يــشاء, فهــي التحــرر املطلــق مــن الــضوابط واملعــايري
ليــة ال ضــابط هلــا مــن رشع اهللا, بــل ضــابطها القــانون  اخلــصوص, فاحلريــة التــي تــدعو إليهــا الليربا

  . الوضعي
وهـــذه النظـــرة مـــا هـــي إال فـــرع عـــن شـــجرة العلامنيـــة اخلبيثـــة التـــي تـــؤمن بـــأن حريـــة اإلنـــسان 

ـــــد بـــــرشعٍ , لكـــــل إنـــــسان طبيعـــــيٌّ الشخـــــصية حـــــقٌّ  وال غـــــريه, ويـــــزعم العلامنيـــــون أن   إهلـــــيٍّ  ال ُتقيَّ
نينهم الوضعية حتمي هذه احلريـات إال إذا تعارضـت مـع حريـة اآلخـرين, فـال يرَضـ ون بـرشع قوا

ون بحــدود القــانون الوضــعي حيــث اهلــوى والــشهوات,  ويرَضــ,ا حلريــاهتم املزعومــةاهللا ضــابطً 
ئفـة, والتـي  وتـشجيع الفـساد ونـرش الرذيلـة حتـت ذريعـة احل,فهي دعوى رصحية لإلباحيـة ريـة الزا
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يۡ ٱ َيتَِّخذِ  َوَمن ﴿ : قـال اهللا تعـاىلهي يف حقيقتها طاعة للشيطان وعبودية للهوى,  اَوِلّٗـ نَ َطٰ لـشَّ
ِ ٱ ُدونِ  ّمِن بِينٗ  اانٗ ُخۡسَ  َخِسَ  َفَقدۡ  َّ يۡ ٱ يَعُِدُهمُ  َوَما َوُيَمّنِيِهۡمۖ  يَعُِدُهمۡ  ١١٩ امُّ َّ  نُ َطٰ لـشَّ ِ  ُغـُروًرا إ
وْ  ١٢٠
ُ
  ئَِك َلٰٓ أ

ۡ
ٰ َمأ َ  َجَهنَّمُ  ُهمۡ َو   .]١٢١−١١٩ :النساء[ ﴾١٢١ اَمِيٗص  َهاَعنۡ  َيُِدونَ  َو

ز عليها الليربالية هي كيـة حرية االعتقـاد, والـرأي والتعبـري, وحريـة امللْ : واحلريات التي تركِّ
هـــــا غـــــري , وكلُّ )التعدديـــــة الـــــسياسية(الشخـــــصية, وحريـــــة اختيـــــار الـــــسلطة وتأســـــيس األحـــــزاب 

 .رمضبوطة برشع اهللا, بل أساسها التحرر من قيود الرشع املطهّ 
ليــــة أساســــهام نظريــــة جاهليــــة ماديــــة إحلاديــــة كفريــــة مفادهــــا  أن اإلنــــسان :فالعلامنيــــة والليربا

 لـــيس يف حاجـــة إىل رشع إهلـــي , عـــىل تنظــيم حياتـــه بنفـــسه قـــادرٌ , يف تـــرصفاته حـــرٌّ , بحياتـــهمــستقلٌّ 
 واختـــاذ , بنفـــسه عـــىل إدراك املـــصالح واملنـــافععقـــل البـــرشي قـــادرٌ حيكـــم حياتـــه ومعامالتـــه, وأن ال

بــاع رشيعــة اهللا وطاعــة م معــامالت بنـي البــرش مــع بعــضهم دون احلاجـة إىل اتّ القـرارات التــي حتُكــ
م العلامنيـون رسله, وهي إشارة إىل تقديم وتقديس العقل املادي عىل الرشع اإلهلي, وهلـذا يـزعُ 

د بالقـــديم, ويـــصفون مـــن  وعـــدم التقّيـــ,لثقافـــة والتطـــور يف كـــل يشءأهنـــم دعـــاة العلـــم والفكـــر وا
  . وعدم االهتامم بالعقل والعلم والفكر,عداهم بالتخلف والرجعية

َفَمن ﴿: قال اهللا تعاىل
َ
ٓ  لَمُ َيعۡ  أ َما نَّ

َ
نزَِل  أ

ُ
ّبَِك  ِمن َك إَِلۡ  أ عۡ  ُهوَ  َكَمنۡ  قُّ لَۡ ٱ رَّ

َ
رُ  إِنََّما َمٰٓۚ أ  َ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

َ
ٰ  ِف  إِنَّ  ِهمۚۡ َعلَيۡ  َلٰ ُيتۡ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  اأ  ةٗ لَرَۡحَـ لِـَك َذ

      .]٥١: العنكبوت[ ﴾٥١ ِمُنونَ يُؤۡ  اٖ وۡ لِقَ  َرىٰ َوذِكۡ 
ُ ٱ َمنَّ  لََقدۡ  ﴿ :اىلــال تعــــــقو َّ  َ ۡ ٱ َ ٗ  فِيِهمۡ  َبَعَث  إِذۡ  ِمنِيَ ُمؤۡ ل نُفِسِهمۡ  ّمِنۡ  رَُسو

َ
ْ َيتۡ  أ  لُوا

ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  ْ  ن َمةَ كۡ ۡلِ ٱوَ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ َوُيَعّلُِمُهمُ  َوُيَزّكِيِهمۡ  ۦتِهِ َءاَي ٰ  لَِف  ُل َقبۡ  ِمن َكنُوا بِيٍ  لٖ َضَل  مُّ
  .  ]١٦٤:عمران لآ[ ﴾١٦٤
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َهاَيٰٓ  ﴿ :تعاىل قالو يُّ
َ
ٓ  قَدۡ  لَّاُس ٱ أ وۡ  ُكمَءتۡ َجا ّبُِكمۡ  ّمِن ِعَظةٞ مَّ ٓ  رَّ ُدورِ ٱ ِف  لَِّما ءٞ وَِشَفا  لصُّ

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

ٰ  ﴿ :قـال تعـاىلو ُ ٱ ِكنِ لَّ ٓ  َهدُ يَشۡ  َّ نَزَل  بَِما
َ
نـَزَلُ  َكۖ إَِلۡـ أ

َ
ۡ ٱوَ  ۦۖ ِمـهِ بِعِلۡ  ۥأ  َهُدونَۚ يَـشۡ  ئَِكـةُ َمَلٰٓ ل

ِ  َوَكَفٰ  ِ ٱب ِينَ ٱ إِنَّ  ١٦٦ َشِهيًدا َّ ْ  لَّ ْ َوَصدُّ  َكَفُروا ِ ٱ َسبِيلِ  َعن وا ْ  قَدۡ  َّ ٰ  َضلُّوا ۢ َضَل  إِنَّ  ١٦٧ بَعِيًدا َ
ِينَ ٱ ْ  لَّ ْ  َكَفُروا ُ ٱ يَُكنِ  لَمۡ  َوَظلَُموا َ  لَُهمۡ  فِرَ ِلَغۡ  َّ َّ  ١٦٨ َطرِيًقـا ِدَيُهمۡ ِلَۡهـ َو ِ  َجَهـنَّمَ  َطرِيـقَ  إ

ٓ  ِلِينَ َخٰ  بَدٗ  فِيَها
َ
ٰ  َوَكنَ  اۚ أ َ  لَِك َذ ِ ٱ َ َّ  َ   .   ]١٦٩−١٦٦ :النساء[ ﴾١٦٩ اِسيٗ ي

م واألخــالق مــن أبــرز د, وإبعــاد الــدين والقــيَ  لقــد أصــبح االعــتامد عــىل العقــل املــادي املجــرّ 
 املذاهب التي ظهرت يف أوروبا بعد حتررها من طغيـان الكنيـسة سامت اجلاهلية املعارصة, فكلُّ 

  أمرٍ دراك املصالح اإلنسانية يف كلِّ خرجت من الفكر العقالين الذي يعتقد باستقالل العقل يف إ
  .دون احلاجة إىل الدين

وبنـــــاًء عـــــىل ذلـــــك قـــــرروا أن اإلنـــــسان لـــــه احلريـــــة املطلقـــــة يف اعتقاداتـــــه وأعاملـــــه وســـــلوكياته 
 للتحــرر التــام مــن كــل الــضوابط واملعــايري والقــيم واملــوازين وخاصــة الدينيــة, ا ودعــوفاته, وتــّرص 

  . النفس ورغباهتا من دون قيودثم الترصف وفق ما ُيْمِليه قانون
ه م األغلبيــة مــن األصــوات هــو احلــاكم  وحْكــ, وعقلــه وفكــره,وجعلــوا حريــة اإلنــسان وهــوا

ٌء  يشءٍ عــىل كــلِّ   بالــصواب أو اخلطــأ, وهــو القــول الفــصل يف كــل شــئون حيــاة النــاس العامــة, ســوا
ــــ غــــريت األحكــــام ام تغــــريت أصــــوات األغلبيــــة تعنــــدهم عــــارض الــــرشيعة اإلهليــــة أم وافقهــــا, كلَّ

  .لت الثوابت بأخرى جديدةم, وتبدّ والقيَ 
ــه ال يوجــد حــقٌّ مطلــٌق  ر ُفــ إال احلريــة والتغــري, فإهنــا تكْ هــذه املــذاهب اجلاهليــة عنــدما تــزعم أ

زهلـــا اهللا تعـــاىل لتكـــون نـــورً  بـــت القـــرآن والـــسنة, وبأحكـــام الـــرشيعة املحكمـــة التـــي أ ا وهـــدى بثوا
ل مهــام تغــري يعة إّال احلــق املبــني الراســخ الــذي ال يتغــري وال يتبــدّ للنــاس إىل يــوم القيامــة, ومــا الــرش

ۡت  ﴿: الزمان واملكان, قال تعـاىل ۚ وََعـدۡ  اقٗ ِصـدۡ  َرّبِـَك  َكَِمُت  َوَتمَّ َل  َّ  ٗ ٰ  ُمَبـّدِ  َوُهـوَ  ۦۚ تِـهِ لَِكَِم
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ِميعُ ٱ ِيـنَ ٱ قَـاَل  ٖت َبّيَِنٰـ ايَاُتَناءَ  ِهمۡ َعلَيۡ  َلٰ ُتتۡ  َذا ﴿ : وقـال,]١١٥: عاماأل[ ﴾١١٥ َعلِيمُ لۡ ٱ لسَّ  َ  لَّ
ٓ  ُجونَ يَرۡ  ٓ َهٰ  َغۡيِ  َءانٍ بُِقرۡ  ِت ئۡ ٱ َءنَالَِقا وۡ  َذا

َ
ۚ  أ ۡلُ ٓ  يَُكونُ  َما قُۡل  بَّدِ نۡ  ِ

َ
َلُ  أ بَّدِ

ُ
ٓ تِلۡ  ِمن ۥأ  ِسۖٓ َنۡفـ يِٕ َقا

تَّبِعُ  إِنۡ 
َ
َّ  أ ِ ۖ  يُوَحٰٓ  َما إ َّ َ ِ ٓ  إ َخاُف  إِّنِ

َ
  .]١٥ :يونس[ ﴾١٥ َعِظيمٖ  اٍ يَوۡ  َعَذاَب  َرّبِ  ُت َعَصيۡ  إِنۡ  أ

ــ نية ابتــدعها قــوم ال يؤمنــون بألوهيــة هــذه املــذاهب مــا هــي إال أفكــار ونظريــات  مادّي ة شــهوا
م اهللا مــــون مــــا حــــرّ رِّ رجعــــون فيــــه إىل اهللا, وال ُحي اخلــــالق وعبوديــــة املخلــــوق, وال يؤمنــــون بيــــوم يُ 

غيـتهم أن ُخيرجـوا النـاس لنـصارى والـشيوعيني, بُ ينون دين احلـق, مـن اليهـود واورسوله, وال يدِ 
ـــرهيم ومنمـــن عبـــادة اهللا تعـــاىل وحـــده باتّ  طـــه املـــستقيم إىل عبـــادة مفكِّ ـــرهيم, وإىل اتِّ بـــاع رصا  عبـــاظِّ

  . عىل مناهجهم الضالةأهوائهم والسْري 
ِ ٱ ﴿: قـال اهللا تعـاىل ِيٱ َّ َمٰ ٱ ِف  َما ۥَلُ  لَّ ٰ لـسَّ  ٱ ِف  َوَمـا تِ َو

َ
ٰ ّلِلۡ  لٞ َوَوۡيـ ِضۗ ۡرۡل  ِمـنۡ  فِـرِينَ َك

ِينَ ٱ ٢ َشِديدٍ  َعَذاٖب  نۡ ٱ ةَ َيـوٰ لَۡ ٱ َتِحبُّونَ يَسۡ  لَّ َ  َيـالُّ ِ ٱ َ ونَ  ِخـَرة ِ ٱ َسـبِيلِ  َعـن َوَيـُصدُّ َّ 
ۚ  ُغوَنَهاَوَيبۡ  ْوَلٰٓ  ِعوًَجا

ُ
ٰ  ِف  ئَِك أ ظۡ  َوَمنۡ  ﴿:  وقـال,]٣−٢: إبـراهيم[ ﴾٣ بَعِيدٖ  َضَل

َ
 َتَىٰ فۡ ٱ ِممَّنِ  لَمُ أ

 َ ِ ٱ َ َّ  ۚ ْوَلٰٓ  َكِذبًا
ُ
ٰ  َرُضونَ ُيعۡ  ئَِك أ َ  ٱ َوَيُقوُل  َرّبِِهمۡ  َ

َ
ٰ شۡ ۡل ٓ َهٰٓ  دُ َه َ ِينَ ٱ ءِ ُؤ ْ  لَّ ٰ  َكَذبُوا َ َ  َرّبِِهمۚۡ  َ

َ
 أ

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

ـــــ ه أدنـــــى معرفـــــة بمعنـــــى ألوهيـــــة اهللا وعبوديـــــة العبـــــد ومعنـــــى اإلســـــالم هللا يعـــــرف ومـــــن لدْي
ليـــة باإلســـالم ومناقـــضتها لـــه, فكيـــف ملـــسلم أن يقـــول ـــا حـــر:اصـــطدام الليربا  أفعـــل مـــا أريـــد, , أ

ا هـذا لـيس إسـالمً !  بـام أريـد, ورشيعـة اهللا ال تلزمنـي?وأقول ما أريد, وأعتقـد مـا أريـد, وأحكـم 
  .هللا, بل هو الكفر البواح

فََرَءيۡ  ﴿: قـال اهللا تعـاىل
َ
َذَ ٱ َمنِ  َت أ ٰ  تَّ ٰ  ۥَههُ إَِل َضلَّهُ  هُ َهَو

َ
ُ ٱ َوأ َّ  ٰ َ ٰ  وََخَتمَ  مٖ ِعلۡ  َ َ  ۦعِهِ َسـمۡ  َ

ٰ  وََجَعَل  ۦبِهِ َوقَلۡ  َ َ  ِ ِۚ ٱ دِ َبعۡ  ِمنۢ  ِديهِ هۡ يَ  َفَمن َوةٗ ِغَشٰ  ۦبََصِه َّ  َ فَ
َ
ُرونَ  أ    .]٢٣ :اجلاثية[ ﴾٢٣ تََذكَّ

بعـــه يف حياتنـــا  إن إســـالمنا هللا يعنـــي أن نخـــضع وننقـــاد ونستـــسلم ألمـــره, ونقبـــل رشعـــه ونتّ 
مـــه يف كـــل مـــا شـــجر بيننـــا, وال يكـــون يف م بـــه ونحـــاكِ  ونحُكـــ,هـــاكلِّ  م إليـــه, ونطيـــع رســـوله ونحكِّ
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اه أحكـام اهللا ورسـوله, بـل هـو التـصديق والقبـول والرضـا واملحبـة, صدورنا حرج وال ضيق جتـ
َ  ِمنٖ لُِمؤۡ  َكنَ  َوَما ﴿: قـال اهللا تعـاىل ُ ٱ قَـَض  إَِذا ِمَنةٍ ُمؤۡ  َو ۡمـ ۥٓ َورَُسـوُلُ  َّ

َ
ن ًراأ

َ
 لَُهـمُ  يَُكـونَ  أ

مۡ  ِمنۡ  َيَةُ ۡلِ ٱ
َ
َ ٱ ِص َيعۡ  َوَمن رِهِۡمۗ أ ٰ  َضـلَّ  َفَقـدۡ  ۥَورَُسـوَلُ  َّ بِيٗنـ ٗ َضـَل  ,]٣٦ :األحـزاب[ ﴾٣٦ امُّ

نزَِل  ٌب كَِتٰ  ﴿: وقـال
ُ
َ  َك إَِلۡ  أ  ِمنِيَ ُمـؤۡ لِلۡ  َرىٰ َوذِۡكـ ۦبِـهِ  ِلُنِذرَ  هُ ّمِنۡ  َحَرجٞ  رِكَ َصدۡ  ِف  يَُكن فَ

ْ ٱ ٢ ٓ  تَّبُِعوا نزَِل  َما
ُ
ّبُِكمۡ  ّمِن ُكمإَِلۡ  أ َ  رَّ ْ  َو وۡ  ۦٓ ُدونِهِ  ِمن تَتَّبُِعوا

َ
ٓ أ ۗ ِلَا ٗ قَ  َء ـا لِي ُرونَ  مَّ  ﴾٣ تَـَذكَّ

َ  ﴿: ال ــــــ وق,]٣−٢: عـرافاأل[ ٰ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ  َوَرّبَِك  فَ  ُثـمَّ  َنُهمۡ بَيۡ  َشَجرَ  فِيَما ُيَّكُِموكَ  َحتَّ
 َ  ْ نُفِسِهمۡ  ِفٓ  َيُِدوا

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

يــشها النــاس اليــوم إذا كانــت احلريــة عنــدهم هــي خــروج املخلــوق عــن عبوديــة  جاهليــة يعأّي 
ه وأعـــدى أعدائـــه خالقـــه والتـــزام ْرش   والتـــزام رشِع عبـــٍد ,)الـــشيطان(عـــه, إىل عبوديـــة نفـــسه وهـــوا

ه ملخلـــوق مـــن ؤ وإعطـــا,مثلـــه, والعـــدل واملـــساواة عنـــدهم هـــو االعتـــداء عـــىل حـــق اهللا اخلـــالص
 عـن م فـأرقى العلـوم عنـدهم أن املخلـوق غنـيٌّ ْلـ من عبيـده, وأمـا العِ خملوقاته, ومساواة اهللا بعبد
  !هممُ  وبئس العلم علْ !م وبئس العدل عدهلُ ! بئست احلرية هذه.خالقه, وحمتاج ملخلوق مثله

  

│  
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  الفصل الثالث

 الديمقراطية نقيض اإلسالم
ف هلــم الديمقراطيــة حــسب مــا جــاء يف دِ مل يُعــ املعــاجم االنجليزيــة  النــاس بحاجــة إىل أن نعــرِّ
فـــــسهم ; مـــــا ورد يف كتـــــب القـــــانون والـــــسياسةوحـــــسب ,وغريهـــــا  ألهنـــــم أصـــــبحوا يبارشوهنـــــا بأ

قـــع, بـــل إن التعـــرف عليهـــا نظرًيـــويلمـــسوهنا عـــن قـــرب مـــن خـــالل أشـــكاهلا املطبّ  ا مـــن قـــة يف الوا
  .اخالل الكتب سيكون أبعد عن فهم حقيقتها من التعرف عليها واقعي 

ظمــة    الــسائدة يف عاملنــا اليــوم يفــرسها بأهنــا تعنــي حكــم الــشعب أوالديمقراطيــةإن واقــع األ
سلطة أو سيادة الشعب, يعني أن الـشعب حيكـم نفـسه بنفـسه, ويـامرس سـلطته بنفـسه, فالـشعب 

  . وحق الترشيع املطلق حسب زعمهم, سلطة األمر والنهي,هو الذي له السلطة العليا املطلقة
 ونائًبــــا عــــنهم يف ممارســــة نه ممــــثًِّال وْ يق االنتخــــاب مــــن يرَضــــوخيتــــار أفــــراد الــــشعب عــــرب صــــناد

ــ ضــوهنم هلــذه املهمَّ ة معرتفــني هلــم بحــق التــرشيع نيابــة عــنهم, فيــضعون الــسلطة التــرشيعية, ويفوِّ
 مـن  بعضه من رشيعة اهللا وبعضه, وهو القانون األسايس العام والقواعد الكلية)١(الدستورهلم 

فسهم  فـإذا ,ضـونه عـىل الـشعب للتـصويت عليـهعرِ ا, ويَ املعمـول هبـا سـابقً  أو من القوانني ,عند أ
ه بأغلبيتــه أُ   , والتــزم اجلميــع بنــصوصه,ة والــسيادة العليــا عــىل كــل مــا ســواهعطيــت لــه الــرشعيَّ أقــرَّ

  . وأقسموا عىل احرتامه والتزامه,وَحنَْوا له رؤوسهم
لــة بوضــع الدســتور هــي أعــىل ســلطة تــرشيعية مى الــسلطة التأسيــسية,  وتــس,والــسلطة املخوَّ

 أو , أو جملـس األمـة, أو املـؤمتر الـوطني,واملجلس املنتخب ملامرسة هذه السلطة يسمى الربملـان
                                                 

 هو القانون األسايس واحلـاكم يف الدولـة, وهـو جمموعـة القواعـد واألحكـام التـي حتكـم شـكل الدولـة, :الدستور )١(
, وطريقـــــــة توزيـــــــع الـــــــسلطات, وبيـــــــان )التـــــــرشيعية, والتنفيذيـــــــة, والقـــــــضائية(ونظـــــــام احلكـــــــم فيهـــــــا, وســـــــلطاهتا 

, ومــــدى ارتباطهــــا ببعــــضها, وكــــذلك بيــــان حقــــوق املــــواطنني وواجبــــاهتم جتــــاه الدولــــة وســــلطاهتا اختــــصاصاهتا
 . العامة
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 أو جملـــــس , أو جملــــس املستــــشارين, أو جملــــس النــــواب,جملــــس الــــشعب  أو,التأسيــــسيةاجلمعيــــة 
أو جملـــــــس  , أو مـــــــؤمتر الـــــــشعب العـــــــام, أو اجلمعيـــــــة الوطنيـــــــة, أو املجلـــــــس التـــــــرشيعي,العمـــــــوم
  .الشورى
ع ــــهمتها وضـ مــ,ربملانـطة الـــلـــرشيع دون ســـق التـمتع بحـــ تتــريعيةـ تــشرىـطة أخـــلـــاك سـوهنــ

ـــــــكـاألح ـــــــيـرعـالف واننيـقـــــــوال امـ ـــــــانـ وق,ةـيـــــــالـة اإلداريــــــة واملـ ـــــــات وغـوبـــــــقـون العـ  هاـديلـــــــا, وتعريـهـ
قبة تنفيذها, وذلك يف حدود ما يسمح به الـوإلغ   .دستوراؤها ومرا

ـــــًض   الـــــسلطةو ,القــــضائية الـــــسلطة  وهــــي,اوهنــــاك ســــلطات أخـــــرى خارجــــة مـــــن الــــشعب أ
 والقـوانني ِوْفًقـا لألحكـام عليهـا ُيعـرض مـا كـل يف القـضاء مهمتهـا قـضائيةالـسلطة ال تنفيذيـة,ال

 اءـام القـــضـأحكـــ بتنفيـــذ امـالقيـــ ومهمتهـــا التنفيذيـــة ةـريعية, والـــسلطـالتـــش طةـالـــسل درهاـتـــص التـــي
  . حافظة عىل النظاموامل

ع بغـــري إذن اهللا, وهمبعـــض حيكـــم الـــشعب نفـــسه بنفـــسه لنفـــسه, وهبـــذه الكيفيـــة  همبعـــض يـــرشِّ
 .  يقوم بالتنفيذ والتطبيقهمبعض غري اهللا, وحيكم بني الناس برشعِ 

  .الديمقراطية تطبيق عميل للعلامنية
عـــد وأحكـــام , هـــذا النظـــام هـــو جمميـــسريون عليـــه يف حيـــاهتم  للنـــاس مـــن نظـــامٍ البـــد وعـــة قوا

د واجبــاهتم, وتــنظِّم معــامالهتم,فاهتمم تــّرص وقــوانني حتُكــ ع ن حقــوقهم, وقــد َرش  وتــضمَ , وحتــدِّ
 رشيعـة أغنـتهم عـن الرجـوع إىل غريهـا لتنظـيم حيـاهتم, ه بعلمه وعدله وحكمته لعباداهللا 

 ,ليهم اخلروج عنهـاها, وحّرم ع وحتكيمها يف حياهتم كلِّ ,باع رشيعتهده اتّ اوقد فرض اهللا عىل عب
 أو الرجــوع إىل غريهـا يف كبــري أو صــغري مــن شـئون حيــاهتم, فــآمن هبــا فريــق ,أو تـرشيع مــا خيالفهــا

فسهم دينً  ا ألحكـامهم  واختـذوها مـصدرً ,هـاا حلياهتم كلِّ ا ونظامً ا ومنهجً من عباده وارتضوها أل
نينهم, ومل يبغــوا غريهــا بــديًال   شــهد هبــا  كريمــةً اء رشفــاء حيــاةً ا أعــزَّ يف ظلهــا أحــرارً , فعاشــوا وقــوا

ا حليــــاهتم, العــــدو قبــــل الــــصديق, وكفــــر هبــــا فريــــق مــــن عبــــاده, ورفــــضوها ومل يرضــــوا هبــــا منهًجــــ
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هم د بعــُض ا يعُبــ عنهــا, فعاشــوا عبيــدً واختــذوا مــن ُزبالــة أذهــان البــرش وأفكــارهم وأهــوائهم بــديًال 
 وهــم عــن اآلخــرة هــم ,يــاة الــدنيا, ال يعلمــون إال ظــاهرا مــن احلاعــساء معيــشة ظنًكــا أذالء تُ بعــًض 

  .غافلون
 الـــذي  والفـــصل بـــني ديـــن اهللا ,فالعلامنيـــة التـــي قامـــت عـــىل رفـــض حتكـــيم رشيعـــة اهللا

نبهـــا املختلفـــة االقتـــصادية واالجتامعيـــة والـــسياسية َرش  عـــه لعبـــاده واحليـــاة العامـــة للمجتمـــع بجوا
 فكانـــــــت ,م حيـــــــاة النـــــــاس عـــــــن اإلســـــــالم لتنظـــــــي بـــــــديلٍ  نظـــــــامٍ وغريهـــــــا, احتاجـــــــت إىلوالثقافيـــــــة 

ا هللا يف ديــــن ا خالــــًص طــــت الــــشعب مــــا كــــان حقــــالديمقراطيــــة هــــي النظــــام البــــديل املرتــــىض, وأعْ 
 يف الــسلطة والــسيادة والتــرشيع املطلــق, فــالقرارات اإلســالم, فــصار الــشعب هــو صــاحب احلــقِّ 

هــا الــشعبواألحكــام واألوامــر التــي ُيقِ   , واحلكــم الــسائد,عبــ وخيتارهــا بأغلبيتــه هــي الــرشع املتّ ,رُّ
م أغلبيــــة الــــشعب ال مــــه وســــلطانه, وجعلــــوا حْكــــكْ  عــــن رشع اهللا وُح  بــــديًال ,والــــسلطان النافــــذ

ــ رة, فأحكــام اهللا غــري ملِزمــة عنــدهم وال ب لــه, وســيادة الــشعب فــوق ســيادة الــرشيعة املطّهــمعقِّ
ا ًمـــا ملزِ هـــا صـــارت قانوًنـــ فـــإذا أقرّ ,)الـــشعب(ســـلطان هلـــا إال بعـــد عرضـــها عـــىل صـــاحب الـــسيادة 

 مــــن  حكــــمٍ , وكــــلُّ )عنــــدهميف نطــــاق مــــا يــــسمح بــــه الدســــتور األعــــىل (كــــسائر القــــوانني األخــــرى 
فــــق عليــــه املــــّرشعون ت عليــــه الــــشعب بأغلبيــــة هــــو حكــــمٌ ,أحكــــام اهللا مل يوا  ال  مــــردودٌ  ومل يــــصوِّ

  .ا رشعية له, سبحان اهللا وتعاىل عام يرشكون علوا كبريً 
 يف مجيـــع  عمـــيل ملبـــادئ العلامنيـــة األساســـية, وهـــذا مالحـــظٌ فالديمقراطيـــة مـــا هـــي إال تطبيـــق

م والـــسيادة هـــا ال تقـــوم عـــىل أصـــل اإلســـالم هللا وحـــده وإفـــراده يف احلْكـــالـــنظم الديمقراطيـــة, كلُّ 
بــــاع, بــــل إهنــــا تعطــــي الــــشعب أو مــــن ينــــوب عنــــه حــــق الــــسيادة والتــــرشيع والطاعــــة املطلقــــة واالتّ 

مــون مــا  هللا يف االنقيــاد والطاعــة واالتّ هــم رشكــاءوالتــرشيع مــن دون اهللا, وجتعلُ  ــون وحيرِّ بــاع, ُحيلِّ
عون األحكــام والقــوانني التــي يريــدون مــن غــري مــه, ويــّرش ه اهللا وحرّ شــاءوا غــري ملتــزمني بــام أحّلــ

بـــع دون رشع اهللا, لـــه حـــق  هـــو الـــرشع املتّ ه األغلبيـــةتـــومـــا رشعـــوه وأقرَّ  إىل رشيعـــة اهللا, رجـــوعٍ 
زل اهللا وإليه يتحاكمون معرضني عّام ,مونع اهللا وأعظم, به حيكُ باع كام لرشالطاعة واالتّ    .  أ
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 ال تعرتف بأي سيادة فوقها أو , مطلقةٌ هذه السيادة التي متنحها الديمقراطية للشعب سيادةٌ 
 التـرشيع  بحكـم اهللا وسـيادته, وحـقُّ  وال حمدودةٍ دةٍ  وإن كانت سيادة اهللا, فهي غري مقيّ ,بجانبها

 ال سـلطان وال رشعيـة ا هللا وإنام هو لغريه, وهلذا جتد أن مـا رشعـه اهللا املطلق ليس خالًص 
بـــه,لـــه عنـــدهم فقـــة صـــاحب الـــسيادة مـــن الـــشعب ورئيـــسه ونوا  , وال أحقيـــة لـــه يف احلكـــم إال بموا
مــــه حـه بــإقراره لـــحـــالــذي يمن كم اهللا ــــوق حــــعب فــفة الــرشعية, فــسيادة الــشـ ويعطيــه صــ,ق اإللــزا
ه عن رشك الديمقراطيني وأمثاهلم من املرشكنيتعاىل . ورشعه   .اهللا وتقّدس وتعظَّم وتنزَّ

ظمــة التــي تــزعم أن  هــذا األمــر جتــده يف مجيــع الــنظم الديمقراطيــة مــن غــري اســتثناء, حتــى األ
 ال تعتــِرب رشيعــة اهللا ملِزمــة إال بعــد املــصدر الــرئيس للتــرشيع, فهــي أوًال الــرشيعة اإلســالمية هــي 

هـــا املـــ ع مـــن رشيعـــة اهللا صـــفة الـــرشعية بعـــد صـــدوره مـــن أن يقرَّ ع, فيكتـــسب مـــا أخـــذه املـــرشِّ رشِّ
 وإنــــام ,ا هــــي ال تعتــــرب الــــرشيعة املــــصدر الوحيــــد للتــــرشيعل ذلــــك, وثانًيــــصــــاحب الــــسلطة ال قْبــــ

تعتربها املصدر األول ومعه مصادر أخرى, وال تقوم عـىل توحيـد مـصدر التلقـي والتـرشيع, بـل 
ن عه املـــنظامت العامليـــة,ني واألعـــراف الدوليـــةتعـــرتف باألحكـــام والقـــوا  وجتعـــل منهـــا , ومـــا تـــرشِّ

, وهـــذا اعـــرتاف بحـــق ا لـــرشيعة اهللا ا الســـتنباط األحكـــام ووضـــع القـــوانني رشيًكـــمـــصدرً 
مـــوا اإلســـالم عقيـــدةً , لغـــري اهللا ال يـــستقيم مـــع حتكـــيم رشيعـــة اهللا املطلـــقالتـــرشيع   ولـــو أهنـــم حكَّ
ْ ٱ ﴿:  وكفـروا بـه وبمـن رشعـه, قـال اهللا تعـاىل,ع اهللا لرفضوا كل رشع خيـالف رشورشيعةً   تَّبُِعـوا

 ٓ نـزَِل  َما
ُ
ّبُِكـمۡ  ّمِـن ُكـمإَِلۡ  أ َ  رَّ ْ  َو وۡ  ۦٓ ُدونِـهِ  ِمـن تَتَّبُِعـوا

َ
ٓ أ ۗ ِلَـا ٗ  َء ـا قَلِـي ُرونَ  مَّ  ﴾٣ تَـَذكَّ

ٰ  َك َنٰ َجَعلۡ  ُثمَّ  ﴿:  وقـال,]٣ :األعـراف[ َ  ٱ ّمِنَ  َشِيَعةٖ  َ
َ
َ  َهاعۡ تَّبِ ٱفَ  رِ مۡ ۡل ۡهـ تَتَّبِعۡ  َو

َ
ٓ أ ِيـنَ ٱ ءَ َوا  َ  لَّ

فَُحكۡ  ﴿ :, وقـال]١٨ :اجلاثيـة[ ﴾١٨ لَُمونَ َيعۡ 
َ
حۡ  َوَمنۡ  ُغونَۚ َيبۡ  ِهلِيَّةِ َجٰ لۡ ٱ مَ أ

َ
ِ ٱ ِمنَ  َسنُ أ  اٗمـُحكۡ  َّ

ـــوۡ  ـــونَ  اٖ ّلَِق فكـــل حكـــم أو تـــرشيع مل يـــأذن بـــه اهللا هـــو حكـــم اجلاهليـــة, , ]٥٠: املائـــدة[ ﴾٥٠ يُوقُِن
ف اإلســــالم منــــه واضــــح, وال يمكــــن بحــــال مــــن األحــــوال اجلمــــع بــــني حكــــم اهللا وحكــــم وموقــــ

 ا مــن غــري اهللا بــديًال  واحــدً ن َقبِــل حكــًام اجلاهليــة, أو رشيعــة اهللا وأهــواء البــرش وتــرشيعاهتم, فَمــ
 ولــو اســتمر , وخــرج عــن ديــن اإلســالم, ودخــل يف ديــن اجلاهليــة,عــن حكــم اهللا فقــد أرشك بــاهللا
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َ  ﴿: كام من رشيعـة اهللا, قـال تعـاىليأخذ باقي األح   َو
ۡ
ْ تَأ ا ُكلُوا ِ ٱ مُ ۡسـٱ َكرِ يُذۡ  لَمۡ  ِممَّ  هِ َعلَۡيـ َّ

ۗ لَفِــسۡ  ۥنَّــهُ  َيٰ ٱ نَّ  ٞق ٰٓ  َلُوُحــونَ  ِطيَ لــشَّ َ ِ وۡ  إ
َ
ٓ أ ــا ــ ئِِهمۡ ِلَ َطعۡ  نۡ  ِدلُوُكۡمۖ ِلَُجٰ

َ
 إِنَُّكــمۡ  ُتُمــوُهمۡ أ

عــام[ ﴾١٢١ ُكونَ لَُمــۡشِ  لون أحكــام اهللا, فالــذين ]١٢١:األ  وال يلتزمــون بــرشيعته هــم عنــد اهللا ,يبــدِّ
شياطني, والذين يسمعون هلم ويطيعوهنم يف تبديلهم وترشيعهم هم عنـد اهللا أوليـاء الـشياطني, 
واملسلم لو أطاع أولياء الشياطني فيام توحيه إليهم شياطينهم من تغيري أحكام اهللا وتـرشيع مـا مل 

ـــه فعـــل ِفعـــل املـــرشكني; مـــثلهم وليـــا مـــن أوليـــاء الـــشياطنيايـــأذن بـــه صـــار مـــرشكً   وهـــو قبـــول , أل
مـــه, وهـــذا رشكٌ ,التـــرشيع مـــن غـــري اهللا  لغـــريه ينـــاقض  بـــاهللا وعبـــادةٌ  وطاعـــة غـــريه يف حتليـــل حرا

فقـــــة يف تبـــــديل حكـــــم واحـــــد اإلســـــالم وهيدمـــــه مـــــن أساســـــه, وإن كانـــــت الطاعـــــة واالتّ  بـــــاع واملوا
  ).كتحليل امليتة(

   !ن اهللا, فهل يعرف هذا العلامنيون والديمقراطيون وأتباعهم?هذا هو دي
إن واقع النظم الديمقراطية يف الدول التي تـزعم أن اإلسـالم دينهـا والقـرآن رشيعتهـا يـشهد 

 هللا وحـــده, أي ال تـــؤمن بـــأن أهنـــا ال تـــؤمن بـــأن حـــق األمـــر والـــسيادة والتـــرشيع املطلـــق خـــالٌص 
 ,هــــابــــاع رشيعــــة اهللا يف احليــــاة كلِّ وال تــــؤمن بوجــــوب اتّ الربوبيــــة بجميــــع خصائــــصها هللا وحــــده, 

 سواء من ِقبل أفراد الشعب أو ُحّكامـه ورؤسـائه وُقـضاته, وال , واخلروج عنها,وحتريم خمالفتها
, وال تتقّيد به وال حتـتكم إليـه إال يف جـزء يـسري مـن احليـاة العامـة, ا وعمًال بع ما رشعه اهللا واقعً تتّ 

فقــــة صــــاحب الــــسلطة باعهــــا رشع اهللا يفواتّ   هــــذا اجلــــزء اليــــسري جــــاء بعــــد االســــتفتاء عليــــه وموا
ـــ,)الـــشعب(والـــسيادة العليـــا  ه قانوًن ـــ الـــذي صـــريَّ ا وُحْكـــًام لـــه رشعيتـــه وقداســـته كغـــريه مـــن ا ملِزًم

القــوانني, أمــا اجلــزء اآلخــر مــن احليــاة وهــو اجلــزء األعظــم فــال دخــل لــدين اهللا يف تنظيمــه, وإنــام 
 وهــي بــذلك .وضــعية وتــرشيعات جمــالس التــرشيع وقــرارات امللــك أو الــرئيسحتكمــه القــوانني ال

عً ال تـــؤمن بـــاهللا وحـــده حَكـــًام وال ســـيِّدً  ا, وإنـــام تعـــرتف هللا بقـــدر مـــا ا مطاًعـــا وال معبـــودً ا وال مـــرشِّ
باع والطاعة لغـريه  أو أقل مما تعرتف به لغريه, فاحلكم والسيادة والترشيع واالتّ ,تعرتف به لغريه

ا له, وعىل هذا فالديمقراطية كفر بربوبية اهللا وألوهيته وأسامئه وصفاته وكتابـه ورسـوله, أكثر مم
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 عمــيل هلــا, فالعلامنيــة هــي الفكــرة  وتطبيــٌق , ووســيلتها لتحقيــق أهــدافها, عــن العلامنيــةوهــي فــرعٌ 
  .والعقيدة, والديمقراطية هي العمل والتطبيق

 . هللالديمقراطية دين ولكنها ليست من عند ا
 مــن النــاس يــستنكرون اجلمــع بــني الديمقراطيــة والعلامنيــة, ويــرون أن العلامنيــة تنــاقض كثــريٌ 

قـع  اإلسالم بينام الديمقراطية ال ختالفه, ولكـن حقيقـة الديمقراطيـة والـنامذج التطبيقيـة هلـا يف الوا
دين ا لـ متاًمـمنـاقٌض  بل هـي ديـن ,يشهد بخالف ذلك, فالديمقراطية ليست من دين اهللا يف يشءٍ 

ا  وفــَرض عــىل النــاس مجيًعــ, وبعــث بــه رســله,ا لعبــادها ومنهًجــاهللا, فــدين اهللا هــو مــا رشعــه طريًقــ
 أن خيـــرج عنـــه أو يـــسلك غـــريه, فهـــو الطريـــق الوحيـــد الـــذي بـــه باعـــه, ومل يـــأذن ألحـــدٍ ســـلوكه واتّ 

نَّ  ﴿ :تتحقــــق عبوديــــة اهللا, والطريــــق الوحيــــد املوصــــل إىل رضــــا اهللا, قــــال اهللا تعــــاىل
َ
ــــ َوأ  َذاَهٰ

 ٰ ۖ ٱفَ  اَتقِيمٗ ُمسۡ  ِط ِصَر َ  تَّبُِعوهُ ْ  َو ُبَل ٱ تَتَّبُِعوا َق  لسُّ ٰ  ۦۚ َسبِيلِهِ  َعن بُِكمۡ  َفَتَفرَّ ٰ  لُِكمۡ َذ  ۦبِهِ  ُكمَوصَّ
ٓ  ﴿ : وقـال تعـاىل,]١٥٣: عـاماأل[ ﴾١٥٣ َتتَُّقونَ  لََعلَُّكمۡ  نَزلۡ  ٌب كَِتٰ  رۚ ال

َ
اَس ٱ رِجَ ِلُۡخـ َك إَِلۡ  هُ َنٰ أ  لَـّ

َ  ِت لَُمٰ لظُّ ٱ ِمنَ  ِ ٰ  َرّبِِهمۡ  نِ بِإِذۡ  لُّورِ ٱ إ َ ِ ٰ  إ فمـن اختـار أن , ]١: بـراهيمإ[ ﴾١ ِميدِ لَۡ ٱ َعزِيزِ لۡ ٱ ِط ِصَر
 ,ه أن يوحـــد اهللا يف عبادتـــهيعبـــد اهللا عليـــه أن يـــسلك طريـــق العبوديـــة الـــذي رشعـــه اهللا, وعالمُتـــ

َ ٱ إِنَّ  ﴿ :باع رشيعته, قال اهللا تعاىلوأن يعبده بطاعة رسله واتّ  ۚ عۡ ٱفَ  َوَربُُّكـمۡ  َرّبِ  ُهـوَ  َّ  ُبـُدوهُ
ٰ  َذاَهٰ  لَمۡ  ﴿ : تعـاىلوقـال ,]٦٤: الزخـرف[ ﴾٦٤ َتقِيمٞ مُّسۡ  ٞط ِصَر

َ
عۡ  أ

َ
ٰ  ُكمۡ إَِلۡ  َهدۡ أ ن َءاَدمَ  َبـِنٓ َي

َ
 َّ  أ

ْ َتعۡ  يۡ ٱ ُبُدوا هُ  َنۖ َطٰ لشَّ بِـيٞ  َعـُدوّٞ  لَُكـمۡ  ۥإِنَـّ نِ  ٦٠ مُّ
َ
ۚ عۡ ٱ َوأ ٰ  َذاَهٰـ ُبـُدوِن ـسۡ  ٞط ِصـَر  ﴾٦١ َتقِيمٞ مُّ

ٰ  إِنَِّن  قُۡل  ﴿ :وقـال, ]٦١−٦٠ :يـس[ ٓ  ِن َهَد ٰ  َرّبِ َ ِ ٰ  إ ـسۡ  ٖط ِصَر ٰ إِبۡـ ّمِلَّـةَ  اقَِيٗمـ ادِيٗنـ َتقِيمٖ مُّ  هِيمَ َر
ۚ َحنِيفٗ  ۡ ٱ ِمنَ  َكنَ  َوَما ا ِت  إِنَّ  قُۡل  ١٦١ كِيَ ُمۡشِ ل َ ِ  َوَمَمـاِت  َيـايَ َوَمۡ  َونُُسِك  َص َّ  لَِمـيَ َعٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ
ٰ  ۥۖ َلُ  َشِيَك  َ  ١٦٢ ِمرۡ  لَِك َوبَِذ

ُ
۠  ُت أ نَـا

َ
ُل  َوأ وَّ

َ
ۡ ٱ أ هـذا هـو دينـه  ,]١٦٣−١٦١: عـاماأل[ ﴾١٦٣ لِِميَ ُمـسۡ ل

عَ  ﴿: الذي ارتضاه للعـاملني ووىص بـه رسـله أمجعـني, قـال اهللا تعـاىل  َمـا ّلِيـنِ ٱ ّمِـنَ  لَُكم َشَ
 ٰ ِيٓ ٱوَ  انُوحٗ  ۦبِهِ  َوصَّ وۡ  لَّ

َ
ٓ نَ َحيۡ أ يۡ  َوَما َك إَِلۡ  ا ٰ إِبۡ  ۦٓ بِهِ  َناَوصَّ ۖ  َوُموَسٰ  هِيمَ َر نۡ  وَِعيَسٰٓ

َ
ْ  أ قِيُموا

َ
 ّلِيـنَ ٱ أ
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 َ ْ  َو قُوا َ  َكُبَ  فِيهِۚ  َتَتَفرَّ ۡ ٱ َ ُ ٱ هِۚ إَِلۡ  ُعوُهمۡ تَدۡ  َما كِيَ ُمۡشِ ل ٓ  َمن هِ إَِلۡ  َتِبٓ َيۡ  َّ  هِ إَِلۡـ ِديٓ َوَيۡهـ ءُ يََشا
ــن ــُب  َم ا أن نــسري عــىل املــنهج والطريــق الــذي  أمرنــا مجيًعــفــاهللا  ,]١٣: الــشورى[ ﴾١٣ يُنِي

 أن نتخـذ دينه كام أقامه رسله من قبـل, وهنانـا ُيرسة, وأن نقيم وال نحيد عنه ُيمنة رشعه لنا, وأّال 
فــسنا منهًجــ ــۡل  ﴿ :ا غــري رشعــه, قــال اهللا تعــاىلبــع رشًعــ ونتّ ,ا غــري منهجــهأل ٓ  قُ ــا َم ۠  إِنَّ ــا نَ

َ
َــَشٞ  أ  ب

َّ  يُوَحٰٓ  لُُكمۡ ّمِثۡ  َ ِ ٓ  إ َما نَّ
َ
ٰ  أ ٰ  ُهُكمۡ إَِل ٰ  هٞ إَِل ْ َتقِيُموٓ سۡ ٱفَ  ِحدٞ َو ۗ َتغۡ سۡ ٱوَ  هِ إَِلۡ  ا  ﴾٦ كِيَ ُمـۡشِ ّلِلۡ  لٞ َوَويۡ  فُِروهُ

ٓ  َتقِمۡ سۡ ٱفَ  ﴿:  وقـال,]٦: فـصلت[ ِمرۡ  َكَما
ُ
َ  َمَعَك  تَاَب  َوَمن َت أ ْۚ َغوۡ َتطۡ  َو  بَـِصيٞ  َملُونَ َتعۡ  بَِما ۥإِنَّهُ  ا

١١٢  َ ْ َكُنوٓ تَرۡ  َو َ  ا ِ ِينَ ٱ إ ْ  لَّ ُكمُ  َظلَُموا ِ ٱ ُدونِ  ّمِن لَُكم َوَما لَّارُ ٱ َفَتَمسَّ وۡ  ِمـنۡ  َّ
َ
ٓ أ  َ  ُثـمَّ  ءَ ِلَـا

ونَ  :  وذلــك قولــه,بــاع مــا رشع اهللا فاالســتقامة ال حتــصل إال باتّ ,]١١٣−١١٢: هــود[ ﴾١١٣ تُنــَصُ
ٓ  َتقِمۡ سۡ ٱفَ  ﴿ ِمرۡ  َكَما

ُ
 جمـاوزة حـدود األمـر والنهـي واحلـالل واحلـرام بزيـادة أو نقـصان, , دون﴾َت أ

َ  ﴿: وذلـك قولـه ْۚ َغوۡ َتطۡ  َو بعـون مـا رشع اهللا مـع احلـذر الـشديد مـن االلتفـات إىل الـذين ال يتّ , ﴾ا
َ  ﴿: مـــــن الكفـــــار واملـــــرشكني, أو امليـــــل إلـــــيهم أو الرضـــــا بـــــأعامهلم وطـــــريقتهم, وذلـــــك قولـــــه  َو

ْ َكُنـوٓ تَرۡ  َ  ا ِ ِيـنَ ٱ إ ْ  لَّ , وعاقبـة االنحـراف عـن الـرصاط املـستقيم وجمـاوزة حـدود الــرشع ﴾َظلَُمــوا
ُكمُ  ﴿ :وامليل إىل الكفار والـرىض بـأعامهلم ِ ٱ ُدونِ  ّمِن لَُكم َوَما لَّارُ ٱ َفَتَمسَّ وۡ  ِمنۡ  َّ

َ
ٓ أ  ُثمَّ  ءَ ِلَا

ونَ  َ  ٰ  َك َنٰ َجَعلۡ  ُثمَّ  ﴿:كام قـال اهللا يف آيـة أخـرى, ﴾تُنَصُ َ  ٱ ّمِـنَ  َشِيَعةٖ  َ
َ
َ  َهـاتَّبِعۡ ٱفَ  رِ ۡمـۡل  َو

هۡ  تَتَّبِعۡ 
َ
ٓ أ ِينَ ٱ ءَ َوا ْ ُيغۡ  لَن إِنَُّهمۡ  ١٨ لَُمونَ َيعۡ  َ  لَّ ِ ٱ ِمنَ  َعنَك  ُنوا ۚ  ٔٗ َشۡي  َّ ٰ ٱ نَّ  ا  ُضُهمۡ َبۡعـ لِِمـيَ لظَّ

وۡ 
َ
ٓ أ ُ ٱوَ  ٖضۖ َبعۡ  ءُ ِلَا ۡ ٱ َوِلُّ  َّ  . ]١٩−١٨ :اجلاثية[ ﴾١٩ ُمتَّقِيَ ل

 البـدو  حيـاة الفـرد اخلاصـة واحليـاة العامـة للمجتمـع واألمـة,,هـاكلِّ  للحيـاة مـنهٌج  فاإلسـالم
 مــــن البـــد بــــل , وال يكفـــي االعتقــــاد بـــصحته واالنتــــساب إليـــه,هــــاباعـــه وحــــده يف احليـــاة كلِّ مـــن اتّ 

ــــــسليم لــــــه, وهــــــذا هــــــو معنــــــى إســــــالم الوجــــــه هللا, أي إخــــــالص االنقيــــــاد  اإلذعــــــان حلكمــــــه والت
 َوَمـنۡ  ﴿:  ورفض ما خالفـه, قـال اهللا تعـاىل,سالم هللا بقبول رشعه والتسليم له وحتكيمهواالست

حۡ 
َ
سۡ  ّمِمَّنۡ  ادِينٗ  َسنُ أ

َ
ِ  ۥَههُ وَجۡ  لَمَ أ َّ ٰ إِبۡ  ِملَّةَ  تََّبعَ ٱوَ  ِسنٞ ُمۡ  َوُهوَ  ِ ۗ َحنِيفٗ  هِيمَ َر َـذَ ٱوَ  ا ُ ٱ تَّ ٰ إِبۡـ َّ  هِيمَ َر

 ٗ ـباع رشع اهللا وترك ورفض اتّ  من اتّ دالب ف,]١٢٥ :النـساء[ ﴾١٢٥ َخلِي ه باع غريه ليكـون الـدين كلُّ
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نَّ  ﴿ :هللا, قـال اهللا تعـاىل
َ
ٰ  َذاَهٰ  َوأ ۖ ٱفَ  اَتقِيمٗ ُمسۡ  ِط ِصَر َ  تَّبُِعوهُ ْ  َو ُبَل ٱ تَتَّبُِعوا َق  لـسُّ  بُِكـمۡ  َفَتَفـرَّ

ٰ  ۦۚ َسبِيلِهِ  َعن ٰ  لُِكمۡ َذ ـ : قـال اهللا تعـاىلو ,]١٥٣: عـاماأل[ ﴾١٥٣ َتتَُّقـونَ  لََعلَُّكـمۡ  ۦبِـهِ  ُكمَوصَّ
ْ ٱ ﴿ ٓ  تَّبُِعوا نزَِل  َما

ُ
ّبُِكمۡ  ّمِن ُكمإَِلۡ  أ َ  رَّ ْ  َو وۡ  ۦٓ ُدونِهِ  ِمن تَتَّبُِعوا

َ
ٓ أ ۗ ِلَا ٗ  َء ـا قَلِي ُرونَ  مَّ  ﴾٣ تَـَذكَّ

ٰ  ﴿: ال ــــــ وق,]٣: عرافاأل[ ٓ  َتقِمۡ سۡ ٱوَ  ُعۖ دۡ ٱفَ  لَِك فَلَِذ ِمـرۡ  َكَمـا
ُ
َ  َتۖ أ ۡهـ تَتَّبِـعۡ  َو

َ
ٓ أ  َوقُـۡل  َءُهۡمۖ َوا

ٓ  َءاَمنُت  نَزَل  بَِما
َ
ُ ٱ أ ِمرۡ  بٖۖ كَِتٰ  ِمن َّ

ُ
ۡعـ ُت َوأ

َ
ُ ٱ َنُكُمۖ بَۡيـ ِدَل ِل ٓ  َوَربُُّكـۡمۖ  َربَُّنـا َّ عۡ  َلَـا

َ
 لَُنـاَمٰ أ

عۡ  َولَُكمۡ 
َ
ةَ  َ  لُُكۡمۖ َمٰ أ ُ ٱ َنُكُمۖ َوَبيۡ  َنَنابَيۡ  ُحجَّ ۖ بَيۡ  َمعُ َيۡ  َّ ۡ ٱ هِ َلۡ  َنَنا    .]١٥: الشورى[ ﴾١٥ َمِصيُ ل
ا مل يأذن بـه بع يف حياته رشعً  هللا, فمن اتّ ااع رشع اهللا ورشع غريه فليس دينً باجلمع بني اتّ أما 

 أو الثقافــة , أو االجــتامع, أو الــسياسة, يف االقتــصاد, مــن جوانــب احليــاة واحــدٍ اهللا ولــو يف جانــٍب 
 , ويـسلك ُسـبل الـضاللة, فـإنام يتَّبـع اهلـوى;ها أو غري, أو الرياضة, أو الصحة,والرتبية والتعليم

نۡ  نُِهيُت  إِّنِ  قُۡل  ﴿: وخيرج عن اهلدى, قال اهللا تعاىل
َ
عۡ  أ

َ
ِينَ ٱ ُبدَ أ ِۚ ٱ ُدونِ  ِمـن ُعونَ تَدۡ  لَّ  قُـل َّ

 ٓ تَّبِعُ  َّ
َ
هۡ  أ

َ
ٓ أ ٓ  اإِذٗ  ُت َضلَلۡ  قَدۡ  َءُكمۡ َوا ۠  َوَمـا نَـا

َ
ۡ ٱ ِمـنَ  أ :  وقـال,]٥٦: عـاماأل[ ﴾٥٦ َتـِدينَ ُمهۡ ل

َ  ُهودُ ۡلَ ٱ َعنَك  َضٰ تَرۡ  َولَن ﴿ ٰ  َرىٰ لََّصٰ ٱ َو ِ ٱ ُهـَدى إِنَّ  قُـۡل  ِملَّـَتُهۡمۗ  تَتَّبِعَ  َحتَّ ۡ ٱ ُهـوَ  َّ  ُهـَدٰىۗ ل
هۡ  َت تََّبعۡ ٱ َولَئِنِ 

َ
ٓ أ ِيٱ دَ َبعۡ  َءُهمَوا ٓ  لَّ ِ ٱ ِمـنَ  لََك  َما مِ عِلۡ لۡ ٱ ِمنَ  َءكَ َجا َ  َوِلّٖ  ِمـن َّ  ﴾١٢٠ نَـِصيٍ  َو

ٰ  ﴿:  وقال,]١٢٠:البقـرة[ نَزلۡ  لَِك َوَكَذ
َ
ۚ َعَربِيّٗ  ًماُحكۡ  هُ َنٰ أ هۡ  َت تََّبعۡ ٱ َولَئِنِ  ا

َ
ٓ أ ٓ  َما دَ َبعۡ  َءُهمَوا  ِمنَ  َءكَ َجا

ِ ٱ ِمــنَ  لـَـَك  َمــا مِ عِۡلــلۡ ٱ َ  َوِلّٖ  ِمــن َّ  وكــل مــا خــالف رشيعــة اهللا مــن ,]٣٧: الرعــد[ ﴾٣٧ َواقٖ  َو
ظ  وال ,مــتهم وتــرشيعاهتم فهــي أهــواؤهم التــي ُأمرنــا أن نجتنبهــامــذاهب الكفــار ومنــاهجهم وأ

ٰ  َك َنٰ َجَعلۡ  ُثمَّ  ﴿: ا منها, قـال اهللا تعـاىلبع شيئً نتّ  َ  ٱ ّمِنَ  َشِيَعةٖ  َ
َ
َ  َهاتَّبِعۡ ٱفَ  رِ مۡ ۡل ۡهـ تَتَّبِـعۡ  َو

َ
ٓ أ  ءَ َوا

ِيــنَ ٱ هــا وهــذا هــو ديــن اهللا, حليــاة كلِّ بــاع رشيعــة اهللا يف ا فإمــا اتّ .]١٨ :اجلاثيــة[ ﴾١٨ لَُمــونَ َيعۡ  َ  لَّ
  . ا هللاباع أهواء الذين ال يعلمون وهذا ليس دينً وإما اتّ 

َ  ﴿ :فاجلمع بني رشع اهللا ورشع غريه هو الرشك بعينـه, قـال اهللا تعـاىل   َو
ۡ
ْ تَأ ا ُكلُوا  لَـمۡ  ِممَّ

ِ ٱ مُ سۡ ٱ َكرِ يُذۡ  ۗ لَفِـسۡ  ۥنَّهُ  هِ َعلَيۡ  َّ َيٰ ٱ نَّ  ٞق ٰٓ  وُحـونَ َلُ  ِطيَ لـشَّ َ ِ وۡ  إ
َ
ٓ أ  نۡ  ِدلُوُكۡمۖ ِلَُجٰـ ئِِهمۡ ِلَـا

َطعۡ 
َ
لَمۡ  ﴿:  , وقـال]١٢١: عـاماأل[ ﴾١٢١ ُكونَ لَُمۡشِ  إِنَُّكمۡ  ُتُموُهمۡ أ

َ
َ  تَرَ  أ ِ ِيـنَ ٱ إ  ُعُمـونَ يَزۡ  لَّ
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نَُّهمۡ 
َ
ْ  أ ٓ  َءاَمُنوا نزَِل  بَِما

ُ
ٓ  َك إَِلۡ  أ نزَِل  َوَما

ُ
  يُرِيـُدونَ  لِـَك َقبۡ  ِمن أ

َ
ْ َيَتَحـاَكُموٓ  نأ َ  ا ِ ٰ ٱ إ  َوقَـدۡ  ُغـوتِ لطَّ

ِمُروٓ 
ُ
ْ أ ن ا

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

َ
ٰ  يُِضلَُّهمۡ  أ ۢ َضَل ْ َتَعـالَوۡ  لَُهـمۡ  قِيَل  َذا ٦٠ ابَعِيدٗ  َ ٰ  ا َ ِ  إ

 ٓ نَزَل  َما
َ
ُ ٱ أ يۡ  لرَُّسولِ ٱ َ  َّ

َ
ۡ ٱ َت َرأ ونَ  فِقِيَ ُمَنٰ ل ٓ  َف فََكۡيـ ٦١ اُصـُدودٗ  نَك عَ  يَُصدُّ َصٰـ إَِذا

َ
 ُهمَبتۡ أ

ِصيَب َمۡت  بَِما مُّ يۡ  قَدَّ
َ
ٓ  ُثمَّ  ِديِهمۡ أ ِ ٱبِـ لُِفـونَ َيۡ  ُءوكَ َجـا َردۡ  إِنۡ  َّ

َ
ٓ أ ٓ  نَـا َّ ِ  ﴾٦٢ فِيًقـاَوتَوۡ  انٗ َسٰ إِۡحـ إ

  .]٦٢−٦٠ :النساء[
ب ــسـتـنـي تـتـة الــائلــرة اهلـثــرت بالكـغـومل يه, ـتـقـيـقــىل حـــالم عــرف اإلســــن عـه هذا إال مـقـفـوال ي

   .بع غريهلإلسالم وتتّ 
انَِيةُ ٱ ﴿: معنـى الـدين يف قولـه  اِن ٱوَ  لزَّ ْ جۡ ٱفَ  لزَّ وا ٰ  ُكَّ  ِلُ َ  ةٖۖ َجـۡلَ  ِماْئَـةَ  ُهَماّمِنۡ  ِحدٖ َو  َو

 
ۡ
  بِِهَمــا ُكمُخــذۡ تَأ

ۡ
ِ ٱ دِيــنِ  ِف  فَــةٞ َرأ نيــة مائــة أي يف حكـم , ]٢ :النـور[ ﴾َّ اهللا, فجلــد الـزاين والزا

  .جلدة هو حكم اهللا وهو دينه, وإقامة هذا احلد هو دين هللا
ٰ  ﴿: وقوله تعاىل   َكنَ  َما ِلُوُسَفۖ  نَاكِدۡ  لَِك َكَذ

ۡ
َخـاهُ  ُخذَ ِلَأ

َ
ۡ ٱ دِيـنِ  ِف  أ ٓ  َملِـِك ل َّ ِ ن إ

َ
ٓ  أ  ءَ يَـَشا

ۚ ٱ ُ   .دين امللك هو حكمه وسلطانه وقضاؤه, ]٧٦: يوسف[ ﴾َّ
 اهللا, والقـوانني التـي تبـيح  غري ديـنِ فالقوانني التي تعاقب السارق والزاين بالسجن هي دينٌ 

  .    اهللا غري دينِ للنساء التربج والسفور هي دينٌ 
ٓ  ﴿ :ه ــــــولـــوق ا نَزۡلَ  إِنَّ

َ
ٓ أ ِ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ َك إَِلۡ  ا َ ٱ ُبدِ عۡ ٱفَ  قِّ لَۡ ٱب ُ  الِٗص ُمۡ  َّ َ  ٢ ّلِينَ ٱ لَّ

َ
ِ  أ َّ ِ 

َّ  ﴿ : وقولـه,]٣−٢: الزمـر[ ﴾الُِصۚ لَۡ ٱ ّلِينُ ٱ ِ ِينَ ٱ إ ْ  لَّ ۡص  تَابُوا
َ
ْ َوأ ْ عۡ ٱوَ  لَُحوا ِ  َتَصُموا ِ ٱب خۡ  َّ

َ
ْ َوأ  لَُصوا

ِ  دِيَنُهمۡ  َّ   . الدين هنا معناه الطاعة والتسليم واالنقياد والعبادة, ]١٤٦ :النساء[ ﴾ِ
   اٍس بَّ  قَ ِن  ابْ نْ قَ  :ويف احلـديث

َ
ـعَ  لِ اَل  قَ ☺ يِبَّ اجَّ  نَّ أ  هِ مِّ

َ
 ،يَـا َقـمُّ «: ٍب اِلـ طَ ِ  أ

ِريُدُهْم بَلَ لَكَِمٍة 
ُ
ْزَيـةَ تَِدينُ أ ِْهـُم الَْعَجـُم اجْلِ َ

, أي تطيـع وختـضع هلـم )١(» لَُهُم الَْعَرُب، َوُيؤَدِّي إِ
  .   العرب

                                                 

   .هذا حديث حسن صحيح:  رواه أمحد, وابن حّبان, والرتمذي وقال)١(



                                                                                    
 íé]†Ïμ‚Ö]æíéÞ^Û×ÃÖ]àÚÝø‰ý]ìð]†e TL

َ ٱ إِنَّ  ﴿ : وقولـه َ  ّلِيـنَ ٱ لَُكمُ  َطَفٰ ۡص ٱ َّ َّ  َتُمـوُتنَّ  فَـ ِ نـُتم إ
َ
ـسۡ  َوأ  ﴾١٣٢ لُِمونَ مُّ

 َذُروِنٓ  نُ َعـوۡ فِرۡ  َوقَاَل  ﴿: الرشيعة, وكـذلك قولـه أي املِّلة أو الطريقة أو املنهج أو ,]١٣٢: البقرة[
قۡ 
َ
ٓ  ۥٓۖ َربَّهُ  عُ دۡ َوۡلَ  ُموَسٰ  ُتۡل أ َخاُف  إِّنِ

َ
ن أ

َ
َل  أ وۡ  دِيَنُكمۡ  ُيَبّدِ

َ
ن أ

َ
 ٱ ِف  ِهـرَ ُيظۡ  أ

َ
 ﴾٢٦ دَ َفـَسالۡ ٱ ِض ۡرۡل

  .]٢٦: غافر[
ــَريٌْش َوَمــْن « : قَالَــْت ▲َقــْن َخئـِـَشَة  :ويف احلــديث  يَِقُفــوَن َداَن ِديَنَهــااَكنَــْت قُ

  .بع طريقتها ومنهجها, أي من اتّ )١(»...بِالُْمزَْدِلَفةِ 
واعها التي فكلُّ  ئع بمختلف أ  ما رشعه اهللا وبلَّغنا إياه رسوله من العقائد والشعائر والرشا
 وتــــــضبط معــــــامالهتم وعالقــــــتهم بغــــــريهم يف الــــــسلم ,يــــــاة املــــــسلمني اخلاصــــــة والعامــــــةتــــــنظم ح

 وحـــده, ومـــا خالفـــه بـــه هللاواحلـــرب, هـــو الـــدين الـــذي جيـــب علينـــا إقامتـــه واالستـــسالم واالنقيـــاد 
كۡ  مَ وۡ ۡلَـٱ ﴿ : وال يرضاه اهللا وال يقبله, قال اهللا تعـاىل,ا هللافليس دينً 

َ
 دِيـَنُكمۡ  لَُكـمۡ  ُت َمۡلـأ

تۡ 
َ
ٰ سۡ ۡلِ ٱ لَُكمُ  َورَِضيُت  َمِت نِعۡ  ُكمۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َوأ ۚ دِينٗ  مَ َل  فاالستـسالم واالنقيـاد هللا ,]٣ :دة املائ[ ﴾ا

 مـــا خـــالف اإلســـالم  حتـــى يعتقـــد أن كـــلَّ وحـــده بـــام رشع هـــو اإلســـالم, وال يكـــون الرجـــل مـــسلًام 
  . باطل

ه, وقبــول  مل يقــم عــىل االستــسالم هللا وحــده, وعبادتــه وحــده وتــرك  ديــنٍ فكــلُّ  عبــادة مــا ســوا
باعـه والرضـا بـه  هـو ديـن جـاهيل منـاقض لإلسـالم, واتّ ,ه والتسليم له ورفض ما خالفهرشعه كلِّ 

  . وضالٌل كفرٌ 
 , واألوامر والنواهي,أي من األحكام(عون هلم من الدين فمتى اختذ الناس رشكاء يّرش 

 وإن , فهم ليسوا يف دين اهللا,ما مل يأذن به اهللا)  والطريقة واملنهج والنظام,واحلالل واحلرام
 الذين كانوا يزعمون رشكني عن املزعموا أهنم يف دينه, وأهنم أولياؤه وأحباؤه, قال اهللا 

مۡ  ﴿:  وأهنم أولياء اهللا,♠أهنم عىل ملة إبراهيم
َ
ٰٓ  لَُهمۡ  أ ْ ُشََك ْ  ُؤا  َما ّلِينِ ٱ ّمِنَ  لَُهم َشَُعوا

                                                 

   . متفق عليه)١(
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  لَمۡ 
ۡ
ۚ ٱ بِهِ  َذنۢ يَأ ُ ٰ ٱ نَّ  َنُهۡمۗ بَيۡ  لَُقِضَ  لِ َفۡص لۡ ٱ َكَِمةُ  َ َولَوۡ  َّ ِلمٞ  َعَذاٌب  لَُهمۡ  لِِميَ لظَّ

َ
 ﴾٢١ أ

 وقال اهللا سبحانه عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين يزعمون أهنم ,]٢١: الشورى[
ٰ  ﴿:  وأهنم أولياء اهللا وأحباؤه,♠عىل ملة إبراهيم ْ َق ِينَ ٱ تِلُوا ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ  لَّ ِ ٱب َّ  َ  َو

 ِ َ  ِخرِ  ٱمِ وۡ ۡلَ ٱب ُ  ٱَحرَّمَ  َما ُيَّرُِمونَ  َو َ ۥ َورَُسوُلُ  َّ ِينَ  ٱِمنَ  قِّ لَۡ  ٱدِينَ  يَِديُنونَ  َو ْ  لَّ وتُوا
ُ
 أ

ٰ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ ْ ُيعۡ  َحتَّ ِ  ٱنُ بۡ  ٱرٌ ُعَزيۡ  ُهودُ ۡلَ  ٱَوَقالَِت  ٢٩ ِغُرونَ َصٰ  َوُهمۡ  يَدٖ  َعن َيةَ زۡ لِۡ  ٱُطوا  َوقَالَِت  َّ
ۡ  ٱَرىلََّصٰ ٱ ِۖ  ٱنُ بۡ  ٱَمِسيحُ ل َّ  ٰ فۡ  لُُهمقَوۡ  لَِك َذ

َ
ٰ بِأ ِينَ  ٱَل قَوۡ  ونَ  ُٔ ِه يَُضٰ  هِِهۡمۖ َو ْ  لَّ ۚ َقبۡ  ِمن َكَفُروا  ُل

 ٰ ۖ  ٱَتلَُهمُ َق ُ َّ  ٰ نَّ
َ
َُذوٓ ٱ ٣٠ فَُكونَ يُؤۡ  أ ْ تَّ حۡ  ا

َ
رۡ  َنُهمۡ َبٰ َورُهۡ  َبارَُهمۡ أ

َ
ِ  ٱُدونِ  ّمِن اَبابٗ أ ۡ ٱوَ  َّ  نَ بۡ  ٱَمِسيحَ ل

ٓ  َيمَ َمرۡ  ِمُروٓ  َوَما
ُ
ْ أ َّ  ا ِ ْ ُبُدوٓ ِلَعۡ  إ ٰ  ا ٰ  اهٗ إَِل ٓ  اۖ ِحدٗ َو َّ  ٰ َّ  هَ إَِل ِ اۥ َنهُ َحٰ ُسبۡ  ُهَوۚ  إ          ﴾٣١ ُكونَ يُۡشِ  َعمَّ

  .]٣١−٢٩: التوبة[
 هــم  ويزعمــون أهنــا ال تنــاقض ديــن اهللا,ا للحيــاةا ونظاًمــالــذين يتخــذون الديمقراطيــة منهًجــ

ز ديـن اهللا عـن غـريه مـن  مـا يمّيـونهللا, وال يعرفـا يف احلقيقة ال يعرفون كيف يكون الدين خالـًص 
  . وهي الكفر بعينه,ا هللالضالالت واجلهاالت التي حيسبها الناس دينً 

ــزل هبــا ســلطانَ ,هــل يــستطيع أن يثبــت دعــاة الديمقراطيــة أهنــا ممــا رشعــه اهللا  وأذن فيهــا ,ه وأ
  لعباده?

ع وحيكُ  ألحدٍ  اهللا فهل أذن   م من عنده دون أن يرجع إىل رشيعة اهللا? أن يرشِّ
مۡ  ﴿ :قال اهللا تعاىل

َ
ٰٓ  لَُهمۡ  أ ْ ُشََك ْ  ُؤا   لَمۡ  َما ّلِينِ ٱ ّمِنَ  لَُهم َشَُعوا

ۡ
ۚ ٱ بِـهِ  َذنۢ يَأ ُ  َكَِمـةُ  َ َولَـوۡ  َّ

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

  م من عند نفسه?ل أو حيرّ  أن حيلّ هل أذن اهللا ألحدٍ 
رََءيۡ  قُۡل  ﴿ :قـال اهللا تعـاىل

َ
ٓ  ُتمأ ا نَزَل  مَّ

َ
ُ ٱ أ ٰ  اَحَرامٗ  هُ ّمِنۡ  ُتمفََجَعلۡ  قٖ ّرِزۡ  ّمِن لَُكم َّ  قُۡل  ٗ وََحَل

 ٓ ُ َءا ذِنَ  َّ
َ
ــۡمۖ  أ مۡ  لَُك

َ
َ  أ ِ ٱ َ ــ َّ َ  ﴿ :وقــال, ]٥٩ :يــونس[ ﴾٥٩ َتُونَ َتۡف ْ  َو ــوا ُ ــا َتُقول ــِصُف  لَِم  تَ

 ۡ ل
َ
ٰ  َذاَهٰ  َكِذَب لۡ ٱ ِسنَُتُكمُ أ َفۡ  َحَرامٞ  َذاَوَهٰ  لٞ َحَل ْ ّلِ وا َ  َتُ ِ ٱ َ ِيـنَ ٱ إِنَّ  َكِذَبۚ لۡ ٱ َّ َ  َتُونَ َيۡفـ لَّ َ 
ِ ٱ      .]١١٦: النحل[ ﴾١١٦ لُِحونَ ُيفۡ  َ  َكِذَب لۡ ٱ َّ
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  ا من أحكامه? أن يغّري شيئً حدٍ هل أذن اهللا أل
ِيـنَ ٱ قَـاَل  ٖت َبّيَِنٰـ َءايَاُتَنا ِهمۡ َعلَيۡ  َلٰ ُتتۡ  َذا ﴿ :قال اهللا تعـاىل ٓ  ُجـونَ يَرۡ  َ  لَّ  ِت ئۡـٱ َءنَـالَِقا

ٓ َهٰ  َغۡيِ  َءانٍ بُِقرۡ  وۡ  َذا
َ
ۚ  أ ۡلُ ٓ  يَُكونُ  َما قُۡل  بَّدِ نۡ  ِ

َ
َلُ  أ بَّدِ

ُ
ٓ تِلۡ  ِمن ۥأ تَّبِعُ  إِنۡ  ِسۖٓ َنفۡ  يِٕ َقا

َ
َّ  أ ِ  يُـوَحٰٓ  َما إ

 ۖ َّ َ ِ ٓ  إ َخاُف  إِّنِ
َ
ْ  ن ﴿ : وقـال تعـاىل,]١٥ :يـونس[ ﴾١٥ َعِظيمٖ  اٍ يَوۡ  َعَذاَب  َرّبِ  ُت َعَصيۡ  إِنۡ  أ  َكُدوا

ِيٓ ٱ َعنِ  تُِنونََك َلَفۡ  وۡ  لَّ
َ
ٓ َحيۡ أ َـُذوكَ َّ  اذٗ  ۥۖ هُ َغۡيَ  َناَعلَيۡ  َتِيَ ِلَفۡ  َك إَِلۡ  َنا ٗ  تَّ ٓ َولَـوۡ  ٧٣ َخلِـي ن َ

َ
 أ

ً  ا ٔٗ َشـۡي  ِهـمۡ إَِلۡ  َكنُ تَرۡ  كِدتَّ  لََقدۡ  َك َنٰ ثَبَّتۡ  َذقۡ  اإِذٗ  ٧٤ قَلِـي
َ ِ َيـوٰ لَۡ ٱ َف ِضـعۡ  َك َنٰـلَّ  َف َوِضـعۡ  ة

ۡ ٱ ءاأل[ ﴾٧٥ انَِصيٗ  َناَعلَيۡ  لََك  َتِدُ  َ  ُثمَّ  َمَماتِ ل   .    ]٧٥−٧٣: رسا
  ده وخيالف رشيعته? أن خيرج عن حدوهل أذن اهللا ألحدٍ 

ِۚ ٱ ُحُدودُ  َك تِلۡ  ﴿:  قــــال اهللا َ ٱ يُِطعِ  َوَمن َّ ٰ  هُ ِخلۡ يُدۡ  ۥَورَُسوَلُ  َّ  ِمن رِيَتۡ  ٖت َجنَّ
 ٱ تَِهاَتۡ 

َ
ٰ نۡ ۡل ۚ  ِلِينَ َخٰ  رُ َه ٰ  فِيَها َ ٱ ِص َيعۡ  َوَمن ١٣ َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ لَِك َوَذ  ۥُحُدوَدهُ  َوَيَتَعدَّ  ۥَورَُسوَلُ  َّ

ِهيٞ  َعَذابٞ  ۥَوَلُ  فِيَها اِلٗ َخٰ  نَاًرا هُ ِخلۡ يُدۡ   ِمنٖ لُِمؤۡ  َكنَ  َوَما ﴿:  وقال,]١٤−١٣ :النساء[ ﴾١٤ مُّ
 َ ُ ٱ قََض  إَِذا ِمَنةٍ ُمؤۡ  َو مۡ  ۥٓ َورَُسوُلُ  َّ

َ
ن ًراأ

َ
مۡ  ِمنۡ  َيَةُ ۡلِ ٱ لَُهمُ  يَُكونَ  أ

َ
َ ٱ ِص َيعۡ  َوَمن رِهِۡمۗ أ َّ 

ٰ  َضلَّ  َقدۡ فَ  ۥَورَُسوَلُ  بِينٗ  ٗ َضَل َ ٱ ُتِبُّونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل  ﴿ :قالو ,]٣٦ :حزاباأل[ ﴾٣٦ امُّ َّ 
ُ ٱ ُكمُ بِبۡ ُيۡ  تَّبُِعوِن ٱفَ  ُ ٱوَ  ُذنُوَبُكمۚۡ  َلُكمۡ  فِرۡ َوَيغۡ  َّ ْ  قُۡل  ٣١ رَِّحيمٞ  َغُفورٞ  َّ ِطيُعوا

َ
َ ٱ أ َّ 

ۖ ٱوَ  ْ تََولَّوۡ  فَإِن لرَُّسوَل َ ٱ فَإِنَّ  ا ٰ لۡ ٱ ُيِبُّ  َ  َّ     .]٣٢−٣١: ل عمرانآ[ ﴾٣٢ فِرِينَ َك
زله? أو يتحاكم لغري حكْ هل أذن اهللا ألحدٍ    م رسوله?مه وحكْ  أن حيكم بغري ما أ

نِ  ﴿: قال اهللا تعاىل
َ
ٓ  َنُهمبَۡيـ ُكمحۡ ٱ َوأ نـَزَل  بَِمـا

َ
ُ ٱ أ َّ  َ ۡهـ تَتَّبِـعۡ  َو

َ
ٓ أ ن ُهمۡ َذرۡ ۡحـٱوَ  َءُهمۡ َوا

َ
 أ

ٓ  ِض َبعۡ  َعنۢ  كَ تُِنوَيفۡ  نَزَل  َما
َ
ُ ٱ أ ْ تََولَّوۡ  فَإِن َكۖ إَِلۡ  َّ نََّما لَمۡ عۡ ٱفَ  ا

َ
ُ ٱ يُرِيـدُ  أ ن َّ

َ
 ِض بِـَبعۡ  يُـِصيَبُهم أ

فَُحكۡ  ٤٩ ِسُقونَ لََفٰ  لَّاِس ٱ ّمِنَ  اَكثِيٗ  نَّ  ُذنُوبِِهۡمۗ 
َ
ۡحـ َوَمنۡ  ُغونَۚ َيبۡ  ِهلِيَّةِ َجٰ لۡ ٱ مَ أ

َ
ِ ٱ ِمـنَ  َسنُ أ َّ 

    .]٥٠−٤٩: دة املائ[ ﴾٥٠ يُوقُِنونَ  اٖ ّلَِقوۡ  امٗ ُحكۡ 
بيائــــه, وهــــذا هــــو واقــــع بــــه  هــــذا مل يــــأذن كــــلُّ  اهللا ألحــــد, بــــل هــــو مــــن الكفــــر بــــاهللا وبدينــــه وأ

  !  هذا أن الديمقراطية ال ختالف دين اهللا?الديمقراطية, فكيف يقال بعدَ 
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 وديمقراطيــــة الغــــرب  ألن مــــن يعمــــل هبــــا ينتــــسب لإلســــالم,;أم أن ديمقــــراطيتهم إســــالمية
  !! ألهنم ال ينتسبون لإلسالم?;جاهلية

 عنهـــا والديمقراطيـــة العربيـــة هـــذه التـــي يـــدافعونفـــام هـــو الفـــارق بـــني الديمقراطيـــة يف الـــدول 
  الغربية يف أمريكيا وفرنسا وبريطانيا?

أليس الشعب هو مصدر السلطة وصاحب السيادة العليـا يف ديمقـراطيتهم كـام هـو احلـال يف 
  قراطية األم?الديم

أليس رأي األغلبية هو احلَكم يف كل األمور حتـى يف العمـل بـرشع اهللا, وال تكـون الـرشيعة 
  نافذة إال بعد رضاهم?

أال خيتـــار الـــشعب مـــن ينوبـــون عنـــه, ويمـــنح مـــن اختـــارهم حـــق الـــسلطة والتـــرشيع املطلـــق; 
دوا لـــه الـــدين  عوا مـــا , وِمـــ)بـــعالنظـــام والـــرشع املتّ (ليـــضعوا لـــه الدســـتور, وحيـــدِّ ن حقهـــم أن يـــرشِّ

  خيالف رشيعة اهللا?
هم أهنم حيملون اسم اإلسالم, ومهام فعلوا فهم مسلمون?   !!أم غرَّ

ــارُُكمۡ  ﴿ : اهللا قــال ُكفَّ
َ
ــ ّمِــنۡ  َخــۡيٞ  أ ْوَلٰٓ

ُ
مۡ  ئُِكمۡ أ

َ
ٓ  لَُكــم أ ٞ بَــَرا ُبــرِ ٱ ِف  َءة  ﴾٤٣ لزُّ

ْ  ﴿: وقـال ,]٤٣:القمـر[ َنا لَن َوقَالُوا ِ  لَّارُ ٱ َتَمسَّ ٓ إ يَّامٗ  َّ
َ
عۡ  اأ ۚ مَّ َذۡ  قُۡل  ُدوَدٗة تَّ

َ
ِ ٱ ِعندَ  ُتمۡ أ  فَلَن ادٗ َعهۡ  َّ

ُ ٱ لَِف ُيۡ  مۡ  ۥٓۖ َدهُ َعهۡ  َّ
َ
َ  َتُقولُونَ  أ ِ ٱ َ ۚ  ٨٠ لَُمونَ َتعۡ  َ  َما َّ َحٰ  َسّيَِئةٗ  َكَسَب  َمن بََلٰ

َ
 ۦبِـهِ  َطۡت َوأ

ْوَلٰٓ  ۥُتهُ  َٔ َخِطٓي 
ُ
ۡص  ئَِك فَأ

َ
ونَ َخٰـ فِيَها ُهمۡ  لَّارِۖ ٱ ُب َحٰ أ  َس لَّـيۡ  ﴿ : وقـال,]٨١−٨٠: البقـرة[ ﴾٨١ ِلُ

َمانِّيُِكمۡ 
َ
ٓ  بِأ َ َماِنِّ  َو

َ
هۡ  أ

َ
َ  ۦبِهِ  زَ ُيۡ  اءٗ ُسوٓ  َمۡل َيعۡ  َمن بِۗ ِكَتٰ لۡ ٱ لِ أ ِ ٱ ُدونِ  ِمـن ۥَلُ  َيِدۡ  َو  اَوِلّٗـ َّ

 َ ٰ ٱ ِمنَ  َمۡل َيعۡ  َوَمن ١٢٣ انَِصيٗ  َو وۡ  َذَكرٍ  ِمن ِت لَِحٰ لصَّ
َ
نَثٰ  أ

ُ
ْوَلٰٓ  ِمنٞ ُمـؤۡ  َوُهوَ  أ

ُ
 ُخلُونَ يَـدۡ  ئِـَك فَأ

َ  نَّةَ لَۡ ٱ حۡ  َوَمنۡ  ١٢٤ انَقِيٗ  لَُمونَ ُيظۡ  َو
َ
سۡ  ّمِمَّنۡ  ادِينٗ  َسنُ أ

َ
ِ  ۥَههُ وَجۡ  لَمَ أ َّ  ِملَّـةَ  تََّبعَ ٱوَ  ِسنٞ ُمۡ  َوُهوَ  ِ

ٰ إِبۡ  ۗ َحنِيفٗ  هِيمَ َر َذَ ٱوَ  ا ُ ٱ تَّ ٰ إِبۡ  َّ ٗ  هِيمَ َر ِ  ١٢٥ َخلِي َّ ِ َمٰ ٱ ِف  َمـا َو ٰ لـسَّ  ٱ ِف  َوَمـا تِ َو
َ
ُ ٱ َوَكنَ  ِضۚ ۡرۡل َّ 

ِيطٗ  ءٖ َشۡ  بُِكّلِ    .]١٢٦−١٢٣ :النساء[ ﴾١٢٦ امُّ
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 بمبــــــــدأ الــــــــشورى التــــــــي رشعهــــــــا اهللا عمــــــــٌل هم للديمقراطيــــــــة تطبــــــــيقَ هــــــــم يظنــــــــون أن أم لعلّ 
يـــــة التـــــي هـــــي مـــــن وحـــــي للمـــــسلمني, شـــــتَّان بـــــني الـــــشورى التـــــي هـــــي مـــــن رشع اهللا والديمقراط

  .الشياطني, إن الفرق بينهام كالفرق بني اإلسالم والكفر
 مـا  بقبـول كـلِّ ,هـا مـن اإلسـالم القـائم عـىل إخـالص العبوديـة هللا يف احليـاة كلِّ فالشورى جـزءٌ 

 غـري اهللا باعه يف مجيـع جمـاالت احليـاة, وعـدم االعـرتاف ألحـدٍ  واتّ , وحتكيمه, والتسليم له,رشعه
, فهـــي  أمـــا الديمقراطيـــة فليـــست مـــن اإلســـالم يف يشءٍ .واحلكـــم والتـــرشيع إال بإذنـــهبحـــق األمـــر 

ــــ ه وحــــده يف األمــــر واحلكــــم والــــسيادة والــــسلطان والتــــرشيع قائمــــة عــــىل الكفــــر بربوبيــــة اهللا وحقِّ
هاملطلق, والكفر بألوهية اهللا وحقِّ    .ه وحده يف االنقياد والتسليم لرشعه وحتكيمه عىل ما سوا

ــــــولـــرسـ بداءٌ ـتــــــ واق,هـ لـــــةٌ ـاعــــــ وط,رع اهللاـ بـــــشٌل ـمــــــورى عـلـــــشل باـمــــــوالع ــــــه, قـ ــــــال اهللا تعـــ : اىلـ
ِينَ ٱوَ  ﴿ ْ سۡ ٱ لَّ ْ  لَِرّبِِهمۡ  َتَجابُوا قَاُموا

َ
لَوٰ ٱ َوأ مۡ  ةَ لصَّ

َ
ا َنُهمۡ بَيۡ  ُشوَرىٰ  ُرُهمۡ َوأ  ﴾٣٨ يُنفُِقـونَ  ُهمۡ َنٰ َرزَقۡ  َوِممَّ

 ٱ ِف  ُهمۡ رۡ وََشاوِ  ﴿ : وقـال تعـاىل,]٣٨:الـشورى[
َ
ۡ  َت َعَزۡمـ فَإَِذا رِۖ مۡ ۡل َ  َفَتـَوكَّ ِۚ ٱ َ َ ٱ إِنَّ  َّ  ُيِـبُّ  َّ

ۡ ٱ ِيَ ل ــَوّكِ ــزل اهللا هبــا مــن ســلطان, بــل هــي ممــا حرّ .]١٥٩: ل عمــرانآ[ ﴾ُمَت مــه  أمــا الديمقراطيــة فــام أ
ًمــ أبــدً  ومل يــأذن بــه ألحــدٍ ,اهللا  بــاهللا, ال يبقــى ٌح  رصيــ بــل هــو رشكٌ ,ا فقــطا, والعمــل هبــا لــيس حرا

  . من إيامنمعه ذرةٌ 
هـــا يف األمـــور املباحـــة التـــي لـــيس فيهـــا نـــص مــــن والـــشورى ال تتجـــاوز حـــدود الـــرشع, وحملّ 

كتـــــاب اهللا أو ســـــنة رســـــوله, فاملـــــسلمون ال يتقـــــدمون بقـــــول وال رأي عـــــىل قـــــول اهللا ورســـــوله, 
ـه  مـسلمٌ  إطـار تـرشيع اهللا, وال يمكـن أن يقبـلاملسلمني مع بعضهم داخـلوتشاُور   أن يؤخـذ رأ

ه حَكـًام عـىل رشيعـة اهللا, ومـن ريض بـذلك فقـد كفـر ,يف قبول رشع اهللا أو رفضه لـو و فيكون رأ
 اهللا يــــــستمد ســــــلطانه ورشعيتــــــه وقداســــــته مــــــن اهللا ال مــــــن غــــــريه, أمــــــا اختــــــار الــــــرشيعة, فــــــرشعُ 
ــــ,د بحــــدود الــــرشعالديمقراطيــــة فــــال تتقيــــ  صــــاحب  حتــــى ُيعــــرض عــــىل أصــــًال ا وال تعتــــربه ملِزًم

ه بأغلبيته صار ملِزمً ,)الشعب(السيادة  ه, فإذا أقرَّ وإبداء الرأي والتـشاور ا, ا ورشعي  ويعطي رأ
 فهــــــم  وال حمــــــدود بحــــــدود الــــــرشع,,والتــــــرشيع والتــــــصويت يف الديمقراطيــــــة مطلــــــق غــــــري مقّيــــــد
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حةً   م اهللا ورسوله فيه بنصوص قطعية رصحيـة, يتـشاورون هـل يعملـون فيام حكَ يتشاورون رصا
فسهم احلقَّ بام رشع اهللا أم يرشِّ  فسهم من دونه, ويرون أل  حياءذلك من غري  املطلق يف عون أل

  . تعاىل اهللا عن إفكهم ورشكهم!! حرجوال
 ;ال يكفي إذن يف إعطاء الصبغة الرشعية للديمقراطية أن نغـريِّ اسـمها ونـِصفها بأهنـا شـورى

فسنا, فالشورى يف اإل نا بذلك ال نخدع إال أ سالم ليست إال جزًءا من رشيعة اهللا, ال ُيعمـل أل
هبــا إال يف نطــاق مــا يــسمح بــه الــرشع, أمــا الديمقراطيــة فليــست مــن ديــن اهللا يف يشء, وال يمكــن 

يــــة اســــًام ومعنــــى, أن جتتمــــع معــــه يف يشء, فلــــو حّكمنــــا اإلســــالم يف الديمقراطيــــة لرفظناهــــا بالكلِّ 
  . حيتاجون معه إىل يشءفاملسلمون أقوياء أعزاء أغنياء بدينهم ال

حـاء العـامل,قة يف الواقعالديمقراطية املطبَّ  إن  عنـد العـرب أو عنـد , بكافـة صـورها يف مجيـع أ
  أساســـه الـــرشك بـــاهللا, فـــال خيلـــو نظـــامٌ  جـــاهيلٌ الغـــرب ليـــست مـــن ديـــن اهللا يف يشء, بـــل هـــي ديـــنٌ 

تنظــيم شــئون الــبالد  تــرشيعي مهمتــه تــرشيع األحكــام وإصــدار القــوانني ل مــن جملــسٍ ديمقراطــيٌّ 
ه الـــشعب بأغلبيتـــه هـــو الـــرشع  وتـــسيري احليـــاة العامـــة, ومـــا صـــدر عنـــه وأقـــرّ ,الداخليـــة واخلارجيـــة

ء وافـــق رشع اهللا أم خالفـــه, فـــاحلالل مـــا أحّلــــ, والقـــانون امللـــِزم, واحلكـــم الـــسائد,بـــعاملتّ   ,ه ســـوا
عاقـب  إال بقانون, وال يُ م فعٌل رَّ واحلرام ما حّرمه, والواجب ما أوجبه, والنظام ما رشعه, فال ُجيَ 
  ., سبحانه عامَّ يصفونعليه إال بقانون, وال سلطان وال رشعية لرشع اهللا املِلك املتعال

 يف ومن املعلوم كام أسلفنا أن اإلرشاك باهللا يف حكمه كاإلرشاك به يف عبادته, كالمهـا رشكٌ 
 غــري تــرشيع ارشيعً  غــري نظــام اهللا, وتــابــع نظاًمــ, فالــذي يتّ ألبتــةربوبيــة وألوهيــة اهللا ال فــرق بيــنهام 

 بــــاهللا ال فــــرق اهللا, كالــــذي يــــدعو ويــــستغيث ويــــذبح ويركــــع ويــــسجد لغــــري اهللا, كالمهــــا مــــرشكٌ 
  .بينهام

واألديان اجلاهلية ختتلف أشكاهلا من وقت آلخـر ومـن مكـان آلخـر, ولكـن جيمعهـا الـرشك 
 اهللا, وتعـــدد األربـــاب املطاعـــة يف والكفـــر بـــاهللا, فهـــي تقـــوم عـــىل تعـــدد اآلهلـــة املعبـــودة مـــن دون

  .معصية اهللا, ومن املحال اجتامعها مع اإلسالم
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ومــــن هنــــا يتبــــني لنــــا زيــــف الديمقراطيــــة, ويتبــــني جهــــل الــــذين حيــــاولون دجمهــــا يف اإلســــالم, 
, فمــن ألبتــةيــة, وال يمكــن اجلمــع بيــنهام  جــاهيل ينــاقض اإلســالم بالكلِّ  ديــنٌ فالديمقراطيــة حقيقــةً 

  .  أن يرفض الديمقراطية ويكفر هبا وجيتنبهاالبد اختار اإلسالم

 ?هللاهل يمكن الوصول عرب الديمقراطية لتحكيم رشيعة ا
 ديــــن اهللا يف األرض لعرفنــــا اإلســــالم عــــىل حقيقتــــه, ☺لــــو تأملنــــا كيــــف أقــــام رســــول اهللا 

فـسنا ويف جمتمعنـا, فالرسـول  ن  مل يـسلك يف دعوتـه وإقامتـه لـدي☺وعرفنا الطريـق إلقامتـه يف أ
ه كلِّ بعً اهللا إال ما أمره اهللا به, فكان متّ   َك إَِلۡـ يُوَحٰٓ  َما تَّبِعۡ ٱوَ  ﴿: ه, قال اهللا تعـاىلا أمر اهللا يف شأ

ٰ  ِبۡ ۡص ٱوَ  ۚ ٱ ُكمَ َيۡ  َحتَّ ُ  فَلََعلَّـَك  ﴿:  وقـال سـبحانه,]١٠٩ :يـونس[ ﴾١٠٩ ِكِميَ َحٰ لۡ ٱ َخۡيُ  َوُهوَ  َّ
ِ  يُوَحٰٓ  َما َض َبعۡ  تَارُِكۢ  ٓ  َك َلۡ إ ن ُركَ َصدۡ  ۦبِهِ  ئِقُۢ َوَضا

َ
ْ  أ ٓ لَوۡ  َيُقولُوا نزَِل  َ

ُ
وۡ  َكنٌ  هِ َعلَيۡ  أ

َ
ٓ  أ  ۥَمَعـهُ  ءَ َجـا

ٓ  َملٌَكۚ  َما نَت  إِنَّ
َ
ۚ  أ ُ ٱوَ  نَِذيٞر َّ  ٰ َ َ  ِ :  وذلـك أن كفـار مكـة ملـا قـالوا ,]١٢: هـود[ ﴾١٢ َوكِيٌل  ءٖ َشۡ  ُكّ

 أن يـــَدع ســـّب آلهـــتهم ☺بعـــك, هـــمَّ النبـــي ى نتّ ائـــت بقـــرآن غـــري هـــذا لـــيس فيـــه َســـبُّ آلهتنـــا حتـــ
زل اهللا تعـاىل أي اآليـة,  ﴾...َك إَِلۡـ يُوَحٰٓ  َما َض َبعۡ  تَارُِكۢ  فَلََعلََّك  ﴿: ظاهًرا رجاء أن يّتبعوه, فأ

زله اهللا عليك وأمرك بتبليغه مما يشقُّ تاركٌ    .)١( عليهم سامعه كَسبِّ آلهتهم تبليغ بعض ما أ
ِ    ابِْن َقبَّاٍس َعِن َوقَْد ُروَِي  نَّ قَُريًْشا َدَعْت رَُسوَل ابَّ

َ
ْن ُفْعُطوُه َماًال ☺أ

َ
  إِىَل أ

ونَ 
ُ
َراَد ِمَن النَِّساِء، َوَيَطأ

َ
َة، َوُيَزوُِّجونَُه َما أ ْلىَن رَُجٍل بَِمكَّ

َ
َهَذا لَـَك :  َفَقالُوا، َعِقبَهُ )٢(َفيَُكوُن أ

ا َغْعـرُِض َعلَيْـَك ،َشتِْم آلَِهِتنَا َوُكفَّ َقْن ،ِعنَْدنَا يَا حُمَمَّدُ  ؛ فَإِْن َنَغـْضَت فَإِنَـّ  َوَال تَْذُكْرَها برَِشٍّ
ُ ، َولََك ِفيَها َصَالحٌ ،َخْصلًَة َواِحَدةً  ؟«: وا قَال ُ » َوَما يِهَ َت َوالُْعـزَّى: واقَال  ،َيْعبُُد إِلََهنَـا َسـنًَة الـالَّ

 «: َوَغْعبُُد إِلَِهَك َسنًَة، قَاَل 
َ
َّ أ ِّ َح تِييِن ِمـْن َر

ْ
ِ ،»ْغُظَر َما يَأ ْ ِمـْن ِعنْـِد ابَّ       فََجـاَء الْـَو

َهاَيٰٓ  ۡل ـقُ  ﴿ :ِمَن اللَّْوِح الَْمْحُفوِظ  يُّ
َ
ٰ لۡ ٱ أ ٓ  ١ فُِرونَ َك عۡ  َ

َ
  ]٢−١: الكافرون[ ﴾٢ ُبُدونَ َتعۡ  َما ُبدُ أ

                                                 

 . انظر تفسري البغوي, وزاد املسري البن اجلوزي)(١
  .بعونه ويمشون وراءهيتّ أي يكون ذا سلطان عليهم, : يطأون عقبه )٢(
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وَرةَ  ُ َيَعاىَل ،السُّ نَْزَل ابَّ
َ
َفَغۡيَ  قُۡل  ﴿ : َوأ

َ
ِ ٱ أ َّ  

ۡ
ٓ ُمُروٓ تَأ عۡ  ّنِ

َ
َها ُبدُ أ يُّ

َ
  .)١(]٦٤:الزمر[ ﴾٦٤ ِهلُونَ َجٰ لۡ ٱ أ

ِ َهٰـ قُۡل  ﴿: , قال اهللا تعـاىل☺بع ما كان عليه رسول اهللا   وال سبيل للمسلم إال أن يتّ   ۦِذه
دۡ  َسبِيِلٓ 
َ
ْ ُعوٓ أ َ  ا ِ ِۚ ٱ إ َّ  ٰ َ ۠  بَِصَيةٍ  َ نَا

َ
َبَعِنۖ ٱ َوَمنِ  أ ِ ٱ نَ َحٰ وَُسبۡ  تَّ َّ  ٓ ۠  َوَما نَـا

َ
ۡ ٱ ِمـنَ  أ  ﴾١٠٨ كِيَ ُمـۡشِ ل

َهـاَيٰٓ  قُۡل  ﴿:  وقال ,]١٠٨: يوسف[ يُّ
َ
اُس ٱ أ ِ ٱ رَُسـوُل  إِّنِ  لَـّ ِيٱ َجِيًعـا ُكـمۡ إَِلۡ  َّ  ۥَلُ  لَّ

َمٰ ٱ ُك ُملۡ  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َو
َ
ٓ  ِضۖ ۡرۡل َ  ٰ َّ  هَ إَِل ِ ْ  َٔ َف  َوُيِميُتۖ  ۦيُۡحِ  ُهوَ  إ ِ  اِمُنوا ِ ٱب ِبِّ ٱ ُسوِلِ َورَ  َّ  ٱ لَـّ

ُ
ِّ ۡل ِيٱ ّمِ  لَّ

ِ  ِمنُ يُؤۡ  ِ ٱب َّ  ٰ    .]١٥٨: عرافاأل[ ﴾١٥٨ َتُدونَ َتهۡ  لََعلَُّكمۡ  تَّبُِعوهُ ٱوَ  ۦتِهِ َوَكَِم
هــو أصــل اإلســالم وقاعدتــه, ثــم إذا ف ,فالــدعوة إىل اإلســالم تبــدأ بالــدعوة إىل التوحيــد أّوًال 

ــه ال إهل إال الم لــرب العــاملني, ُوجــدت اجلامعــة التــي يتحقــق فيهــا صــفة اإلســ وهــي التــي تــؤمن بأ
, حينهــا , وتقــيم حياهتـا عـىل هـذا األسـاس وعمـًال اعتقـاًدا وقـوًال ☺ اهللا وأن حممـًدا رسـول اهللا 

  .ها يف حياهتا كلِّ  ورشيعةً يقوم دين اهللا يف األرض, وتبدأ هذه اجلامعة بتطبيق اإلسالم عقيدةً 
ثبيــت األصــل واألســاس, وعــىل هــذا األصــل يقــوم البنــاء  يبــدأ بت− كــام هــو معــروف −البنــاء 

ئع الـــدين كلِّ  ثابـــٍت بأكملـــه, كـــذلك اإلســـالم ال يقـــوم إال عـــىل أصـــلٍ   هـــا قائمـــة عـــىل أســـاسٍ , فـــرشا
ه, والوالء, والرجاء, واخلوف, يف إفراده باحلب املتمثل, هو توحيد اهللا بالعبادةواحدٍ   , والّتوجُّ

 مـــصدر التلقـــي يف  واالحتكـــام إليـــه, وتوحيـــد,بـــول التـــرشيع وق,والتـــسليم , واالنقيـــاد,والقـــصد
ــ  أن نقــيم رشيعــة اهللا ا خــالف, وال يمكــن أبــدً  وحتكيمــه يف كــلِّ ,☺ه بمتابعــة الرســول الــدين كلِّ

 عــىل هـــذا األســـاس, ال تقـــوم إالكلهــا  واحلـــجإال عــىل هـــذا األســاس, فالـــصالة والــصوم والزكـــاة 
ـه   وحّج ,اة وآتى الزك, وصام رمضان, الصالةأدىفمن   مـاالبيـت وهـو مل يوحـد اهللا بالعبـادة كأ
  ., وهكذا سائر أحكام الرشيعة وال صام وال زّكى وال حّج صّىل 

قناه منه? وما الذي ينقصنا? فلننظر أوًال  ن نحن من اإلسالم? ما الذي حقَّ    أ
د ا نريـبعدها سنعرف ما هي أول خطوة جيـب أن نخطوهـا للرجـوع إىل اإلسـالم, هـذا إذا كنّـ

  .اأن نرجع إىل اإلسالم الذي ارتضاه اهللا لنا دينً 
                                                 

 .التفسري يف  وابن أيب حاتم, وابن جرير رواه الطرباين يف الصغري)(١
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  وقـوًال ها عقيدةً ا يف حياتنا كلِّ قً وقد عرفنا حقيقة اإلسالم وأصله الذي جيب أن يكون متحقّ 
ــه ال يمكــن أن , لنــستحق وصــف املــسلمني, وعرفنــا مــدى ُبعــد العلامنيــة عــن اإلســالموعمــًال   وأ

ا, بـــل إمـــا اإلســـالم وإمـــا العلامنيـــة, وعرفنـــا أن  أبـــدً حـــدٍ  وا وال يف نظـــامٍ , واحـــدٍ جيتمعـــا يف شـــخصٍ 
 والوســيلة لتحقيقهــا, فعــىل العلــامين أن , وهــي التطبيــق العمــيل هلــا,الديمقراطيــة فــرع عــن العلامنيــة

ين العلامنيـــــــة إن أراد أن يـــــــدين باإلســـــــالم, وعـــــــىل الـــــــديمقراطي أن يكفـــــــر بـــــــدين بـــــــد ًال يكفـــــــر أوّ 
ة الطغيان عـىل اهللا بمجـاوزة حـد  يمثلام منهكال سالم, فإنَّ اد أن يدين باإلالديمقراطية إن أر  ِقمَّ

ر  والتعدي عىل حق الربوبية واأللوهية, وهذا هو معنـى الطـاغوت الـذي جيـب أن نكُفـ,العبودية
ه ال إهل إال اهللا قبل أن ندّ به ابتداءً  نا مؤمنون بأ   .عي أ
بـه, ـ للـش مطلـٌق قٌّ ـقراطية حــلديمـام اـادة يف نظـان والسيـطـع والسلـم والترشيـكـفاحل ا عب أو نوَّ
  وهــــو احلََكــــم الــــذي ُيرجــــع إليــــه يف مــــسألة قبــــول أو رفــــض, مــــصدر الــــسلطة والتــــرشيعفالــــشعب

 وقولــــه ,لــــِزمُ املْكُمــــه  غــــريه, وُح عنــــد كانــــت مــــن عنــــد اهللا أو مــــن  ســــواءٌ ,األحكــــام والتــــرشيعات
هُ ,الفصُل   مل يكن هذا جتـاوًزا  إن!?يان أعظم من هذاب له من بعده, فأي طغ ال معقِّ , النافذ ورأ

ا? وإن مل يكــن هــذا هــو  فــام هــو إذً ,ا عــىل حــق الربوبيــة واأللوهيــة وتعــّدًيا رصًحيــ, العبوديــة هللاحلــدِّ 
عـاء حـق الـسلطة والـسيادة والتـرشيع مـن دون ا? ومن مل يعـرف أن ادّ  فام هو إذً ,حقيقة الطاغوت

 وال عـرف حقيقـة نفـسه, ومـن مل يعـرف أن عليـه أن ,ف اهللا فـام عـر,ة الطغيان عـىل اهللاهللا هو قمّ 
عي اإليامن باهللا وعمًال ا وقوًال يكفر هبذا اعتقادً    . فام عرف كيف يعبد اهللا, قبل أن يدَّ

 يعنــي −  حتــت أي مــربر− إن اعتنــاق الفــرد لفكــرة الديمقراطيــة, أو الرضــا هبــا حلظــة واحــدة
 وأهنـم ,يف بلـد مـا يـدل عـىل جهـل النـاس باإلسـالمدخوله يف دين الطـاغوت, وقيـام الديمقراطيـة 

ه ال إهل إال اهللا  وإن قالوهـا بألـسنتهم وحـسبوا أهنـم مـسلمون, فـاإليامن بـال إهل إال ,ال يؤمنون بأ
عـى  مـن ادّ  بكـلِّ , أي الكفـرُ  وعمـًال ا وقـوًال اهللا هو الكفر بالطاغوت واإليـامن بـاهللا وحـده اعتقـادً 

  .وإفراد اهللا بجميع خصائص الربوبية واأللوهية ,األلوهيةا من خصائص الربوبية أو شيئً 
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ـــن نحـــن مـــن اإلســـالم? مـــا الـــذي حقّ  قنـــاه منـــه? ومـــا وهلـــذا قلنـــا جيـــب أن نعـــرف مـــن البدايـــة أ
  الذي ينقصنا?

فـــإذا كـــان مـــا يـــنقص النـــاس اليـــوم هـــو اإليـــامن بكلمـــة التوحيـــد التـــي يرددوهنـــا وال يعرفـــون 
ه ينقصهم األ,معناها صـل الـذي ال يـصح اإلسـالم بدونـه, وال يقـوم إال عليـه, وال  فمعنى هذا أ

ُيقبــل مــا بعــده إال بــرشط اإليــامن بــه, فعلــيهم أن يؤمنــوا هبــذا األصــل أّوًال اعتقــاًدا وقــوًال وعمــًال 
 ويؤمنوا باهللا وحده, ومن الكفـر ,ليعودوا إىل اإلسالم من جديد, عليهم أن يكفروا بالطاغوت

طيـــــة التـــــي جتعـــــل الـــــسيادة والـــــسلطة والتـــــرشيع املطلـــــق لغـــــري اهللا, بالطـــــاغوت الكفـــــر بالديمقرا 
ليهـــا, ومـــن اإليـــامن بـــاهللا اإليـــامن بـــأن الـــسيادة العليـــا والتـــرشيع ,والـــرباءة منهـــا  ومـــن أتباعهـــا وُموا

املطلــــق حــــقٌّ خــــالص هللا, واختــــاذه وحــــده حَكــــًام, وإفــــراده باخلــــضوع واالنقيــــاد وقبــــول التــــرشيع 
ل خطــوة يف طريــق الرجــوع والتــسليم لــه واالحتكــام إل يــه, واملــواالة واملعــاداة عــىل ذلــك, هــذه أوَّ

ِينَ ٱوَ  ﴿:  قـال اهللا تعـاىل وإعـادة بنائـه مـن جديـد,,إىل اإلسالم ْ جۡ ٱ لَّ ٰ ٱ َتنَُبوا ن ُغوَت لطَّ
َ
 ُبـُدوَهاَيعۡ  أ

نَابُوٓ 
َ
ْ َوأ َ  ا ِ ِ ٱ إ ۡ  ىٰۚ بُۡشَ لۡ ٱ لَُهمُ  َّ ِيـنَ ٱ ١٧ ِعَبـادِ  فَبَـّشِ ۡحـ َفَيتَّبُِعـونَ  َل َقـوۡ لۡ ٱ ُعونَ َتمِ يَـسۡ  لَّ

َ
 ۥٓۚ َسَنهُ أ

ْوَلٰٓ 
ُ
ِينَ ٱ ئَِك أ ٰ  لَّ ۖ ٱ ُهمُ َهَد ُ ْوَلٰٓ  َّ

ُ
ْ  ُهمۡ  ئَِك َوأ ْولُـوا

ُ
 ٱ أ

َ
 :ال ــــ وق,]١٨ −١٧: الزمـر[ ﴾١٨ بِ َبٰـلۡ ۡل

ٰ  قُۡل  ﴿ ِينَ ٱ عَِبادِيَ َي ۡسَ  لَّ
َ
ْ أ ٰٓ  فُوا َ نُفِسِهمۡ  َ

َ
ْ َتقۡ  َ  أ ِۚ ٱ ةِ رَّۡحَـ ِمـن َنُطـوا َ ٱ إِنَّ  َّ نُـوَب ٱ فِـرُ َيغۡ  َّ  لُّ

 ۚ نِيُبـوٓ  ٥٣ لرَِّحيمُ ٱ َغُفورُ لۡ ٱ ُهوَ  ۥإِنَّهُ  َجِيًعا
َ
ْ َوأ ٰ  ا َ ِ ۡسـ َرّبُِكـمۡ  إ

َ
ْ َوأ ن لِ َقۡبـ ِمـن ۥَلُ  لُِموا

َ
  أ

ۡ
 تَِيُكمُ يَـأ

ونَ  َ  ُثمَّ  َعَذاُب لۡ ٱ ْ تَّبُِعوٓ ٱوَ  ٥٤ تُنَصُ حۡ  ا
َ
ٓ  َسنَ أ نزَِل  َما

ُ
ّبُِكم نمِّ  ُكمإَِلۡ  أ ن لِ َقبۡ  ّمِن رَّ

َ
  أ

ۡ
 تَِيُكمُ يَأ

نُتمۡ  َتةٗ َبغۡ  َعَذاُب لۡ ٱ
َ
  .]٥٥−٥٣: الزمر[ ﴾٥٥ ُعُرونَ تَشۡ  َ  َوأ

 , ويؤمنــــوا برســــوله ومــــا جــــاء بــــه,وبعــــد أن يكفــــر النــــاس بالطــــاغوت ويؤمنــــوا بــــاهللا وحــــده
مـوا رشيعـة  فال حيتاجون حينها إىل من يقول هلم علـيكم أن حت,يكونون قد أعلنوا إسالمهم هللا كِّ

 يف اختيـــار  فهـــذا قـــد عرفـــوه مـــن معـــرفتهم اإلســـالم واختيـــارهم لـــه, فلـــن يكـــون هنـــاك تـــرددٌ ,اهللا
  . وعمًال  واعتقاًدارشيعة اهللا ورفض ما خالفها; ألهنم قد أسلموا قوًال 
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بعه إن أردنا اإلسالم, وإال فاتركوا اإلسـالم  فلنتّ ,هذا هو الطريق الوحيد لتحكيم رشع اهللا
  .  واتركوا حتكيم الرشيعة للمسلمني الذين يؤمنون بأن حتكيمها هو حقيقة اإلسالم هللاألهله,

أمـــا مـــن أراد أن يـــصل إىل حتكـــيم الـــرشيعة عـــن طريـــق تطبيـــق مبـــدأ الديمقراطيـــة, ويريـــد أن 
عـرض رشع اهللا عـىل التـصويت جيعل لرشيعة اهللا املرشوعية من خـالل العمليـة الديمقراطيـة, فيَ 

ضعه يف ميــزان االنتخــاب بينــه وبــني حكــم اجلاهليــة, فــإن فــاز رشع اهللا باألغلبيــة  ويــ,واالســتفتاء
كان احلكم به يف حدود ما تسمح بـه الديمقراطيـة, وإن فـاز حكـم اجلاهليـة باألغلبيـة كـان احلكـم 

مــــن أراد أن يــــصل إىل حتكــــيم الــــرشيعة هبــــذه . . والــــسيادة لــــه فــــوق رشع اهللا,بــــه دون حكــــم اهللا
 ألن االحتكـام إىل رأي األغلبيـة يف تطبيـق الـرشيعة احتكـام ;ريد الكفر ال اإلسـالمالطريقة فإنام ي

ـإىل الطاغوت, فلو أن   بـل هـو ,ا هللا هبـذه الطريقـة ملـا كـان هـذا إسـالمً  اختـار الـرشيعةهالشعب كلَّ
 عــىل حتكـــيم الــشعب صـــاحب  بنـــاءً  ألن اختيــار الـــرشيعة تــمَّ ;خــضوع واستــسالم إلرادة األكثريـــة

ر العمــل هبــا, فلــم يكتــسب رشع اهللا ف ,)الطــاغوت(الــسيادة مــن دون اهللا الــسلطة و هــو الــذي قــرَّ
عنــــدهم الــــرشعية والــــسلطان وحــــق اإللــــزام إال بعــــد الرجــــوع لــــرأي الــــشعب, ولــــو أن األغلبيــــة 

 رشع غري اهللا لكان احلكم والسلطان لـه فـوق رشع اهللا, فـرأي األغلبيـة هـو احلَكـم عـىل تاختار
 وهــل !عية يف النهايــة بيــد األكثريــة متنحهــا ملــا اختارتــه,  فهــل هــذا إســالم هللا?رشع اهللا, واملــرشو

  .بعد هذا الكفر كفر? نعوذ باهللا من اخلذالن
 مـــن يريـــد التقـــرب إىل اهللا لِ ل مـــن يريـــد تطبيـــق الـــرشيعة عـــن طريـــق الديمقراطيـــة كمَثـــإن مَثـــ

ــنَ ٱوَ  ﴿:  قــال اهللا تعــاىلباختــاذ شــفعاء ووســطاء وأوليــاء مــن خلقــه يتقــرب بعبــادهتم إىل اهللا, ِي  لَّ
ْ ٱ َُذوا وۡ  ۦٓ ُدونِهِ  ِمن تَّ

َ
ٓ أ َّ  ُبُدُهمۡ َنعۡ  َما ءَ ِلَا ِ ٓ  إ َ  ِلَُقّرُِبونَا ِ ِ ٱ إ َ ٱ إِنَّ  َفٰٓ ُزلۡ  َّ  َمـا ِف  َنُهمۡ بَۡيـ ُكمُ َيۡ  َّ

َ ٱ إِنَّ  َتلُِفوَنۗ َيۡ  فِيهِ  ُهمۡ  ارٞ  ِذبٞ َكٰ  ُهوَ  َمنۡ  ِديَيهۡ  َ  َّ  هـؤالء قـصدهم ونيـتهم ,]٣: الزمـر[ ﴾َكفَّ
فـسهم مل ب إىل اهللا كـام هـو قـصد مـن يريـد تطبيـق الـرشيعة, ولكـنهم أحـدثوا أمـرً التقـرّ  ا مـن عنـد أ

ا كمــــــن اختــــــذ مــــــن متاًمــــــ , هــــــو يف احلقيقــــــة رشك بــــــاهللا ُيبعــــــد عــــــن اهللا غايــــــة اإلبعــــــاد,يــــــأذن بــــــه اهللا
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 إِنَّ  ﴿: رشيعة, فـــامذا قـــال اهللا عـــنهم لتحكـــيم الـــ وســـيلةً − وهـــي كفـــر ورشك بـــاهللا −الديمقراطيـــة 
َ ٱ ارٞ  ِذبٞ َكٰ  ُهوَ  َمنۡ  ِديَيهۡ  َ  َّ    .﴾َكفَّ

ــــًض إن مــــثَ   ومــــع هــــذا فهــــم ال يكفــــرون ,ل أوئلــــك الــــذين يزعمــــون أهنــــم مــــسلمونا مَثــــلهم أ
لَمۡ  ﴿ : بل يؤمنون به ويتحاكمون إليـه, قـال اهللا تعـاىل,بالطاغوت

َ
َ  تَرَ  أ ِ ِينَ ٱ إ نَُّهـمۡ  ُعُمونَ يَزۡ  لَّ

َ
 أ

 ْ ٓ  َءاَمُنوا نزَِل  بَِما
ُ
ٓ  َك إَِلۡ  أ نزَِل  َوَما

ُ
ن يُرِيُدونَ  لَِك َقبۡ  ِمن أ

َ
ْ َيَتَحاَكُموٓ  أ َ  ا ِ ٰ ٱ إ ِمـُروٓ  َوقَدۡ  ُغوتِ لطَّ

ُ
ْ أ ن ا

َ
 أ

ْ يَكۡ  يۡ ٱ َوُيرِيدُ  ۦۖ بِهِ  ُفُروا ن نُ َطٰ لشَّ
َ
ٰ  يُِضلَُّهمۡ  أ ۢ َضَل ْ َتَعـالَوۡ  لَُهمۡ  قِيَل  َذا ٦٠ ابَعِيدٗ  َ ٰ  ا َ ِ ٓ  إ نـَزَل  َمـا

َ
 أ

ُ ٱ يۡ  لرَُّسولِ ٱ َ  َّ
َ
ۡ ٱ َت َرأ ونَ  فِقِيَ ُمَنٰ ل ٓ  َف فََكيۡ  ٦١ اُصُدودٗ  َعنَك  يَُصدُّ َصٰ  إَِذا

َ
ِصيَب ُهمَبتۡ أ  بَِما مُّ

َمۡت  يۡ  قَدَّ
َ
ٓ  ُثمَّ  ِديِهمۡ أ ِ  لُِفونَ َيۡ  ُءوكَ َجا ِ ٱب َردۡ  إِنۡ  َّ

َ
ٓ أ ٓ  نَا َّ ِ  ,]٦٢−٦٠ :النـساء[ ﴾٦٢ افِيًقـَوتَوۡ  انٗ َسٰ إِحۡ  إ

يۡ ٱ َوُيرِيدُ  ﴿: تـأملوا قولـه ن نُ َطٰ لـشَّ
َ
ٰ  يُـِضلَُّهمۡ  أ ۢ َضـَل , أمتنـى أن يقـف عنـد هـذه اآليـة ﴾ابَعِيـدٗ  َ

 هـذا هـم يعرفـون أنّ أوئلك الذين يريدون أن حيكموا بالـرشع عـن طريـق حتكـيم الديمقراطيـة لعلّ 
  .نام هو الضالل البعيد إ, وليس من دين اهللا يف يشءٍ ,من أالعيب الشيطان

ِ  ونَ ـلِفُ َيۡ  ﴿: وتأملوا قوله ِ ٱب َردۡ  إِنۡ  َّ
َ
ٓ أ ٓ  نَا َّ ِ وت ـــاغـاكمون إىل الطـ, يتحـ﴾فِيًقاَوتَوۡ  انٗ َسٰ إِحۡ  إ

 ولكــــن يريـــــدون اإلحـــــسان , فهـــــم ال يريــــدون الـــــضالل البعيـــــد,تهم حـــــسنةوحيلفــــون بـــــاهللا أن نّيــــ
مون الديمقراطية, ويضعون رشع اهللا مع وتفادي الصعوبات واملشاكل, واليو,والتوفيق  م حيكِّ

رشع غــريه عــىل ميــزان واحــد, ويرجعــون إىل الــشعب يف مــسألة حتكــيم الــرشيعة, ويقولــون غايتنــا 
ِ  لُِفونَ َيۡ  ﴿تنا حسنة  ونيّ ,محيدة ِ ٱب َردۡ  إِنۡ  َّ

َ
ٓ أ ٓ  نَا َّ ِ   .﴾فِيًقاَوتَوۡ  انٗ َسٰ إِحۡ  إ

وي يف سـبب زلني عن بعض ما أمر اهللا به يشبه مـا رُ إن دخوهلم يف العملية الديمقراطية متنا
َت َوالُْعـزَّى، «: ☺أن املرشكني قالوا لرسـول اهللا : نزول سورة الكافرون َيْعبُُد إِلََهنَا َسنًَة الالَّ

 مـن  مـن ديـنهم, ويـدخلوا يف يشءٍ , أو أهنـم طلبـوا منـه أن يـدخل يف يشءٍ )١(»َوَغْعبُُد إِلَِهـَك َسـنَةً 
َهاَيٰٓ  قُۡل  ﴿: وحي من اهللا تعاىلدينه, فجاء ال يُّ

َ
ٰ لۡ ٱ أ ٓ  ١ فِـُرونَ َك عۡ  َ

َ
ٓ  ٢ ُبـُدونَ َتعۡ  َمـا ُبـدُ أ َ  َو

                                                 

    .٨٧ سبق خترجيه ص )١(
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نُتمۡ 
َ
ٰ  أ ٓ  بُِدونَ َع عۡ  َما

َ
ٓ  ٣ ُبدُ أ َ ۠  َو نَا

َ
ا َعبِدٞ  أ ٓ  ٤ َعَبدتُّمۡ  مَّ َ نُتمۡ  َو

َ
ٰ  أ ٓ  بُِدونَ َع عۡ  َمـا

َ
 لَُكـمۡ  ٥ ُبـدُ أ

  .]ونالكافرسورة [ ﴾٦ دِينِ  َوِلَ  دِيُنُكمۡ 
  :الكننا ندعوهم إىل تأمل هذه اآليات وقد ذكرناها سابقً 

عَ  ﴿ :عنـدما قـال اهللا ٰ  َما ّلِينِ ٱ ّمِنَ  لَُكم َشَ ِيٓ ٱوَ  انُوٗحـ ۦبِهِ  َوصَّ وۡ  لَّ
َ
ٓ َحيۡ أ  َوَمـا َك إَِلۡـ َنـا

يۡ  ٰ إِبۡ  ۦٓ بِهِ  َناَوصَّ ۖ  َوُموَسٰ  هِيمَ َر نۡ  وَِعيَسٰٓ
َ
ْ  أ قِيُموا

َ
َ  ّلِينَ ٱ أ ْ َتتَ  َو قُوا َ  َكُبَ  فِيهِۚ  َفرَّ ۡ ٱ َ  َمـا كِيَ ُمـۡشِ ل

ٰ  ﴿ :قـال بعـدها ,]١٣: الـشورى[ ﴾هِۚ إَِلۡ  ُعوُهمۡ تَدۡ  ٓ  َتقِمۡ ۡسـٱوَ  ُعۖ دۡ ٱفَـ لَِك فَلَِذ ِمـرۡ  َكَمـا
ُ
َ  َتۖ أ  تَتَّبِـعۡ  َو

هۡ 
َ
ٓ أ     .]١٥: الشورى[ ﴾َءُهۡمۖ َوا

ر اهللا رسوله أشد التحذير من اتّ   :, فقـالك االستقامة كـام أمـرهترْ باع أهواء الكفار ووقد حذَّ
ْ  ن ﴿ ِيٓ ٱ َعنِ  تُِنونََك َلَفۡ  َكُدوا وۡ  لَّ

َ
ٓ َحيۡ أ َـُذوكَ َّ  اذٗ  ۥۖ هُ َغۡيَ  َناَعلَيۡ  َتِيَ ِلَفۡ  َك إَِلۡ  َنا ٗ  تَّ  َخلِـي

ٓ َولَوۡ  ٧٣ ن َ
َ
ً  ا ٔٗ َشۡي  ِهمۡ إَِلۡ  َكنُ تَرۡ  كِدتَّ  لََقدۡ  َك َنٰ ثَبَّتۡ  أ َذقۡ  اإِذٗ  ٧٤ قَلِي

َ ِ َيـوٰ لَۡ ٱ َف ِضـعۡ  َك َنٰـلَّ  ة
ۡ ٱ َف َوِضعۡ  ءاإل[ ﴾٧٥ انَِصيٗ  َناَعلَيۡ  لََك  َتِدُ  َ  ُثمَّ  َمَماتِ ل   .]٧٥−٧٣: رسا

ن ـكــ ول,يـةوته ويـرتك ديـن اهللا بالكلِّ ــن دعـ أن يتنازل ع☺ول اهللا ـار من رسـمل يطلب الكف
لــــوْ  لطلـــبِ ☺أجــــاهبم الرســـول طلبـــوا منـــه أن ُجيـــري تغيــــريات طفيفـــة فـــيام جــــاء بـــه, ولـــو   ههم لوا

 وليس عىل الرسول إال أن يبلغ , فالدين دين اهللا,بوه وصادقوه, لكن األمر ليس لهوأحبوه وقرّ 
زل, ويدعو كام ُأِمَر, ويستقيم عىل ذلك وال ينحرف عنه أبدً  زل إليه كام ُأ   .اما ُأ

اف هبــا وإقرارهــا والعمــل عــرت الــذين يريــدون مــن خــالل اال,مقراطيــةفليتأمــل هــذا دعــاة الدي
ا  لــو فعــل شــيئً ☺ لعلهــم يعرفــون أن الرســول ,هبــا أن يــصلوا إىل احلكــم بالــرشع, فليتــأملوا هــذا

بـه اهللا يف الـدنيا عـذابً ا ممـا هـم عليـه اليـيسريً  ون  مـضاعفً اوم لعذَّ ا قبـل عـذاب اآلخـرة, فهـل سيـرصُّ
  هم وضالهلم?بعد هذا عىل االستمرار يف غيِّ 

  

│  
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  ابعالفصل الر 

 اختيار اإلسالم واختيار الرشيعة
 عقيـــــدة  وغيـــــاِب , مـــــن النـــــاس اليـــــوم اخلـــــاطئ ملعنـــــى اإلســـــالم يف أذهـــــان كثــــريٍ للمفهـــــومنتيجــــة 
ــــه يمكــــن أن يكــــون  صــــاروا يفرّ ;التوحيــــد قــــون بــــني اختيــــار اإلســــالم واختيــــار الــــرشيعة, ويظنــــون أ

مـــه بـــرشاإلنـــسان مـــسلًام  ا ســـواها,  وحتكيمهـــا عـــىل مـــ,يعة اهللا هللا قبـــل أن ُيعلـــن قبولـــه وانقيـــاده والتزا
 ومرحليــة يف االختيــار, وأن اختيــار اإلســالم ال يعنــي االنقيــاد وااللتــزام اوحيــسبون أن هنــاك تــدّرًج 

وجعلـــوه جمـــّرد اســـٍم ال يـــدل عـــىل  ذلـــك ألهنـــم قـــد أفرغـــوا اإلســـالم مـــن معنـــاه وحقيقتـــه, ;بالـــرشيعة
الـذي هـو معنـى ومـدلول شــهادة أن ال إهل إال اهللا  ولفًظـا عارًيـا عـن معنـاه, وجعلـوا التوحيـد ,مـسّامه

 مفهـوم الـدين احلـق عنـد أكثـر النـاس, وصـاروا يـدينون باإلســالم د الـتلفظ بحروفهـا, وهبـذا متيَّـعجمـرّ 
  . وعمًال  ويدينون بغريه عقيدةً اسًام 

مر  هو توحيد االستسالم والقبول والتسليم أل− كام بيّنَّا حقيقته يف الفصل األول  −  فاإلسالم
ا أن خيتار ها عن رضا وحمبة واختيار, وال يمكن أبدً  وحتكيمه عىل ما سواه يف احلياة كلِّ ,اهللا ورشعه

 يف اختيار الرشيعة أو رفضها, أو ا ض االنقياد لرشيعته, أو يكون حر اإلنسان اإلسالم هللا ويرفُ 
 ,هاا للحياة كلِّ ا ونظامً جيمع بني رشع اهللا ورشع غريه, فاختيار اإلسالم كدين يعني اختياره منهجً 

ظمة واألديان التي ختالف حكم اإلسالم, قال اهللا  ئع واملناهج واأل مع رفض واجتناب الرشا
ٰ  إِنَِّن  قُۡل  ﴿:تعاىل ٓ  ِن َهَد ٰ  َرّبِ َ ِ ٰ  إ ٰ إِبۡ  ّمِلَّةَ  اقَِيمٗ  ادِينٗ  َتقِيمٖ مُّسۡ  ٖط ِصَر ۚ َحنِيفٗ  هِيمَ َر  مِنَ  انَ ـكَ  َوَما ا
ۡ ٱ ِت  إِنَّ  قُۡل  ١٦١ كِيَ ُمۡشِ ل َ ِ  َوَمَماِت  َيايَ َوَمۡ  َونُُسِك  َص َّ ٰ لۡ ٱ رَّبِ  ِ ٰ  ۥۖ َلُ  َشِيَك  َ  ١٦٢ لَِميَ َع  لَِك َوبَِذ

ِمرۡ 
ُ
۠  ُ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 , ]١٦٤− ١٦١: عاماأل[ ﴾ءٖ

كۡ  مَ وۡ ۡلَ ٱ ﴿:  وقال
َ
تۡ  دِيَنُكمۡ  لَُكمۡ  ُت َملۡ أ

َ
 لَُكمُ  َورَِضيُت  َمِت نِعۡ  ُكمۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َوأ

ٰ سۡ ۡلِ ٱ ۚ دِينٗ  مَ َل َهاَيٰٓ  ﴿: الــوق ,]٣: دة املائ[ ﴾ا يُّ
َ
ِينَ ٱ أ ْ  لَّ ْ دۡ ٱ َءاَمُنوا لۡ ٱ ِف  ُخلُوا َ  فَّةٗ َكآ مِ لّسِ ْ  َو  تَتَّبُِعوا

 ٰ يۡ ٱ تِ ُخُطَو بِيٞ  ُدوّٞ ـعَ  لَُكمۡ  ۥهُ إِنَّ  نِۚ َطٰ لشَّ ـــ, ف]٢٠٨:البقرة[ ﴾٢٠٨ مُّ   دة ـــيـــقـق بني عـريـــفـتـا الدً ــــن أبـكــال يمـ
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   .اإلسالم ورشيعته
ءتــــه مــــن االستــــسالم , اإلســــالم يعلــــن استــــسالمه اخلــــالص هللا وحــــدهبدخولــــهفاملــــسلم   وبرا

هــا, ولــيس الرضــا والتــسليم تــه كلِّ واالنقيــاد لغــريه, ويعلــن رضــاه وتــسليمه حلكــم اإلســالم يف حيا
 عــن اختيــار اإلســالم والــدخول فيــه, بــل كالمهــا درجــة م اإلســالم واختيــار رشيعتــه مفــصوًال حلكــ

م ا, فمــــن أســــلم فقــــد ريض حْكــــا أو ينتفيــــا مجيًعــــواحــــدة ومرحلــــة واحــــدة, إمــــا أن حيــــصال مجيًعــــ
ة مـن َري حـده, ومل َيُعـد لـه اِخلـ وأعلن قبولـه وانقيـاده وتـسليمه ألمـر اهللا و,ااإلسالم واختاره طوعً 

َ  ِمنٖ لُِمـؤۡ  َكنَ  َوَمـا ﴿: أمره جتاه أوامـر اهللا ورسـوله, قـال اهللا  ُ ٱ قَـَض  إَِذا ِمَنـةٍ ُمؤۡ  َو َّ 
مۡ  ۥٓ َورَُسوُلُ 

َ
ن ًراأ

َ
مۡ  ِمنۡ  َيَةُ ۡلِ ٱ لَُهمُ  يَُكونَ  أ

َ
َ ٱ ِص َيعۡ  َوَمن رِهِۡمۗ أ ٰ  َضـلَّ  َفَقـدۡ  ۥَورَُسوَلُ  َّ  ٗ َضـَل

بِينٗ  ِ  َءاَمنَّا َوَيُقولُونَ  ﴿:  وقال,]٣٦ :حزاباأل[ ﴾٣٦ امُّ ِ ٱب َّ  ِ َطعۡ  لرَُّسولِ ٱَوب
َ
ٰ  ُثـمَّ  َناَوأ  فَرِيـقٞ  َيَتـَولَّ

ٰ  دِ َبعۡ  ّمِنۢ  ُهمّمِنۡ  ٓ  لَِكۚ َذ ْوَلٰٓ  َوَما
ُ
ِ  ئَِك أ  ٱب

ۡ َ  ﴿: وقـال اهللا تعـاىل,]٤٧ :النـور[ ﴾٤٧ ِمنِيَ ُمؤۡ ل  َ  َوَرّبَِك  فَ
ٰ  ونَ ِمنُ يُؤۡ  ْ  َ  ُثمَّ  َنُهمۡ بَيۡ  َشَجرَ  فِيَما ُيَّكُِموكَ  َحتَّ نُفِسِهمۡ  ِفٓ  َيُِدوا

َ
ا اَحرَجٗ  أ ْ  َت قََضيۡ  ّمِمَّ  َويَُسّلُِموا

َهاَيٰٓ  ﴿:  وقال,]٦٥ :النساء[ ﴾٦٥ الِيمٗ تَسۡ  يُّ
َ
ِينَ ٱ أ ْ َءاَمُنوٓ  لَّ ْ  ا ِطيُعوا

َ
َ ٱ أ َ  ۥَورَُسوَلُ  َّ ْ تََولَّـوۡ  َو  هُ َعۡنـ ا

نُتمۡ 
َ
ْ  قُۡل  ﴿:  وقـال,]٢٠: فـالاأل[ ﴾٢٠ َمُعونَ تَسۡ  َوأ ِطيُعوا

َ
َ ٱ أ ۖ ٱوَ  َّ ْ تََولَّـوۡ  فَـإِن لرَُّسوَل َ ٱ فَـإِنَّ  ا َّ  َ 

ٰ لۡ ٱ ُيِبُّ    .]٣٢: ل عمرانآ[ ﴾٣٢ فِرِينَ َك
ا التفريــق بيــنهام, فاالحتكــام , وال يمكــن أبــدً  ورشيعــةً فاختيــار اإلســالم يعنــي اختيــاره عقيــدةً 

 واإليـــامن بـــسيادة رشع اهللا وحاكميتـــه وهيمنتـــه عـــىل مـــا , اهللا وحـــده ورفـــض االحتكـــام لغـــريهإىل
ه هو حقيقة اإليامن بربوبية اهللا وألوهيته وحده, وإعطاء حق السيادة لغري رشع اهللا ينـاقض  سوا

 الـــــرشعية لغـــــري رشع اهللا يـــــنقض  وهيـــــدم عقيـــــدة التوحيـــــد, كـــــذلك إعطـــــاء حـــــقِّ ,أصـــــل اإلســـــالم
ــن أساســه, فاإلســالم ال يعــرتف بأحقِّ اإلســالم مــ يادة والتــرشيع  غــري اهللا يف الــسلطة والــسة أحــدٍ يَّ

 يف إطـاره, فالـسيادة العليـا التـي هـي بمعنـى ا بحـدوده داخـًال  بضوابطه حمدودً اإال ما كان مضبوطً 
 رشعـه  بـامدةٌ  ومقّيـ لغـري اهللا حمـدودةٌ  سلطةٍ  من البرش, فكلُّ السلطة غري املحدودة ال يملكها أحدٌ 

زل به سلطانَ   ألهنـا مـن عنـد ;ه, ورشيعة اهللا وحدها هي احلَكم والسلطان امللـِزم للجميـعاهللا وأ
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 الــذي لــه حــق احلكــم والــسلطان والتــرشيع املطلــق, وال يــسع ,هــم ومــالكهماهللا خــالق اخللــق كلِّ 
 يــؤمن بــه  أو تــرك احلكــم هبـا والتحــاكم إليهــا, وهــذا مــا, أو االعــرتاض عليهــا,ا اخلــروج عنهــاأحـدً 

 املــسلم يف الــسلطة ا لــه يف هــذه احليــاة, فحــقُّ  عنــد أول حلظــة خيتــار فيهــا اإلســالم دينًــاملــسلم ابتــداءً 
ا بمخالفتــه  ورشع مــا مل يــأذن بــه اهللا عامًلــ,ى هــذا احلــدَّ  بــام أذن فيــه اهللا, فــإذا تعــدَّ والتــرشيع مقيَّــدٌ 

 عــى لنفــسه أو لغــريه مــن البــرش احلــقَّ  مل يبــق يف اإلســالم حلظــة واحــدة, فكيــف إذا ادَّ ,لــرشيعة اهللا
عـــى أن ســـيادة البـــرش فـــوق وكيـــف لـــو ادَّ ! املطلـــق يف الـــسيادة والـــسلطة والتـــرشيع مـــن دون اهللا?

تعــــاىل اهللا عــــن افــــرتاء املفــــرتين ورشك ! ســــيادة اهللا وهــــي احلاكمــــة واملهيمنــــة عــــىل رشيعــــة اهللا?
  .املرشكني

 .ال خيار ملسلم غري حتكيم الرشيعة
ـــا كمـــسلمني جمـــرّ لـــيس املطلـــ د االعتقـــاد بوجـــوب احلكـــم بـــرشيعة اهللا مـــن غـــري انقيـــاد وب منَّ

وإذعـــــان هلـــــذا الواجـــــب يف واقـــــع احليـــــاة, بـــــل الفـــــصل بـــــني االعتقـــــاد بوجـــــوب حتكـــــيم الـــــرشيعة 
هـــا هـــو مـــا تـــسعى إليـــه العلامنيـــة اخلبيثـــة, فهـــي تعـــارض حتكـــيم  يف واقـــع احليـــاة كلِّ وحتكيمهـــا فعـــًال 

 أال يكـون لالعتقـاد التـأثري يف احليـاة العامـة  رشطَ ,للفرد احلرية يف اعتقاده وترتك ,الرشيعة عمًال 
د االعتقـاد  ال جمـرّ , وتطبيقهـا عمـًال ,وعالقات الفرد باآلخرين, واإلسالم جـاء بتحكـيم الـرشيعة

 وعنـــد افتتـــاح النـــدوات واالجتامعـــات , وتقديـــسها وترتيلهـــا يف الـــصلوات,بوجـــوب احلكـــم هبـــا
ٓ  ﴿:  تعـاىلواحلفالت, قال اهللا ا نَزۡلَ  إِنَّ

َ
ٰ لَّوۡ ٱ اأ ۚ  ىُهدٗ  فِيَها ةَ َر ِيـنَ ٱ لَّبِيُّـونَ ٱ بَِهـا ُكمُ َيۡ  َونُورٞ  لَّ

سۡ 
َ
ْ أ ِينَ  لَُموا ْ  لِلَّ ٰ ٱوَ  َهاُدوا بَّ  ٱوَ  نِيُّونَ لرَّ

َ
ْ ُتحۡ سۡ ٱ بَِما َبارُ حۡ ۡل ِ ٱ بِ كَِتٰ  ِمن فُِظوا َّ  ْ ٓ  هِ َعلَۡيـ َوَكنُوا ۚ ُشـَهَدا  َء

 َ ْ شَ َتۡ  فَ َ  نِ َشوۡ خۡ ٱوَ  لَّاَس ٱ ُوا ْ تَشۡ  َو وا ٰ  َتُ ۚ  اَثَمنٗ  ِت َي ٗ ٓ  ُكـمَيۡ  لَّـمۡ  َوَمـن قَلِي نـَزَل  بَِمـا
َ
ُ ٱ أ َّ 

ْوَلٰٓ 
ُ
ٰ لۡ ٱ ُهمُ  ئَِك فَأ ٓ  ِهمۡ َعلَيۡ  َناَوَكَتبۡ  ٤٤ فُِرونَ َك نَّ  فِيَها

َ
ِ  َس لَّفۡ ٱ أ  ٱوَ  َعۡيِ لۡ ٱبِـ َعۡيَ لۡ ٱوَ  ِس لَّفۡ ٱب

َ
 نـَف ۡل

 ِ  ٱب
َ
 ٱوَ  نِف ۡل

ُ
ِ  ُذنَ ۡل  ٱب

ُ
نَّ ٱوَ  ُذنِ ۡل ِ  لّسِ نِّ ٱب َق  َفَمن قَِصاٞصۚ  ُروحَ لُۡ ٱوَ  لّسِ ٞ  َفُهـوَ  ۦبِـهِ  تَـَصدَّ ـاَرة ُ  َكفَّ  ۥۚ لَّ

ٓ  ُكمَيۡ  لَّمۡ  َوَمن نَزَل  بَِما
َ
ُ ٱ أ ْوَلٰٓ  َّ

ُ
ٰ ٱ ُهمُ  ئَِك فَأ يۡ  ٤٥ لُِمونَ لظَّ ٰٓ  َنـاَوَقفَّ َ  نِ بۡـٱ بِعِيـَس  رِهِمَءاَثٰـ َ
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قٗ  َيمَ َمرۡ  ٰ لَّوۡ ٱ ِمنَ  هِ يََديۡ  َبۡيَ  لَِّما اُمَصّدِ قٗ  َونُورٞ  ىُهدٗ  فِيهِ  ِنيَل ۡلِ ٱ هُ َنٰ َوَءاَتيۡ  ةِۖ َر  َبـۡيَ  لَِّمـا اَوُمَصّدِ
ٰ لَّوۡ ٱ ِمنَ  هِ يََديۡ  هۡ  ُكمۡ حۡ َوۡلَ  ٤٦ ُمتَّقِيَ ّلِلۡ  ِعَظةٗ َوَموۡ  ىَوُهدٗ  ةِ َر

َ
ٓ  ِنيـلِ ۡلِ ٱ ُل أ نـَزَل  بَِمـا

َ
ُ ٱ أ  هِۚ فِيـ َّ

ٓ  ُكمَيۡ  لَّمۡ  َوَمن نَزَل  بَِما
َ
ُ ٱ أ ْوَلٰٓ  َّ

ُ
نَزۡلَـ ٤٧ ِسُقونَ َفٰـلۡ ٱ ُهـمُ  ئَِك فَأ

َ
ٓ َوأ  قِّ لَۡ ٱبِـ َب ِكَتٰـلۡ ٱ َك إَِلۡـ ا

قٗ  ٓ  َنُهمبَۡيـ ُكمحۡ ٱفَ  هِۖ َعلَيۡ  ِمًناَوُمَهيۡ  بِ ِكَتٰ لۡ ٱ ِمنَ  هِ يََديۡ  َبۡيَ  لَِّما اُمَصّدِ نـَزَل  بَِمـا
َ
ۖ ٱ أ ُ َّ  َ  بِـعۡ تَتَّ  َو

هۡ 
َ
ٓ أ ا َءُهمۡ َوا ٓ  َعمَّ ٖ  قِّۚ لَۡ ٱ ِمنَ  َءكَ َجا ۚ َهاجٗ َوِمنۡ  َعةٗ ِشۡ  ِمنُكمۡ  َناَجَعلۡ  لُِكّ ٓ  َولَوۡ  ا ُ ٱ ءَ َشـا  َلََعلَُكـمۡ  َّ

ةٗ  مَّ
ُ
ٰ  أ ٰ  ِحَدةٗ َو َبۡ  ِكنَوَل ٓ  ِف  لَُوُكمۡ ّلِ ٰ  َما ْ ۡسـٱفَ  ُكۡمۖ َءاتَ ٰ ۡيـلَۡ ٱ تَبُِقوا َ  تِۚ َر ِ ِ ٱ إ  اَجِيٗعـ ِجُعُكمۡ َمـرۡ  َّ

نِ  ٤٨ َتلُِفونَ َتۡ  فِيهِ  ُكنُتمۡ  بَِما َفُينَّبُِئُكم
َ
ٓ  َنُهمبَيۡ  ُكمحۡ ٱ َوأ نـَزَل  بَِما

َ
ُ ٱ أ َّ  َ ۡهـ تَتَّبِـعۡ  َو

َ
ٓ أ  َءُهمۡ َوا

ن ُهمۡ َذرۡ حۡ ٱوَ 
َ
ٓ  ِض َبعۡ  َعنۢ  تُِنوكَ َيفۡ  أ نَزَل  َما

َ
ُ ٱ أ ْ تََولَّـوۡ  فَـإِن َكۖ إَِلۡـ َّ نََّمـا لَمۡ عۡ ٱفَـ ا

َ
ُ ٱ يُرِيـدُ  أ ن َّ

َ
 أ

فَُحكۡ  ٤٩ ِسُقونَ لََفٰ  لَّاِس ٱ ّمِنَ  اَكثِيٗ  نَّ  ُذنُوبِِهۡمۗ  ِض بَِبعۡ  يُِصيَبُهم
َ
 َوَمـنۡ  ُغونَۚ َيبۡ  ِهلِيَّةِ َجٰ لۡ ٱ مَ أ

حۡ 
َ
ِ ٱ ِمنَ  َسنُ أ  َك َنٰـَجَعلۡ  ُثـمَّ  ﴿: وقـال سـبحانه,]٥٠−٤٤: دة املائ[ ﴾٥٠ يُوقُِنـونَ  اٖ ّلَِقوۡ  امٗ ُحكۡ  َّ

 ٰ َ  ٱ ّمِنَ  يَعةٖ َشِ  َ
َ
َ  َهاتَّبِعۡ ٱفَ  رِ مۡ ۡل هۡ  تَتَّبِعۡ  َو

َ
ٓ أ ِينَ ٱ ءَ َوا ْ ُيغۡ  لَن إِنَُّهمۡ  ١٨ لَُمونَ َيعۡ  َ  لَّ  ِمـنَ  َعنَك  ُنوا

ِ ٱ ۚ  ٔٗ َشۡي  َّ ٰ ٱ نَّ  ا وۡ  ُضُهمۡ َبۡعـ لِِمـيَ لظَّ
َ
ٓ أ ُ ٱوَ  ٖضۖ َبۡعـ ءُ ِلَـا ۡ ٱ َوِلُّ  َّ  ,]١٩−١٨ :اجلاثيـة[ ﴾١٩ ُمتَّقِـيَ ل

نَزلۡ  ٌب كَِتٰ  َذاَوَهٰ  ﴿ :الوقـ
َ
ْ ٱوَ  تَّبُِعوهُ ٱفَ  ُمَباَركٞ  هُ َنٰ أ  ,]١٥٥: عـاماأل[ ﴾١٥٥ َحُـونَ تُرۡ  لََعلَُّكـمۡ  تَُّقـوا

َهاَيٰٓ  ﴿ :وقـال يُّ
َ
ِينَ ٱ أ ْ َءاَمُنوٓ  لَّ ْ  ا ِطيُعوا

َ
َ ٱ أ َّ  ْ ِطيُعوا

َ
ْوِل  لرَُّسوَل ٱ َوأ

ُ
 ٱ َوأ

َ
 ُتمۡ زَعۡ تََنٰـ فَإِن ِمنُكۡمۖ  رِ مۡ ۡل

وهُ  ءٖ َشۡ  ِف  َ  فَُردُّ ِ ِ ٱ إ ِ  ِمُنونَ تُؤۡ  ُكنُتمۡ  إِن لرَُّسولِ ٱوَ  َّ ِ ٱب ۚ ٱ مِ وۡ ۡلَ ٱوَ  َّ ٰ  ِخـرِ ۡحـ َخـۡيٞ  لِـَك َذ
َ
 َسنُ َوأ

 
ۡ
ً تَأ لَمۡ  ٥٩ وِي

َ
َ  تَرَ  أ ِ ِينَ ٱ إ نَُّهمۡ  ُعُمونَ يَزۡ  لَّ

َ
ْ  أ ٓ  َءاَمُنوا نزَِل  بَِما

ُ
ٓ  َك إَِلۡ  أ نزَِل  َوَما

ُ
 رِيُدونَ يُ  لَِك َقبۡ  ِمن أ

ن
َ
ْ َيَتَحاَكُموٓ  أ َ  ا ِ ٰ ٱ إ ِمُروٓ  َوقَدۡ  ُغوتِ لطَّ

ُ
ْ أ ن ا

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

َ
ٰ  يُـِضلَُّهمۡ  أ ۢ َضـَل َ 

ْ َتَعالَوۡ  لَُهمۡ  قِيَل  َذا ٦٠ ابَعِيدٗ  ٰ  ا َ ِ ٓ  إ نَزَل  َما
َ
ُ ٱ أ يۡ  لرَُّسولِ ٱ َ  َّ

َ
ۡ ٱ َت َرأ ونَ يَـ فِقِيَ ُمَنٰ ل  َعنـَك  ُصدُّ

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

َ
ٓ  ُثمَّ  ِديِهمۡ أ ِ  لُِفونَ َيۡ  ُءوكَ َجا ِ ٱب َردۡ  إِنۡ  َّ

َ
ٓ أ  نَا

 ٓ َّ ِ ْوَلٰٓ  ٦٢ فِيًقاَوتَوۡ  انٗ َسٰ إِحۡ  إ
ُ
ِينَ ٱ ئَِك أ ُ ٱ لَمُ َيعۡ  لَّ عۡ  قُلُوبِِهمۡ  ِف  َما َّ

َ
 َوقُـل ُهـمۡ وَِعظۡ  ُهمۡ َعـنۡ  رِۡض فَأ

َُّهمۡ  نُفِسِهمۡ  ِفٓ  ل
َ
ۢ قَوۡ  أ ٓ  ٦٣ ابَلِيغٗ  َ رۡ  َوَما

َ
َّ  رَُّسولٍ  ِمن َناَسلۡ أ ِ ِۚ ٱ نِ بِإِذۡ  ِلَُطاعَ  إ نَُّهمۡ  َولَوۡ  َّ

َ
لَُمـوٓ  إِذ أ ْ ظَّ  ا

نُفَسُهمۡ 
َ
ٓ  أ ْ َتغۡ سۡ ٱفَ  ُءوكَ َجا َ ٱ َفُروا ْ لَوَ  لرَُّسـوُل ٱ لَُهـمُ  َفرَ َتغۡ سۡ ٱوَ  َّ َ ٱ َجـُدوا اٗبـ َّ َ  ٦٤ ارَِّحيٗمـ اتَوَّ   فَـ

ٰ ـحَ  ونَ ـِمنُ يُؤۡ  َ  َوَرّبَِك  ْ ـَيِ  َ  ُثمَّ  َنُهمۡ بَيۡ  َشَجرَ  فِيَما وكَ ـُيَّكِمُ  تَّ نُفسِ  ِفٓ  ُدوا
َ
اـمِّ  ارَجٗ ـحَ  ِهمۡ ـأ    مَّ
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ْ  َت قََضيۡ        .]٦٥−٥٩ :النساء[  ﴾٦٥ الِيمٗ تَسۡ  َويَُسّلُِموا
ـه ,كلِّهـا احليـاة يف اهللا رشيعـة التـزام وجـوب اإلسـالم دين من ارباالضطر ُعلم وقد  لـيس وأ

ـــف , فـــرشيعةُ احمكوًمـــ أو حـــاكًام  كـــان ســـواء ,كثـــريٍ  وال قليـــلٍ  يف عنهـــا اخلـــروج ألحـــدٍ   اهللا التـــي كلَّ
باعهــا واحلكـــم هبــا هـــي املهيمنــة واحلاكمـــة عــىل مـــا  واتّ , بتبليغهـــا للنــاس كافـــة☺ا رســوله حممــدً 
بيــاء مــن قبــل, وهــي املهيمنــة واحلاكمــة عــىل آراء ســواها, هــي امل ئــع األ هيمنــة واحلاكمــة عــىل رشا
نينهم, جيب اإلقرار هبيمنتها وحاكميتها وسـياد,البرش وأفكارهم ظمتهم وقوا هتا,  ونظرياهتم وأ

 دون أي قيـــــد أو رشط أو اســـــتثناء, فالـــــسيادة العليـــــا يف  وعمـــــًال وتقـــــديمها عـــــىل مـــــا ســـــواها قـــــوًال 
يعة ممثلــــة يف نــــصوص القــــرآن والــــسنة, وال ســــيادة تعلــــو ســــيادة الكتــــاب والــــسنة اإلســــالم للــــرش

  .وهيمنتهام عىل غريمها
ــ ًمــا بــني املــسلمني مجيًعــوهلــذا ال نجــد خالًف  أو بــّدل , أو حــّرم حــالًال ,اا يف كفــر مــن أحــّل حرا

نـزاع غـري رشيعـة ا يـُردُّ إليـه الا ومرجًعـا من ديـن اهللا, أو اختـذ مـصدرً  من الرشع املعلوم قطعً حكًام 
 اهللا, كــذلك ال خــالف يف كفــر مــن أجــاز اخلــروج عــن طاعــة اهللا ورســوله, أو جــّوز طاعــة خملــوٍق 

 هـــذا ألهنـــم يعرفـــون أن هـــذه األمـــور ;يف معـــصية اهللا ورســـوله, أو زعـــم أن الـــرشيعة غـــري ملِزمـــة
  .ا ألصل اإليامن باهللا متامً مناقضةٌ 

ــــ,ا فمــــن ريض بــــاهللا ربــــ م اهللا  لــــيس لــــه أمــــام حْكــــ, رســــوًال ☺محمــــد  وب,ا وباإلســــالم دينً
 وال خيتــار مــع اهللا, أمــا الــذين يــرون , ال يعــارض وال يامنــع,ورســوله إال أن يقــول ســمعنا وأطعنــا

, إنـــــام يـــــدينون بالعلامنيـــــة اا عملًيـــــ, وحتكيمهـــــا واقًعـــــاا قلبًيـــــيـــــق بـــــني اإليـــــامن بالـــــرشيعة اعتقـــــادً التفر
القلبـي والـدين العمـيل احلـاكم واملهـيمن عـىل حيـاة ويكفرون باإلسـالم, فهـذا الفـصل بـني الـدين 

ا بــني االعتقــاد الشخــيص بوجــوب احلكــم بــام النــاس هــو ديــن العلامنيــة, فــالعلامين ال يــرى تعارًضــ
زل اهللا وترك االنقياد لذلك عمـًال  ه اهللا وحّرمـه والتـرشيع الوضـعي بـام فيـه , واالعتقـاد بـام أحّلـأ

ا  ألن األول يعتــربه اختيــارً ; أخــرى غــري مرجعيــة الــرشيعةمــن حتليــل وحتــريم القــائم عــىل مرجعيــة
قــــون بــــني اختيــــار اإلســــالم واختيــــار ; مــــن حقــــوق األمــــة عــــامٌّ ا, والثــــاين حــــقٌّ شخــــصي   وهلــــذا يفرِّ
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, فــــإذا اختــــارت األمــــة  عــــامٌّ الــــرشيعة, فاختيــــار اإلســــالم حــــق شخــــيص, واختيــــار الــــرشيعة حــــقٌّ 
ن اختيار األمة هلا أعطاهـا الـرشعية والـسيادة,  أل;فرادأللا الرشيعة صار تطبيقها وحتكيمها ملِزمً 

  .  أن ُيلِزمها به حسب زعمهمأما إذا مل يكن اختيار الرشيعة من األغلبية فليس ألحدٍ 
 فـام هـي الفائـدة يف اعتقـاد وجـوب حتكـيم الـرشيعة مـع عـدم !وهذا التـصور يف غايـة التنـاقض

ـه معـارَ ;يمـة لـهاالقرار بـرشعيتها وحاكميتهـا, هـذا اعتقـاد ال ق  آخـر وهـو االعتقـاد  باعتقـادٍ ٌض  أل
  .برشعية وسيادة غريها

 بحــــق الــــسلطة والــــسيادة فــــوق ســــلطان اهللا وســــيادة رشيعتــــه فقــــد كفــــر فمــــن اعــــرتف ألحــــدٍ 
 دون أن , أو سلطة الشعب,, فأوئلك الذين يعرتفون بمبدأ سيادة األمة وتفصيًال باإلسالم مجلةً 

ـــــ  بحـــــدود رشعـــــه منـــــسلخون مـــــن  وحمـــــدودةً , بـــــسلطان اهللادةً تكـــــون هـــــذه الـــــسيادة والـــــسلطة مقّي
انيــة وهيمنتهــا يــة, وكيــف يكونــون مــسلمني وهــم ال يؤمنــون بــسيادة الــرشيعة الربّ اإلســالم بالكلِّ 
ه وختتـــاره األمـــة, فـــام اختارتـــه األغلبيـــة هـــو !?وحاكميتهـــا  بـــل يؤمنـــون بـــسيادة القـــانون الـــذي ُتِقـــرُّ

ـــ,االذعـــان لـــهي الـــذي جيـــب قبولـــه والقـــانون الـــرشع  ألصـــل م اخلـــروج عنـــه, وهـــذا منـــاقٌض رُ  وَحيْ
ئـع البـرش, وجعة واحدةٍ اإلسالم من كل وجه, فمن وضع رشيعة اهللا يف كفّ  لهـا مرهونـة  مـع رشا

, وجعـــل آراء النـــاس هـــي الفيـــصل واحلَكـــم عـــىل الـــرشيعة, فـــام عـــرف ا أو رد بـــأهواء النـــاس قبـــوًال 
عــاؤه اإلســالم مــع جهلــه بحقيقتــه وكفــره كيــف ُيقبــل ادّ اإلســالم وال شــمَّ رحيــه وال اقــرتب منــه, ف

  !الرصيح به?
, ويرجعون لـرأهيم يف قبـول رشع  وال رشطٍ يعطون الناس حرية الرأي والتعبري من غري قيدٍ 

وهنم بني رشع اهللا ورشع غريه, ثم جيلسون ينتظرون النتيجـة, فـإذا اختـاروا  اهللا أو رفضه, وخيريِّ
ـًض ذاوإ! الختيار وبعدهرشع اهللا فهم مسلمون قبل ا  :ويقولـون! ا اختاروا غريه فهم مسلمون أ

 اإلســالم الرجــوع نحــن متأكــدون أن الــشعب لــن خيتــار إال رشيعــة اهللا ألهنــم مــسلمون, فهــل ُيِقــرُّ 
 ملـــاذا هـــذا العـــرض ,ا إن كـــان النـــاس مستـــسلمني هللا حقـــ!إىل رأي البـــرش يف حتكـــيم رشيعـــة اهللا?

   أم حكم اجلاهلية? هل تريدون حكم اهللا: السخيف
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ه حَكًام هل يمكن أن يقبل مسلمٌ    ! عىل رشيعة اهللا? ما معنى إسالمه إًذا? أن ُجيعل رأ
 التعبــري عــن رأهيــم يف قبــول حكــم اهللا أو رفــضه? ثــم مــا هــذا النظــام الــذي يعطــي للنــاس حــّق 

  ! بسلطان اهللا? حمكومٌ  نظامٌ هوهل 
ــزل رشيعتــه وتــرك كيــف يظــن مــسلمٌ  ــه  أن اهللا قــد أ لنــا اخليــار يف العمــل هبــا أو إلغائهــا, أو أ

ــه يأُج كّلفنــا أن نعتقــدها ومل يكلّ  بعناهــا وال رنــا إذا اتّ فنــا تطبيقهــا والعمــل هبــا يف واقــع احليــاة, أو أ
 النــاس اليــوم يظنــون أن اخليــار هلــم يف  هــذا ال خيطــر عــىل بــال مــسلم, فــام بــاُل !?يعاقبنــا إذا تركناهــا

   !عائهم اإلسالم?باع رشيعة اهللا مع ادّ اتّ 
,  رصحيــــةً  هــــذه املقــــدمات التــــي تنــــاقض اإلســــالم مناقــــضةً إهنــــم حيــــاولون أن يتجــــاهلوا كــــلَّ 

ـــ كيـــف ســـيكون املوقــف لـــو كانـــت  ,ه يف التعامــل مـــع نتيجـــة االنتخابــاتويظنــون أن اإلشـــكال كلَّ
فـــسهم بقـــوهلم ?النتيجـــة ضـــد حتكـــيم الـــرشيعة  لـــن نحـــن متأكـــدون أن النـــاس( وهلـــذا ُيَطْمِئنـــون أ

  .  ليخرجوا من هذا اإلشكال;)خيتاروا إال حكم اإلسالم
َ «:  حني قـال☺صدق رسول اهللا   َغِريبًـا، َفُطـو

َ
 اْإلِْسَالُم َغِريبًا، وََسيَُعوُد َكَما بَـَدأ

َ
بََدأ

  .)١(»لِلُْغَرَباءِ 
 : ونقـول هلـم,ا نتحدث يف زمن القذايف مع بعض الـشباب املـتحمِّس لتطبيـق الـرشيعةلقد كنّ 

ظمــة اجلاهليــةأ  فــام قامــت إال عــىل أكتــافهم, هــم الــذين ,ن الــشعوب هــم الــسبب يف بقــاء هــذه األ
 فلــم يقبلــوا . ونــسوا اإلســالم وجهلــوا حقيقتــه, وحتــاكموا إليهــا, ورضــوا هبــا, وأذعنــوا هلــا,َبنْوهــا

إن الــشعب يريــد حتكــيم الــرشيعة ولكــن يمــنعهم الطواغيــت مــن ذلــك, فهــم : قولنــا هــذا, وقــالوا 
قـع جـدً مع أن هذا القـول بعيـدٌ و .ون عىل ترك الرشيعة واحلكم بغريهامكره  ,ا عـن احلقيقـة والوا

 قبـــل أن يرتكـــوه كرهـــون عـــىل تـــرك اإلســـالم مـــع أهنـــم تركـــوه عقيـــدةً لكـــن لـــو ســـلَّمنا بـــأن النـــاس مُ 
ظمتها? أال عمًال  , فام الذي يمنعهم من الرجوع إىل اإلسالم اليوم بعد أن ثارت الشعوب عىل أ

                                                 

  . رواه مسلم)١(
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 ا للحكـم والتـرشيع, ومرجعيـةً ا وحيـدً ش الناس اليـوم مرحلـة مـا قبـل اختيـار الـرشيعة مـصدرً يعي
يها ! فامذا يمكن أن نسمي هذه املرحلة?! عليا يف تنظيم مجيع شئون احلياة? مرحلـة مـا (هـل نـسمِّ

  !?)قبل اإلسالم
ــه ف عنهــا, مــإهنــا حقــائق يــسعى الكثــريون لتجاهلهــا وحماولــة القفــز فوقهــا وغــض الطــرْ  ع أ

قـــعواجـــبكـــان مـــن ال  لتكـــون ; وال نحـــاول جتاهلهـــا, أن ننطلـــق مـــن املعطيـــات املوجـــودة يف الوا
  . خطوات العودة لإلسالم عىل املنهج الرباين املستقيم

  .اختيار احلاكم
 املسلمني يف اختيار من حيكمهم من احلكام واألمـراء ال يكـون إال حتـت سـيادة الـرشيعة حقُّ 

 أو  كـــام ال يـــسع مـــن اختـــاروه حـــاكًام ,اوز حـــدود الـــرشيعة يف اختيـــارهمهم جتـــوحكمهـــا, فـــال يـــسعُ 
ا مـــنهم حيكمهـــم بكتـــاب اهللا وســـنة رســـوله, ا علـــيهم أن يتجاوزهـــا, فـــال خيتـــارون إال واحـــدً أمـــريً 

, وواليتــــه ثابتــــة مــــادام عــــىل اإلســــالم, فــــإذا خــــرج عــــن  إذا أمــــر بــــاملعروففتكــــون طاعتــــه واجبــــةً 
 ووجـــب اخلـــروج عليـــه, وإذا أمـــر بـــام خيـــالف أمـــر اهللا ,ت بيعتـــه وانفـــسخ,اإلســـالم زالـــت واليتـــه

ـــُة يِف َال «: ☺ورســـوله فـــال طاعـــة لـــه, قـــال رســـول اهللا  اَع ـــا الطَّ َم ـــِصيٍَة، إِغَّ ـــَة يِف َمْع  َطاَع
َحـبَّ َوَكـِرَه، َمـا لَـْم يُـؤْ «: , وقـال)١(»الَمْعُروِف 

َ
اَعُة بَلَ الَمرِْء الُمـْسِلِم ِفيَمـا أ ْمُع َوالطَّ َمْر السَّ

ِمَر بَِمْعِصيٍَة فََال بَِمْعِصيٍَة، فَ 
ُ
ٌع «: , وقـال)٢(» َطاَعةَ  َسْمَع َوَال إَِذا أ ـَر َعلَـيُْكْم َقبْـٌد جُمَـدَّ مِّ

ُ
إِْن أ

ِطيُعوا
َ
ُ َوأ َ اِمِت قَـاَل نْ قَ وَ , )٣(»َفُقوُدُكْم بِِكتَاِب اِهللا َيَعاىَل، فَاْسَمُعوا  َدَخنَـا :  ُقبَاَدَة بِْن الصَّ

َخَذ َعلَيْنَا َفبَاَفْعنَاهُ ☺اِهللا رَُسوُل 
َ
اَعِة يِف َمنْـَشِطنَا «: ، فَاَكَن ِفيَما أ ْمِع َوالطَّ ْن بَاَفَعنَا بَلَ السَّ

َ
أ

                                                 

 . متفق عليه)(١
 . متفق عليه)(٢
 . رواه مسلم)(٣
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نَا، نَا َويرُْسِ ثََرةٍ  َوَمْكَرِهنَا، وَُعرْسِ
َ
ْهلَـهُ )١(َوأ

َ
ْمـَر أ

َ
ْن َال ُغنَاِزَع اْأل

َ
ْن تَـَرْوا «:  قَـاَل ،» َعلَيْنَا، َوأ

َ
إِالَّ أ

  .)٢(»ْفًرا بََواًحا ِعنَْدُكْم ِمَن اِهللا ِفيِه بُْرَهانٌ كُ 
 عـــن األمـــة يف إقامـــة الـــدين وحتكـــيم الـــرشيعة بـــني النـــاس, ورشعّيتـــه مرهونـــة فاحلـــاكم وكيـــٌل 

بتحكيمه رشع اهللا بني الناس وبقائه عىل أصل اإلسالم, واملسلمون إنام خيتارونـه لـيحكم بيـنهم 
زل اهللا, فمتى خالف حكْ   يـصدر  قـرارٍ  وال جيـوز طاعتـه, وأيُّ ,ال مرشوعية لهف اهللا  رشعَ همُ بام أ

ا للـــرشيعة ال اعتبـــار لـــه, فـــرشيعة اهللا جيـــب أن تكـــون هـــي احلاكمـــة عـــىل اجلميـــع, وهـــي نـــه خمالًفـــع
َهاَيٰٓ  ﴿:الفيصل بني النـاس يف حقـوقهم ومنازعـاهتم, قـال اهللا تعـاىل يُّ

َ
ِينَ ٱ أ ْ َءاَمُنوٓ  لَّ ْ  ا ِطيُعوا

َ
َ ٱ أ َّ 

ْ وَ  ِطيُعوا
َ
ْوِل  لرَُّسوَل ٱ أ

ُ
 ٱ َوأ

َ
وهُ  ءٖ َشۡ  ِف  ُتمۡ زَعۡ تََنٰ  فَإِن ِمنُكۡمۖ  رِ مۡ ۡل َ  فَُردُّ ِ ِ ٱ إ  ُكنـُتمۡ  إِن لرَُّسولِ ٱوَ  َّ

ِ  ِمُنونَ تُؤۡ  ِ ٱب ۚ ٱ مِ وۡ ۡلَ ٱوَ  َّ ٰ  ِخرِ حۡ  َخۡيٞ  لَِك َذ
َ
  َسنُ َوأ

ۡ
ً تَأ ٓ  ﴿:  وقـال ,]٥٩ :النـساء[ ﴾٥٩ وِي ـا  إِنَّ

نزَ 
َ
ٓ ۡلَ أ ِ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ َك إَِلۡ  ا ٓ  لَّاِس ٱ َبۡيَ  ُكمَ ِلَحۡ  قِّ لَۡ ٱب ٰ  بَِما َر

َ
ۚ ٱ َك أ ُ َّ  َ ٓ ّلِلۡ  تَُكن َو  اَخِصيمٗ  ئِنِيَ َخا

ٓ  ﴿:  وقـال,]١٠٥ :النـساء[ ﴾١٠٥ ا نَزۡلَ  إِنَّ
َ
ٰ لَّوۡ ٱ اأ ۚ  ىُهدٗ  فِيَها ةَ َر ِيـنَ ٱ لَّبِيُّـونَ ٱ بَِهـا ُكمُ َيۡ  َونُورٞ  لَّ

سۡ 
َ
ْ لَ أ ِينَ  ُموا ْ  لِلَّ ٰ ٱوَ  َهاُدوا بَّ  ٱوَ  نِيُّونَ لرَّ

َ
ْ ُتحۡ سۡ ٱ بَِما َبارُ حۡ ۡل ِ ٱ بِ كَِتٰ  ِمن فُِظوا َّ  ْ ٓ  هِ َعلَۡيـ َوَكنُوا ۚ ُشـَهَدا  َء

 َ ْ َتۡ  فَ َ  نِ َشوۡ خۡ ٱوَ  لَّاَس ٱ َشُوا ْ تَشۡ  َو وا ٰ  َتُ ۚ  اَثَمنٗ  ِت َي ٗ ٓ  ُكـمَيۡ  لَّـمۡ  َوَمن قَلِي نـَزَل  بَِمـا
َ
ُ ٱ أ َّ 

ْوَلٰٓ 
ُ
ٰ لۡ ٱ ُهمُ  ئَِك فَأ  ما خالف رشيعة اهللا فهـو باطـل, وحكـم الفـرد  وكلُّ ,]٤٤: دة املائ[ ﴾٤٤ فُِرونَ َك

 يــصدر  قــرارٍ  وال جيــوز طاعتــه, وأيُّ , ال مــرشوعية ملخالفتــه,كحكــم األغلبيــة إن خــالف الــرشيعة
 خمالفتـه, وال  فلـيس ألحـدٍ  بـيشءٍ م اهللا ورسوله فال اعتبار له, فإذا حكَ  جهةٍ ا للرشع من أيِّ خمالفً 

  . هنا وال رأي وال قولاختيار ألحدٍ 
ا للحيـــاة  ومنهًجـــ ورشيعـــةً ا فقـــد اختـــاره عقيـــدةً وخالصـــة القـــول أن مـــن اختـــار اإلســـالم حقـــ

ا  ومنهًجـــ ورشيعـــةً ا أوئلـــك الـــذين يـــّدعون أهنـــم اختـــاروا اإلســـالم ومل يـــدينوا بـــه عقيـــدةً هـــا, أّمـــكلِّ 
                                                 

أن طــــواعيتهم ملــــن يتــــوىل علــــيهم ال عــــىل تفــــضيل غرينــــا علينــــا, واملــــراد : أي) بفــــتح اهلمــــزة والثــــاء(: انَــــيْ لَ  عَ ةُ رَ ثـَـــاْألَ ) ١(
  . أو استأثر غريهم عليهم, بل عليهم الطاعة ولو منعهم حّقهم,تتوقف عىل إيصاهلم حقوقهم

 . متفق عليه)(٢
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َمـانِّيُِكمۡ  َس لَّيۡ  ﴿: ال حقيقة لـه, قـال اهللا تعـاىل وخيالٍ مٍ هْ عيشون يف وَ  ي,ا فهم كاذبونونظامً 
َ
 بِأ

 ٓ َ َماِنِّ  َو
َ
هۡ  أ

َ
َ  ۦبِهِ  زَ ُيۡ  اءٗ ُسوٓ  َمۡل َيعۡ  َمن بِۗ ِكَتٰ لۡ ٱ لِ أ ِ ٱ ُدونِ  ِمن ۥَلُ  َيِدۡ  َو َ  اَوِلّٗـ َّ  انَـِصيٗ  َو

ٰ ٱ ِمنَ  َمۡل َيعۡ  َوَمن ١٢٣ وۡ  رٍ َذكَ  ِمن ِت لَِحٰ لصَّ
َ
نَثٰ  أ

ُ
ْوَلٰٓ  ِمنٞ ُمـؤۡ  َوُهوَ  أ

ُ
َ  نَّـةَ لَۡ ٱ ُخلُونَ يَـدۡ  ئِـَك فَأ  َو

حۡ  َوَمنۡ  ١٢٤ انَقِيٗ  لَُمونَ ُيظۡ 
َ
سۡ  ّمِمَّنۡ  ادِينٗ  َسنُ أ

َ
ِ  ۥَههُ وَجۡ  لَمَ أ َّ ٰ إِبۡـ ِملَّـةَ  تََّبـعَ ٱوَ  ِسنٞ ُمۡـ َوُهوَ  ِ  هِيمَ َر

ۗ َحنِيفٗ  َذَ ٱوَ  ا ُ ٱ تَّ ٰ إِبۡـ َّ ٗ  هِيمَ َر  ُكنـُتمۡ  إِن قُـۡل  ﴿: ال ـــــ, وق]١٢٥−١٢٣ :النـساء[ ﴾١٢٥ َخلِـي
َ ٱ ُتِبُّونَ  ُ ٱ ُكمُ بِبۡ ُيۡ  تَّبُِعوِن ٱفَ  َّ ُ ٱوَ  ُذنُوَبُكمۚۡ  لَُكمۡ  فِرۡ َوَيغۡ  َّ ْ  قُۡل  ٣١ رَِّحيمٞ  َغُفورٞ  َّ ِطيُعـوا

َ
 أ

َ ٱ ۖ ٱوَ  َّ ْ تََولَّوۡ  فَإِن لرَُّسوَل َ ٱ فَإِنَّ  ا ٰ لۡ ٱ ُيِبُّ  َ  َّ  فَـإِنۡ  ﴿: , وقـال]٣٢−٣١: ل عمـرانآ[ ﴾٣٢ فِـرِينَ َك
 ٓ وكَ َحا سۡ  َفُقۡل  جُّ

َ
ِ  ِهَ وَجۡ  ُت لَمۡ أ َّ ِينَ  َوقُل تََّبَعنِۗ ٱ َوَمنِ  ِ ْ  ّلِلَّ وتُوا

ُ
 ٱوَ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ أ

ُ
ۡسـ نَ  ّۧمِـّيِ ۡل

َ
 ُتمۚۡ لَمۡ َءأ

ۡسـ فَإِنۡ 
َ
ْ أ ْۖ هۡ ٱ َفَقـدِ  لَُموا ْ تََولَّـوۡ  ن َتـَدوا ُ ٱوَ  ُغۗ َلٰـۡلَ ٱ َك َعلَۡيـ افَإِنََّمـ ا َّ  ۢ ِ  بَـِصُي ل آ[ ﴾٢٠ عَِبـادِ لۡ ٱب
  .]٢٠:عمران

  هل صدق الناس اليوم يف اختيار اإلسالم?   
  هللا وحـــده وأســـلمَ  فانقـــادَ ,ق يف اختيـــار اإلســـالم إال مـــن عـــرف كيـــف يكـــون مـــسلًام ال يـــصدُ 

 وإن كــانوا ,ســالم لــرب العــاملني النــاس اليــوم ال يعرفــون حقيقــة اإلوأكثــرُ ,  وعمــًال  وقــوًال عقيــدةً 
ه, وال يعرفــون معنــى شــهادة أن ال إهل إال اهللا  ,يزعمــون أهنــم مؤمنــون باإلســالم كــافرون بــام ســوا

وإن كــانوا يقولوهنــا بألــسنتهم, وحيــسبون أن التوحيــد هــو قــول ال إهل إال اهللا, مــن قاهلــا فهــو مـــن 
 وكيفيـــة , بحقيقـــة التوحيـــد عظـــيمٌ املـــسلمني وإن مل يعتقـــد معناهـــا احلـــق ويعمـــل بـــه, وهـــذا جهـــٌل 

د قوهلــا مــع عــدم اإليــامن هبــا ال حيقــق التوحيــد وال ينفــي اإليــامن بــشهادة أن ال إهل إال اهللا, فــإن جمــرّ 
 ويثبـت مـا ,ا, فينفـي مـا نفتـها وباطنًـ ويعمل هبا ظـاهرً , أن يعرف قائلها معناها أوًال البدالرشك, ف

فاملـسلم ال يتميَّـز عـن املـرشك ويفارقـه يف القـول فقـط, بـل  فقـط, ا لـيس قـوًال  واعتقـادً أثبتته عمـًال 
يتميَّز عنه ويفارقه يف االعتقاد والقول والعمل, املسلم موحد باعتقاده وقوله وعملـه, واملـرشك 

ال إهل إال وإن مل يعـــرف النـــاس معنـــى . ع اهللا باعتقـــاده أو قولـــه أو عملـــها مـــهـــو مـــن جعـــل رشيًكـــ
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ربئهم مــن يــعــن الكفــار, وال جمــّرد قــوهلم هلــا زهم مّيــيال فــ  وعمــًال ًال  وقــوعقيــدةً , ويؤمنــوا هبــا اهللا
  .الكفر الذي يعتقدونه ويعملون به

 ,فون العبـــــادة لغـــــري اهللاهـــــل النـــــاس بالتوحيـــــد ومفهـــــوم العبـــــادة الـــــصحيح تـــــراهم يـــــِرص جلو
  .ا إال اهللا, كام حدث ألهل الكتاب من قبلوحيسبون أهنم ال يعبدون أحدً 

َييْـُت اجَّـيِبَّ : اَل  قَ  ؓ مٍ اتِ  حَ ِن  َعِديِّ بْ نْ قَ 
َ
ِ ُقـنُيِق َصـِليٌب ِمـْن َذَهـٍب، ملسو هيلع هللا ىلصأ  َو

 ُسـوَرَة » اْطَرْح َهَذا الَْوَعَن ِمْن ُقنُِقَك ،يَا َعِديُّ «:َفَقاَل 
ُ
ْـِه َوُهـَو َفْقـَرأ َ

، َفَطرَْحتُُه، فَاْغتََهيْـُت إِ
 َهِذهِ اآليَةَ 

َ
ۡحَبا ﴿ :بََراَءٌة، َفَقَرأ

َ
َُذٓواْ أ ۡرَبابٗ  رَُهمۡ ٱتَّ

َ
ِ ا ّمِن ُدوِن ٱَورُۡهَبَٰنُهۡم أ َّ فَـَرَغ ِمنَْهـا ﴾َّ  .َح

ُمونَهُ «: َفَقاَل .إِنَّا لَْسنَا َغْعبُُدُهمْ : َفُقلُْت  ُ َفتَُحرِّ َحلَّ ابَّ
َ
ُموَن َما أ لَيَْس حُيَرِّ

َ
ُ ،أ َم ابَّ لُّوَن َما َحرَّ  َوحُيِ

  .)١(»فَِتلَْك ِعبَاَدُيُهمْ «:اَل  قَ .بىََل : قُلُْت  »فَتَْستَِحلُّونَُه؟
نيً  بـــن حـــاتمٍ يُّ دِ َعـــ  يقـــرأ أن اهللا أخـــرب عـــن ☺ ســـمع مـــن رســـول اهللا  فلـــّام ,ا هـــذا كـــان نـــرصا
كر هذا, مـع أهنـم كـانوا يطيعـون واليهود  النصارى أهنم عبدوا علامءهم وُعبَّادهم من دون اهللا أ

ــادهم فــيام رشعــوه خمالًفــ لوه مــن أحكــام اهللا, ولكــنهم مــا كــانوا  وفــيام,ا لــدين اهللاعلامءهــم وُعبَّ  بــدَّ
فـسهم ال يعبـدون إال اهللا, يعرفون أن طاعتهم هـذه عبـادةٌ   هلـم مـن دون اهللا, بـل كـانوا حيـسبون أ
ا مــن  وأمثالــه مــن النــصارى مانًعــ, ومل يكــن جهــل عــديٍّ وأهنــم مــازالوا عــىل ديــن املــسيح
فسه,تكفريهم ووصفهم بالرشك   . م مهتدين مع أهنم كانوا حيسبون أ

كروا عليك ذلك, وقالوا نحن ال نعبـد  كم عبدتم غري اهللا أل واليوم لو قلَت لُعبَّاد القبور أ
 ,ر عليـــــه إال اهللا, ويـــــذبحون هلـــــاا إال اهللا, مـــــع أهنـــــم يـــــدعوهنا ويـــــستغيثون هبـــــا فـــــيام ال يقـــــدِ أحـــــدً 
ه عبـــادة لغـــري اهللا,  ويطوفـــون حوهلـــا, وال يعرفـــون أن أعامهلـــم هـــذ,رون هلـــانـــذِ كـــون هبـــا, ويَ ويتربّ 

                                                 

رواه الرتمـــذي يف الـــسنن, ونـــسب الـــسيوطي يف الـــدر املنثـــور حتـــسني احلـــديث إىل الرتمـــذي, وزاد نـــسبة احلـــديث  )١(
يــــه, وَ دَ رْ يــــد, وابــــن املنــــذر, وابــــن أيب حــــاتم, والطــــرباين, وأيب الــــشيخ, وابــــن مَ وعــــْزوه إىل ابــــن ســــعد, وعبــــد بــــن مح

 .والبيهقي يف سننه
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ــــ  , هللا العبــــادة التــــي جيــــب أن تكــــون خالــــصةً  هــــؤالء إذا مل يعرفــــوا حقيقــــةَ  أمثــــاُل  اهللاَ دُ فكيــــف يوحِّ
   الرشك املناقض لتوحيد اهللا?وحقيقةَ 

االت ـ مـن جمـري اهللا يف كثريٍ ـبع ترشيع غاس يف جمتمعاتنا هذه التي تتّ ـلت لعامة النـكذلك لو ق
كروا عليك ذلـك, وقـالوا نحـن ال نعبـد:اكم إليهم به وتتح وحتكُ ,احلياة كم عبدتم غري اهللا أل   أ
 , وهـــــذا جلهلهـــــم بـــــاملفهوم الـــــصحيح للعبـــــادة, فهـــــم يف احلقيقـــــة يعبـــــدون غـــــري اهللا;ا إال اهللاأحـــــدً 

ـويتخذون من دونه أربابً  عون رشِّ امهم ورؤسـاؤهم ُيـا كـام فعـل أهـل الكتـاب مـن قبـل, ألـيس حكَّ
ـــزل اهللا هبـــا مـــن ســـلطان? وهـــذه الـــشعوب مـــوهنم بقـــوانني وضـــعيةٍ كُ هلـــم مـــن دون اهللا, وحي  مـــا أ

ظمة حكَّ بعةً أليست متّ  ئع وقوانني وأ ليـةً ا, متحاكمةً ها وسادِهت امِ  لرشا ظمتهـا, دون  إليها, موا  أل
 ,ا يف ذلك, ومع هذا حيسبون أهنم ال يعبدون إال اهللا; ألهنـم يقولـون ال إهل إال اهللاأن ترى حرًج 

  . هذا هو مفهوم العبادة عندهم.ون هللا وحيجُّ , ويصومون,ونويصلُّ 
هــذا واقــٌع كنّــا نعيــشه قبــل أن نعــرف حقيقــة اإلســالم واملفهــوم الــصحيح لعبوديــة اهللا, وهــذا 
قــــع الــــذي يعيــــشه النــــاس اليــــوم, فكثــــٌري مــــن األمــــور املتعلقــــة بتوحيــــد اهللا وحقيقــــة ديــــن  هــــو الوا

النـــاس, ولـــيس الـــسبب هـــو غمـــوض احلـــق وصـــعوبة  مـــن اإلســـالم مازالـــت غائبـــة يف أذهـــان كثـــريٍ 
  .معرفته, ولكن إعراض الناس وعدم حرصهم عىل تعلم التوحيد هو السبب يف ذلك

ــمــازال أكثــرُ  م  وقبــوهلَ ,هم رشيعــتهمبــاعَ  واتّ ,امهم النــاس ال يعرفــون أن طــاعتهم العميــاء حلكَّ
ظمــتهم  هلــم مــن دون ضــعية عبــادةٌ هم ملحــاكمهم الو وحتــاكمَ ,هم هلــم وتعظــيمَ , عنهــا والــدفاعَ ,أل

ـــ  يف خمالفـــة أحكـــام ان بأًســـمهـــم, وال يـــروبعـــون رشع اهللا وحـــده يف حكْ امهم ال يتّ اهللا, مـــع أن حكَّ
مون تــرشيعهم عـىل رشع اهللا, وحيكُ  عون مــن دون اهللا, ويقـدِّ  عــن مــون بـه بــدًال اهللا, بـل إهنــم يـرشِّ

مـــون اخلـــروج عـــن حكـــم اهللا, ويوجبـــون العمـــل بـــه دون العمـــل بكتـــاب اهللا وســـنة رســـو له, وحيرِّ
م هـــي التـــي ختتـــارهم يف غالـــب األحيـــان, وحتـــى مـــن مل خيـــرتهم مـــن رشعهـــم ونظـــامهم; وشـــعوُهب 

ئعهـــم وأتْ  ظمتهم ورشا بـــاعهم, ولـــو قلـــت هلـــؤالء الـــشعب ومل يـــرَض هبـــم مل حيقـــق الكفـــر هبـــم وبـــأ
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كـــم اختـــذتم علامءكـــم وحّكـــ كـــروا ذلـــك, وقـــا,ا مـــن دون اهللاامكم أرباًبـــالنـــاس أ نحـــن ال : لوا  أل
تَ    !!  هلم, أو نتلو دستورهم يف صالتنا? هلم, أو نصوم هلم, أو نحجُّ نا نصيلِّ نعبد إال اهللا, أرأ

ـــفهـــذا هـــو حـــال النـــاس مـــع حكـــامهم اليـــوم,   ,امهم بالـــسلطة والـــسيادة املطلقـــةاســـتبداد حكَّ
 وقمعهــــم لــــشعوهبم هــــو الــــذي جعــــل هــــذه الــــشعوب تثــــور ,هم عــــىل ثــــروات بالدهــــمؤواســــتيال

 عىل حمارمه وحدوده ةً ْري  وغَ , لكلمته وإعالءً , لدين اهللاةً يَّ  وتسعى إلسقاطهم, وليس َمح ,ليهمع
 أن تتحــــرر مــــن الظلــــم والقهــــر  بثوراهتــــا إالأرادتاحلقيقــــة مــــا فهــــذه الــــشعوب يف كــــام يزعمــــون, 

واالســتبداد, وتكــون رشيكــة يف الــسلطة والــسيادة; وهلــذا خرجــت تطالــب بــأن يكــون هلــا احلكــم 
 الـــسامي والطريـــق الوحيـــد املطلقـــة, وتنـــادي بالديمقراطيـــة تظـــن أهنـــا احللـــمرشيع والـــسيادة والتـــ

 وسـعًيا , وإعـالًء لكلمتـه,الذي يضمن هلا احلرية والعدل واملساواة, ما خرجت نـرصًة لـدين اهللا
ه,  فـإعالء. وحتكيم رشعـه,إلقامة نظامه ومنهجه  كلمـة اهللا هـو إعـالء دينـه وإظهـاره عـىل مـا سـوا

ـــه هللا, وال يكـــون الـــدين خالـــًصا هللا حتـــى تكـــون العبـــادة كلُّهـــا لـــه وحـــدهحتـــى  , يكـــون الـــدين كلُّ
وتكون السيادة والسلطة لرشعه وحده, والديمقراطية ال تقوم عىل هذا األساس, بـل تقـوم عـىل 

   .الرشك باهللا يف العبادة والطاعة واحلكم والترشيع
ؤســـائهم مـــن دون اهللا, وأهنـــم ال يعبـــدون اهللا مل يعـــرف النـــاس بعـــُد أهنـــم عبيـــٌد حلّكـــامهم ور 

وحــده, وأن مــا هــم عليــه مــن الــدين لــيس هــو اإلســالم الــذي ارتــضاه اهللا وبعــث بــه رســله, فهــم 
 وال يعرفــــــون أن هــــــذا ينــــــايف ,يــــــرشكون بــــــاهللا يف العبــــــادة واحلكــــــم والتــــــرشيع والطاعــــــة والــــــوالء

حون بـأهنم اإلسالم, وليس اجلهل فقط هو املانع هلم من العـودة إىل اإل سـالم, فكثـٌري مـنهم يـرصِّ
ه يريد العلامنية ال اإلسالم ح بأ    .يريدون إسالًما يتامشى مع أهوائهم, ومنهم من يرصِّ

 ,بـاع رشيعتـه وحـده أن يعبدوا اهللا وحده, وُيسلموا له باتّ والواقع يشهد بأهنم مل خيتاروا بعدُ 
 ومـنهمخلاصـة والعامـة الداخليـة واخلارجيـة, م هبا والتحاكم إليها يف مجيع جماالت احليـاة اواحلكْ 
ــــه ال دخــــل  يباركــــه اإلســــالم, ومــــازال كثــــريٌ الديمقراطيــــة أمــــرٌ  اختيــــار أن يظــــن مــــن  مــــنهم يظــــن أ
  وديتهم ـصوا عبـلن عبودية غري اهللا, ومل ُخي ـرروا بعُد مـحـم مل يتـة, فاحلقيقة أهنـالم يف السياسـلإلس



                                                                                    
 íé]†Ïμ‚Ö]æíéÞ^Û×ÃÖ]àÚÝø‰ý]ìð]†e MLT

  :ه لسببني وهذا كلٌّ ;هللا وحده
لــون جيهلــون كيــف ُيعبــد اهللا وحــده? ومــا هــو الــرشك : لاألو ألن الفريــق الغالــب مــنهم اليزا

 قبـل اغوت الـذي جيـب أن يكفـروا بـه أوًال يف العبادة الذي جيب اجتنابه واحلذر منه? وما هو الط
  حتقيق اإليامن باهللا? 

مستــسلمني , أي أهنــم ال يريــدون أن يكونــوا موحــدين  إرادة هــذا الطريــق أصــًال عــدم: الثــاين
 يعطـيهم الرواتـب العاليـة, وال هم أن يعيـشوا يف ظـل نظـامٍ رون يف هذا, بل مهُّ هللا وحده, وال يفكّ 

ـــ ـــد حريَّ اهتم كيـــف شـــاءوا, يريـــدون هم مـــن التمتـــع بـــشهواهتم وملـــذّ اهتم الشخـــصية, وال يمـــنعُ يقيِّ
ء يف ذلـك, أمـا أن هـم رشكـا وجيعلُ ,هـم يف الـسلطة والـسيادة واحلكـما يعرتف بحقّ  ديمقراطي امً نظا

وا احلكـم والـسيادة املطلقـة هللا  مـن الـسلطة والـسيادة والتـرشيع إال مـا  فـال يكـون هلـم نـصيٌب ,يردُّ
ه ختلّ م وال يهُ لُ غَ ْش  ال يَ أذن هلم به اهللا, فهذا أمرٌ    .ا إىل الوراء ورجوعً افً ريدونه, بل منهم من يعدُّ

ــ ه ونلمــسه ونعيــشه, وهلــذا كلِّ قــع الــذي نــرا  حقيقــة ه كــان الواجــب علينــا أن نبــّني هــذا هــو الوا
 لِّ  أو يبقـــوا يف ذُ ,ها النـــاس أن يعبـــدوا اهللا وحـــده ليختـــار بعـــدَ ;العبوديـــة هللا بمفهومهـــا الـــصحيح

 لريتفع صوت احلق فوق أبواق العلامنيـني, ; ويف كل وقت,ا اآلن جدً العبودية لغريه, وهذا مهمٌّ 
  .لرافضني حلكمه ورشعهض باطل أعدائه ا ويدَح ,عسى اهللا أن ُيظهر دينه

 يف ديـــن اهللا مـــن استـــسلم هللا وحـــده بقبـــول رشعـــه والتـــسليم لـــه والرضـــا بـــه اوال يـــستوي أبـــدً 
ه واالحتكــام إليــه, ومل يتخــذ مــن دونــه وليــا, ومل يبــغِ  ومــن اختــذ مــن دون اهللا , ربــاحكــًام وال  ســوا

ـًام ,تهما رشيعـبًعـ متّ ,ا ألوامرهم منقادً , يسمع هلم ويطيع,ارشكاء وأربابً  اهللا  دسـتورهم, قـال  حمكِّ
 :﴿  ٱ َضََب ُ َّ  ٗ ٗ  َمَث ٓ  فِيهِ  رَُّج َك ٗ  ِكُسونَ ُمتََشٰ  ءُ ُشَ  َتوَِيانِ يَـسۡ  َهۡل  ّلِرَُجلٍ  اَسلَمٗ  َورَُج

 ۚ ً ِۚ  دُ مۡ لَۡ ٱ َمَث َّ كۡ  بَۡل  ِ
َ
 قـلٍ  لكـل عا, هـذا املثـل الواضـح يبـّني ]٢٩: الزمر[ ﴾٢٩ لَُمونَ َيعۡ  َ  َثُُهمۡ أ

 خمتلفـــــون الفـــــرق بـــــني التوحيـــــد والـــــرشك, وهـــــو َمثـــــل لـــــرجلني, أحـــــدمها عبـــــٌد يـــــشرتك فيـــــه ســـــادةٌ 
ٗ  ﴿ بيــنهم  فهــو متفــرٌق ,ويــأمره اآلخــر بخالفــهبــأمر متنــازعون, يــأمره أحــدهم  ٓ  فِيــهِ  رَُّجــ َك  ءُ ُشَ

  هـعــطيـده ويـــه وحــقى منـلــ, يته فيهــازع لــنـ ال مدٍ ــ واحدٍ ــسيـ لٌص ـالــ خدٌ ـر عبــــ, واآلخ﴾ِكُسونَ ُمتََشٰ 
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ٗ ﴿ وحده    .﴾ّلِرَُجلٍ  اَسلَمٗ  َورَُج
ــــ ويتلقــــى ,  ولغــــريهالعبوديــــة هللا, يتوجــــه بل املــــرشك فالعبــــد الــــذي لــــه أكثــــر مــــن ســــيد هــــو مَث

ــ ال ينازعــه فيــه أحــد واحــدٌ دٌ  الــذي لــه ســيِّ  والعبــدُ .األحكــام واألوامــر مــن اهللا ومــن غــريه ل  هــو مَث
ه, بالعبـادة هللا وحـده, و, يتوجه املسلم يـسمع ويطيـع هللا وحـده, يقبـل رشع اهللا ويـرفض مـا سـوا

  . من عبودية غريهرٌ فهو متحرِّ 
ا, فمـــن مل يوحـــد اهللا يف عبادتـــه مل يعبـــد اهللا وإنـــام فعبوديــة اهللا ال جتتمـــع مـــع عبوديـــة غـــريه أبــدً 

  .عبد غريه
 أو احلــــــــدود ,امالت أو أحكــــــــام املعــــــــ, أو أخالقــــــــه,ا هللا مــــــــن يتلقــــــــى عقائــــــــدهفلــــــــيس عابــــــــدً 

مۡ  ﴿ : أو احلالل واحلـرام مـن غـري اهللا, قـال اهللا تعـاىل,والعقوبات
َ
ٰٓ  لَُهمۡ  أ ْ ُشََك ْ  ُؤا  ّمِنَ  لَُهم َشَُعوا

  لَمۡ  َما ّلِينِ ٱ
ۡ
ۚ ٱ بِهِ  َذنۢ يَأ ُ ٞ  ءُ لنَِّسٓ  ٱإِنََّما ﴿ :, وقـال]٢١: الـشورى[ ﴾َّ  بِـهِ  يُـَضلُّ  رِۖ ُكفۡ لۡ  ٱِف  زَِياَدة

ِينَ ٱ ْ  لَّ َُواِط  اَعمٗ ۥ َوُيَحّرُِمونَهُ  اَعمٗ ۥ ُيِلُّونَهُ  َكَفُروا ْ  ُٔ ّلِ ةَ  وا ُ  ٱَحرَّمَ  َما ِعدَّ َّ  ْ  َحـرَّمَ  َمـا َفُيِحلُّـوا
ۚ ٱ ُ عۡ  ءُ ُسوٓ  لَُهمۡ  ُزّيِنَ  َّ

َ
ُ ٱوَ  لِِهۡمۗ َمٰ أ ٰ لۡ  ٱمَ َقوۡ لۡ  ٱِديَيهۡ  َ  َّ    .  ]٣٧: التوبة[ ﴾٣٧ فِرِينَ َك

 مـن أحكـام اهللا, مـن يطيـع غـريه يف تـرشيع مـا مل يـأذن بـه اهللا, أو تبـديل يشءٍ ا هللا وليس عابـدً 
َ  ﴿ :تعـاىل اهللا قـال   َو

ۡ
ْ تَأ ا ُكلُوا ِ ٱ مُ ۡسـٱ َكرِ يُذۡ  لَمۡ  ِممَّ هُ  هِ َعلَۡيـ َّ ۗ لَفِـسۡ  ۥنَـّ َيٰ ٱ نَّ  ٞق  ِطيَ لـشَّ

ٰٓ  َلُوُحونَ  َ ِ وۡ  إ
َ
ٓ أ   نۡ  ِدلُوُكۡمۖ ِلَُجٰ  ئِِهمۡ ِلَا

َ
عـام[ ﴾١٢١ ُكونَ لَُمۡشِ  إِنَُّكمۡ  ُتُموُهمۡ َطعۡ أ : وقـال ,]١٢١: األ

َُذوٓ ٱ ﴿ ْ تَّ حۡ  ا
َ
رۡ  َنُهمۡ َبٰ َورُهۡ  َبارَُهمۡ أ

َ
ِ  ٱُدونِ  ّمِن اَبابٗ أ   .]٣١: التوبة[ ﴾َّ

م ملــن يتخــذ غــري رشيعــة اهللا , أو يتحــاك حكــم غــريه بحكــم اهللايــستبدل هللا مــن اولــيس عابــدً 
ا غــري رشيعــة اهللا يرجــع إليهــا يف حكمــه فهــو طــاغوت,  مــن اختــذ مــصدرً  حلكمــه; ألن كــلامرجًعــ

ــــًض أحكامــــهوإن كــــان يأخــــذ  ا, فــــاجلمع بــــني رشع اهللا ورشع غــــريه هــــو حقيقــــة  مــــن رشيعــــة اهللا أ
:  قـــــال اهللا تعـــــاىل, بـــــاهللا بالطـــــاغوت وكفـــــرٌ الـــــرشك والكفـــــر بـــــاهللا, وحتكـــــيم رشع غـــــري اهللا إيـــــامنٌ 

فَُحكۡ  ﴿
َ
حۡ  َوَمنۡ  ُغونَۚ بۡ يَ  ِهلِيَّةِ َجٰ لۡ ٱ مَ أ

َ
ِ ٱ ِمنَ  َسنُ أ  ،]٥٠: دة املائ[ ﴾٥٠ يُوقُِنـونَ  اٖ ّلَِقـوۡ  اٗمـُحكۡ  َّ

ٓ  ُكمَيۡ  لَّمۡ  َوَمن﴿ :وقال نـَزَل  بَِمـا
َ
ُ ٱ أ ْوَلٰٓ  َّ

ُ
ٰ لۡ ٱ ُهـمُ  ئِـَك فَأ  :وقـال ,]٤٤: املائـدة[ ﴾٤٤ فِـُرونَ َك
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لَمۡ  ﴿
َ
َ  تَرَ  أ ِ ِينَ ٱ إ نَُّهمۡ  ُعُمونَ يَزۡ  لَّ

َ
ْ َءاَمنُ  أ ٓ  وا نزَِل  بَِما

ُ
ٓ  َك إَِلۡ  أ نـزَِل  َوَمـا

ُ
ن يُرِيـُدونَ  لِـَك َقبۡ  ِمـن أ

َ
 أ

ْ َيَتَحاَكُموٓ  َ  ا ِ ٰ ٱ إ ِمُروٓ  َوقَدۡ  ُغوتِ لطَّ
ُ
ْ أ ن ا

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

َ
ٰ  يُِضلَُّهمۡ  أ ۢ َضَل  ابَعِيـدٗ  َ

  .]٦٠:النساء[ ﴾٦٠
دادا, وال ينفعهم ادّ ألهنم جعلوا ; هؤالء ليسوا عابدين هللا  ;عاؤهم اإلسالم هللا رشكاء وأ

م ــهـ أل;ول ال إهل إال اهللاــم قـهـعـه الدين, وال ينفـني لـــلصــدوه خمــبــعــلموا هللا, ومل يــم يسـألهنم ل
دوا اهللاـل   .م يوحِّ

 ونم والتـــــرشيع, ويتخـــــذفالـــــذين يتوجهـــــون بالعبـــــادة لغـــــريه, وجيعلـــــون هللا رشكـــــاء يف احلْكـــــ
ــ عــضهمب ــأرباًب ظمــتهم وحكَّ لــون ويعــادون ألوطــاهنم وأحــزاهبم وأ امهم مــن ا مــن دون اهللا, ويوا

دون اهللا; هؤالء حمسوبون عىل اإلسالم, واإلسالم منهم بريء, وما هـم بمـسلمني, وعلـيهم أن 
 فالتوجه بالعبادة لغري اهللا, وقبول التـرشيع مـن .ُيعيدوا اختيارهم لإلسالم فقد أخطؤوا الطريق

 لغـري اهللا, وعبـادة غـري اهللا ديـن املـرشكني, وال يمكـن أن يكـون  اهللا, واالحتكام لغريه عبادةٌ غري
كهــم للــدخول  مــن الــرباءة مــن املــرشكني وْرش البــدا, بــل ا يف آن واحــد أبــدً  ومــرشكً اإلنــسان مــسلًام 

ئِنَُّكمۡ  ﴿ :, قال اهللا تعـاىليف اإلسالم ابتداءً 
َ
نَّ  َهُدونَ لَتَشۡ  أ

َ
ِ ٱ َمعَ  أ خۡ  َءالَِهةً  َّ

ُ
ٓ  قُل َرىٰۚ أ ۡشـ َّ

َ
 َهدُۚ أ

ٰ  ُهوَ  إِنََّما قُۡل  ٰ  هٞ إَِل ا ءٞ بَرِيٓ  نَِّن  ِحدٞ َو ٰ  قَاَل  ﴿: , وقـال]١٩: عـاماأل[ ﴾ُكونَ تُۡشِ  ّمِمَّ  ءٞ بَرِيٓ  إِّنِ  مِ َقوۡ َي
ا ۡهـ إِّنِ  ٧٨ ُكونَ تُۡشِ  ّمِمَّ ِي ِهَ وَۡجـ ُت وَجَّ َمٰ ٱ َفَطـرَ  لِـلَّ ٰ لـسَّ  ٱوَ  تِ َو

َ
ۖ َحنِيٗفـ َض ۡرۡل ٓ  ا ۠  َوَمـا نَـا

َ
 ِمـنَ  أ

ۡ ٱ َهاَيٰٓ  قُۡل  ﴿: , وقـال]٧٩−٧٨: عـاماأل[ ﴾٧٩ كِيَ ُمۡشِ ل 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 َعَبـدتُّمۡ  مَّ َ نـُتمۡ  َو

َ
ٰ  أ ٓ  بِـُدونَ َع عۡ  َمـا

َ
 ٥ ُبـدُ أ

  .]الكافرونسورة [ ﴾٦ دِينِ  َوِلَ  دِيُنُكمۡ  لَُكمۡ 

 .باع رشعه ورسوله واتّ هللاال صالح للعباد والبالد إال يف طاعة ا
عام الـسارحة ويرتكهم مهًال ,ىمل يكن اهللا لَِيَدع عباده سدً   , دون أن يـأمرهم وينهـاهم, كاأل

ـدهيم, قـال اهللا تعـا َيۡـ ﴿: ىلوحياسبهم عىل ما كـسبت أ
َ
ن نُ نـَسٰ ۡلِ ٱ َسُب أ

َ
 ﴾٣٦ ُسـًدى كَ ُيـۡتَ  أ
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ئع إال رمحـــة بالنـــاس, قـــال اهللا تعـــاىلومـــا أرســـل اهللا الرســـل ورشع ،]٣٦: القيامـــة[ ٓ  ﴿: الـــرشا ـــا  َوَم
رۡ 
َ
َّ  َك َنٰ َسلۡ أ ِ  بٖ بِِكَتٰـ ُهمَنٰ ِجۡئـ َولََقـدۡ  ﴿:  وقـال ,]١٠٧: بيـاءاأل[ ﴾١٠٧ لَِميَ َعٰ ّلِلۡ  ةٗ رَۡحَ  إ

لۡ  ٰ  هُ َنٰ فَصَّ َ ٓ  ﴿: وقـال ,]٥٢: عـرافاأل[ ﴾٥٢ ِمُنونَ يُؤۡ  اٖ ّلَِقوۡ  ةٗ َورَۡحَ  ىُهدٗ  مٍ ِعلۡ  َ نَزۡلَ  َوَما
َ
 َك َعلَيۡ  اأ

َّ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ ِ َ  إ ِيٱ لَُهمُ  ِلُبَّيِ ْ خۡ ٱ لَّ , ]٦٤ :النحـل[ ﴾٦٤ ِمُنـونَ يُؤۡ  اٖ ّلَِقـوۡ  ةٗ َورَۡحَـ ىَوُهـدٗ  فِيهِ  َتلَُفوا
ُ ٱ يُرِيدُ  ﴿ :وقال سـبحانه ن َّ

َ
 ،]٢٨ :النـساء[ ﴾٢٨ اَضـعِيفٗ  نُ نـَسٰ ۡلِ ٱ وَُخلِـقَ  َعـنُكمۚۡ  ُيَّفِـَف  أ

ُ ٱ يُرِيدُ  َما ﴿ :وقال ٰ  َحَرٖج  ّمِنۡ  ُكمَعلَيۡ  َعَل ِلَجۡ  َّ  ۥَمَتـهُ نِعۡ  َوِلُـتِمَّ  ِلَُطّهِـَرُكمۡ  يُرِيـدُ  ِكـنَوَل
ــيۡ  بعبــاده ونعمتــه علــيهم أن  متــام رمحــة اهللا ومــن .]٦: دة املائ[ ﴾٦ ُكُرونَ تـَـشۡ  لََعلَُّكــمۡ  ُكمۡ َعلَ

 ودفـــع , وحفـــظ مـــصاحلهم, مـــا حيتاجـــه النـــاس لتنظـــيم شـــئون حيـــاهتم كـــلَّ  شـــاملةً تـــهجعـــل رشيع
ــ ﴿:  وحتقيــق ســعادهتم يف الــدنيا واآلخــرة, قــال اهللا تعــاىل,املفاســد عــنهم, وقيــام دولــتهم ۡلَ  اَونَزَّ

ِ  انٗ َيٰ تِبۡ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ   الـوقـ ،]٨٩: النحـل[ ﴾لِِميَ ُمـسۡ لِلۡ  ىٰ َوبُـۡشَ  ةٗ َورَۡحَـ ىَوُهـدٗ  ءٖ َشۡ  ّلِـُكّ
َ «: ☺اهللا  ولـرسـ ٌّ َقبىِْل إِالَّ إِنَُّه ل ِ

تَُه بَلَ َخرْيِ َما َفْعلَُمـُه ْم يَُكْن نَ مَّ
ُ
ْن يَُدلَّ أ

َ
ا َعلَيِْه أ  اَكَن َحقًّ

 ,لس والنَّــ, والــنفس,اءت الــرشيعة بحفــظ الــدين فجــ,)١(» َوُينْــِذرَُهْم رَشَّ َمــا َفْعلَُمــُه لَُهــمْ ،لَُهــمْ 
 قـال  فيهـا وال اخـتالف, ال تـضادَّ , متعاضـدةً  متكاملـةً  واملال عـىل أكمـل وجـه, رشيعـةً ,رضوالعِ 
َ  ﴿ :تعـاىل فَ

َ
ِ ٱ َغۡيِ  ِعندِ  ِمنۡ  َكنَ  َولَوۡ  َءانَۚ ُقرۡ لۡ ٱ َيَتَدبَُّرونَ  أ َّ  ْ ٰ خۡ ٱ فِيهِ  لَوََجُدوا    ﴾٨٢ اَكثِـيٗ  افٗ تَِل

    .  ]٨٢ :النساء[
ه اهللا, ظم والقـوانني الوضـعية وآراء البـرش أضـلَّ فمن ابتغـى اهلـدى يف غـري رشيعـة اهللا مـن الـنُ 

ِيٓ ٱ َوُهوَ  ﴿: قـال اهللا تعـاىل نَزَل  لَّ
َ
ۚ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ ُكمُ إَِلۡ  أ ٗ ِينَ ٱوَ  ُمَفصَّ  لَُمونَ َيعۡ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ ُهمُ َنٰ َءاَتيۡ  لَّ

نَّهُ 
َ
ّبَِك  نمِّ  ُمَنَّلٞ  ۥأ ِ  رَّ َ  قِّۖ لَۡ ٱب ۡ ٱ ِمنَ  تَُكوَننَّ  فَ ۡت  ١١٤ َتِينَ ُممۡ ل ۚ وََعـدۡ  اقٗ ِصدۡ  َرّبَِك  َكَِمُت  َوَتمَّ ٗ 

َل  َّ  ٰ  ُمَبّدِ ِميعُ ٱ َوُهوَ  ۦۚ تِهِ لَِكَِم كۡ  تُِطعۡ  ن ١١٥ َعلِيمُ لۡ ٱ لسَّ
َ
 ٱ ِف  َمن َثَ أ

َ
 َسبِيلِ  َعن يُِضلُّوكَ  ِض ۡرۡل

ِۚ ٱ َّ  ُعونَ يَتَّبِ  إِن َّ ِ نَّ ٱ إ َّ  ُهمۡ  نۡ  لظَّ ِ     .]١١٦−١١٤: عاماأل[ ﴾١١٦ ُرُصونَ َيۡ  إ
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ۢ  َهاِمنۡ  بَِطاهۡ ٱ قَاَل  ﴿:  إىل األرض كّلمه قائًال ♠  آدمومنذ أهبط اهللا   اۖ َجِيَع
ۖ  ٍض ِلَعۡ  ُضُكمۡ َبعۡ  ا َعُدّوٞ   فَإِمَّ

ۡ
َ  يَِضلُّ  َ فَ  ُهَدايَ  تََّبعَ ٱ َفَمنِ  ىُهدٗ  ّمِّنِ  تَِينَُّكميَأ  َقٰ يَشۡ  َو

عۡ  نۡ ـَومَ   ١٢٣
َ
هُ َوَنۡ  َضنٗك  َمعِيَشةٗ  ۥَلُ  إِنَّ ـفَ  ِريذِكۡ  نـعَ  َرَض أ عۡ  َمةِ قَِيٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  ۥُشُ

َ
                  ﴾١٢٤ َمٰ ـأ

 ,رةــــدنيا واآلخـــاء يف الـــالل والشقـــضن الـــاصم مـــباع هدى اهللا هو الع فاتّ ,]١٢٤−١٢٣: طه[
: , قال اهللا تعاىل وأصدق منه قيًال ,ا ومن أوىف من اهللا عهدً , بذلك هو اهللا والكفيُل 

ِ  َتِصمَيعۡ  َوَمن ﴿ ِ ٱب ٰ  ُهِديَ  َفَقدۡ  َّ َ ِ ٰ  إ واالعتصام باهللا  ,]١٠١: ل عمرانآ[ ﴾١٠١ َتقِيمٖ مُّسۡ  ٖط ِصَر
 من أشد حتذيرٍ ره  وحذَّ , والتمسك برشيعته, وقد أوىص اهللا نبيه بذلك,هو االعتصام بدينه

ِ  ِسۡك َتمۡ سۡ ٱفَ  ﴿: تعاىل االنحراف عنها, قال اهللا ِيٓ ٱب وِحَ  لَّ
ُ
ٰ  إِنََّك  َكۖ إَِلۡ  أ َ َ  ٰ  َتقِيمٖ مُّسۡ  ٖط ِصَر

 َولَن ﴿:  الـــ وق,]٤٤−٤٣: الزخرف[ ﴾٤٤ لُونَ  َٔ تُۡس  َف وََسوۡ  ِمَكۖ َولَِقوۡ  لََّك  رٞ َلِكۡ  ۥنَّهُ  ٤٣
َ  ُهودُ ۡلَ ٱ َعنَك  َضٰ تَرۡ  ٰ  َرىٰ لََّصٰ ٱ َو ِ ٱ ُهَدى إِنَّ  قُۡل  ِملََّتُهۡمۗ  تَتَّبِعَ  َحتَّ ۡ ٱ ُهوَ  َّ  َولَئِنِ  ُهَدٰىۗ ل
هۡ  َت تََّبعۡ ٱ

َ
ٓ أ ِيٱ دَ َبعۡ  َءُهمَوا ٓ  لَّ ِ ٱ ِمنَ  لََك  َما مِ عِلۡ لۡ ٱ ِمنَ  َءكَ َجا َ  َوِلّٖ  ِمن َّ       ﴾١٢٠ نَِصيٍ  َو

ٰ  َك َنٰ َجَعلۡ  ُثمَّ  ﴿:  وقال سبحانه,]١٢٠: البقرة[ َ  ٱ ّمِنَ  َشِيَعةٖ  َ
َ
َ  َهاتَّبِعۡ ٱفَ  رِ مۡ ۡل هۡ  تَتَّبِعۡ  َو

َ
ٓ أ  ءَ َوا

ِينَ ٱ ْ ُيغۡ  لَن إِنَُّهمۡ  ١٨ لَُمونَ َيعۡ  َ  لَّ ِ ٱ ِمنَ  َعنَك  ُ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 قِيَ ُمتَّ ل َما ِضلُّ  فَإِنَّ
َ
ٰ  أ َ َ 

َّ  يُوِحٓ  فَبَِما ُت َتَديۡ هۡ ٱ نِ  ِسۖ َنفۡ  َ ِ ۚ  إ ٓ  قُۡل  ﴿ : وأن يقول,]٥٠: أسب[ ﴾٥٠ قَرِيٞب  َسِميعٞ  ۥإِنَّهُ  َرّبِ
ٓ  يَُكونُ  َما نۡ  ِ

َ
َلُ  أ بَّدِ

ُ
ٓ تِلۡ  ِمن ۥأ تَّبِعُ  إِنۡ  ِسۖٓ َنفۡ  يِٕ َقا

َ
َّ  أ ِ ۖ  يُوَحٰٓ  َما إ َّ َ ِ ٓ  إ َخاُف  إِّنِ

َ
 ُت َعَصيۡ  إِنۡ  أ

ٓ  قُل ﴿ : وأن يقول,]١٥ :يونس[ ﴾َعِظيمٖ  اٍ يَوۡ  َعَذاَب  َرّبِ  تَّبِعُ  َّ
َ
هۡ  أ

َ
ٓ أ  اإِذٗ  ُت َضلَلۡ  قَدۡ  َءُكمۡ َوا

 ٓ ۠  َوَما نَا
َ
ۡ ٱ ِمنَ  أ ق اهلدى والصالح برشيعة اهللا هو طري فالتمسك ,]٥٦: عاماأل[ ﴾َتِدينَ ُمهۡ ل

َوقَْد «: ☺نحراف عنها هو سبب الضالل والرش والفساد, قال رسول اهللا واالستقامة, واال
 واالستمساك بكتاب اهللا ,)١( »تََرْكُت ِفيُكْم َما لَْن تَِضلُّوا َنْعَدُه ِإِن اْقتََصْمتُْم بِِه، ِكتَاُب اهللاِ 

ئعه, واتّ  بل هو اإليامن به كلِّ ,لفاظه وترديد أ,د حفظ حروفهليس جمرّ  باعه يف ه عقائده ورشا
                                                 

 . رواه مسلم)(١



                                                                                    
 íé]†Ïμ‚Ö]æíéÞ^Û×ÃÖ]àÚÝø‰ý]ìð]†eMMO

 اإلصالح ومل يسلك طريق الكتاب )١( به, وردُّ النزاع إليه, فمن راممُ ها, واحلكْ احلياة كلِّ 
  .    فإنام هو من املفسدين ال من املصلحني,والسنة

ر والعدل والصالح, ل الناس برشيعة اهللا يف أرضه إال كان اخلري والربكة والنومِ وما عَ 
 عاشت فيه أمة من األمم يف  وليبحث عن زمنٍ , صفحات التاريخلِّْب قَ يُ لْ  يف هذا فَ ومن شكَّ 

 يوم كانت تدين به وال حتتكم لغريه, أما املؤمن فال , عاشته أمة اإلسالمذيخري وهناء كال
 للشك, فقد وعد اهللا من  فال يدع فيه جماًال , فيقينه بوعد اهللا يمأل قلبه,حاجة إىل أن ينبَّه هلذا

رجه من الظلامت إىل  وأطاع رسوله أن هيديه سواء السبيل, وُخي ,بع رشيعته واتّ ,سلك سبيله
ٓ  قَدۡ  ﴿ :ع عليه ويبارك له يف رزقه, قال اهللا تعاىل, ويوسِّ  طيبةً النور, وحيييه حياةً   ّمِنَ  َءُكمَجا

ِ ٱ بِيٞ  ٞب َوكَِتٰ  نُورٞ  َّ ُ ٱ بِهِ  ِديَيهۡ  ١٥ مُّ ٰ رِۡض  تََّبعَ ٱ َمنِ  َّ ٰ ٱ ُسُبَل  ۥنَهُ َو َل  ّمِنَ  رُِجُهمَوُيخۡ  مِ لسَّ
لَُمٰ ٱ َ  ِت لظُّ ِ ٰ  ِديِهمۡ َوَيهۡ  ۦنِهِ بِإِذۡ  لُّورِ ٱ إ َ ِ ٰ  إ  : وقال ,]١٦−١٥: دة املائ[ ﴾١٦ َتقِيمٖ مُّسۡ  ٖط ِصَر

نَُّهمۡ  َولَوۡ ﴿
َ
ْ  أ َُّهمۡ  اَخۡيٗ  لََكنَ  ۦبِهِ  يُوَعُظونَ  َما َفَعلُوا َشدَّ  ل

َ
ٓ  ّمِن ُهمَنٰ َتيۡ  اذٗ  ٦٦ ابِيتٗ تَثۡ  َوأ ا نَّ ُ  لَّ

جۡ 
َ
ٰ  ُهمۡ َنٰ َولََهَديۡ  ٦٧ اَعِظيمٗ  ًراأ َ ٱ يُِطعِ  َوَمن ٦٨ اَتقِيمٗ مُّسۡ  اطٗ ِصَر ْوَلٰٓ  لرَُّسوَل ٱوَ  َّ

ُ
ِينَ ٱ َمعَ  ئَِك فَأ  لَّ

نۡ 
َ
ُ ٱ َعمَ أ يقِيَ ٱوَ  نَ  ۧلَّبِّيِ ٱ ّمِنَ  ِهمَعلَيۡ  َّ ّدِ ٓ ٱوَ  لّصِ َهَدا ٰ ٱوَ  ءِ لشُّ ْوَلٰٓ  وََحُسنَ  لِِحَيۚ لصَّ

ُ
 ﴾٦٩ اَرفِيقٗ  ئَِك أ

وۡ  َذَكرٍ  ّمِن الِحٗ َصٰ  َعِمَل  َمنۡ  ﴿: , وقال]٦٩− ٦٦:النساء[
َ
نَثٰ  أ

ُ
 ةٗ َحَيوٰ  ۥيِيَنَّهُ فَلَُنحۡ  ِمنٞ ُمؤۡ  َوُهوَ  أ

 ۖ جۡ  زَِينَُّهمۡ َوَلَجۡ  َطّيَِبٗة
َ
حۡ  َرُهمأ

َ
ْ  َما َسنِ بِأ  وقال يف فاحتة سورة ,]٩٧: النحل[ ﴾٩٧ لُونَ مَ َيعۡ  َكنُوا

ٓ  ﴿: هود حۡ  ٌب كَِتٰ  رۚ ال
ُ
ٰ  ِكَمۡت أ لَۡت  ُثمَّ  ۥُتهُ َءاَي نۡ  ِمن فُّصِ ُ َّ  ١ َخبِيٍ  َحِكيمٍ  لَّ

َ
ْ ُبُدوٓ َتعۡ  أ َّ  ا ِ ۚ ٱ إ َ َّ 

نِ  ٢ َوبَِشيٞ  نَِذيرٞ  هُ ّمِنۡ  لَُكم إِنَِّن 
َ
ْ َتغۡ سۡ ٱ َوأ ْ تُوُبوٓ  ُثمَّ  َربَُّكمۡ  فُِروا َتٰ  ُكمُيَمّتِعۡ  هِ إَِلۡ  ا  َحَسًنا ًعامَّ

 ٰٓ َ ِ َجلٖ  إ
َ
َسّمٗ  أ ْ تََولَّوۡ  ن ۥۖ لَهُ فَۡض  لٖ َفۡض  ذِي ُكَّ  تِ َوُيؤۡ  مُّ ٓ  ا َخاُف  فَإِّنِ

َ
 اٖ يَوۡ  َعَذاَب  ُكمۡ َعلَيۡ  أ

وِ  ﴿ : الــوق ,]٣−١: هود[ ﴾٣ َكبِيٍ 
لَّ
َ
ْ َتَقٰ سۡ ٱ َوأ َ  ُموا ِريَقةِ ٱ َ سۡ  لطَّ

َ
ٓ  ُهمَنٰ َقيۡ َل ا  اَغَدقٗ  ءً مَّ

نَّ  َولَوۡ  ﴿:  وقال تعاىل,]١٦: اجلن[ ﴾١٦
َ
هۡ  أ

َ
ْ  ُقَرىٰٓ لۡ ٱ َل أ ْ تََّقوۡ ٱوَ  َءاَمُنوا ٰ  ِهمَعلَيۡ  َنالََفَتحۡ  ا  ّمِنَ  ٖت بَرََك

ٓ ٱ َما  ٱوَ  ءِ لسَّ
َ
ٰ  ِض ۡرۡل ْ  ِكنَوَل بُوا َخذۡ  َكذَّ

َ
ْ  بَِما ُهمَنٰ فَأ   .]٩٦: األعراف[ ﴾٩٦ ِسُبونَ يَكۡ  َكنُوا

                                                 

  .أي طلبه: رام اليشء )١(
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ُ
ِّ بِْن َكْعٍب َقْن أ َؓ  ِ نَّ رَُسوَل ابَّ

َ
نَاءِ «:  قَاَل ☺ أ َة بِالسَّ مَّ

ُ
ْ َهِذهِ اْأل ْفَعِة )١(برَشِّ    َوالرِّ

رِْض، َومَ ـَواجُّ 
َ
ِة َواحكَّْمِكنِي يِف اْأل ْغيَا لَ ـَل اْآلخِ ـُهْم َقمَ ـَل ِمنْ ـْن َعمِ ـرْصَ   ُه يِف ـْن لَ ـْم يَكُ ـَرِة لِتُّ

  . )٢(»اْآلِخَرِة نَِصيٌب 
  ل إىل ــيــبــ السوه هــتــريعـــاع شــــبد اهللا واتّ ــه أن توحيــومــر قـــــ إال ذكَّ ولٍ ــــن رســل اهللا مـــــا أرســوم

ْ َتغۡ سۡ ٱ ﴿ :لقومـه يقـول ♠  واستجالب رزقه, فهـذا نـوح,استدرار رمحته  ۥإِنَّهُ  َربَُّكمۡ  فُِروا
ارٗ  َكنَ  ٓ ٱ ِسلِ يُرۡ  ١٠ اَغفَّ َما مۡ  ُكمِددۡ َوُيمۡ  ١١ اَرارٗ ّمِدۡ  ُكمَعلَيۡ  ءَ لسَّ

َ
ٰ بِأ  لَُّكـمۡ  َعـلَوَيجۡ  َوَبنِيَ  لٖ َو

 ٰ نۡ  لَُّكمۡ  َعلَوَيجۡ  ٖت َجنَّ
َ
ٰ أ   .]١٢−١٠: نوح[ ﴾١٢ ارٗ َه

ر قومـه قـائًال ♠ وهذا هود ٰ  ﴿ : بعده يذكِّ ْ َتغۡ سۡ ٱ مِ َقوۡ َوَي ْ تُوُبـوٓ  ُثـمَّ  َربَُّكـمۡ  فُِروا  هِ إَِلۡـ ا
ٓ ٱ ِســلِ يُرۡ  َما ــوَّةً  ُكمۡ َوَيــزِدۡ  اَرارٗ ّمِــدۡ  ُكمَعلَــيۡ  ءَ لــسَّ ٰ  قُ َ ِ تُِكمۡ  إ َ  قُــوَّ ْ َتَتَولَّــوۡ  َو ــ ا  ﴾٥٢ رِِميَ ُمۡ

  .]٥٢ :هود[
 أكثـر النـاس عـن )٣( استطاع أن جيتال,ولكن الشيطان الذي أخذ عىل نفسه عداء آدم وذريته

طــه املــستقيم, ويــِرص  ئــع أخــرىبــاع رشيعتــه واالحتكــام إفهم عــن اتّ مــنهج اهللا ورصا  ليهــا إىل رشا
فــــسهم  ال ,ا, وعاشــــوا يف جاهليــــة بعيــــدً وا ضــــالًال  بيــــنهم, فــــضلُّ  وجعلوهــــا حَكــــًام ,اخرتعوهــــا أل

, وأظلمــت  عــريٌض  وفــسادٌ ا إال مــا وافــق أهــواءهم, فوقــع رشٌّ ا وال ينكــرون منكــرً يعرفــون معروًفــ
 .صيان بني آدم وطغياهنم عىل اهللاألرض من كثرة عِ 

زلـــه مفتـــاح , وطاعـــة رســـوله,بـــاع رشيعتـــه واتّ ,ديـــة هللاوكـــام أن إخـــالص العبو  واحلكـــم بـــام أ
 , وخمالفــــة رشيعتــــه,بــــاع غــــري ســــبيل اهللا فــــإن اتّ ;ة الــــرزقعَ  وَســــ, وســــبب اخلــــري والربكــــة,الــــسعادة

                                                 

  .قْدر عند اهللاوالاملنزلة علو والرشف : اءُ نَ السَّ  )١(
هـذا : , واحلـاكم يف املـستدرك وقـال يف رشح الـسنة والبغـوي, والبيهقـي يف شـعب اإليـامن, وابن حبـان,رواه أمحد (٢)

 .حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه
ْوُق, ُيقـــــال: االْجتَِيـــــال )٣(  واجتـــــالتهم . وأَخـــــْذُت يف َســـــْوِقَها,هـــــااْجَتْلـــــُت مـــــن اإلبـــــل ناقـــــًة بمعنـــــى أخرجتُ : هـــــو الـــــسَّ

  .اللهم فجالوا معهم يف الضت واستخف,أي رصفتهم عن اهلدى إىل الضالل: الشياطني
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الــــشقاء الــــضالل و  غــــريه ســــبُب  وحتكــــيمَ , عــــن كتابــــه واإلعــــراَض ,ومعــــصية أمــــره وأمــــر رســــوله
 وقلـة ,غار وحياة الـذل والـصَّ ,والفوىض والظلم والفساد , وانتشار الفتن والفواحش,والعذاب
 وكثـرة األمـراض املستعــصية, وهـذا مـن العــذاب األدنـى قبـل العــذاب , وارتفـاع الربكــة,األمطـار

ِينَ ٱ َذرِ َيحۡ فَلۡ  ﴿: ا بـاهللا مـن ذلـك, قـال اهللا تعـاىلاألكرب, عياذً  مۡ  َعنۡ  ُيَالُِفونَ  لَّ
َ
ِ أ ن ۦٓ رِه

َ
 تُِصيَبُهمۡ  أ

وۡ  َنةٌ فِتۡ 
َ
ِلمٌ  َعَذاٌب  يُِصيَبُهمۡ  أ

َ
َ  ِمنٖ لُِمـؤۡ  َكنَ  َوَمـا ﴿ : وقـال ,]٦٣ :النـور[ ﴾أ  إَِذا ِمَنـةٍ ُمؤۡ  َو

ُ ٱ قََض  مۡ  ۥٓ َورَُسوُلُ  َّ
َ
ن ًراأ

َ
مۡ  ِمنۡ  َيَةُ ۡلِ ٱ لَُهمُ  يَُكونَ  أ

َ
َ ٱ ِص َيعۡ  َوَمن رِهِۡمۗ أ  َضلَّ  َفَقدۡ  ۥَورَُسوَلُ  َّ

 ٰ ــ ٗ َضــَل بِيٗن يــامن  اهللا ورســوله إذا كــان مــع بقــاء أصــل اإل أمــروخمالفــةُ  ,]٣٦ :األحــزاب[ ﴾٣٦ امُّ
 دون الكفـــر, أمـــا إذا عـــصيةٌ فهـــي مبـــول واالنقيـــاد  عـــن القَ  وامتنـــاعٍ وســـالمة االعتقـــاد مـــن غـــري ردٍّ 

 عــن لتــسليم واالنقيــاد, أو كانــت عــدوًال كانــت املخالفــة مــع عــدم اإليــامن بــاألمر, أو مــع رفــض ا
مۡ  ﴿: رشع غـــريه, فـــذاك هـــو الكفـــر األكـــرب والـــضالل البعيـــد, قـــال اهللا تعـــاىلرشع اهللا إىل 

َ
 لَُهـــمۡ  أ

 ٰٓ ْ ُشََك ْ  ُؤا   لَمۡ  َما ّلِينِ ٱ ّمِنَ  لَُهم َشَُعوا
ۡ
ۚ ٱ بِهِ  َذنۢ يَأ ُ  نَّ  َنُهۡمۗ بَۡيـ لَُقـِضَ  لِ َفـۡص لۡ ٱ َكَِمـةُ  َ َولَـوۡ  َّ

ٰ ٱ ِلـمٞ  َعَذاٌب  لَُهمۡ  لِِميَ لظَّ
َ
ر عقـوبتهم ,]٢١:ورىالـش[ ﴾٢١ أ  لـوال مـا سـبق مـن قـضاء اهللا أن يـؤخِّ

ـــزل هبـــم العـــذاب;يف اآلخـــرة عون هلـــم مـــن  يـــرشِّ ,عني مـــن دون اهللا وأهلكهـــم باختـــاذهم مـــرشِّ , أل
بوا يف الـــــدنيا عـــــىل صـــــنيعهم هـــــذا  األحكـــــام واألوامـــــر والقـــــوانني مـــــا مل يـــــأذن بـــــه اهللا, وإن مل ُيعـــــذَّ

  .  لل وال ُهيمِ مهِ  يُ  فسيُعّذبون يف اآلخرة, فاهللا
وما استحق اليهود والنصارى لعنة اهللا وغـضبه إال لكفـرهم واختـاذهم علامءهـم وحكـامهم 

 ,عراضـــهم عـــن كتـــاب اهللاإل وتبـــديل رشيعتـــه, و, يطيعـــوهنم يف معـــصية اهللا,ا مـــن دون اهللاأرباًبـــ
ِينَ ٱ لُعِنَ  ﴿ :قـال  ْ  لَّ ٰٓ إِسۡ  بَِنٓ  ِمنۢ  َكَفُروا ٰ  ءِيَل َر َ ٰ  َيمَۚ َمرۡ  نِ بۡ ٱ وَِعيَس  دَ ۥَداوُ  نِ لَِسا َ  لَِك َذ
ْ  بَِما ْ  َعَصوا َكنُوا ْ  ٧٨ َتُدونَ َيعۡ  وَّ نَكرٖ  َعن نَ يَتََناَهوۡ  َ  َكنُوا ۚ  مُّ ْ  َما َس َلِئۡ  َفَعلُوهُ  ٧٩ َعلُـونَ َيفۡ  َكنُوا

ِينَ ٱ نَ َيَتَولَّوۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  اَكثِيٗ  تََرىٰ  ْۚ  لَّ َمۡت  َما َس َلِئۡ  َكَفُروا نُفُسُهمۡ  لَُهمۡ  قَدَّ
َ
ن أ

َ
ُ ٱ َسِخَط  أ  ِهمۡ َعلَيۡ  َّ

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

َ
ٓ أ  ءَ ِلَـا

 ٰ ٰ  ُهمۡ ّمِنۡ  اَكثِيٗ  ِكنَّ َوَل  ّلِلَّـةُ ٱ ِهمُ َعلَـيۡ  ُضَِبۡت  ﴿: وقال سـبحانه ,]٨١−٧٨: دة املائ[ ﴾٨١ ِسُقونَ َف
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يۡ 
َ
ْ ثُقُِفوٓ  َما نَ أ َّ  ا ِ ِ ٱ ّمِنَ  لٖ ِبَبۡ  إ ٓ  لَّاِس ٱ ّمِنَ  لٖ وََحبۡ  َّ ِ ٱ ّمِـنَ  بَِغـَضبٖ  ُءوَوَبا  ِهمُ َعلَـيۡ  َوُضَِبـۡت  َّ
ۡ ٱ ۚ َمسۡ ل ٰ  َكَنُة نَُّهمۡ  لَِك َذ

َ
ْ  بِأ ٰ  ُفُرونَ يَكۡ  َكنُوا ِ ٱ ِت َي  ٱ ُتلُونَ َيقۡ وَ  َّ

َ
ٓ ۡل ٰ  َحـقّٖۚ  بَِغـۡيِ  ءَ بَِيـا  بَِمـا لِـَك َذ

 ْ ْ  َعَصوا َكنُوا   .]١١٢: عمران لآ[ ﴾١١٢ َتُدونَ َيعۡ  وَّ
ًمـــ  وعـــصوا رســـله, وجعلنـــا خلفـــاء مـــن , وخـــالفوا أمـــره,ا ملـــا أرشكـــوا بـــهلقـــد أهلـــك اهللا أقوا

ــ;بعنــا رشيعتــه واتّ , فــإن أطعنــا اهللا ورســوله,بعــدهم  وفــتح علينــا بركــات مــن ,ن لنــا يف األرض مكَّ
ـــدۡ  ﴿:  نالنـــا مـــن العقـــاب مـــا نـــاهلم, قـــال اهللا تعـــاىل,الـــسامء واألرض, وإن حـــَذْونا حـــْذَوهم  َولََق

هۡ 
َ
ا لُِكمۡ َقبۡ  ِمن ُقُرونَ لۡ ٱ َنالَكۡ أ ْ  لَمَّ ٓ  َظلَُموا ِ  رُُسلُُهم ُهمۡ َءتۡ وََجا ْ  َوَما ِت ّيَِنٰ ۡلَ ٱب ْۚ ِلُؤۡ  َكنُوا ٰ  ِمُنوا  لَِك َكـَذ

ۡ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ زِيَنۡ   ٱ ِف  ئِـَف َخَلٰٓ  ُكمۡ َنٰ َجَعۡلـ ُثمَّ  ١٣ رِِميَ ُمجۡ ل
َ
 َف َكۡيـ ِلَنُظـرَ  ِدهِمۡ َبۡعـ ِمـنۢ  ِض ۡرۡل

  .]١٤−١٣ :يونس[ ﴾١٤ َملُونَ َتعۡ 
فلـــــم يـــــستخلفنا اهللا يف أرضـــــه لنفـــــسد فيهـــــا, ولكـــــن اســـــتخلفنا لنـــــصلحها بعـــــد أن أفـــــسدها 

 , عـــىص اهللا ورســـوله أو أمـــر بمعـــصيتهاملجرمـــون, فمـــن أطـــاع اهللا ورســـوله فقـــد أصـــلحها, ومـــن
ْ دۡ ٱ ﴿: فقد أفسد فيهـا, قـال تعـاىل ۚ وَُخفۡ  تََضُّٗع  َربَُّكمۡ  ُعوا هُ  َيـًة ۡ ٱ ُيِـبُّ  َ  ۥإِنَـّ َ  ٥٥ َتـِدينَ ُمعۡ ل  َو

ْ ُتفۡ   ٱ ِف  ِسُدوا
َ
ٰ إِۡص  دَ َبعۡ  ِض ۡرۡل ۚ  افٗ َخوۡ  ُعوهُ دۡ ٱوَ  ِحَهاَل ِ ٱ َت رَۡحَ  إِنَّ  َوَطَمًعا ۡ ٱ نَ مِّ  قَرِيٞب  َّ  ِسنِيَ ُمۡحـل

  .باع اهلوى بعد أن أصلحها اهللا برشيعته ال تفسدوا فيها باتّ ,]٥٦−٥٥: عرافاأل[ ﴾٥٦
َ  ﴿ :مـــا قولـــه يف كتابـــه: اشقيـــل أليب بكـــر بـــن عّيـــ[: قـــال أبـــو حـــاتم ـــ َو ْ ُتۡف  ٱ ِف  ِسُدوا

َ
 ِض ۡرۡل

ــ ٰ  دَ َبۡع ــَل  , وهــم يف فــسادٍ ,رض إىل أهــل األ☺ا إن اهللا بعــث حممــدً :  فقــال أبــو بكــر?﴾ِحَهاإِص
 .)١(], فمن دعا إىل خالف ما جاء بـه فهـو مـن املفـسدين يف األرض☺فأصلحهم اهللا بمحمد 

ح أهلهـــا,  وصـــلَ ,حت األرض فأطـــاعوه صـــلَ اوذلـــك أن اهللا تعـــاىل إذا بعـــث نبيـــ[: قـــال أبـــو الليـــث
  .)٢(] وفساد أهلها,ويف املعصية فساد األرض

                                                 

 .تفسري أيب حاتم (١)
 .  تفسري السمرقندي)(٢
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 بعــد إصــالح اهللا , والــدعاء إىل غــري طاعــة اهللا,عــايصأي ال تفــسدوا فيهــا بامل[: قــال البغــوي
ال تعـــــصوا يف : وقـــــال عطيـــــة.. . والـــــدعاء إىل طاعـــــة اهللا,, وبيـــــان الـــــرشيعة,إياهـــــا ببعـــــث الرســـــل

  .)١(] وهيلك احلرث بمعاصيكم,األرض فيمسك اهللا املطر
عــة فالــداعي إىل غــري طاعــة اهللا مــن أكــرب املفــسدين يف األرض, فــام صــلحت األرض إال بطا

زلـه, ومـا فـسدت إال بمعـصية اهللا ورسـوله,اهللا ورسوله  وتـرك احلكـم , واحلكم بـني النـاس بـام أ
زلـ ِ لۡ ٱ ِف  َفَسادُ لۡ ٱ َظَهرَ  ﴿: , قـال اهللا تعـاىلهبام أ يۡـ َكَسَبۡت  بَِما رِ حۡ ۡلَ ٱوَ  َبّ

َ
اِس ٱ ِديأ  ِلُـِذيَقُهم لَـّ

ِيٱ َض َبعۡ  ْ  لَّ ِيٱ َض َبۡعـ ِلُـِذيَقُهم ﴿:  تـأملوا قولـه,]٤١: الـروم[ ﴾٤١ ِجُعـونَ يَرۡ  لََعلَُّهمۡ  َعِملُوا  لَّ
 ْ ــوا ــمۡ  َعِملُ ــونَ يَرۡ  لََعلَُّه  وقلــة ,ب األرضدْ  والعاهــات, وجــ, واألوجــاع,, هــذه األمــراض﴾ِجُع
 بسبب ذنوبنـا وخمالفتنـا أمـر ربنـا, ;وتسلط األعداء, وحياة الذل واهلوان, وضيق املعيشةالربكة, 
 أعاملنــا ملــا تــرك عــىل ظهرهــا مــن دابــة, قــال سري مــن أعاملنــا, ولــو أذاقنــا كــلَّ  أذاقنــا الــيشء اليــوإنــام
ُ ٱ يَُؤاِخذُ  َولَوۡ  ﴿: تعاىل ْ  بَِما لَّاَس ٱ َّ ٰ  تََركَ  َما َكَسُبوا َ   .]٤٥: فاطر[ ﴾بَّةٖ َدآ ِمن رَِهاَظهۡ  َ

 ,وقحــــطٍ  , وبــــالءٍ , وفــــسادٍ , وفتنــــةٍ , ٍرش  وجــــد أن كــــلَّ , فمــــن تأمــــل حالــــه وحــــال العــــامل عامــــة
 وخمالفــة رشيعتــه الطــاهرة, وال صــالح , ســببه االنحــراف عــن رصاط اهللا املــستقيم عــدوٍّ وتــسلط

 والتـــــزامهام , والتمـــــسك بالكتـــــاب والـــــسنة,ملـــــا أفـــــسده النـــــاس إال بـــــالرجوع إىل اإلســـــالم احلـــــق
نَّ  َولَوۡ  ﴿: وحتكيمهام, وترك ما خالفهام, قـال اهللا تعـاىل

َ
هۡ  أ

َ
ْ َءاَمنُ  بِ ِكَتٰ لۡ ٱ َل أ ْ تََّقـوۡ ٱوَ  وا رۡ  ا  نَـالََكفَّ

دۡ  اتِِهمۡ  َٔ َسّيِ  ُهمۡ َعنۡ 
َ
ٰ  ُهمۡ َنٰ َخلۡ َوَل نَُّهمۡ  َولَوۡ  ٦٥ لَّعِيمِ ٱ ِت َجنَّ

َ
ْ  أ قَاُموا

َ
ٰ لَّوۡ ٱ أ ٓ  ِنيـَل ۡلِ ٱوَ  ةَ َر نـزَِل  َوَمـا

ُ
 أ

ّبِِهمۡ  ّمِن ِهمإَِلۡ  ْ  رَّ َكلُوا
َ
رۡ  ِت َتۡ  َوِمن قِِهمۡ فَوۡ  ِمن َل

َ
ةٞ  مۡ هُ ّمِنۡ  ُجلِِهمۚ أ مَّ

ُ
قۡ  أ ٞۖ مُّ ٓ  ُهمۡ ّمِـنۡ  َوَكثِيٞ  َتِصَدة  ءَ َسـا

     .]٦٦−٦٥: دة املائ[ ﴾٦٦ َملُونَ َيعۡ  َما
 يف آخـــر الزمـــان  يف احلـــديث الـــذي خيـــرب فيـــه بنـــزول عيـــسى☺وقـــال رســـول اهللا 

ِ َعَمَرتَِك ُعمَّ « :م هبـذه الـرشيعة املطهـرةحيُكـ نِْب
َ
رِْض أ

َ
ُكـُل  َورُدِّى بََرَكتَـِك ، ُفَقاُل لِأل

ْ
، َفيَْوَمئِـٍذ تَأ

                                                 

 .تفسري البغوي ) (١
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انَةِ  مَّ ْ ، َوُيبَارَُك ىِف الرِّْسـلِ ، َويَْستَِظلُّوَن بِِقْحِفَها،الِْعَصابَُة ِمَن الرُّ نَّ ال
َ
َّ أ لِّْقَحـَة ِمـَن اِإلبِـِل  َحـ

 َواللِّْقَحَة ِمـَن الَْغـنَِم ، َواللِّْقَحَة ِمَن اْكََقِر حَكَْكىِف الَْقِبيلََة ِمَن اجَّاِس ،حَكَْكىِف الِْفئَاَم ِمَن اجَّاِس 
  .)١(»حَكَْكىِف الَْفِخَذ ِمَن اجَّاِس 
, فـإنام يريـد اإلفـساد, رشيعتهيّتبع يسلك سبيل اهللا و ومل , ونْرش العدل,فمن زعم اإلصالح

قــــع يــــشهد هبــــذا  فــــام جــــاءت العلامنيــــة والديمقراطيــــة واملنــــاهج ,وســــبيله ســــبيل املفــــسدين, والوا
 ســيايس,  اقتــصادي, وفــسادٍ  أخالقــي, وفــسادٍ  عقائــدي, وفــسادٍ الفــساد, فــسادٍ  وإال بالــرشِّ الغربيــة 

 خيـالف مـنهج اهللا ال حيقـق إال  مـنهٍج  احليـاة بأرسهـا, فكـلُّ  ثقـايف, وفـسادٍ  اجتامعي, وفـسادٍ وفسادٍ 
, واهللا ال حيــــــب الفــــــساد وال الفــــــساد, واخلــــــارجون عــــــن رشيعــــــة اهللا هــــــم املفــــــسدون يف األرض

  .املفسدين
 قـال بـاع سـاداهتم وكـربائهم وأغنيـائهم, واتّ ,األمم األوىل إال بمعصية اهللا ورسلهوما هالك 

ْ ٱوَ  ﴿ :اهللا تعاىل ٰ  َكنَ  َف َكيۡ  نُظُروا ۡ ٱ قَِبةُ َع   .]٨٦: األعراف[ ﴾ِسِدينَ ُمفۡ ل
بعوا قادهتم ورؤساءهم, قال  ومل يستجيبوا لدعوته, واتّ ,ا عصوا نبيهمملّ  هلك قوم نوٍح 

ْ ٱوَ  ِن َعَصوۡ  إِنَُّهمۡ  رَّّبِ  نُوحٞ  قَاَل  ﴿: تعاىل اهللا َبُعوا هُ  ۥَماُلُ  هُ يَزِدۡ  لَّمۡ  َمن تَّ َّ  ۥٓ َوَوَلُ ِ  ﴾٢١ اَخَسارٗ  إ
نِ  ﴿: ا قال هلما ملّ  عصوا نوًح ,]٢١:نوح[

َ
ْ عۡ ٱ أ َ ٱ ُبُدوا ُقوهُ ٱوَ  َّ ِطيُعونِ  تَّ

َ
 ,]٣: نوح[ ﴾٣ َوأ

ْ َتغۡ سۡ ٱ ُت َفُقلۡ  ﴿ ارٗ  نَ كَ  ۥإِنَّهُ  َربَُّكمۡ  فُِروا ٓ ٱ ِسلِ يُرۡ  ١٠ اَغفَّ َما  ١١ اَرارٗ ّمِدۡ  ُكمَعلَيۡ  ءَ لسَّ
مۡ  ُكمِددۡ َوُيمۡ 

َ
ٰ بِأ ٰ  لَُّكمۡ  َعلَوَيجۡ  َوَبنِيَ  لٖ َو نۡ  لَُّكمۡ  َعلَوَيجۡ  ٖت َجنَّ

َ
ٰ أ  ,]١٢−١٠: نوح[ ﴾١٢ ارٗ َه

ِ  تََذُرنَّ  َ  ﴿: ا قالوا هلمملّ رؤساءهم أصحاب األموال واألوالد بعوا قادهتم وواتّ  َ  َهَتُكمۡ َءال  َو
َ  اَودّٗ  تََذُرنَّ  َ  ُسَواٗع  َو  لعبادة اهللا وحده,  دعاهم نوٌح ,]٢٣: نوح[ ﴾٢٣ اَونَۡسٗ  َوَيُعوَق  َيُغوَث  َو

                                                 

َها, َشبَّهها بِِقْحِف الـرأس وهـو الـذي ):بكرس القاف( »ِقْحفها«و اجلامعة, »ةُ ابَ َص العِ «. رواه مسلم (١) ُر ِقْرشِ  هو ُمَقعَّ
ماغ ــُل «و, فــوق الــدِّ ــَبن):بكــرس الــراء وإســكان الــسني( »الرِّْس ْ « و, هــو اللَّ ــقْ لِّ ال بكــرس الــالم وفتحهــا لغتــان ( »ةُ َح

ْكيِف حَكَ « امعة الكثـرية, هي اجل):بكرس الفاء( »الِْفئَامُ «, ودةال هي القريبة العهد بالو):هرشمشهورتان, والكرس أ
 .لةَبْطُن دون القبي َوال, دون الَبْطنِ ُهمْ  و,من األقارب امعة الفخذ اجل:قال أهل اللغة ,»َذ ِمَن اجَّاِس الَْفخِ 



                                                                                    
 íé]†Ïμ‚Ö]æíéÞ^Û×ÃÖ]àÚÝø‰ý]ìð]†eMMU

هم وخمالفة  وطاعتِ ,باعه فيام جاء به من عند اهللا فعصوه, ودعاهم رؤساؤهم لعبادة غري اهللاواتّ 
: ا, قال تعاىل وكانت النتيجة أن أهلكهم اهللا مجيعً بعوهم, فام زادوهم إال ضالال,أمر اهللا فاتّ 

ا ﴿ غۡ  تِِهمۡ َخِطيٓ  ّمِمَّ
ُ
ْ أ دۡ  رِقُوا

ُ
ْ فَأ ْ  فَلَمۡ  انَارٗ  ِخلُوا ِ ٱ ُدونِ  ّمِن لَُهم َيُِدوا نَصارٗ  َّ

َ
 ,]٢٥: نوح[ ﴾٢٥ اأ

  .ا ومن أطاعه واستجاب لدعوتهونّجى اهللا نوًح 
ۖ  َك َوتِۡلـ ﴿ : قـال تعـاىل عنيد,ارٍ  جبّ عوا أمر كلِّ با عصوا رسول رهبم, واتّ  ملّ وهلكت عادٌ   َعدٞ

 ْ ٰ  َجَحُدوا ْ وََعَصوۡ  َرّبِِهمۡ  ِت َي َبُعوٓ ٱوَ  ۥرُُسلَهُ  ا ْ تَّ مۡ  ا
َ
ِ  رَ أ تۡ  ٥٩ َعنِيدٖ  َجبَّارٍ  ُكّ

ُ
ْ َوأ ِ َهٰـ ِف  بُِعـوا نۡ ٱ ِذه  َيـالُّ

ٓ  َمةِۗ قَِيٰ لۡ ٱ مَ َوَيوۡ  َنةٗ لَعۡ  َ
َ
ْ  اَعدٗ  إِنَّ  أ َ  بَُّهۡمۗ رَ  َكَفُروا

َ
 ,]٦٠−٥٩: هـود[ ﴾٦٠ ُهـودٖ  مِ قَـوۡ  ّلَِعـادٖ  ادٗ ُبعۡ  أ

 مــن تبعــوا يف هــذه الــدنيا لعنــةً ; فلهــذا أُ  عنيــدٍ ارٍ  جّبــبعــوا أمــر كــلِّ  واتّ ,بــاع رســوهلم الرشــيداتّ  تركــوا [
ٓ  ﴿ :ادـهــشىل رؤوس األـة عــــوم القيامـــهم يـــيــلــادى عـــروا, وُينـــام ُذكباده املؤمنني كلَّ اهللا ومن عِ  َ

َ
 أ

ْ  اَعدٗ  إِنَّ  َ  َربَُّهۡمۗ  َكَفُروا
َ
  .)١(]﴾ُهودٖ  مِ قَوۡ  ّلَِعادٖ  ادٗ ُبعۡ  أ

 َولََقـدۡ  ﴿ :, قـال تعـاىلبعـوا أمـر مِلكهـما عصوا رسول رهبـم, واتّ كذلك هلك قوم فرعون ملّ 
رۡ 
َ
ٰ  ُموَسٰ  َناَسلۡ أ بِيٍ  نٖ َطٰ وَُسلۡ  تَِناَي ٰ  ٩٦ مُّ َ ِ يْهِ َومَ  نَ َعوۡ فِرۡ  إ َبُعوٓ ٱفَـ ۦَلِ ْ تَّ ۡمـ ا

َ
ٓ  َنۖ َعـوۡ فِرۡ  رَ أ ۡمـ َوَمـا

َ
 رُ أ

وۡ  َمةِ قَِيٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  ۥَمهُ قَوۡ  ُدمُ َيقۡ  ٩٧ بِرَِشيدٖ  نَ َعوۡ فِرۡ 
َ
ۖ ٱ َرَدُهمُ فَأ ۡ ٱ َس َوبِئۡ  لَّاَر ۡ ٱ دُ وِرۡ ل تۡ  ٩٨ ُرودُ َموۡ ل

ُ
ْ َوأ  بُِعـوا

ِ َهٰ  ِف  ۚ قَِيٰ لۡ ٱ مَ َوَيوۡ  َنةٗ لَعۡ  ۦِذه ۡ ٱ دُ لّرِفۡ ٱ َس بِئۡ  َمةِ   .]٩٩−٩٦: هود[ ﴾٩٩ فُودُ َمرۡ ل
ٰ  ﴿ :بع غـريههذه عاقبة من عىص اهللا ورسله, ورفض رشعه, واتّ   ِمـنۡ  لَِك َذ

َ
ٓ أ  ُقـَرىٰ لۡ ٱ ءِ َبـا

هُ  ٓ  َهاِمنۡ  َكۖ َعلَيۡ  ۥَنُقصُّ ٰ  ُهمۡ َنٰ َظلَمۡ  َوَما ١٠٠ وََحِصيدٞ  ئِمٞ قَا ْ َظلَُموٓ  ِكنَوَل نُفَسُهۡمۖ  ا
َ
ٓ  أ غۡ  َفَما

َ
 ُهمۡ َعنۡ  َنۡت أ

 ِ ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُعونَ يَدۡ  لَِّت ٱ َهُتُهمُ َءال ا ءٖ َشۡ  ِمن َّ َّمَّ ٓ  ل مۡ  ءَ َجا
َ
 ١٠١ بِيـبٖ تَتۡ  َغـۡيَ  َزاُدوُهمۡ  َوَما َرّبَِكۖ  رُ أ

 ٰ خۡ  لَِك َوَكَذ
َ
ٓ  َرّبِـَك  ذُ أ َخـذَ  إَِذا

َ
ۚ َظٰ  َوِهَ  ُقـَرىٰ لۡ ٱ أ ۡخـ إِنَّ  لَِمـٌة

َ
ِلـمٞ  ۥٓ َذهُ أ

َ
ٰ  ِف  إِنَّ  ١٠٢ َشـِديدٌ  أ        لِـَك َذ

ۚ ٱ َعـَذاَب  َخاَف  لَِّمنۡ  يَةٗ  ِ ٰ  ِخـَرة ۡ  مٞ يَـوۡ  لِـَك َذ ُ  ُمـوعٞ مَّ اُس ٱ لَّ ٰ  لَـّ ـشۡ  مٞ يَـوۡ  لِـَك َوَذ                       ﴾١٠٣ ُهودٞ مَّ
  .]١٠٣−١٠٠: هود[

  .فاعتربوا يا أويل األبصار
                                                 

 .تفسري ابن كثري )(١



                                                                                    
 íé]†Ïμ‚Ö]æíéÞ^Û×ÃÖ]àÚÝø‰ý]ìð]†e MNL

هللا  أن القــــادة والرؤســــاء الــــذين كــــانوا ُيطــــاعون يف الــــدنيا يف معــــصية اوقــــد أخــــرب اهللا 
 ُدونِ  ِمـن َيتَِّخذُ  َمن لَّاِس ٱ َوِمنَ  ﴿:  يتربؤون من أتباعهم يوم القيامـة, قـال تعـاىل,وخمالفة دينه

ِ ٱ نَدادٗ  َّ
َ
ِۖ ٱ َكُحّبِ  ُيِبُّوَنُهمۡ  اأ ِينَ ٱوَ  َّ ْ َءاَمُنوٓ  لَّ َشدُّ  ا

َ
ِۗ  اُحبّٗ  أ َّ ِ ِينَ ٱ يََرى َولَوۡ  ّ ْ َظلَُمـوٓ  لَّ  نَ يَـَروۡ  إِذۡ  ا

نَّ  اَب َعذَ لۡ ٱ
َ
ِ  ُقوَّةَ لۡ ٱ أ َّ نَّ  اَجِيعٗ  ِ

َ
َ ٱ َوأ   إِذۡ  ١٦٥ َعَذاِب لۡ ٱ َشِديدُ  َّ

َ
أ ِينَ ٱ َتَبَّ ْ ٱ لَّ ِينَ ٱ ِمنَ  تُّبُِعوا ْ ٱ لَّ َبُعـوا  تَّ

 ْ ُوا
َ
َعــۡت  َعـَذاَب لۡ ٱ َوَرأ  ٱ بِِهــمُ  َوَتَقطَّ

َ
 وحينهـا ينـدم األتبـاع أشــد ,]١٦٦−١٦٥: البقـرة[ ﴾١٦٦ َباُب ۡســۡل

ون باعهم تـرشيعاهتم يف الـدنيا, ومعـصية اهللا وتـرك رشيعتـه, ويتمنـَّ واتّ ,طاعتهم إياهمالندم عىل 
 كــام تــربأ الرؤســاء والعلــامء مــنهم, , ليتــربؤوا مــن رؤســائهم وعلامئهــم وأكــابرهم;رجعــة إىل الــدنيا

ِينَ ٱ َوقَاَل  ﴿: قال تعاىل ْ ٱ لَّ َبُعوا نَّ  لَوۡ  تَّ
َ
ةٗ  َلَا أ   َكرَّ

َ
أ ْ  َكَما مۡ هُ ِمنۡ  َفَنتََبَّ ۗ  َتَبَُّءوا ٰ  ِمنَّا ُ ٱ يُـرِيِهمُ  لَِك َكَذ َّ 

عۡ 
َ
ٰ  لَُهمۡ َمٰ أ   .]١٦٧: البقرة[ ﴾١٦٧ لَّارِ ٱ ِمنَ  رِِجيَ بَِخٰ  ُهم َوَما ِهۡمۖ َعلَيۡ  ٍت َحَسَر

ْ  ﴿:  وقـال ِ ٱتَـ ٩٦ َتـِصُمونَ َيۡ  فِيَها َوُهمۡ  قَالُوا ٰ  لَـِف  ُكنَّـا إِن َّ بِـيٍ  لٖ َضـَل  إِذۡ  ٩٧ مُّ
ٓ  ٩٨ لَِميَ َعٰ لۡ ٱ بَِرّبِ  ّوِيُكمنُسَ  ٓ  َوَما َضلََّنا

َ
َّ  أ ِ ۡ ٱ إ   .]٩٩−٩٦ :الشعراء[ ﴾٩٩ رُِمونَ ُمجۡ ل

ـُـَسّوِيُكم إِذۡ  ﴿ :قــوهلم ــَرّبِ  ن ِ ــيَ َعٰ لۡ ٱ ب  ا كــام ُيطــاع أمــر ربِّ أي نجعــل أمــركم مطاًعــ[, ﴾لَِم
  .)١(]دناكم مع رب العاملنيالعاملني, وعبَ 

ٰ  َيُقولُونَ  لَّارِ ٱ ِف  وُُجوُهُهمۡ  ُب ُتَقلَّ  مَ يَوۡ  ﴿: وقـال تعـاىل ٓ لَيۡ َي َطعۡ  تََنا
َ
َ ٱ َناأ َطعۡ  َّ

َ
۠ ٱ َناَوأ َ  ٦٦ لرَُّسو

 ْ ٓ  َوقَالُوا ٓ  َربََّنا ا َطعۡ  إِنَّ
َ
ٓ  َساَدَتَنا َناأ ا َضلُّونَا َءنَاَوُكَبَ

َ
۠ ٱ فَأ َ بِي ٓ  ٦٧ لسَّ  َعـَذاِب لۡ ٱ ِمـنَ  َفۡيِ ِضعۡ  َءاتِِهمۡ  َربََّنا

ــنۡ لۡ ٱوَ  ــلَعۡ  ُهمۡ َع بعنــا الــسادة وهــم األمــراء والكــرباء مــن أي اتّ [, ]٦٨−٦٦ :حــزاباأل[ ﴾٦٨ اَكبِــيٗ  اٗن
, فــــإذا هــــم ليــــسوا عــــىل ا, وأهنــــم عــــىل يشءٍ املــــشيخة, وخالفنــــا الرســــل, واعتقــــدنا أن عنــــدهم شــــيئً 

  . )٢(]يشء
  .فاعتربوا أهيا الناس

                                                 

 . تفسري ابن كثري)(١
 . تفسري ابن كثري)(٢
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ٰ  َذاَهٰ  تَّبُِعونِۚ ٱوَ ﴿: قـال اهللا تعـاىل َ  ٦١ َتقِيمٞ مُّسۡ  ٞط ِصَر نَُّكمُ  َو يۡ ٱ يَُصدَّ هُ  ُنۖ َطٰ لشَّ  لَُكـمۡ  ۥإِنَـّ
ــُدوّٞ  ــيٞ  َع بِ  واعملــوا بــام أمــرتكم بــه, ,بعــوا رشيعتــياتّ :  يقــول,]٦٢−٦١: الزخــرف[ ﴾٦٢ مُّ

, واحـذروا أن  مـستقيمٌ باعكم إياي أهيا الناس يف أمري وهنيي رصاطٌ وانتهوا عام هنيتكم عنه, فاتّ 
لوا إىل غريهــا, وتنحرفــوا عــن الــرصاط  وتعــدِ ,رتكــوا رشيعتــي فت,فكم الــشيطان عــن طــاعتييــِرص 

, إن الــشيطان لكــم عــدوٌّ املــستقيم فتــضلِّ   ال يريــد لكــم اخلــري والــصالح, بــل يــدعوكم إىل مــا فيــه وا
  .)١(ا جلهنم لتكونوا معه حطبً ;د بإغوائكم وتوعَّ ,هالككم, فقد أظهر لكم العداوة

 واالستـسالم لـه وحـده, , واإلنابة إليـه,وع إىل اهللافمن أراد خري الدنيا واآلخرة فعليه بالرج
 والكتــــاب , والفطــــرة,ا وحَكــــًام ووليــــا, فهــــو الطريــــق الوحيــــد الــــذي يــــشهد العقــــلوالرضــــا بــــه ربــــ

ه ضـالٌل ,والسنة ـه احلـق والـسعادة والـربح والفـوز املبـني, ومـا سـوا   وخـسارةٌ  وتعاسـةٌ  والواقع بأ
نِيُبوٓ  ﴿: اىلـــال تعـــ, قوشـقاءٌ 

َ
ْ َوأ ٰ  ا َ ِ سۡ  َرّبُِكمۡ  إ

َ
ْ َوأ ن لِ َقبۡ  ِمن ۥَلُ  لُِموا

َ
  أ

ۡ
 َ  ُثـمَّ  َعـَذاُب لۡ ٱ تَِيُكمُ يَـأ

ونَ  ْ تَّبُِعوٓ ٱوَ  ٥٤ تُنَصُ حۡ  ا
َ
ٓ  َسنَ أ نزَِل  َما

ُ
ّبُِكم ّمِن ُكمإَِلۡ  أ ن لِ َقبۡ  ّمِن رَّ

َ
  أ

ۡ
 َتـةٗ َبغۡ  َعَذاُب لۡ ٱ تَِيُكمُ يَأ

ــُتمۡ  ن
َ
ـَـشۡ  َ  َوأ ِيــنَ ٱوَ  ﴿:  وقــال ســبحانه,]٥٥−٥٤: الزمــر[ ﴾٥٥ ُعُرونَ ت ْ جۡ ٱ لَّ ــوا ٰ ٱ َتنَُب ــوَت لطَّ ن ُغ

َ
 أ

نَابُوٓ  ُبُدوَهاَيعۡ 
َ
ْ َوأ َ  ا ِ ِ ٱ إ ۡ  ىٰۚ بُـۡشَ لۡ ٱ لَُهمُ  َّ ِيـنَ ٱ ١٧ ِعَبـادِ  فَبَـّشِ  َفَيتَّبُِعـونَ  َل َقـوۡ لۡ ٱ َتِمُعونَ يَـسۡ  لَّ

حۡ 
َ
ْوَلٰٓ  ۥٓۚ َسَنهُ أ

ُ
ِينَ ٱ ئَِك أ ٰ  لَّ ۖ ٱ ُهمُ َهَد ُ ْوَلٰٓ  َّ

ُ
ْ  ُهمۡ  ئَِك َوأ ْولُوا

ُ
 ٱ أ

َ
   .]١٨−١٧: الزمر[ ﴾١٨ بِ َبٰ لۡ ۡل

 إلقامـة دينـه أسأل اهللا أن هيدينا سواء السبيل, ويوفقنا لطاعته وطاعة رسوله, وجيعلنـا أهـًال 
  .وإعالء كلمته

نك  ممدك   ال د، و  أن   إال أ ك ، ال إتغ   كوب إو.  
  

│  

  
                                                 

 .انظر تفسري الطربي) (١
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