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بالله ونعوذ ونستغفره، ونستعينه نحمده لله الحمد إن
فل اللنُه يهنده منن أعمالننا، سيئات ومن أنفسنا، شرور من

اللننه إل إلننه ل أن له. وأشهد هادي فل ُيضلل ومن له، مضل
ًا أن وأشهد له، شريك ل وحده ورسوله.  عبده محمد

وبعد: 

هننو مننا كل وعن العبث عن منزه تعالى الله أن فاعلم
ًا النسان يخلق أن فحاشاه مشين، ول هنندف غيننر مننن عبثنن

أن عليننه يتعين الذي الطريق معالم له تحدد رسالة أو غاية،
إلننى التفننات أو عنه اعوجاج غير من الدنيا حياته في يسلكه

أنمننا تعننالى: {أفحسننبتم قننال والسننبل، الطننرق مننن غيره
ًا خلقناكم الملننك اللننه  فتعننالى* ترجعننون ل إلينا وأنكم عبث

-115المؤمنننون:(الكريننم}  العننرش رب هو إل إله ل الحق
ًا صراطي هذا تعالى: {وأن . وقال)116 فنناتبعوه مسننتقيم

بننه وصنناكم ذلكننم سننبيله عننن بكم فتفرق السبل تتبعوا ول
. )153النعام:(تتقون}  لعلكم

خلقهننم لجلهننا الننتي الغايننة عن الناس أكثر ضل ولما
وضننيعة غايننات لنفسهم ورضوا الوجود، هذا في تعالى الله

ً والبهننائم النندواب تأباها السننوية، النفننوس ذوي عننن فضننل
بهيميننة بطريقننة والشننهوات الغرائننز إشباع عندهم أسماها

ًا وشرعه..  الله هدي عن بعيد

الننتي المكذوبننة المزيفننة اللهننة تعنندد المقابننل وفنني
إذ والنهننار، الليننل فنني يمكرون اللهية، خصائص تستشرف

الله!  دون من وطاعتهم بعبادتهم الناس يأمرون

يحسننبون ثننم الشننرك، وحننول الشرك في ترتع رعاع
اللننه، دون من ُتعبد وبشر حجر من وأوثان شيء، على أنهم

ذلك! كل في الحق لنفسها زاعمة
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والشننرود الضننياع مننن التسنناع بهننذا المننر كان فلما
البيان علينا تعين العباد لرب والطاعة الهداية عن والطغيان
يتننذكرون لعلهننم عليننه، هم ما شؤم القوم منذرين والتذكير

السبيل.  سواء إلى الهادي وحده تعالى والله يرجعون، أو

الخلنق، اللنه خلنق لجلها التي الغايات غاية أقول: إن
وُشننرع والنننار، الجنننة وخلق الكتب، وأنزل الرسل، وأرسل
الننولء يعقنند وعليهننا والحننرب، والسننلم والقتننال، الجهنناد
أو ونهنناجر ونفننارق، نجتمننع وفيهننا والكننره، والحب والبراء،

ونفيس..  غاٍل كل يرخص سبيلها وفي نقيم،

الغايننات كننل سننبيلها فنني ترخننص الننتي الغايننة إنهننا
وحننده سننبحانه وإفننراده تعننالى، اللننه توحيد إنها والمقاصد،

الجننن خلقت تعالى: {وما قال كما سواه، أحد دون بالعبادة
الجننن خلقننت مننا . أي)56الننذاريات:(ليعبدون}  إل والنس
بننل الوجننود في غاية لهم فليس لعبادتي، إل لشيء والنس

وتعالى.  سبحانه الله عبادة إل به يشتغلون عمل ول

لننه مخلصننين الله ليعبدوا إل ُأمروا تعالى: {وما وقال
ديننن وذلننك الزكنناة ويؤتننوا الصننلة ويقيمننوا حنفنناء النندين

فنني التكنناليف مننن بشيء أمروا ما . أي)5البينة:(القيمة} 
يتبعننه الننذي فننالنفي وحده، تعالى الله بعبادة إل الوجود هذا

هننم أي والقصننر الحصننر قمننة يفينند إثبننات ثننم اسننتثناء
النشغال لهم يجوز ل لجلها وُخلقوا العبادة على مقصورين

ُيعلننى ول يعلننو الننذي القيننم الدين هو وهذا شاغل، بأي عنها
فيه.  والدخول اتباعه يجب والذي عليه،

ًا ليعبدوا إل ُأمروا تعالى: {وما قوله ونحوه ًا إله واحنند
ل . أي)31التوبننة:(يشننركون}  عمننا سننبحانه هننو إل إلننه ل

وتعننالى سننبحانه اللننه، إل الوجننود في بحق معبود ول مألوه
واللهننة الطننواغيت مننن غيننره عبننادة فنني يشننركون عمننا

لننم وهنم وتعالى، سبحانه الله هو بحق فالمعبود المزعومة،
- وكننأن ينصننرفون تراهننم ذلننك ومننع بعبننادته، إل يننؤمروا
- إلننى مهامهننا وتعطلننت ُطمسننت قنند وأبصننارهم عقننولهم
ًا لنفسه يملك ل الذي الضعيف المخلوق ًا ول نفع ا إل ضنر م

فننروض لننه ويقنندمون اللننه دون مننن فيعبنندونه اللننه، شنناء
والخضوع!  والتذلل والولء، الطاعة

ً أمننة كننل فنني بعثنننا تعننالى: {ولقنند وقننال أن رسننول
تعننالى: . وقال)36النحل:(الطاغوت}  واجتنبوا الله اعبدوا
إل إله ل أنه إليه نوحي إل رسول من قبلك من أرسلنا {وما
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مهمننة حصننر تفينند فاليننات .)25النبينناء:(فاعبنندون}  أنننا
مهمننة لهم فليست العظيم، الصل لهذا الدعوة في الرسل

إليننه الننناس ودعننوة الصننل هننذا بيان سوى الحياة هذه في
أن ينبغنني غيننره} وهكننذا إلننه مننن لكننم ما الله اعبدوا {أن

الله يرث أن إلى بعدهم من والمصلحين الدعاة مهمة تكون
عنهننا يصرفهم ول شاغل، عنها يشغلهم ل عليها ومن الرض
كننل الننناس مننن صننريحة إجابننة عليهننا ُيعطننوا حننتى صارف
ً أحسن تعالى: {ومن قال الناس اللننه إلننى دعننا ممننن قول
ًا وعمل .)33فصننلت:(المسننلمين}  مننن إنننني وقننال صالح

توحيننده إلننى بالنندعوة تكننون تعننالى اللننه إلننى والنندعوة
وعبادته.. 

آخننر، لشننيء ولينس للعبننادة ُخلننق قد المرء كان وإذا
عبننادة أهنني منننه، الشننارع يرينندها الننتي العبننادة هنني فمننا

ومننا سنناعة عبننادة هي أم فقط، والسجود والركوع التنسك
غيننر أم اللننه، لغيننر هنني أو لنفسننك السنناعات مننن سننواها
ذلك؟! 

- والننتي العبنناد من الشارع يريدها التي أقول: العبادة
لجميننع الشناملة العبادة - هي الشرعية النصوص عليها تدل

حينناته، في النسان يعيشها التي والعملية الزمنية المساحة
مننا - لجميننع السننلم شننيخ يقننول - كمننا كذلك شاملة وهي
والباطنننة؛ الظاهرة والعمال القوال من ويرضاه الله يحبه

فنني عبننادته والسننجود، الركننوع فنني وتعالى سبحانه عبادته
فنني وعبننادته والبنناطن، الظنناهر والنقينناد والتذلل الخضوع
والكننره، الحننب فنني وعبادته والنسك، والنذر والحج الصوم

بننالمعروف والمننر الجهاد في وعبادته والمعاداة، والموالة
والخننوف والنابننة النندعاء فنني وعبننادته المنكر، عن والنهي

والنقينناد، الطاعننة وفنني والتوكننل، الخشننية وفنني والرجاء،
الواجبننة المننور مننن وغيرهننا والتحنناكم، والحكننم والتبنناع

ًا، والمسننتحبة وطعننامه واسننتيقاظه، نننومه حننتى شننرع
الحسنننة النية تقدمته - إن وأطفاله أهله مع ولهوه وشرابه،

صننلتي إن تعالى: {قننل قال كما وجل، عز لله عبادة فهو -
ُنسكي لننه شننريك العننالمين. ل رب للننه وممنناتي ومحياي و
. )163-162النعام:(المسلمين}  أول وأنا أمرت وبذلك

الصلة على تقتصر لم العباد على المفروضة فالعبادة
هني - بننل الوعنناظ بعنض ذلك يصور - كما وحسب والنسك

وحركاتهننا ومجالتهننا، الحينناة مننناحي جميننع لتشننمل تمتنند
ن رمنق آخر حتى وسكناتها، الموت يختنم النذي الحيناة م ب
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لننوجهه خالصننة وعبادة وحده، الله سبيل في يكون أن يجب
الطاغوت..  أو الزعيم أو الوطن سبيل في وليس الكريم،

ًا المرء صرف ومتى ومجالتهننا العبادة معاني من شيئ
تحقننق فقنند تعننالى اللننه - لغيننر الننذكر - النفننة الواسننعة
دون مننن الطنناغوت عبادة وتحققت العمل، وحبط الشرك،

تعالى.  الله

كننانوا مننا عنهننم لحبننط أشننركوا تعننالى: {ولننو قننال
يننا إليكننم أعهنند تعالى: {ألننم . وقال)88النعام:(يعملون} 

يننس:(مننبين}  عنندو لكم إنه الشيطان تعبدوا ل أن آدم بني
الكفننر علننى طنناعته فنني تكمننن هنا الشيطان . وعبادة)60

عنهننم يصننرف حتى الشيطان لنه لذاته عبادته أو والشرك،
. )1( ويظنون يعتقدون كما أتباعه وشر شره

هنني إنما العبادة():نن 1/93( الحكام في حزم ابن قال
مننن المننرء يعبد وإنما العبودية، من مأخوذة والنقياد التباع
فليننس ويخننالف يعصنني مننن وأمننا أمننره، يتبع ومن له ينقاد
ًا . انتهى. )يعبده أنه ادعائه في كاذب وهو له عابد

أدبننارهم علننى ارتنندوا الذين تعالى: {إن قوله وكذلك
لهننم. وأملى لهم سول الشيطان الهدى لهم تبين ما بعد من
فنني سنننطيعكم اللننه نننّزل مننا كرهوا للذين قالوا بأنهم ذلك

. فعلننل)26-25محمنند:(إسرارهم}  يعلم والله المر بعض
كرهننوا للننذين قننالوا أنهم بسبب لليمان ومفارقتهم كفرهم

كفننروا أنهننم أي المننر؛ بعنض فني سنننطيعكم اللنه نننزل ما
فنني ولننو الطاعننة جهننة من الكفر لطواغيت عبادتهم بسبب
ل والشنرك الكفنر لن اللنه، شنرع يضناهي مما المر بعض
اللننه لغيننر ُتصننرف عبادة لنوع إل والسنة الكتاب في ُيطلق

اد ل مطنردة قاعدة وهذه وجل، عز ف تك ًا، تتخل وهني: أبند
عبننادة لنننوع إل الشرعية النصوص في ُيطلق ل الشرك أن(

. )2() تعالى الله لغير ُتصرف

بعننض ذلننك فنني جاءت كما لذواتهم الشياطين يعبدون الذين عدد 1
بالرواحية. وعنندد ويسمون ) مليون،270( على يزيد ما الحصائيات
) مليننون. وعبنندة732( على يزيد ما والوثان البقر عبدة الهندوسية

مننا والنصننارى اليهننود كفننار ) مليون. وعنندد580( على يزيد ما بوذا
الزنادقننة وكفننار اللدينيننن، إليهننم أضننف نسننمة، المليننار علننى يزيد

أدركننت ذلك أدركت القبلة..فإن أهل إلى ينتسبون ممن والعلمانيين
ثقننل تنندرك كمننا المننة، ودعنناة علمنناء بننه يقننع الننذي التقصير حجم

التوحيد. دعاة كاهل على تقع التي المهمة وضخامة
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أوليننائهم إلننى ليوحننون الشياطين تعالى: {وإن وقال
النعننام:(لمشننركون}  إنكننم أطعتمننوهم وإن ليجننادلوكم

فنني لهننم طنناعتكم جهننة مننن عبنندتموهم إن . أي)121
لمشننركون إنكننم اللننه، حرمهننا أن بعد الميتة أكل استحلل
الله.  دون من إياهم بعبادتكم

ًا أحبارهم تعالى: {اتخذوا قوله وكذلك دون مننن أربابنن
ًا ليعبنندوا إل أمروا وما مريم ابن والمسيح الله ًا إلهنن ل واحنند
. )31التوبة:(يشركون}  عما سبحانه هو إل إله

إنهننم قيننل فننإن():نن 3/285( التفسير في البغوي قال
- قلنننا: معننناه والسننجود الركننوع - بمعنى الحبار يعبدوا لم

وحرمننوا أحلوا، ما واستحلوا الله معصية في أطاعوهم أنهم
 انتهى. )كالرباب فاتخذوهم حرموا، ما

أعضنناء زماننننا فنني والرهبننان الحبننار قلننت: ومثيننل
التشننريع مهمة يستشرفون الذين والنواب الشعب مجالس

ذلننك ومننع اللننه، مننن سننلطان بغيننر والتحريننم والتحليننل
أن يتحرجننون ول الخاصننية، بهننذه لهننم يعننترفون فالشعوب
ًا يتخذوهم الله.  دون من مطاعين أرباب

كننذلك وجننل عننز اللننه لغيننر ُتصرف التي العبادة ومن
مننن الننناس تعننالى: {ومننن قننال كما لذاته، المخلوق محبة
ًا الله دون من يتخذ آمننوا والننذين اللنه كحنب يحبونهم أنداد
ًا أشد ُيحب كما لذواتهم أحبوهم . أي)165البقرة:(لله}  حب
ولجلهننم، فيهننم والمعنناداة المننوالة وعقنندوا لننذاته، اللننه

ًا واتخذوهم بذلك فعبدوهم سننبحانه اللننه مننع وشننركاء أنداد
وتعالى.

يجوز ل(): 607-10/267( الفتاوى في تيمية ابن قال
سننبحانه هننو إل لننذاته الموجننودات مننن شننيء ُيحننب أن

َلم في محبوب فكل وبحمده، لغيننره ُيحننب أن يجوز إنما العا
وهننذا لنفسه، ُيحب أن يجب الذي هو تعالى والرب لذاته، ل

لفسنندتا}، اللننه إل آلهننة فيهمننا كننان {ولو إلهيته معاني من
فننإن اللننه، إل لننذاته ُيحب فل شرك لذاته الشيء محبة فإن

تفينند عبننارة أي أو الردة، كلمة أو الكفر، كلمة ُأطلقت لو وكذلك 2
- كمننا بسننبب تكننون فإنهننا الملة، من والخروج اليمان مطلق انتفاء
وهننذه تعننالى، اللننه لغيننر العبننادة أنننواع مننن نننوٍع - صرف على تدل

وبيننان وشننرحها لمناقشننتها الفرصة لنا تتاح أن نرجو مطردة قاعدة
تعالى. الله شاء إن التفصيل من بشيء أدلتها
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وحننده، اللننه إل ذلننك يسننتحق فل إلهيتننه، خصائص من ذلك
فاسدة..  فمحبته لجله ُيحب لم سواه محبوب وكل

يننأمر مننا كل في طاعته تجب الرسول غير جعل فمن
ًا، جعلننه فقنند ورسننوله الله أمر خالف وإن عنه وينهى به ننند

مننن فهننذا بالمسننيح، النصننارى تصنننع كمننا بننه صنننع وربمننا
الننناس تعننالى: {ومننن فيقننوله أصحابه يدخل الذي الشرك

ًا اللننه دون من يتخذ من والننذين اللننه كحننب يحبنونهم أنننداد
ًا أشد آمنوا  انتهى. )لله} حب

الننناس بين السائدة الشرك مظاهر يتأمل قلت: ومن
ممننا وشنناهدنا والطاعننة، المحبننة جهننة من تأتي أكثرها يجد

فنني تحصننر أن مننن أوسننع العبننادة أن علننى ننندلل أن تقدم
كننل تتبننع وليننس وحسب، والسجود الركوع أو النسك معنى

آخر.  موضع له فهذا العبادة، ومسمى معنى في يدخل ما

إل ُتقبننل ل شروط للعبادة أن إلى كذلك الشارة ونود
والمتابعة الخلص شرطي إلى - إضافة منها استيفائها، بعد

- بننذلك - ورضنني ُعبد ما كل وهو بالطاغوت، الكفر - شرط
العبادة.  أوجه من بوجه ولو الله، دون من

ًا المعبننود كان فإن ًا أو نبينن ً أو ملكنن ًا، رجل تعيننن صننالح
لننه، شريك ل وحده بالله يؤمنوا حتى وبعابديه بعبادته الكفر

لكننم كننانت معه: {قد آمن ومن إبراهيم عن تعالى قال كما
إنننا لقننومهم قننالوا إذ معننه والذين إبراهيم في حسنة أسوة
بيننننا وبنندا بكننم كفرنا الله دون من تعبدون ومما منكم برآء

ًا والبغضنناء العننداوة وبينكم وحننده} بننالله تؤمنننوا حننتى أبنند
. )4الممتحنة:(

شهادة بالطاغوت، الكفر شرط صحة على يدل ما أما
من " حينث اللنه إل إلنه " ل ذاتها التوحيد الشنطر فني تتض

التي اللهة بمطلق والكفر النفي " جانب إله " ل منها الول
" منها الثاني الشطر في الثبات يأتي ثم الله، دون من تعبد

هننو الوجننود فنني بحننق المعبننود أن على يدل " الذي الله إل
له.  شريك ل وتعالى سبحانه وحده الله

بالطنناغوت يكفننر تعالى: {فمننن قوله في يظهر وهذا
البقننرة:(الننوثقى}  بننالعروة استمسننك فقنند بننالله ويننؤمن

ًا بالطاغوت كفر من أي .)256 ً اعتقاد وآمننن وعملً، وقول
ًا تعالى بالله ً اعتقنناد ً وقننول بننالعروة استمسننك فقنند وعمل

التوحيد..  شهادة وهي الوثقى؛
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كفننر إيمننانه يتقنندم ولننم تعننالى بننالله آمننن مننن أمننا
مثلننه وهو الوثقى، بالعروة استمسك قد يكون ل بالطاغوت

آٍن فنني وضننده وبالشننيء والشننرك، بالتوحيد يأتي من مثل
ًا، إيمننان يجتمننع يقول: " ل وسلم عليه الله صلى والنبي مع

".  امرٍئ قلب في وكفر

علينه اللنه صنلى النبي عن صحيحه في مسلم وأخرج
دون مننن يعبد بما وكفر الله إل إله ل قال قال: " من وسلم

المخالفنة ". مفهنوم الله على وحسابه ودمه ماله حرم الله
مننن ُعبنند بما يكفر لم لكنه الله إل إله ل قال من أن يقتضي

أهننل مننن هو وليس والمال، الدم معصوم يكون ل الله دون
ً القبلة التعبدية..  أعماله ُتقبل أن عن فضل

بما " وكفر فقوله(الوهاب:  عبد بن محمد الشيخ قال
النندم معصننوم يكننون فل للنفنني، " تأكينند الله دون من يعبد

ومنناله، دمننه يعصننم لننم تننردد أو شننك فلو بذلك، إل والمال
ًا يصنننير منننا النسنننان أن واعلنننم بنننالكفر إل بنننالله مؤمنننن

 انتهى. )بالطاغوت

- وظلننم شننر يعلننوه ل كننبير - شننر الشننرك أن واعلم
تكننن لم كأنها تدميرا ويدمرها الصالحة العمال جميع يحبط

وصننعودها العمننال قبننول مننن يمنع منيع سد وهو قبل، من
فنني - بمننا حسنننة تعلننوه ول تقنناومه ل أنه كما السماء، إلى
فننإن منننه، الننبراءة وإعلن الصادقة التوبة - إل التوحيد ذلك

والكفر.. الشرك ذلك في بما قبلها ما تجب التوبة

نتساءل:  فإننا وبعد،

ٍر عند زماننا في المعبود من  كثير وفي الناس، من كثي
المصار؟!  من

عنه؟!  يصدر ما كل وفي لذاته، المطاع من 

والننبراء، الننولء فيننه ُيعقنند الننذي لذاته المحبوب من 
؟! )3( والحرب والسلم

مننن كننثير في الطاغوت جند بها يقسم التي والقسام اليمان من 3
ًا المسماة والمصار البلدان أن العظيننم، بالله بالسلمية:نقسم زور
بغننض الننوطن! وذلننك يسننالم من ونسالم الوطن، يعادي من نعادي
والسننبب الوطن، يسالم أو يعادي من وخلق وعقيدة دين عن النظر
يرينندون الغالب في الوطن! وهم معاداة أو مسالمة إلى دعاه الذي
العننداء، ناصننبوه الننوطن قائنند عننادى فمننن الوطن، قائد الوطن من

سالموه!! الوطن قائد سالم ومن
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والبلد؟!  للعباد ويشرع يحكم الذي من 

فنني عليننه ُيعقننب ول ُيسننأل، ول يسننأل الننذي مننن 
شيء؟! 

والخصومات؟!  النزاعات ُترد من إلى 

ُيخاف؟!  ُيخشى الذي من  و

عنند عليها الجابة أن نجد التساؤلت، من كثير وغيرها
!! )4( الطاغوت - هو الشديد - وللسف الناس أكثر

غيرهننا وفنني تقنندم، ما كل في الطاغوت يعبدون فهم
ًا، يجنندوا أن دون مننن ومجالتها، العبادة معاني من أو حرجنن

اللننه لغيننر وعبننادتهم وشننركهم كفرهننم عليهننم ينكننر مننن
تعالى!!

العننالمين، رب للننه ويصننومون يصننلون أنهننم يكفيهننم
شنناءوا مننا للعبننادة الخننرى المجالت في ذلك بعد وليعبدوا

الطواغيت!!  من

وهننم إل بننالله أكثرهم يؤمن العظيم: {وما الله صدق
أكننثر تعننالى: {فننأبى . وقننال)106يوسننف:(مشننركون} 

ًا}  إل الناس . )89السراء:(كفور

مننن كننثير وفنني تعننالى، اللننه دون مننن ُتعبنند الننتي الطواغيت من 4
ا بغينر والحاكم والكاهن، والساحر، العبادة: الهوى، مجالت أننزل م

الدسنناتير ومنهننا ذاتننه والتشريع تعالى، الله دون من والمشرع الله،
وكننذلك تعننالى، اللننه دون مننن لننذاته الوضعية،والمحبوب والقوانين

صننورها بعننض فنني والوطنيننة والننوطن اللننه، دون من لذاته المطاع
والبراء الولء تعقد التي القومية وكذلك الشركية، الوثنية ومفاهيمها
النسانية، وكذلك القومي، النتماء أساس على والواجبات والحقوق
الديمقراطيننة، ترينندها وكمننا صننورها بعننض فنني والكثريننة والشعب

خاصننية لنفسننها تنندعي الننتي الشعب مجالس أو النيابية والمجالس
الكننبر، الطناغوت المتحندة المنم ومجلنس اللننه، دون من التشريع
فني لهننا ُيننرد ل الننتي النندوليين والرهاب الكفر راعية أمريكا وكذلك
وحالتهننا، صننورها بعننض فنني الحننزاب وكننذلك وأمننر، طلب الباطل

الصننور بعننض فنني والعشننائر القبائننل وزعمنناء المشننايخ وكننذلك
علىشنناكلتهم كننان ومننن والرهبننان الحبننار والممارسننات،وكننذلك

يعبنندون ممننن الطننواغيت مننن كثير الطغيان..وغيرهم من ووصفهم
اللننه وأنننار حقيقته، على التوحيد عرف من ذلك الله،يعرف دون من

اليمان.  بنور بصيرته
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الكييم     هييذا     ميين     الييدعاة     غييالب     والسؤال: أييين
والطغيان؟!      الشرك     من     الهائل

للمخلوق؟!  المخلوق عبادة من هم أين

ن هنم أين بهنم تعنج النذين الطنواغيت، هنؤلء كنل م
ّد إلى الساحة - وقاحة - بكل يستشرفون الذين الختناق، ح

الله؟!  دون من لنفسهم اللهية خصائص

والذي العباد، على تعالى الله حق التوحيد من هم أين
دين؟!  ول عمل دونه من ُيقبل ل

وجننوه فنني بننالحق والصنندع البيننان واجب من هم أين
البلد مقنندرات علننى والرهنناب بالقهر الجاثمين الطواغيت
والعباد؟! 

عننن السنناكت - أن الفقهنناء العلمنناء - وهننم فاتهم أم
ٍم ُيلجننم القيامننة يننوم وأنه أخرس، شيطان الحق مننن بلجننا
نار؟! 

 ذلك؟؟ كل من هم أين

ًا والجواب: يأتي ًا للمال، مخيب والحزن للشفاق مورث
الجننور بطننواغيت المبتلة المنكوبننة المننة هننذه مصير على

أخرى!  جهة من والضلل السوء وعلماء جهة، من والكفر

دون منن ُتعبند وهني الطنواغيت منظر ُيقلقهم يعد لم
وانتشنناره الشننرك علننو حفيظتهننم يثير يعد ولم تعالى، الله
وأنواعه!  ضروبه بكل

واستساغوا واستعذبوه، استساغوه حتى المنكر ألفوا
وعلننى المل علننى بننه يفتي من منهم وجدنا بل معه، العيش

وجلننب التيسننير فقننه إحينناء ذريعننة تحننت التلفنناز، شاشات
لفقننه إحينناء حقيقته في منه.. وهو بد ل واقع وأنه المصالح،

ّلت الدين!!  هذا وواجبات قيود من والتحرر التف

ًا اللننه حننق التوحيد عن الحديث يصور من منهم وبعض
بننأنه بالطنناغوت، الكفننر يتضنمن والننذي العبنناد، على تعالى
لهننا.. ول الصننحوة شباب تعريض وعدم اجتنابها، ينبغي فتنة

الننذي التوحينند دون من يريدون شباب وأي صحوة أي أدري
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خطننوب من يتهددها ما كل ضد والقوة المنعة المة يكسب
وأخطار؟! 

هننؤلء الصننحوة شننباب أكننثر رأيننت لننو غرابننة ل لننذا
اللننه فنني مصننيبة أصننابتهم فننإذا حننرف، علننى اللننه يعبدون
والخرة!  الدنيا خسروا أعقابهم، على انقلبوا

ًا على العمر يعتكف - تراه رهبة أو - رغبة منهم وبعض
مننع رحيننم، غفننور اللننه وأن والرقائق، الفقه الناس تدريس

الوجننوه مننن بوجه - ولو واقعون يدرسهم من أكثر أن علمه
الله!  دون من الطاغوت وبعبادة - بالشرك

اللننه إلننى النندعوة فنني النبينناء منهنناج مننن فليننس
الصول أصل بيان قبل المسائل وتشعب بالفروع النشغال

وهننو أل دونننه، مننن صننحيح بننناء يقوم ول عمل يصح ل الذي
العباد..  على الله حق التوحيد

وسلم عليه الله صلى النبي توجيه من المستفاد وهذا
ً الننناس ينندعو بأن وأمره اليمن إلى أرسله عندما لمعاذ أول

آخننر ركننن أي إلى يدعوهم أن قبل الله وعبادة التوحيد إلى
الدين.  هذا أركان من

مع قال: كنا الله عبد بن جندب عن الصحيح الثر وفي
اليمننان فتعلمنننا فتيننان، ونحننن وسلم عليه الله صلى النبي
ًا.  به فازددنا القرآن تعلمنا ثم القرآن، نتعلم أن قبل إيمان

ًا ولكننن والتوحينند، العقينندة عننن يتكلننم منهننم وبعضنن
ًا لهم وتبرر الطواغيت تخدم وملتوية، منقوصة بطريقة كثير

لننه المننر ولي أن ذريعة تحت والجرام، والفجور الكفر من
وأنه لغيره، يجوز ل له يجوز ما وأن والطاعة، السمع حقوق

المحاسبة!  أو المساءلة فوق

ًا ً تراه منهم وبعض المجننادلت في حياته طيلة مشغول
عنننده يتمكننن أن قبننل والتقسننيمات والتحليلت السياسية،

ُيِضل، فيضل يعيه، أن وقبل التوحيد، يحسننب ذلننك بعنند ثم و
شيء!  على أنه نفسه

ًا الشننركية بننالطرق مشننغولين تراهننم آخننر وفريقنن
زعموا!! - مزينين كما الدعوة - لنصرة التوحيد عن الباطلة

الكننافرة، الديمقراطيننة لطريننق كتبنيهننم ومروجيننن، لهننا
التشريعي!!  النيابي العمل في وولوجهم

)10(والجهاد التوحيد منبر



غاية الغايات التي غفل 
عنها الدعاة

ُفتننات رضننوا قبننل منن إليهننم ُيرمننى الننذي اليسننير بال
النندين قضية عن به وُشغلوا أعينهم في فتعاظم الطواغيت،

ول نصننر يعلننوه ل الننذي والظفننر النصننر أنه ظنوا حتى كله،
ظفر.. 

- علننى وسننماعه طرحننه - يهننون شننيء كننل طرحننوا
الوجننود فنني بحننق المعبننود من قضية إل الطاغوت، مسامع

إلننه، أم عبنند أنت الطاغوت مساءلة الطاغوت؟! إل أم الله
مننن تكننن ولم عليه، يطرحوها ولم إياها، يسمعوه لم فإنهم

الكاذبة؟! الخيالية والوعود بالرياء المليئة برامجهم أولويات

( الظلل فنني اللننه رحمننه سننيد يقننول هننذا وفنني
يروحننون المسلمين من السذج الطيبون بينما():نن 2/1034
منهننم للدين الحمية تأخذه - من بلهاء سذاجة في يشتغلون
صغيرة، ومنكرات صغيرة، مخالفات إلى - بالتنبيه وللخلق

ً واجبهم أدوا أنهم ويحسبون الخافتننة، الصننيحات بهذه كامل
ًا ُيسحق كله الدين بينما ُينندّمر سننحق وبينمننا أساسننه، مننن و

ا المغتصنبون، يغتصنبه اللنه سلطان النذي الطناغوت وبينم
جملننة الننناس حينناة يحكننم الننذي هننو بننه يكفننروا أن ُأمننروا

ًا لهم تسمع أن دون وتفصيلً. انتهى. ومن  ).همسا! أو صوت

أو فائنندته ُتعنندم شنناغل - بكل رغبة أو - رهبة فُشغلوا
غاية عن الطاغوت، قبل من عليهم ترتد تبعات له ليس تقل

العباد!!  على الله حق الصول، وأصل الغايات،

والثالثننة.. والعاشننرة: أن الثانية، للمرة نؤكد فإننا لذا
التوحينند قضننية بالطنناغوت، والكفننر بننالله اليمننان قضننية

الكننبر، - الهننم تننزال - ول كننانت أقسننامه، وكننل بشموليته
مننن العنناملين والعلمنناء والرسننل، للنبينناء العظمى والغاية
شنناغل، عنهننا يشننغلهم ول صارف، عنها يصرفهم ل بعدهم،

فيهننا يرضننوا أو التأخير، أو المساومة عندهم تقبل تكن ولم
وعبوديننة وخضننوع استسننلم فإما وأرباعه، الحلول بأنصاف
وإمننا والسننلم، اليمننان وهننو العننالمين، رب للننه مطلقننة
- وهننو العبننادة أوجننه مننن وجننه في - ولو للطاغوت عبودية
ديننن إلننى الحننق النندين دائننرة من والمروق والشرك الكفر

الطاغوت.. 

البعوث، وتبعث السيوف، ُتسل لجلها قضية كانت لذا
ُتجهز ُيعلن الجيوش، و الننولء ُيعقد وعليها والسلم، الحرب و

غاٍل كل ويرخص والرواح، المهج ُتبذل سبيلها وفي والبراء،
ً ُتحسننم أن بنند ل - قضننية - بحننق فإنها ونفيس.. وبكننل أول
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فنني بحق المعبود الطواغيت: من كل الطواغيت مع وضوح
القهار؟!  الواحد الله أم هم الوجود،

اسننتغرق ولننو تجاوزهننا يمكن - ل - عندنا مسألة فهي
قومنننا ورمانننا الننناس، جميننع عنا تخلى وإن كله، الدهر ذلك
ورفيننق، مننؤنس، خيننر تعننالى فننالله واحنندة، قننوٍس عننن

وأبقى. خير ومعين..والله

مهمننا أخرى مسألة بأي عنها النشغال نقبل ل أننا كما
إجابننة عليهننا ُنعطننى أن قبننل قنندرها، وعل أهميتهننا عظمت
ًا الننناس، كل الناس من صادقة صريحة ومحكننومين، حكامنن

أم المتعننددة الهزيلننة أربننابهم الوجود، في بحق المعبود من
القهار؟!  الواحد الله

وآلهتهننم - بمعبننوداتهم وقاحة - بكل يتماجدون نراهم
اللننه - تعبدون قوم - يا فعلم الضعيفة، والمهترئة المتعددة

التوحيد إلى ُتنسبوا أن وتخافون ووجل، استحياء على الحق
بمعبننودكم وتعننتزوا تفتخننروا أن بكننم الجنندر وكننان وأهلننه،
الحسنننى، بأسننمائه تفننرد الننذي وتعننالى سننبحانه الخننالق
والمننؤمنين ولرسوله العزة {ولله والعليا، العظمى وصفاته

. )8المنافقون:(يعلمون}  ل المنافقين ولكن

إلننى والتقميننش.. والتجميننع، المصننالح، دعنناة وإلننى
نقننول: والتمكيننن للستخلف يعملون الذين الخلفة، طلب

الكفننر وشننروطه أركننانه مننن - الذي التوحيد تحققوا لم إن
وأحزابكم، جماعاتكم في ثم أولً، أنفسكم - في بالطاغوت
وعلننى الكننبر، همكم وتجعلوه حياتكم، واقع وفي وأهاليكم،

ل وبننار إلى سعيكم أن والهداف.. فاعلموا الولويات رأس
جانب إلى السراب، وراء كالركض وهو فائدة، ول منه طائل
ًا كونه ). 5( الله إلى الدعوة في النبياء لمنهج مخالف

كننل فنني النندعوة نشننر التوحينند، إلى الدعوة بفريضة العناية من 5
جميننع إلننى وإيصننالها اللنه، إلنى الداعيننة ويقينم يحننل وحيثما مكان،
دون لننناس وليس للجميع الله دين هو الدين فهذا تفريق، بل الناس
كافننة، للننناس ُبعننث ُبعننث إذ وسننلم عليننه اللننه صننلى والنبي أناس،
للناس كافة إل أرسلناك تعالى: {وما قال قوم، دون قوم إلى وليس
ًا للعننالمين} رحمننة إل أرسننلناك تعننالى: {ومننا وقال ،ونذيرا} بشير

كلمننة إلننى تعننالوا الكتنناب أهننل يننا تعالى: {قننل . وقال107النبياء:
ٍء ًا به نشرك ول الله إل نعبد أل وبينكم بيننا سوا بعضنننا يتخننذ ول شيئ
ًا ًا بعض مسننلمون} بأنننا اشننهدوا تولوافقولننوا فإن الله دون من أرباب

. 64عمران: آل
وسننلم: عليه الله صلى قال مسلم، يرويه الذي الحديث وفي

ٍد نفس " والذي ٌد بي يسمع ل بيده محم ول يهودي المة، هذه من أح
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وعملننوا منكنم آمننوا النذين اللننه تعالى: {وعنند قال 
مننن الذين استخلف كما الرض في ليستخلفنهم الصالحات

مننن وليبنندلنهم لهننم ارتضى الذي دينهم لهم وليمكنن قبلهم
ًا خوفهم بعد ًا}  بنني يشننركون ل يعبندونني أمنن الننور:(شنيئ
55( .

والتمكيننن، الربانيننة: السننتخلف، المنننح هننذه فكننل
تحقينق مقابنل الخيننر ذلنك خوف.. كنل بعد والمان والمن
ًا}.  بي يشركون ل {يعبدونني التوحيد شيئ

أصننحاب مننن كننان إل ُأرسننلت بالننذي يننؤمن ولم يموت ثم نصراني،
".  النار

الدعوة تبليغ وجوب على تدل التي كثيرة الشرعية والنصوص
بنندهي أمر وهذا والملل، الشعوب من وغيرهم والنصارى اليهود إلى

ا الندين، هنذا مسنلمات من وهو عليه خلف ل أو إلينه لنشنير كننا م
بلد فنني يعيشننون ممننن الننناس مننن شننريحة وجنندنا أنا لول به نذكر

دعننوة مننن فمنعتهننم السننيئة، وأخلقهم طبائعهم بهم ضاقت الغرب
بحننٍق متننذرعين تعننالى، اللننه ديننن إلننى الكفار من وغيرهم النصارى

لوازم من أن زعموا حيث المشينة، وأخلقهم عيوبهم ستر به أرادوا
وحسننن والحسننان، الننبر مننن نننوع إظهننار السلم إلى الكفار دعوة

وهننذا شننرعنا، بهننا جنناء الننتي الحميدة الخلق من ذلك وغير الجوار
للعننداوة إظهننار من المسلم على يجب ما - مع زعمهم - في يتنافى

الباطل!  الدين من عليه وما الكفار من والبراء والبغضاء،
الله، توحيد إلى الدعوة تعطيل في خطأهم جانب إلى وهؤلء

بين والتضاض التعارض وجود يظنون أناس، دون أناس في وحصرها
ن المسلم على يجب ما النتي الحميندة السنلمية للخلق إظهنار م

الغنندر، وعنندم بالعهنند، والوفنناء والمانننة، كالصنندق، الشننرع؛ يوجبها
يتصف أن يجب التي السلمية الخلق من ذلك وغير العفة، وإظهار

المعنناداة مننن المسننلم علننى يجننب مننا وبيننن اللننه، إلننى الداعية بها
منهمننا كننل لننوازم من أن وظنوا الباطل، ولدينهم للكفار والمفاصلة

ظاهر!  خطأ وهذا الخر، انتفاء
ل أنهننم الحقيقننة يقولون،ولكننن بما الظن حسنا حال في هذا

فنني رغبننة واحنند، آٍن في رغبتين أنفسهم في يجمعوا أن يستطيعون
فنني ورغبننة حننق، وجننه بغير الحرمات وانتهاك الغدر، وحب السطو،

عجننزوا ولما الدين، بهذا الخرين ترغب التي الحميدة الخلق إظهار
صننلى النننبي قننول وفاتهم الثانية، على الولى وآثروا قدموا ذلك عن
ً يديك على الله يهدي لعلي: " لئن وسلم عليه الله ًا رجل خيننر واحنند
".  النعم حمر من لك

الكفننار بإجننارة تعننالى اللننه أمننر نقننول: عننندما ولهننؤلء
وتبلغهننم اللننه كلم يسننمعوا - حننتى الجننوار طلبوا - إن والمشركين

عنهننم تعالى الله - رضوان الصحابة ذلك من يفهم لم التوحيد، دعوة
مننع للكننافرين، والمعنناداة الننبراء مننن عليهم يجب ما مع - التعارض

تعطننى وحمايننة ورعاية إحسان من الجوار مفهوم يكتنفه بما علمهم
للمستجير.. 
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ُفتننات نستشننرف سنننظل ذلننك.. أم عقلنننا فهننل ال
إلينننا ُترمننى الننتي وشننحومها لحومها عن المجردة والعظام

الطواغيت؟؟!! ِقبل من

المنعم عبد
حليمة مصطفى

بصير أبو
نه 6/3/1418

ًا يكننن لننم وسننلم عليننه اللننه صننلى والنننبي للكفننار موالينن
في عنده، أودعوها التي أماناتهم على يحافظ كان عندما المشركين

ل منهنم يلقنى كان الذي الوقت وهنم لقبنوه حنتى وعنداء، حنرب ك
المين..  بالصادق وأعداؤه خصومه

ّد والمننر القائننل هننو وسننلم عليننه الله صلى والنبي أمتننه: " أ
".  خانك من تخن ول ائتمنك من إلى المانة

ً قتننل وسلم: " من عليه الله صلى النبي قال عندما مننن رجل
سننبعين مسيرة من ليوجد ريحها وإن الجنة، ريح يجد لم الذمة، أهل
ًا ًا قتل وسلم: " من عليه الله صلى قال وعندما "، عام معاهدة نفس
اللننه صننلى يكن لم "، ريحها يشم أن الجنة عليه الله حرم حلها بغير
ًا ول والمشركين، الكفار عن يدافع وسلم عليه كننان لهننم،وإنمننا محب

قيمننة علننى أصننحابه يربنني أن يرينند النندين،وكننان هننذا أخلق يظهننر
أنصننف عندما الكافر.. العدو مع ذلك كان ولو بالعهد الوفاء وقدسية

ابنن منن النصنراني الننذمي ذاك عننه اللنه رضني الخطنناب بن عمر
ًا عمننر يكننن لننم العنناص، بننن عمرو المسلم المير ول للكفننار موالينن

ًا والعنندل النصنناف أخلق يحينني كننان المشننركين،وإنمننا عننن مدافع
وسلم.  عليه الله صلى النبي عليه رباه الذي

الكننافرين، الوالنندين إلننى بالحسننان الشننارع أمننر عننندما
مننوالة بنناب مننن يكننن لننم بننالمعروف، النندنيا فنني وبمصنناحبتهما

شننيء، العظيننم النندين هذا أخلق عنهم.. فإحياء والدفاع المشركين
قوم! يا آخر شيء المشركين عن والدفاع

مدينننة على الروم نصارى الجراح ابن عبيدة أبو صالح وعندما
البنناب جهننة مننن عنننوة الولينند ابننن خالنند افتتحهننا قنند وكان دمشق،
الصننلح.. مننن عبينندة أبو أمضاه بما يعلم يكن ولم للمدينة، الشرقي

ّد اء معهنم، صنلحه وأمضنى النصنارى إلنى المديننة عبيندة أبنو ر وف
ًا عننن الدفاع باب من ذلك يعد لهم،ولم أعطاها التي بالكلمة والتزام

أخلق إظهننار بنناب مننن هننو وإنمننا معهننم، التعنناطف ول المشننركين
وكننانت بكاملهننا، مدينننة خسنارة إلننى ذلننك أدى وإن بالعهنند، الوفنناء
ذاتها!  دمشق

بن المطعم كان وسلم:" لو عليه الله صلى النبي قال وعندما
ًا عدي - لطلقتهننم بنندر أسرى - يعني النتنى هؤلء في كلمني ثم حي

ًا "، له ًا أن علم لمننا ولكننن الوثان، وعبادة الشرك على مات مطعم
ٍم أجاره حيث وسلم عليه الله صلى النبي مع جميل صنيع له كان ليا
يكننافئه أن وسننلم عليننه اللننه صننلى النننبي أراد مكة، في الشدة يوم

وسننلم عليننه اللننه صلى النبي قال أجمل.. عندما بصنيع جميله ويرد
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المننة يعلننم أن أراد وإنما حاشاه، المشركين عن يدافع يكن لم ذلك
والحسنننة بنالمعروف، المعننروف ومقابلننة بالجميننل العنتراف خلق

والسيئة..  بالغدر ل بالحسنة،
الدين؟!  هذا من أعظم دين وأي الخلق، هذا يعلو خلق فأي
أردنا الدين، هذا أخلق عظمة على تدلل وإشارات نماذج هذه

التشهير. ل التذكير منها
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