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 ولَا أَنا عاِبد مـا      3 ولَا أَنتم عاِبدونَ ما أَعبد       2 لَا أَعبد ما تعبدونَ      1قُلْ يا أَيها الْكَاِفرونَ     + 

 مدتب4عبا أَعونَ ماِبدع ملَا أَنتو  ِديِن 5د ِليو كُمِدين 6 لَكُم_  
|     |     | 

. صـمد . أحد. مل يكن العرب جيحدون اهللا ولكن كانوا ال يعرفونه حبقيقته اليت وصف ا نفسه             
كانوا يشركون به هذه األصـنام      . وال يعبدونه حق عبادته   ،  فكانوا يشركون به وال يقدرونه حق قدره      

وكانوا يزعمون أن    .. أو يرمزون ا إىل املالئكة    . ن الصاحلني أو العظماء   اليت يرمزون ا إىل أسالفهم م     
، أو ينسون هذا الرمز ويعبدون هذه اآلهلـة       ،  وبني اجلنة نسبا   - سبحانه - وأن بينه ،  املالئكة بنات اهللا  

زمـر  ويف هذه احلالة أو تلك كانوا يتخذوا لتقرم من اهللا كما حكى عنهم القرآن الكرمي يف سورة ال                 
  "  .. ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى:  " قوهلم

وتسخريه للشـمس   ،   ولقد حكى القرآن عنهم أم كانوا يعترفون خبلق اهللا للسماوات واألرض          
ولئن سألتهم من خلق السماوات     :  " وإنزاله املاء من السماء كالذي جاء يف سورة العنكبوت        ،  والقمر

ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا بـه   "  ..  " ليقولن اهللاواألرض وسخر الشمس والقمر     
  "  .. األرض من بعد موا ليقولن اهللا
 . اخل .. اللهم: ويف دعائهم كانوا يقولون. وتاهللا. واهللا:  ويف إميام كانوا يقولون

هم تقاليدهم   ولكنهم مع إميام باهللا كان هذا الشرك يفسد عليهم تصورهم كما كان يفسد علي             
حىت ليقتضي هـذا    . فيجعلون لآلهلة املدعاة نصيبا يف زرعهم وأنعامهم ونصيبا يف أوالدهم         ،  وشعائرهم

وجعلوا هللا مما   :  " ويف هذا يقول القرآن الكرمي عنهم يف سورة األنعام        . النصيب أحيانا التضحية بأبنائهم   
فما كان لشركائهم فال    . وهذا لشركائنا  - بزعمهم - فقالوا هذا هللا  . ذرأ من احلرث واألنعام نصيبا    

وكذلك زيـن لكـثري مـن       ! ساء ما حيكمون  . وما كان هللا فهو يصل إىل شركائهم      . يصل إىل اهللا  
فـذرهم  ، ولو شاء اهللا ما فعلوه، وليلبسوا عليهم دينهم، املشركني قتل أوالدهم شركاؤهم لريدوهم    

وأنعام حرمـت    - بزعمهم - إال من نشاء  هذه أنعام وحرث حجر ال يطعمها       : وقالوا. وما يفترون 
مـا يف   : وقالوا،  سيجزيهم مبا كانوا يفترون   . وأنعام ال يذكرون اسم اهللا عليها افتراء عليه       ،  ظهورها

سيجزيهم . وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء     ،  وحمرم على أزواجنا  ،  بطون هذه األنعام خالصة لذكورنا    
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وحرموا مـا رزقهـم اهللا      . والدهم سفها بغري علم   قد خسر الذين قتلوا أ    . وصفهم إنه حكيم عليم   
 .  " )1(قد ضلوا وما كانوا مهتدين . افتراء على اهللا

الذين كـانوا يعيشـون     ،  وأم أهدى من أهل الكتاب    ،   وكانوا يعتقدون أم على دين إبراهيم     
عيسى ابن  :  يقولون والنصارى كانوا . عزير ابن اهللا  : ألن اليهود كانوا يقولون   ،  معهم يف اجلزيرة العربية   

فكـانوا يعـدون     - بزعمهم - بينما هم كانوا يعبدون املالئكة واجلن على اعتبار قرابتهم من اهللا          . اهللا
وكلـه   .. ألن نسبة املالئكة إىل اهللا ونسبة اجلن كذلك أقرب من نسبة عزير وعيسى            . أنفسهم أهدى 

 ! هدى وأقوم طريقاولكنهم هم كانوا حيسبون أنفسهم أ. وليس يف الشرك خيار. شرك
حنن علـى ديـن     : قالوا - عليه السالم  - إن دينه هو دين إبراهيم    : يقول ع    فلما جاءهم حممد  

ويف الوقت ذاته راحـوا حيـاولون مـع         ! ؟  إبراهيم فما حاجتنا إذن إىل ترك ما حنن عليه واتباع حممد          
وأن ! أن يسجدوا هم إلهله   وعرضوا عليه أن يسجد آلهلتهم مقابل       ؛  خطة وسطا بينهم وبينه    ع   الرسول

 ! وله فيهم وعليهم ما يشترط، يسكت عن عيب آهلتهم وعبادم
لعل هذا كان يشعرهم أن      .. واعترافهم باهللا مع عبادة آهلة أخرى معه      ،   ولعل اختالط تصورام  

، الطريـق وااللتقاء يف منتصف    ،  بقسمة البلد بلدين  ،  ميكن التفاهم عليها  ،  املسافة بينهم وبني حممد قريبة    
 ! مع بعض الترضيات الشخصية

ومنـهج  ،  واملفاصلة احلامسة بني عبادة وعبادة    ،  وقطع الطريق على احملاولة   ،   وحلسم هذه الشبهة  
وـذا  . وـذا التوكيـد   . ذا اجلزم . نزلت هذه السورة   .. وطريق وطريق ،  وتصور وتصور ،  ومنهج
، وتقيم املعامل واضحة  ،  ا بني التوحيد والشرك   وتقطع كل مساومة وتفرق ائي    ،  لتنهي كل قول  . التكرار

 : ال تقبل املساومة واجلدل يف قليل وال كثري
، وال أنا عابد ما عبدمت    ،  وال أنتم عابدون ما أعبد    ،  ال أعبد ما تعبدون   . قل يا أيها الكافرون    " 

  " . لكم دينكم ويل دين. وال أنتم عابدون ما أعبد
  .. بكل أساليب النفي واجلزم والتوكيد. كيد بعد توكيدوتو. وجزم بعد جزم.  نفي بعد نفي

ليس حملمد فيه   . فهو األمر اإلهلي احلاسم املوحي بأن أمر هذه العقيدة أمر اهللا وحده            "  .. قل " 
 . احلاكم الذي ال راد حلكمه، إمنا هو اهللا اآلمر الذي ال مرد ألمره. شيء

                                                 
 . 1222 – 1217 يراجع تفسري هذه اآليات يف سورة األنعام اجلزء الثامن ص )1(
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، إم ليسوا علـى ديـن      .. ووصفهم بصفتهم ،  همناداهم حبقيقت  "  .. قل يا أيها الكافرون    " 
  .. فال التقاء إذن بينك وبينهم يف طريق. وليسوا مبؤمنني وإمنا هم كافرون

 ! حبقيقة االنفصال الذي ال يرجى معه اتصال،  وهكذا يوحي مطلع السورة وافتتاح اخلطاب
  .. ودكمومعبودي غري معب، فعباديت غري عبادتكم "  .. ال أعبد ما تعبدون " 
 . ومعبودكم غري معبودي، فعبادتكم غري عباديت " وال أنتم عابدون ما أعبد " 
توكيد للفقرة األوىل يف صيغة اجلملة اإلمسية وهي أدل على ثبات            "  .. وال أنا عابد ما عبدمت     " 

 . الصفة واستمرارها
وال ،  ال تبقي مظنة وال شبهة    كي  . تكرار لتوكيد الفقرة الثانية    "  .. وال أنتم عابدون ما أعبد     " 

 ! جمال ملظنة أو شبهة بعد هذا التوكيد املكرر بكل وسائل التكرار والتوكيد
|     |     | 

واالنفصال الذي ال   ،  واالختالف الذي ال تشابه فيه    ،  مث إمجال حلقيقة االفتراق الذي ال التقاء فيه       
 : والتمييز الذي ال اختالط فيه، اتصال فيه
 ! ! ! وال معرب وال جسر وال طريق، أنا هنا وأنتم هناك "  .. لكم دينكم ويل دين " 

  .. ومتيز واضح دقيق،  مفاصلة كاملة شاملة
|     |     | 

الذي يسـتحيل   ،   ولقد كانت هذه املفاصلة ضرورية إليضاح معامل االختالف اجلوهري الكامل         
، وحقيقة املنهج ،  وأصل التصور ،   يف جوهر االعتقاد   االختالف. معه اللقاء على شيء يف منتصف الطريق      

 . وطبيعة الطريق
مـع   - التوحيد منهج يتجه باإلنسان    .. وال يلتقيان  .. والشرك منهج آخر  ،   إن التوحيد منهج  

، عقيدتـه وشـريعته   ،  وحيدد اجلهة اليت يتلقى منها اإلنسان     . إىل اهللا وحده ال شريك له      - الوجود كله 
هذه اجلهة اليت يتلقى املؤمن     . وتصوراته كلها عن احلياة وعن الوجود     ،  آدابه وأخالقه و،  وقيمه وموازينه 

غري متلبسة بالشرك يف    . ومن مث تقوم احلياة كلها على هذا األساس       . اهللا وحده بال شريك   ،  عنها هي اهللا  
  .. وهي تسري .. أية صورة من صوره الظاهرة واخلفية
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  .. وضرورية للمدعوين.  للداعية وهذه املفاصلة ذا الوضوح ضرورية
وخباصة يف اجلماعات اليت عرفت العقيدة من قبل        ،   إن تصورات اجلاهلية تتلبس بتصورات اإلميان     

وهذه اجلماعات هي أعصى اجلماعات على اإلميان يف صورته اـردة مـن الغـبش               . مث احنرفت عنها  
ذلك أا تظن بنفسها اهلدى يف      . عقيدة أصال أعصى من اجلماعات اليت ال تعرف ال      . وااللتواء واالحنراف 

قد يغري  ،  واختالط عقائدها وأعماهلا وخلط الصاحل بالفاسد فيها      ! الوقت الذي تتعقد احنرافاا وتتلوى    
وهذا اإلغراء يف    .. الداعية نفسه باألمل يف اجتذاا إذا أقر اجلانب الصاحل وحاول تعديل اجلانب الفاسد            

 ! منتهى اخلطورة
والسبيل هو اخلروج عن اجلاهليـة      . والفارق بينهما بعيد  . واإلسالم إسالم ،  جلاهلية جاهلية  إن ا 

 . هو االنسالخ من اجلاهلية بكل ما فيها واهلجرة إىل اإلسالم بكل ما فيه. جبملتها إىل اإلسالم جبملته
را ومنـهجا   تصو:  وأول خطوة يف الطريق هي متيز الداعية وشعوره باالنعزال التام عن اجلاهلية           

واالنفصال الذي يستحيل معه التعاون إال      . االنعزال الذي ال يسمح بااللتقاء يف منتصف الطريق       . وعمال
 . إذا انتقل أهل اجلاهلية من جاهليتهم بكليتهم إىل اإلسالم

مهما تزيـت اجلاهليـة بـزي        .. وال التقاء يف منتصف الطريق    . وال أنصاف حلول  .  ال ترقيع 
 ! ت هذا العنوانأو ادع، اإلسالم

هلـم  . شعوره بأنه شيء آخر غري هؤالء     .  ومتيز هذه الصورة يف شعور الداعية هو حجر األساس        
ووظيفتـه أن   . ال ميلك أن يسايرهم خطوة واحدة يف طريقهم       . هلم طريقهم وله طريقه   ،  دينهم وله دينه  

 ! بال مداهنة وال نزول عن قليل من دينه أو كثري، يسريهم يف طريقه هو
  "  .. لكم دينكم ويل دين ..  " واحلسم الصريح، واملفاصلة التامة، وإال فهي الرباءة الكاملة 

ما أحوجهم   ..  وما أحوج الداعني إىل اإلسالم اليوم إىل هذه الرباءة وهذه املفاصلة وهذا احلسم            
ـ     ،  إىل الشعور بأم ينشئون اإلسالم من جديد يف بيئة جاهلية منحرفة           م أن عرفـوا    ويف أناس سـبق هل

وأنه ليس هنـاك أنصـاف       "  .. فقست قلوم وكثري منهم فاسقون     " مث طال عليهم األمد   ،  العقيدة
إمنا هـي الـدعوة إىل       .. وال ترقيع مناهج  ،  وال إصالح عيوب  ،  وال التقاء يف منتصف الطريق    ،  حلول

لكم دينكم   ..  " ن اجلاهلية والتميز الكامل ع  . الدعوة بني اجلاهلية  ،  اإلسالم كالدعوة إليه أول ما كان     
كلها  .. وعقيدته وشريعته ،  التوحيد اخلالص الذي يتلقى تصوراته وقيمه     : وهذا هو ديين   "  .. ويل دين 
 . يف كل نواحي احلياة والسلوك .. كلها .. دون شريك .. من اهللا
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والـدعوة إىل     ..سيبقى الغبش وتبقى املداهنة ويبقى اللبس ويبقى الترقيع       .  وبغري هذه املفاصلة  
إا ال تقوم إال على احلسـم والصـراحة         . اإلسالم ال تقوم على هذه األسس املدخولة الواهنة الضعيفة        

  .. . والشجاعة والوضوح
  "  .. لكم دينكم ويل دين:  "  وهذا هو طريق الدعوة األول
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 عك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله   بتجريد التوحيد، والرباءة من الشر دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

مبلة اخلليلني حممد وإبراهيم عليهمـا   دعوة إىل إظهار التوحيد، بإعالن أوثق عرى اإلميان، والصدع |
 .الرباءة من الشرك وأهله السالم، وإظهار مواالة التوحيد وأهله ، وإبداء

باللسان والسنان، إلخراج العباد من عبادة       ل الطواغيت  دعوة إىل حتقيق التوحيد جبهاد الطواغيت ك       |
 .املناهج والقوانني واألديان إىل عدل ونور اإلسالم العباد إىل عبادة رب العباد، ومن جور

من معينه الصايف، وكسر صنمية علماء احلكومات، بنبذ تقليد األحبار           دعوة إىل طلب العلم الشرعي     |
 ...  ، ولبسوا على املسلمنيأفسدوا الدين  والرهبان الذين

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

 كل ارمني على اختالف مللهم وحنلـهم        دعوة إىل البصرية يف الواقع، وإىل استبانة سبيل ارمني،         |
 _ ِني وسبحانَ اللَِّه وما أَنا ِمن الْمشِرِكنيهِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعقُلْ  +

األصعدة للجهاد يف سبيل اهللا، والسـعي يف قتـال الطواغيـت             دعوة إىل اإلعداد اجلاد على كافة      |
 . لتحرير املسلمني وديارهم من قيد أسرهم واحتالهلم وأنصارهم واليهود وأحالفهم

بدين اهللا، الذين ال يضرهم من خالفهم وال مـن           هرة القائمة الطائفة الظا   ودعوة إىل اللحاق بركب    |
 .يأيت أمر اهللا خذهلم حىت
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