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الملخص
نظرا ألمهية موضوع "الطاغوت" الذي تناوله القرآن الكرمي يف غري موضع يف سورة املكية واملدنية ،فقد رأى الباحث أن
يستنتج مفهوماً قرآنياً هلذا املصطلح ،الذي انتشر استخدامه بني فئات أهل العلم والدعاة ،ووقع الناس يف فهمه بني
اإلفراط والتفريط .ويف حتديد املعىن الدقيق للطاغوت واسقاطات هذا املفهوم ،على أرضية الدعوة والتعامل ،فقد هنضت
أسئلة فرضية هلذا البحث ،ماهو الطاغوت ،وماهي أشكاله ،وماهي غايته من أتباعه وهل تتعدد وسائله ،وما عاقبة
التحاكم إليه ،وقد اقتضت مادة البحث أن أقسمه إىل مبحثني املبحث األول :جتلية مفهوم الطاغوت املبحث الثاين:
غاية الطاغوت ووسائله .خامتة :تتضمن خالصة البحث .وتوضيح أيضا عن أنواع عبادة الطاغوت وعقوبة من عبد
الطاغوت هي عقوبة دنيوية وخسارة مادية ونفسية ،أتباع الطاغوت وعباده هم يف نار جهنم خالدين فيها ،هذا مصريهم
ومآهلم .مث وضح الباحث يف املبحث الثاين :غايات الطاغوت ووسائله :وظيفة الطاغوت وغايته  :وسائل الطاغوت -1
استخدام العلم يف نشر الضالل -2 :احلرب اإلعالمية -3 :أسلوب اخلداع واملراوغة -4 :تنفري الناس من دين اهلل
وأوليائه .وضح الباحث أيضا نتيجة التحاكم بالطاغوت .وبعد هذه اجلولة يف ربوع اآليات الكرميات عن "الطاغوت"،
من أهم النتائج اليت برزت لنا من خالل هذا البحث هي الطاغوت هو كل ذي طغيان على اهلل ،إما بقهر منه امن عبده،
وإما بطاعة من ممن عبده ،إنساناً كان ذلك املعبود أو شيطاناً ،أو وثناً ،أو صنماً ،أو حاكماً بغري ما أنزل اهلل .الطاغوت
اعتدى على سلطان اهلل يف احلاكمية والتشريع والعبادة .أولياء الطاغوت تناهلم عقوبة اهلل-عز وجل-يف الدنيا واآلخرة ،يف
الدنيا شقاء وعناء وذلة وفقدان للطمأنينة ،ويف اآلخرة عذاب يف نار جهنم .وظيفة الطاغوت وغايته يف الدنيا هو إخراج
الناس من نور اإلسالم إىل ظلمات الكفر والتيه والضالل .هنى اهلل-جل يف عاله-الناس أن يتحاكموا إىل شرع الطاغوت
ومنهاجه.
كلمات مفتاحية :الطاغوت ،الضالل ،الشيطان ،فرعون
Abstract
The word thaghut is mentioned in various places of the Quran, both in Meccan and Medinan verses. It is
a term that is commonly used by scholars and preachers in various meanings and connotations ranging
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from a moderate understanding to the extreme interpretation. In this paper, an attempt is made to expound
a detailed understanding of the meaning of the term thaghut in the Quran, its types and implementation
in the field of Islamic propagation as well as its implications. In general, the paper is divided into two
sections. The first part analyses the concept of thaghut while the second part discusses its methods and
purposes. In its findings, the study presents a comprehensive concept of thaghut in the Quran that includes
false deities and those who are against the rules of Allah whether in the form of demon, idol, human or
others. Similarly, it also highlights the various methods and means of spreading false ideology of thaghut
through knowledge, mass media, trickery and others. The various types of thaghut worship are also
explained together with its implications both in this world and in the hereafter.

المقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،احلمد هلل محد أوليائه املخلصني ،والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني ،سيدنا وحبيبنا
وقدوتنا حممد بن عبد اهلل معلم الناس صفاء العقيدة ،وعلى أهله وأصحابه الذين آمنوا باهلل وكفروا بالطاغوت ،وعلى من
سار على دربه واسنت سنته وترسم خطاه إىل يوم الدين ،وبعد :جاء القرآن الكرمي ليقيم حياة مستقيمة ملؤها اخلري
والسعادة ،قوامها توحيد اهلل ،وعمادها اتباع رسول اهلل-صلى اهلل عليه وسلم-جاء القرآن بآيات واضحات تأمر بتوحيده
وبني أهدافه ومراميه وفضح أسراره
وتنزيهه عن الشرك ،وتنهى عن عبادة غريه واتباع الطاغوت ،وحذر القرآن من خطره ن
واالعيبه ،وحث القرآن املسلم على اإلميان باهلل والكفر بالطاغوت حينها يكون املسلم قد متسك بالعروة الوثقى اليت ال
تنفصم عراها .جاء القرآن الكرمي ليبين حقيقة الصراع الدائر بني أولياء اهلل وأولياء الطاغوت ،صراع بني اخلري والشر ،وهو
صراع ال ينتهي ،بدأ منذ أبينا آدم-عليه السالم-مع الطاغوت األول ابليس حني رفض أمر اهلل وعصاه ،وتعهد بنشر
الضالل والفساد بني البشر.
ونظراً ألمهية موضوع "الطاغوت" الذي تناوله القرآن الكرمي يف غري موضع يف سورة املكية واملدنية ،فقد رأى الباحث أن
يستنتج مفهوماً قرآنياً هلذا املصطلح ،الذي انتشر استخدامه بني فئات أهل العلم والدعاة ،ووقع الناس يف فهمه بني
اإلفراط والتفريط .ليساهم يف جتلية أبرز مايتعلق هبذا املفهوم من معان،هلا ارتباط وثيق بقانون التدافع بني احلق والباطل.
ومبيناً يف الوقت ذاته غاية الطاغوت ووسائله ،وطبيعة الصراع بني أهل احلق وأهل الطغيان.
وتكمن مشكلة البحث ،يف حتديد املعىن الدقيق للطاغوت واسقاطات هذا املفهوم ،على أرضية الدعوة والتعامل مع
أطراف قانون التدافع بني احلق والباطل .وبناء على ذلك فقد هنضت أسئلة فرضية هلذا البحث ،ماهو الطاغوت ،وماهي
أشكاله ،وماهي غايته من أتباعه وهل تتعدد وسائله ،وما عاقبة التحاكم إليه؟ وقد اقتضت مادة البحث أن أقسمه إىل
مبحثني مها جتلية مفهوم الطاغوت وغاية الطاغوت ووسائله .وخامتة.
تجلية مفهوم الطاغوت
وللوقوف على مفهوم الطاغوت ،ومدلوالته ،فإنه البد من الوقوف على تعريف معىن الطاغوت ،عند أهل اللغة
واالصطالح .الطاغوت لغة :اجلذر (طَغُ َو) وكذلك (طغى) مثله ،فنقول :طغوت وطغيت طغياناً وطغواناً ،واملعىن :جاوز
القدر وارتفع وغال يف الكفر ،وأطغاه املال :جعله طاغياً ،والطاغية :صيحة العذاب ،والبغي ،والكفر ،والطاغوت :الكهنة
والشياطني .وأصل وزن (الطاغوت) هو :طَغَيوت على فعلوت مث قدمت الياء قبل الغني حمافظة على بقائها ،فصارت
طيغوت على وزن فلعوت مث قلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت طاغوت .والطاغوت كل رأس يف الضالل،
والطاغوت يكون لألصنام ،والطاغوت يكون من اجلن واالنس ،والطاغوت رئيس النصارى ،والطاغية اجلبار العنيد،
والطاغية األمحق املستكرب الظامل ()H1414 .Ibn Manzur
الطاغوت اصطالحاً :نذكر مجلة من أقوال سادتنا علماء األمة يف معىن "الطاغوت" لنصل إىل تعريف جامع نافع-إن
شاء اهلل تعاىل :-اإلمام الطربي-رمحه اهلل تعاىل-قال :الطاغوت كل ذي طغيان على اهلل فعبد من دونه ،إما بقهر منه ملن
عبده ،وإما بطاعة ممن عبده له ،إنساناً كان ذلك املعبود ،أو شيطاناً ،أو وثناً ،أو صنماً ،أو كائناً ما كان من شيء.
( .)2000.Al-Tabariاإلمام ابن قيم اجلوزية-رمحه اهلل-قال :الطاغوت هو ما جتاوز به العبد ح نده من معبود أو متبوع أو
مطاع .)1991. Ibn Al-Qayyim( .اإلمام األلوسي-رمحه اهلل-قال :الطاغوت يطلق على كل باطل من معبود وغريه.
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( .)H1415 .Al-Alusiوذكر عن أقوال يف الطاغوت منها الشيطان والكاهن والساحر وكل ما عبد من دون اهلل ،واألصنام
مث قال :واألوىل أن يقال بعمومه سائر من يطغى .)H1415 .Al-Alusi(.اإلمام الطاهر بن عاشور-رمحه اهلل-قال :وأطلق
لفظ الطاغوت يف القرآن والسنة على القوي يف الكفر أو الظلم ،فأطلق على الصنم وعن مجاعة األصنام وعلى رئيس أهل
الكفر مثل كعب بن األشرف )1984 .Ibn A’syur( .ويعترب ابن عاشور أن لفظة "الطاغوت" ما هي إال من مصطلحات
القرآن .)1984 .Ibn A’syur( .يف جني ذهب اإلمام الشعراوي –رمحه اهلل-إىل التعريف اآليت :الطاغوت يطلق على
املعتدي كثري الطغيان سواء أكان أناساً يعبدون من دون اهلل وهلم تشريعات ،ويأمرون وينهون أم كان الشيطان الذي يغري
الناس ،أم كان حاكماً جباراً خياف الناس شره ،وأي مظهر من تلك املظاهر يعترب طاغوتاً.)H1418 .Al-Sya’rawi( .
أما األستاذ سيد قطب– رمحه اهلل-فقال :الطاغوت هو كل سلطان ال يستمد من سلطان اهلل ،وكل حكم ال يقوم على
شريعة اهلل ،وكل عدوان يتجاوز احلق ،والعدوان على سلطان اهلل وألوهيته وحاكميته هو أشنع العدوان وأشده طغياناً،
وأدخله يف معىن الطاغوت لفظاً ومعىن.) H1412 .Qutub( .

هذه أقوال نفيسة وتعاريف قينمة ،وبعضها يصدق عليها الوصف أكثر منه للتعريف ،فالتعريف البد أن يكون جامعاً مانعاً
لكل مفرداته ،ورأيت أن تعريف اإلمام ابن جرير الطربي-رمحه اهلل-أمجعها وأفضلها ،ولو أضفنا له قيد الرضا من املعبود
يكون أدق وصفاً (كل ما ُعبد من دون اهلل وهو رضي لذلك) فإن سيدنا وحبيبنا عيسى عليه السالم قد ُعبد من دون
اهلل وهو غري راض بذلك .وحىت يستكمل التعريف حده،فإن الباحث يرى أن إضافة سيد قطب رمحه اهلل واملتعلقة،باحلكم
بغري ما أنزل اهلل،هي إضافة هلا قيمتها ،إذ أن األمة اليوم تعاين من استبدال سلطان اله تعاىل بأنظمة وضعية ،أسرف بعض
احلكام حبصانتهم فيها من املساءلة ،حىت زاد طغياهنم وجربوهتم( .الطاغوت :كل ذي طغيان على اهلل فعبد من دون اهلل
وهو راض إما بقهر منه ملن عبده ،وإما بطاعة ممن عبده ،إنساناً كان ذلك املعبود ،أو شيطاناً ،أو وثناً ،أو صنماً ، ،أو
كائناً ما كان من شيء،أو حكم بغري ما أنزل اهلل).
الطاغوت في اآليات القرآنية

الزمر ،والنحل ،والبقرة ،والنساء ،واملائدة ،وأذكر اآليات
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وردت كلمة "الطاغوت" يف القرآن الكرمي مثاين مرات ،يف مخس سور هي :النساء وقد وردت فيها الكلمة ثالث مرات،
وسورة البقرة فقد وردت مرتني ،يف حني وردة مرة واحدة يف املائدة ،والنحل ،والزمر.كما الحظ الباحث اهنا وردت مرتني
يف السور املكية وست مرات يف السور املدنية ،ولعل يف هذه إشارة إىل ظهور صور وأمناط جديدة من الطاغوت ،يف
العهد املدين ناجم عن تراث اليهود ،ودسائس املنافقني ،فكانت احلاجة إىل بيان أولياء الطاغوت اجلدد ،ففي مكة مل
تكن إىل فئة واحدة عبدة للطاغوت هم املشركون ،ويف املدينة كانت الزيادة يف اليهود واملنافقني ،ومثة مالحظة دقيقة ههنا،
أن كلمة الطاغوت جاءت مفردة ،للداللة – واهلل أعلم -أن الطاغوت طريقه واحد وإن تعددت صورته .وقد قاس الباحث
هذا الفهم على ماذهب إليه سيد قطب رمحه اهلل ،يف تفسري مل جاءت كلمة الظلمات بصيغة اجلمع وأفردت كلمة النور،
فقال ( :إن اإلميان نور ..نور واحد يف طبيعته وحقيقته ..وإن الكفر ظلمات ..ظلمات متعددة متنوعة .ولكنها كلها
ظلمات .وما من حقيقة أصدق وال أدق من التعبري عن اإلميان بالنور ،والتعبري عن الكفر بالظلمة) (.)H1412 .Qutub
نظرة إجمالية لآليات
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إ نن اهلل سبحانه وتعاىل قد أقام علينا احلجة يف كيفية التعامل مع الطاغوت ،سواء أكان معناه األصنام أم الشيطان أم كان
يف معناه العام :كل ما يعبد من دون اهلل وهو راض ،أو يتحاكم إليه ،بينها القرآن الكرمي واضحة جلية ،فإن الرباء من
الطاغوت وأتباعه هو سبيل النجاة سيما وأن الرباءة تقتضي التمسك بالعروة الوثقى ،فكلمة التوحيد هي املنجية من درن
الشرك باهلل.
وقد بينت اآليات الكرميات ،أن التحاكم إىل الطاغوت إمنا هو حتاكم يف صورته احلقيقية للشيطان ،فينبغي احلذر فال
هم الشيطان إىل أن حيرف الناس عن التحاكم هلل إىل التحاكم للطاغوت بشىت صوره وأشكاله ،وأن
حكم إال هلل وما ن
عبناد الطاغوت الذين يسمعونه فيطيعون وينقادون له هم يف كل عصر ومصر يسعون دون كلل أو ملل حملاربة دين اهلل
وأولياء اهلل وإن اختلفت مشارب عباد الطاغوت وراياهتم ،إال أهنم يتوحدون يف الكيد هلذا الدين ،لكن هذه الوحدة
وبني أن العافية ألولياء اهلل ،وأن الدائرة على
واالحتاد لن يفلح يف مواجهة أولياء اهلل ،فإن املوىل عز وجل أعطى حكمه ن
أولياء الطاغوت – طال الزمن أو قصر -فاخليبة واخلسران هي النتيجة احلتمية للطاغوت وأوليائه ،وهي خسارة يف الدنيا
وخسارة يف اآلخرة ،والبشرى كل البشرى لكل من كفر بالطاغوت وحاربه ،فهم كما َساهم اهلل أولياءه ،ومن كان اهلل
وليه فال خوف عليه وال هو من احملزونني .هذا صراع مستمر بني أهل احلق وأهل الباطل ،ولكل عدته وجاهزيته ،وهو
مستمر إىل يوم القيامة ،والعاقبة للمتقني .وبعد هذه النظرة اإلمجالية ملعاين اآليات نسوق أسباب النزول لبعض هذه اآليات
حىت نعيش يف كنفها بصورهتا الكاملة ،وننعم بأجوائها احلقيقية اليت نزلت فيها ،وفد عمدنا إىل ترتيب اآليات حسب
التسلسل الزمين لنزول سورها.
أسباب نزول اآليات
َّ ِ
وها َوأَنَابُوا إِ َىل اللَّ ِه َهلُ ُم الْبُ ْشَرى فَبَش ِّْر ِعبَ ِاد) الزمر .17:39 :نزلت يف
اجتَنَبُوا الطَّا ُغ َ
وت أَن يَ ْعبُ ُد َ
يف سورة ن
ين ْ
الزمرَ ( :والذ َ
زيد بن عمر بن نفيل ،وأيب ذر ،وسلمان الفارسي-رضي اهلل عنهم أمجعني-اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها يف جاهليتهم
واتبعوا أحسن ما صار من القول إليهم ،وذكر ذلك احلافظ ابن كثري 1991،أيضاً وأضاف (أن الصحيح أهنا شاملة هلم
ولغريهم ممن اجتنب عبادة األوثان وأناب إىل عبادة الرمحن فهؤالء هم الذين هلم البشرى يف احلياة ويف اآلخرة)( .الَ إِ ْكَراهَ
ِ
وت وي ؤِمن بِاللن ِه فَ َق ِد استمس ِ ِ
ِ
ِيف الدِّي ِن قَد تَّب َّني ُّ ِ
َْ ْ َ َ
الر ْش ُد م َن الْغَ ِّي فَ َم ْن يَ ْك ُف ْر بِالطَّاغُ َ ُ ْ
ََ
ص َام َهلَا َواللنهُ
ك بالْ ُع ْرَوة الْ ُوثْ َق َى الَ انف َ
ََِس ِ
يم) البقرة .256: 2:عن ابن عباس قال :كانت املرأة تكون مقالة فتجعل على نفسها إن عاش هلا ولد أن هتوده
ٌ
يع َعل ٌ
ني
فلما أجليت بنو النضري كان فيهم من أبناء األنصار فقالوا :ال ندع أبناءنا فأنزل اهلل تعاىل (َال إِ ْكَر َاه ِيف الدِّي ِن قَ ْد تَبَ ََّ
الر ْش ُد ِم ْن الغَ ِّي).)1991Ibn Kathir(.
ُّ
ِ
يدو َن أَن يَتَ َحا َك ُمواْ إِ َىل
ويف سورة النساء( :أَ َملْ تَ َر إِ َىل الَّ ِذ
ك يُِر ُ
ك َوَما أُن ِزَل ِمن قَْبل َ
ين يَْز ُع ُمو َن أَن َُّه ْم َآمنُواْ ِبَا أُن ِزَل إِلَْي َ
َ
الطَّا ُغ ِ
ِ
يدا) النساء .60:4 :نزلت يف منافق ويهودي
ضالَالً بَعِ ً
وت َوقَ ْد أ ُِمُرواْ أَن يَ ْك ُفُرواْ بِِه َويُِر ُ
يد الشَّْيطَا ُن أَن يُضلَّ ُه ْم َ
اختصما ،فدعا اليهودي املنافق لالحتكام عند رسول اهلل-صلى اهلل عليه وسلم ،يف حني أن املنافق دعا اليهودي إىل
كعب بن األشرف ،فلما قضى رسول اهلل بينهما رفض املنافق احلكم وقال نتحاكم إىل عمر بن اخلطاب ،فقدما إىل
عمر-رضي اهلل عنه-وأخرباه ما حدث ،فما كان من عمر رضي اهلل عنه إال أن ضرب عنق املنافق وقال :هكذا أقضي
بن مل يرضى بقضاء اهلل ورسوله ،فنزل جربيل-عليه السالم-وأخرب سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم بأن عمر فرق بني
احلق والباطل فسماه رسول اهلل من يومها بالفاروق.)H1415 .Al-Alusi( .
عبادة الطاغوت
سبق يف تعريف الطاغوت أنه كل من ُعبد من دون اهلل ،وهو راض بذلك ،فالطاغوت حمل عبادة السفهاء ،فالطاغوت
اعوهُ إِن َُّه ْم َكانُوا
استَ َخ َّ
ف قَ ْوَمهُ فَأَطَ ُ
حيلل احلرام وحيرم احلالل ويطاع يف ذلك ،وكلما زاد االتباع له طاعة ازداد طغيانه( ،فَ ْ
ِِ
ني) الزخرف .54:43 :الطاغوت اعتدى على سلطان اهلل وألبس نفسه صفات األلوهية ،فإن أطاعه الناس
قَ ْوًما فَاسق َ
ورضوا بذلك فقد عبدوه ،ويقول الشيخ الشعراوي رمحه اهلل1418،ه( :والعبادة إمنا هي طاعة العابد للمعبود فيما أمر به،
وفيما هنى عنه ،والطواغيت هم الذين يزينون هلم الشر والنفاق وأكل السحت).
أنواع عبادة الطاغوت
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عبادة عملية :وتكون يف الركوع والسجود للطاغوت ،كأن يكون بشراًكما كان النمرود ،أو صنماً كما كان هبل والالت،
وعجل بين إسرائيل ،وأتباع بوذا وعبدة الشياطني يف زماننا .عبادة معنوية :وتكون يف طاعة الطاغوت فيما يأمر به من
ويسن القوانني الوضيعة اجلائرة املخالفة لشرع اهلل ،فطاعة الطاغوت واقراره
منكرات وضالل ،فهو حيلل احلرام وحيرم احلالل ن
وعز-عن عبادة غريه-سبحانه-وقد جاء هذا على لسان األنبياء
على جرائمه هي يف حد ذاهتا
جل ن
عبادة .وقد هنى املوىل ِ -ن
ِ
ِ
ت أَ ْن أ َْعبُ َد اللَّهَ ُمُْل ً َّ
ِّين)  ،11:39العبادة هي حق اهلل على العباد ،وال يستحق
واملرسلني قال اهلل تعاىل (قُ ْل إ ِّين أُم ْر ُ
صٍا لهُ الد َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجتَنبُواْ الطَّاغُ َ
وت فَمْن ُهم َّم ْن َه َدى اللنهُ
العبادة غري اهلل ،قال اهلل تعاىلَ ( :ولَ َق ْد بَ َعثْنَا يف ُك ِّل أ َُّمة َّر ُسوالً أَن ْاعبُ ُدواْ اللنهَ َو ْ
ِ
َّت َعلَْي ِه الضَّاللَةُ) النحل .36:16:نعم الدعوة إىل الوحدانية واجتناب الطاغوت جامعة لكل معاين الرسالة
َومْن ُهم َّم ْن َحق ْ
اليت جاء هبا املرسلون ،وهي دعوة واحدة من آدم إىل حممد عليهم أفضل الصالة وأمت السالم.
عقوبة من عبد الطاغوت
أراد القرآن كسر تلك العالقة بني الطاغوت وأوليائه األتباع ،من خالل ما ستؤول إليه األحوال يوم القيامة ،وأن هذه
العالقة ستتحول إىل عداوة وبغضاء وخصومة وبراءة ونكران ،قال اهلل تعاىل( :إِ ْذ تَب َّرأَ الَّ ِذ ِ ِ َّ ِ
ين اتَّبَعُواْ َوَرأ َُواْ
َ
ين اتُّب ُعواْ م َن الذ َ
َ
الْع َذاب وتَ َقطَّع ِِ
اب) البقرة166 :2:
َ َ َ َْ
ت هب ُم األ ْ
َسبَ ُ
هو خطاب وتنبيه وحتذير -أيها الناس :أعلنوا براءتكم من الطواغيت ،من الشياطني واهلوى ،من اجلبابرة واألكاسرة.
وكونوا مع اهلل قبل أن تعض األيادي ندماً يوم القيامة وحينها ال ينفع الندم( .وتربأ املتبوعون من التابعني ،وتقطعت بينهم
الوصل ،اليت كانت يف الدنيا ،ألهنا كانت لغري اهلل ،وعلى غري أمر اهلل ،ومتعلقة بالباطل الذي ال حقيقة له ،فاضمحلت
أعماهلم ،وتالشت أحواهلم ،وتبني هلم أهنم كانوا كاذبني ،وأن أعماهلم اليت يؤملون نفعها وحصول نتيجتها ،انقلبت عليهم
حسرة وندامة ،وأهنم خالدون يف النار ال خيرجون منها أبدا ،فهل بعد هذا اخلسران خسران؟ ذلك بأهنم اتبعوا الباطل،
فعملوا العمل الباطل ورجوا غري مرجو ،وتعلقوا بغري متعلق ،فبطلت األعمال ببطالن متعلقها ،وملا بطلت وقعت احلسرة
با فاهتم من األمل فيها ،فضرهتم غاية الضرر ،وهذا خبالف من تعلق باهلل امللك احلق املبني ،وأخلص العمل لوجهه ،ورجا
نفعه ،فهذا قد وضع احلق يف موضعه ،فكانت أعماله حقا ،لتعلقها باحلق ،ففاز بنتيجة عمله ،ووجد جزاءه عند ربه ،غري
منقطع).)2000 .Al-Sa’adi( .
ولعل الباحث يوجز العقوبات بايأيت:
-1عقوبة دنيوية وخسارة مادية ونفسية ،والقارئ لقصص القرآن وعرب التاريخ يدرك ،دون أدىن مالبسة ،تلك اخلسارة اليت
حلقت بالطواغيت وأتباعهم ،فها هم قوم سيدنا صاحل عليه السالم ،حني اتبعوا تلك الفئة الظاملة اجلائرة ،اتبعوا (أشقاها)
أصر جند فرعون على اتباعه وطاعته
فعمهم العذاب وجنى
ورضوا با فعل من جرم فصاروا أشقياء مثله ،ن
املؤمنون ،وحني ن
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َّ
وت فَمْن ُهم َّم ْن َه َدى
اجتَنبُواْ الطاغُ َ
كانوا معه يف الغرق واهلالك قال تعاىلَ ( :ولََق ْد بَ َعثْ نَا يف ُك ِّل أ َُّمة َّر ُسوالً أَن ْاعبُ ُدواْ اللنهَ َو ْ
ِ
ِ
ِ
َّت َعلَْي ِه الضَّاللَةُ فَ ِسريُواْ ِيف األ َْر ِ
ني) النحل( .36:16 :فَ ِس ُريوا ِيف
اللنهُ َومْن ُهم َّم ْن َحق ْ
ض فَانظُُرواْ َكْي َ
ف َكا َن َعاقبَةُ الْ ُم َك ِّذب َ
ِ
األر ِ
ني) فإنكم سرتون من ذلك العجائب ،فال جتدون مكذبا إال
ض) بأبدانكم وقلوبكم (فَانْظُروا َكْي َ
ف َكا َن َعاقبَةُ الْ ُم َك ِّذبِ َ
ْ
كان عاقبته اهلالك) .)2000 .Al-Sa’adi( .فهذه هي النتيجة احلتمية لعدم اجتناب الطاغوت ،فاألمر سيؤول هبم قطعاً
إىل الضالل فحينها يصبح األتباع عربة للمعترب ،فلينظر األتباع ،أتباع الطاغوت ،يف عاقبة أمثاهلم من أتباع فرعون وهامان
والنمرود وقارون وقوم صاحل عليه السالم وغريهم ،فليس اخلرب كالعيان ،أنتم تسريون سريهتم وحتذون حذوهم فهذا مصريهم
ومآهلم.
-2أتباع الطاغوت وعباده هم يف نار جهنم خالدين فيها ،هذا مصريهم ومآهلم ،قال اهلل تعاىل( :اللنه وِ ُّ َّ ِ
ين َآمنُواْ
ل الذ َ
ِ ُِ َ
ِ
ِ َّ ِ
ِ ِ
اب النَّا ِر
ح
َص
أ
وت ُخيْ ِر ُجونَ ُهم ِّم َن النُّوِر إِ َىل الظُّلُ َمات أ ُْولَئ َ
ين َك َفُرواْ أ َْوليَ ُ
آؤُه ُم الطَّا ُغ ُ
ْ
ك َ ُ
ُخيْ ِر ُجُِهم ِّم َن ِالظُّلُ َمات إ َىل الن ُُّور َوالذ َ
ُه ْم ف َيها َخال ُدو َن) البقرة.257:2 :
العزة-سبحانه-سيجمع
يا أتباع الطاغوت وعباده لن ينفعكم يوم القيامة أن تلقوا بالالئمة على طواغيتكم بل إن رب َّ
ِ ِ ِ
ِ
َّم أَنتُ ْم َهلَا َوارُدو َن) األنبياء:
بينكم وطواغيتكم يف نار جهنم ،قال اهلل تعاىل( :إِنَّ ُك ْم َوَما تَ ْعبُ ُدو َن من ُدون اللَّه َح َ
صُ
ب َج َهن َ
أشر الناس وأكثرهم ضالالً وأوسعهم فسادا يف األرض ،و يذكر من صفاهتم (قُ ْل َه ْل أُنَبِّئُ ُكم
 .98:21ويأيت القرآن ليصف َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ند اللن ِه َمن ل َعنَهُ اللنهُ َوغَض
ب َعلَْيه َو َج َع َل مْن ُه ُم الْقَرَدةَ َو ْ
ك َش ٌّر َّم َكاناً
ك َمثُوبَةً ِع َ
وت أ ُْولَئ َ
بِ َشٍّر ِّمن ذَل َ
اخلَنَازيَر َو َعبَ َد الطاغُ َ
َ
ِ
َضلُّ َعن سواء َّ ِ
َّ
ب َعلَْي ِه)
َوأ َ
السب ِيل) املائدة .60:5 :وليلحظ عباد الطاغوت بن قرنوا من املواصفات ( َم ْن لَ َعنَهُ اللهُ) ( َو َغض َ
ََ
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وت) فأي مكانة حازوها؟ وأي صفات مجعوها؟ هذا املنهج القرآين يف بيان
( َو َج َع َل ِمْن ُه ُم الْ ِقَرَدةَ َو ْ
اخلَنَا ِز َير) ( َو َعبَ َد الطَّا ُغ َ
حال ُعبَّاد الطاغوت وعقوبتهم يف الدنيا واآلخرة ،والقرآن ميسك بزمامهم ويشدهم حنوه ،يبعدهم عن أعداء اهلل وينفرهم
منهم ،خيوفهم بسوء العاقبة ،يناقش عقوهلم ،ويزيل عنهم غبار التبعية ،وصفاقة اهلوى ،وجهالة الرأي ،وغبش النظر ،لعلهم
يتوبون إىل اهلل موالهم احلق ويرجعون.
القرآن حيطم يف نفوس عبَّاد الطاغوت أي ٍ
قيمة وكرامة لطواغيتهم ،ينسفها من جذورها ،يهز أركان نفوسهم وأعمدة
قناعاهتم ليعيدهم إىل الفطرة املستقيمة واإلميان السوي .وعلى اجلانب اآلخر يقف من استجابوا ألمر اهلل واجتنبوا عبادة
الطاغوت ،فما مصريهم وما جزائهم عند رهبم عز وجل.
أسباب الطغيان
أعاد الباحث خالد رمضان أسباب الطغيان يف مقالته املنشورة على موقع مركز تفسري للدراسات القرآنية الطغيان إىل
أسباب داخلية ،تتمثل بالعجب والغرور،والكرب والعلو ،واحلقد واحلسد ،مث ذكر عوامل خارجية هامة متكثت يف :امللك
والسلطة،املال والولد،غفلة الناس عن حقوقهم ،وقبول الظلم.)2016/9/26 http://www.tafsir.net/article/4672?ref=search( .
وما توصل إليه الباحث خالد ،الشك أنه صحيح ،إذ نفسية الطاغوت مركبة من خبائث الصفات ،ورغائب النفس يف
السلطة وقوة ،ولعله كان موفقاً حينما جعل قبول الناس للظامل ،هو من أحد أسباب الطغيان .إذ سكوهتم جرأ الطواغيت
عليهم.
وظيفة الطاغوت وغايته
إن وظيفة الطاغوت وعباده يف هذه الدار الفانية ،إمنا رسم اهلل سبحانه قاعدهتا العامة وخطوطها العريضة يف قوله تعاىل:
ات إِ َىل النُّوِر والَّ ِذين َك َفرواْ أَولِيآؤهم الطَّاغُوت ُخيْ ِرجونَهم ِّمن النُّوِر إِ َىل الظُّلُم ِ
ل الَّ ِذين آمنُواْ ُخيْ ِرجهم ِّمن الظُّلُم ِ
ات
(اللنهُ َوِ ُّ َ َ
َ
ُ ُ ُ َ
ُ ُِ َ ِ َ
ُ َ َ ُ ْ َ ُُ ُ
اب النَّا ِر ُه ْم ف َيها َخال ُدو َن) البقرة .257:2:نعم هي وظيفة واضحة املعامل :إخراج الناس من نور اإلسالم
أ ُْولَئِ َ
كأ ْ
َص َح ُ
وهدى الرمحن إىل ظلمات الكفر وتيه الطغيان يف عملية مستمرة ال حيدها الزمان يف الدنيا ،وهو صراع دائم يرفع رايته
ُعبناد الطاغوت يف كل زمان ومكان ،ويتناقل هذه الراية جيل بعد جيل ،يواجهون املسلمني حبيلهم وحبائلهم ومكرهم
وكيدهم ،ليفتنوهم عن الطريق .وهيهات( .اهلل متوىل شئون املؤمنني وناصرهم ،خيرجهم من ظلمات الشك واحلرية إىل نور
احلق واالطمئنان ،والكافرون باهلل تستوىل عليهم الشياطني ودعاة الشر والضالل ،فهم خيرجوهنم من نور اإلميان الذى
فطروا عليه والذى وضح باألدلة واآليات إىل ظلمات الكفر والفساد ،هؤالء الكافرون هم أهل النار ُملدون فيها).
(.)1995.Lujnah Ulama’ Al-Azhar
قد حاول ذلك منذ زمن عٌبناد يغوث ويعوق ،وجهد يف ذلك فرعون ،وبذل طاقته أبو جهل ،واليوم تطل علينا اجلاهلية
املعاصرة تكمل الدور ومتسك بالراية لتخرج الناس من نور الفضيلة إىل ظلمات الرذيلة  ...من نور اإلميان إىل ظلمات
ِ ِ ِ
الكفر  ..من حكم اهلل إىل حكم الطاغوت  ..يبذلون ما استطاعوا
ليصدوا املسلمني عن السبيل (قُ ْل يَا أ َْه َل الْكتَاب ملَ
ِ
ِ
ٍ
ن) آل عمران99:3:
و
ل
م
ع
ت
ا
م
ع
ل
اف
غ
ب
ه
صدُّو َن َعن َسبِ ِيل اللن ِه َم ْن َآم َن تَْب غُونَ َها ِع َو ًجا َوأَنتُ ْم ُش َه َداء َوَما اللن ُ َ َ َّ َ ْ َ ُ َ
تَ ُ
واملتأمل يف ال ندور الذي يلعبه الطاغوت وعبناده جيد هناك فارقاً بني إرادتني  ..ذلك أن الطاغوت وعبناده يبذلون اجلهد
ليقروا يف واقع احلياة حكم الطاغوت ليكون هو الشرعة واملنهاج ولذلك ترى من ملك السطوة والسيطرة منهم من يأطر
الناس عليها أطراً ،كما تفعل كثري من قوى الطغيان حينما تتدخل يف شؤون املسلمني ،وتفرض سياستها الغامشة ،وتعادي
كل الدعوات ،واحلركات اإلسالمية ،وتنكل باملسلمني بشىت أنواع التنكيل ،لتقف سداً منيعاً امام حكم اهلل ،بل وبلغ هبا
الصلف اليوم أن تتدخل يف مناهج الرتبية اإلسالمية يف كثري من بلدان العامل اإلسالمي ،فتحذف وتضيف ،وتصحح
وتضعف ،وقد وصل هبا األمر مداه إىل أن تعكف على تأليف قرآن جديد يتناسب ومقاييس التدين عندهم ،وليس
ن
العجب منها إمنا العجب ممن يرمتي يف أحضاهنا ملبياً رغباهتا مطيعاً ألوامرها.
أما الطاغوت الذي هو الشيطان فإرادته أبعد من جمرد التحاكم ،إنه يرمي إىل الغاية األَسى عنده واليت من أجلها نذر
ك َوَما
حياته ،وهي أن يرمي من استطاع من البشر يف الكفر باهلل تعاىل (أَ َملْ تَ َر إِ َىل الَّ ِذ
ين يَْز ُع ُمو َن أَن َُّه ْم َآمنُواْ ِبَا أُن ِزَل إِلَْي َ
َ
ِ
يدو َن أَن ي تحا َكمواْ إِ َىل الطَّاغُ ِ
ِ
يدا)
ضالَالً بَعِ ً
وت َوقَ ْد أ ُِمُرواْ أَن يَ ْك ُفُرواْ بِِه َويُِر ُ
ك يُِر ُ
أُن ِزَل ِمن قَ ْبل َ
يد الشَّْيطَا ُن أَن يُضلَّ ُه ْم َ
ََ َ ُ
النساء ،60:4:وأي ضالل أبعد من ضالل الكفر باهلل.
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وسائل الطاغوت
إن معركة الطاغوت مع أولياء اهلل مل تنته ،ذلك أن الطاغوت مائل جبنده وأتباعه إىل أن يشاء اهلل ،وأولياء اهلل راسخون يف
األرض إىل أن يشاء اهلل ،فإذا كانت هذه هي طبيعة الصراع فإن على أولياء اهلل أن يفهموا خصمهم وعدوهم ،ومن أهم
ما جيب التنبه له هو أساليب ووسائل الطاغوت لتحقيق أهدافهم املريضة يف الصد عن سبيل اهلل وغرق أهل اإلميان يف
وحل املعصية والعصيان  ...فقد وردت العديد من الوسائل يف القرآن الكرمي تعرض هلا لنعلم حجم املكر فنتقيه ،وعظيم
التخطيط فنقابلهم بثله وأشد:
.1

استخدام العلم يف نشر الضالل:

ِِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ين
ين أُوتُواْ نَصيبًا ِّم َن الْكتَاب يُ ْؤمنُو َن با ْجلْبت َوالطَّا ُغوت َويَ ُقولُو َن للَّذ َ
وهذا جلي واضح يف ِقول ِاهلل تعاىل( :أَ َملْ تَ َر إ َىل الذ َ
َّ
ين َآمنُواْ َسبِيالً) النساء .51:4:فها هم قد آتاهم اهلل علماً ،وكان من املفرتض أن يعصمهم
َك َفُرواْ َه ُؤالء أ َْه َدى م َن الذ َ
هذا العلم عن الزلل والوقوع يف الشرك ،وأن يكون العلم دافعاً هلم لإلميان ،لكنهم على النقيض من ذلك سخروا علمهم
لإلضالل والصد عن اهلدى ،فلما سألت قريش اليهود :أنتم على علم بالكتاب فأينا احلق ،حنن أم حممد؟ -صلى اهلل
عليه وسلم-كان اجلواب من اليهود-وبال تردد-إنكم أنتم يا عباد الوثن أهدى سبيالً من حممد وصحبه.
ول أَو َمل تَْنظُر إِ َىل ح ِال هؤَال ِء الَّ ِذين أُوتُوا نَ ِ
صيبا ِمن الْكِتَا ِ
ف ُح ِرُموا ِه َدايَتَهُ؟ فَ ُه ْم يُ ْؤِمنُو َن
ك أَيُّ َها َّ
(أَ َملْ يَنْتَ ِه ِع ْل ُم َ
ب َكْي َ
َ َُ
الر ُس ُ ْ ْ
ً
ْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
بِ ِْ ِ
َص ِل ُكتُبِ ِه ْم َويَ ُقولُو َن
صدِّق َ
ني َعلَى الْ ُم ْؤمن َ
صُرو َن أ َْهلَ َها م َن الْ ُم ْش ِرك َ
ني بِنُبُ َّوة أَنْبِيَائهَ ،و َح ِّقيَّة أ ْ
ني الْ ُم َ
اجلْبت َوالطَّا ُغوت َويَْن ُ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ني
َجل ِه ْم َوِيف َشأْهن ْم َو ْ
َي يَ ُقولُو َن :إِ َّن الْ ُم ْش ِرك َ
َي :أل ْ
ين َآمنُوا َسب ًيال ،أ ْ
للَّذي ِن َك َفُروا أ ْ
احل َكايَِة َعْن ُه ْمَ :ه ُؤَالء أ َْه َدى م َن الذ ِ َ
أ َْه َدى وأ َْر َش ُد طَ ِري ًقا ِيف الدِّي ِن ِمن الْم ْؤِمنِ َ َّ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم .)1990 .Ridha(.).
ين اتَّبَ ُعوا ُحمَ َّم ًدا َ
ني الذ َ
َ ُ
َ
 .2احلرب اإلعالمية:
إن وفد يهود املدينة قد ذهب إىل مكة ليعلنها مدوية أن املشركني على حق ،وأن املسلمني على باطل-دون أدىن حرج-
بل عمدوا إىل ترويج تصرحيهم ،وفكرهتم وأقنعوا أهل الكفر هبا ،وما أشبه اليوم بالبارحة ،فأتباع الطاغوت ينشرون ضالهلم
عرب وسائل االعالم الضالة فالفضائيات والصحف واالذاعات واملؤمترات ،تطل علينا بتصريح أو تلميح مفاده أن املسلمني
أهل ضالل وختلف وإرهاب ،وأهنم حمور شر وخطر على البشرية ،والبد من صدهم ووقف م ندهم وحماربتهم!!!
 .3أسلوب اخلداع واملراوغة
ال الَّ ِذين َك َفروا لِلَّ ِذين آمنُوا اتَّبِعوا سبِيلَنَا ولْنَح ِمل خطَايا ُكم وما هم ِحب ِاملِ ِ
اهم ِّمن َش ْي ٍء
َ َ ُ َ َ ْ ْ َ َ ْ ََ ُ َ َ
ني م ْن َخطَايَ ُ
قال اهلل ِتعاىلَ ( :وقَ َ َ ُ
ن) العنكبوت12:29 :
إِن َُّه ْم لَ َكاذبُو َ
إنه اخلداع واملكر واملراوغة ،يستعمله أولياء الطاغوت ،ليسوقوا فكرهتم الضالة ومبدأهم اخلبيث  ..إهنم خيدعون :سنتحمل
عنكم تبعات الكفر ،ووزر األعمال ،وما عليكم سوى اتباع منهجنا يف الكفر والضالل  ..إهنا وعود خادعة  ..إنه مفهوم
احلماية الذي يوهم به أهل الطاغوت الناس .. ،وجتد يف زماننا أن الدول املعادية لإلسالم وأهله تعلن محايتها الدولية،
وحصانتها بل ومتنح جنسيتها ألولئك الكتناب الذين خرجوا عن ضوابط الدين ،وثوابت اإلسالم( .بعد أن ذكر فيما
سلف قسر الكفار للمؤمنني على الكفر ،وإلزامهم إياه باألذى والوعيد -أردف ذلك ذكر دعوهتم إياهم إليه بالرفق واللني
رد مقالتهم ببيان كذهبم ،فإن أحدا
حينا آخر بنحو قوهلم هلم :ال عليكم بذلك من بأس ،إننا حنتمل تبعات ذنوبكم ،مث ن
ال حيمل وزر أحد يوم القيامة ،مث ذكر أن املضلني يتحملون تبعات ضالهلم وإضالهلم ،ويكون هلم العذاب على كال
اجلرمني)1946.Al-Maraghi( .).
.4

تنفري الناس من دين اهلل وأوليائه

هي وسيلة استخدمها أولياء الطاغوت قدمياً وحديثاً ،حياولون تشويه صورة أولياء اهلل ،والدعاة إىل اإلسالم بطرق شىت ..
وها هو حبيبنا املصطفى-صلى اهلل عليه وسلم-وهو سيد الدعاة ،وقائد أولياء اهلل مل يسلم من اهتاماهتم الباطلة ،فوصفوه
ك َوإِ ْذ
بالسحر ،والكهنة ،واجلنون ،سعياً منهم يف إبعاد الناس عم منهج اهللَّْ ( ،حن ُن أ َْعلَ ُم ِبَا يَ ْستَ ِم ُعو َن بِِه إِ ْذ يَ ْستَ ِم ُعو َن إِلَْي َ
ُهم َْجنوى إِ ْذ ي ُق ُ ِ ِ ِ ِ
حورا) اإلسراء47:17 :
َ
ول الظَّال ُمو َن إن تَتَّب ُعو َن إالَّ َر ُجالً َّم ْس ُ ً
ْ َ
ويستمر مسلسل التشويه ،والتنفري ،ليصف الدعاة اليوم باإلرهايب ،أو الظالمي ،أو الرجعي...بل تعدى األمر إىل وصف
اإلسالم هبذه الصفات،وتروجيه على أنه دين الدم والسيف،مع أن التاريخ والواقع يشهدان عكس ذلك،فقد كنا رمحاء إبان
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الفتح،ومعتدلني حني الدعوة (.وال يُعرف يف تاريخ الفتوحات اإلسالمية أهنا أبادت شعوبا كما فعلت أمم أخرى من أجل
إحالل املسلمني مكاهنم ،أو استعبدت شعوبا كما فعل اآلخرون عن طريق الغزو والعدوان وجلبها املستعمرات اجلديدة
وبيعها يف األسواق كما تباع األنعام الستغالهلا أبشع استغالل ،وإمنا كانت الشعوب تسلم عن طواعية ،فمن أىب فإنه
يعيش على دينه كما نرى ذلك يف كثري من بالد العرب وغريها مثل الشام " :سوريا ولبنان واألردن وفلسطني والعراق
ومصر واليهود يف املغرب العريب والسودان " .أما اهلند وبالد فارس واألندلس وغريها فإن الفتح اإلسالمي اعرتف أيضا
باآلخر ومل يرغم أي واحد على الدخول يف اإلسالم ،يف حني عندما انتصر ملوك شبه اجلزيرة النصارى أطبقوا على إبادة
املسلمني وإحراق كتبهم وتراثهم وحتويل مساجدهم إىل كنائس ،إذ مل يبق يف إسبانيا ولو كتاب واحد من ماليني الكتب
اليت ألفها واقتناها ونسخها علماء األندلس ووراقوها ونساخوها . .أما الكتب اليت هي بكتبة اإلسكولاير فهي مغربية
األصل قرصنها قرصان فرنسي وتسلط عليه اإلسبان فجعلوها يف دير اإلسكولاير وقد أتلف جلها باحلرق وغريه!!
)(.اهلراس،د.ت)
إيذاء أولياء اهلل والتنكيل بهم
هو أسلوب يتوارثه الطاغوت وأولياؤه على مدار العصور فأصحاب األخدود مازالوا أعالماً على ذلك ،وسادتنا األنبياء-
ِ َّ ِ
ِ ِ
ني بِغَ ِْري َح ٍّق
عليهم الصالة والسالم-تعرضوا لألذى والقتل ،قال اهلل
ين يَ ْك ُفُرو َن بِآيَات اللنه َويَ ْقتُلُو َن النَّبِيِّ َ
تعاىل( :إ َّن الذ َ
ِ
ِ
ٍ
ين يَأْ ُمُرو َن بِالْ ِق ْس ِط ِم َن الن ِ
َّاس فَبَش ِّْرُهم بِ َع َذاب أَلي ٍم) آل عمران .21:3 :واليوم مازالت أفواج أولياء اهلل تساق
َويَ ْقتُلُو َن الِّذ َ
إىل سجون الطاغوت ،وعلقت رقاهبم على مشانق البغاة.
إهنا أساليب متنوعة ال حيدها حد وال يضبطها ضابط ،فالغاية عندهم تربر كل وسيلة ،واهلدف عندهم جييز كل جرمية
 (...بني هنا ما أعده للرافضني الدخول يف هذا اإلسالم .الذين يقتلون األنبياء ،ويقتلون دعاة احلق .وأمر رسوله عليه
السالم أن يبشر هؤالء بالعذاب األليم ،وحببوط العمل يف الدنيا واآلخرة ،وأهنم ال ناصر هلم .وأول ما ينطبق عليهم هذا،
اليهود ،فهم الذين اجتمعت هلم هذه اخلصال على أقبح ما يكون ،ويدخل يف التهديد كل من كان كذلك .ويفهم من
هذه اآليات أن الكفر بآيات اهلل يرافقه اجلرأة على األنبياء والعلماء ودعاة احلق.)H1415.Hawa(.).
التحاكم إلى الطاغوت
من املدهلمات العظيمة يف تاريخ البشرية ،تنكر البشر خلالقهم ورفضهم لشرعه ومنهاجه  ..رفضوا منهج اهلل وركنوا إىل
منهج الطاغوت ليتحاكموا إليه يف كل شأهنم..حتاكموا إليه وعندهم العلم حبرمة ذلك أو جهلوا به.
نعم ،من البشر من حتاكم إىل الطاغوت وأعرض عن حكم اهلل وهو يعلم أن حكم اهلل فيه صالح الدنيا واآلخرة كما فعل
ِ
يدو َن أَن ي تحا َكمواْ إِ َىل الطَّاغُ ِ
وت
أهل النفاق (أَ َملْ تََر إِ َىل الَّ ِذ
ك يُِر ُ
ك َوَما أُن ِزَل ِمن قَْبل َ
ين يَْزعُ ُمو َن أَن َُّه ْم َآمنُواْ ِبَا أُن ِزَل إِلَْي َ
ََ َ ُ
َ
ِ
يدا) النساء ،60:4:فاملنافقون يعلمون أن التحاكم إىل الطاغوت
ضالَالً بَعِ ً
َوقَ ْد أ ُِمُرواْ أَن يَ ْك ُفُرواْ بِِه َويُِر ُ
يد الشَّْيطَا ُن أَن يُضلَّ ُه ْم َ
يغضب اهلل ورسوله ومع ذلك مضوا فيه ملا حيقق هلم من مكاسب دنيوية زائفة ،وبا يتناسب مع شهواهتم ونزواهتم ،وبا
يتوافق نظرهم املنحرفة وعقوهلم املغلقة .هذا صنف ،وصنف آخر من الناس حتاكم إىل الطاغوت واتبعه جهالً حبقيقته،
وظناً منهم أهنم قد احتموا بركن شديد ،وحصن منيع ،وما علموا أهنم استندوا إىل جدر مائلة وحصون واهية ما تلبث أن
هتوي هبم يف نار جهنم.
مل تكن اآلية هنا لتقف عند خصوص السبب لتقصد كعب بن األشرف ،إمنا هي عامة لكل من أقصى حكم اهلل عند
منصة احلكم وقد أرشدنا اهلل-عز وجل -إىل املنهج الذي نتعامل به مع الطاغوت وهو الكفر به وبنهجه يف لفظة ال
حتتمل املداهنة واملداراة ( َوقَ ْد أ ُِمُروا أَن يَ ْك ُفُروا بِِه) فليس يف هذا األمر أنصاف حلول ،فاعقد مكبك أيها املسلم على
الكفر بالطاغوت واالميان باهلل ،فإن املسلم ال يرضى إال حكم اهلل أن يسود وشريعته أن حتكم.
نتيجة التحاكم بالطاغوت

ِ
فهما
ض َالًال بَعِ ً
يقول الشيخ الشعراوي -رمحه اهلل (:1984،-وخيتم احلق –سبحانه-اآليةَ ( :ويُِر ُ
يد الشَّْيطَا ُن أَن يُضلَّ ُه ْم َ
يدا) ُ
حني يتحاكمان إىل الطاغوت وهو "كعب بن األشرف "(يقصد املنافق واليهودي) وبعد ذلك يقضي ملن ليس له حق،
سيغري مثل هذا احلكم كل من له رغبة يف الظلم أن يظلم ويذهب له ليتحكم إليه! فالضالل البعيد جاء هنا ألن الظلم
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سيتسلسل ،فيكون على القاضي غري العادل وزر كل قضية حيكم هبا بالباطل ،هذا هو (معىن الضالل البعيد) وليت
الضالل يقتصر عليهم ،ولكن الضالل سيكون ممتداً)
الخاتمة
وهكذا ،وبعد هذه اجلولة يف ربوع اآليات الكرميات اليت حتدثت عن "الطاغوت" ،آن لنا أن نسطر أهم النتائج اليت برزت
لنا من خالل هذا البحث:
.1

فعبد وهو راض ،إما بقهر منه امن عبده ،وإما بطاعة من ممن عبده ،إنساناً
الطاغوت هو كل ذي طغيان على اهللُ ،
كان ذلك املعبود أو شيطاناً ،أو وثناً ،أو صنماً ،أو حاكماً بغري ما أنزل اهلل ،أو كائناً ما كان من شيء.
الطاغوت اعتدى على سلطان اهلل يف احلاكمية والتشريع والعبادة ،وعبادة الطاغوت إما عبادة على احلقيقة ،وإما
عبادة بالطاعة واالتباع ،وكالمها جرمية خطرية ،فقد هنى اهلل عز وجل عن عبادة غريه-سبحانه-وأمرنا باجتناب
الطاغوت.

.3

أولياء الطاغوت تناهلم عقوبة اهلل عز وجل يف الدنيا واآلخرة ،يف الدنيا شقاء وعناء وذلة وفقدان للطمأنينة ،ويف
اآلخرة عذاب يف نار جهنم ،وجاء القرآن الكرمي ليحطم يف نفوس عبناد الطاغوت كل قيمة وكرامة ومعىن لطاغوهتم.
وباملقابل فإ نن اهلل تعاىل سيكرم أولياءه ممن آمنوا باهلل وكفروا بالطاغوت فلهم سعادة الدنيا واآلخرة.
وظيفة الطاغوت وغايته يف الدنيا هو إخراج الناس من نور اإلسالم إىل ظلمات الكفر والتيه والضالل ،فالطاغوت
وأذنابه مهنهم نشر الضالل والفساد وإبعاد الناس عن خالقهم وعن التحاكم إىل شرع اهلل ،يف حني جيتهد الطاغوت
جبذب الناس لطاعته والتحاكم لشرعه وقانونه ويستخدم الطاغوت وسائل وأساليب متعددة لتحقيق أهدافه ،وهي
وسائل قائمة على علم واهتمام وختطيط.

.5

هنى اهلل-جل يف عاله-الناس أن يتحاكموا إىل شرع الطاغوت ومنهاجه ،ألن احلاكمية ال تكون إال هلل ،فالتحاكم
إىل شرع غري شرع اهلل حتاكم إىل الطاغوت ،وهذا التحاكم الفاسد جيلب الشقاء للبشرية يف دنياهم ،واخلسران
العظيم يف اآلخرة.

.6

للطاغوت أولياؤه الذين يعملون حتت أمره وطاعته ،والبد ألهل اإلميان أن يقفوا ملواجهة الطاغوت وإحباط أمره،
وبيان ضعفه وتعريته ،وهذا صراع قائم منذ الطاغوت األول إبليس حني رفض أمر ربه للسجود آلدم-عليه السالم-
فهو صراع مستمر متجدد إىل أن يرث اهلل األرض وما عليها ،والبد أن يدرك الناس هنا أن احلق واحد ال يتجزأ
وأن الباطل ظلمات كثرية  ..وهذا الصراع مآله ومنهاه حمسوم ألهل اإلميان وأولياء اهلل ،ولكن املطلوب من أولياء
اهلل التمسك بالكتاب والسنة وعوامل النصر وضمانات الظفر من الوحدة والتماسك وحسن الصلة باهلل.

.7

انقسم الناس يف التعامل مع الطاغوت إىل متطرف غال متشدد وبني متساهل مرتاخ مائع ،وبينهما معتدل وسطي
فجروا واملتساهلون ذابوا حىت
مدرك حلقيقة األمر ،فال إفراط وال تفريط ،وال ميوعة وال غلو ،فاملغالون كفروا حىت ن
ماع مفهوم الطاغوت عندهم ،يف حني أن أهل االعتدال ذهبوا إىل تطهري القلب من غري اهلل والرباءة من حكم
الطاغوت ،وأن اإلصالح إمنا يكون باحلكمة واملوعظة احلسنة مع عدم اإلقرار للطاغوت بظلمه ،باإلضافة إىل حرمة
الدم املسلم ومال املسلم وعرض املسلم.

.8

هذا الطاغوت له أشكال متعددة وألوان متجددة لذا جيدر احلذر منه ،فالشيطان والساحر والكاهن ومدعي علم
الغيب والصنم والوثن ومن يدعي األلوهية لنفسه ،ومن حيكم بغري شرع اهلل  ..هؤالء كلهم طواغيت ادعوا ألنفسهم
حق احلاكمية ،واحلاكمية من خصوصيات األلوهية

.2

.4

هذه بعض النتائج اليت حصلنا عليها من خالل هذا البحث ،والقارئ الكرمي سيجد غريها يف البحث ،فكالم اهلل-عز
وجل-ونظم القرآن فيه من األسرار والدرر املكنونة ،وهي دعوة لقراءة البحث كامالً وعدم االقتصاد على اخلامتة .هذا
العزة-سبحانه-وما كان غري ذلك فمرده البشرية
جهدنا بذلنا فيه ما استطعنا ،فما كان من سداد فهو توفيق من رب ن
القاصرة ،ونسأل اهلل أن جيعلنا من أهل القرآن وخاصته .واحلمد هلل رب العاملني
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