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 مفهوم التقليد: المبحث األول 
 التقليد في اللغة واالصطالح: المطلب األول

 التقليد في اللغة: أوالا 
 :منها كثرية، معان على اللغة يف ويأيت. املفتوحة الالم بتضعيف "قّلد "الرباعي للفعل مصدر التقليد

 .1"والعمامة كاللفافة به وحييط الشيء على يشتمل ملا اسم" وهي القالدة، ومنه. بالشيء حييط ما أي :اإلحاطة-1
قلِّد   فكأن

ُ
 .بالعنق القالدة حتيط كما به، حتيط عنقه، يف قالدة قلده، ممن اكتسبه ما جيعل امل

 .إياها ومحَّله فكرته املقلِّد ألزم فاملقلَّد 2"إياه ألزمه األمر قلده: "يقال :اإللزام -2
 بني اوبنتتُ  التقليد، حمل هي اليت واألفكار فالعادات.3"يتناوبونه :املاء يتقالدون وهم: "الزخمشري قال : التناوب -3

 .جيل إىل جيل من وتنتقل األجيال،
 .تأمل وال نظر وال تفكري غري من فعله مثل ويفعل يقلده، من حياكي فاملقلد .4تفكري غري من واالتباع احملاكاة -4
ُق لَّدُ  فيكون  5".سبق قد أنه ليعرف شيًئا يُقلَّد السابق اخليل من املقلَّد"  :السبق -5

 من وعمله بفكرته سبق قد امل
ُق لَّدُ  يقلده،

قلِّدُ  سِابٌق، فامل
ُ
 .مسبوق وامل

 : ثالثة أركان له التقليد أن سبق مما يتبني
 .واألمر الفكرة صاحب وهو مفعول، اسم :املقلَّد 1-
ُق لَّدُ  بهِ  جاء ما بتنفيذ يقوم الذي وهو فاعل، اسم :املقلِّد 2-

 .امل
ُق لِّدُ  حُياكيه الذي املعنوي أو املادي األمر وهو :التقليد موضوع 3-

ُق لَّدُ  ِمن   امل
 .امل

قلَّد بني عالقة هناك أن اللغوية، املعاين من ونفهم
ُ
ُق لِّد، امل

 به، يقوده املقلِّد عنق يف شيًئا املقلَّد جيعل أن على تقوم وامل
 .غريه من حُياكيه أن لإلنسان ميكن ،أداء نوع والتقليد. وموضوعه التقليد مادة هو الشيء وهذا
 االصطالح في التقليد: ثانياا 

عددادات وتقاليددد ، مددا تناولدده أهدل االجتمدداع مدن تمدداع والددذي يهمندا يف هددذه الدراسدةاالجأهدل التقليدد يتناولدده أهدل الفقدده و 
 :منها تعريفات، عدة االصطالح يف التقليد لكلمة ورد وقد. توارثها الناس فرادى ومجاعاتسلبية وسلوكات 

                                                           
 )367 /3)منظور العرب، البن لسان: ، ويراجع)9/76) القاموس، للزبيدي، جواهر من العروس تاج -1

 )5/116)، والعني للفراهيدي )3/376)السابق  املرجع - 2
 )375)البالغة، للزخمشري، أساس - 3
 )527) الوسيط، إبراهيم مصطفى، املعجم :يراجع - 4
 (.3/376)منظور العرب، البن لسان - 5
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 يف وتأمل نظر غري من فيه للحقيقة معتقًدا يفعل، أو يقول فيما غريه اإلنسان اتباع عن عبارة التقليد: "اجلرجاينقال 
 .6"دليل وال حجة بال الغري قول قبول عن عنقه، وعبارة يف قالدة فعله أو الغري قول جعل املِّتبع هذا كأن الدليل،

 رأيه يف إليه توصل ما على واالعتماد االختصاص ذوي من الغري قول قبول هو: "الكرباسي صاحل وعرفه الشيخ
 .7"عليها اعتمد اليت والرباهني األدلة عن سؤال غري من العلمي،

 من – متحيص وال وعي وال إدراك غري من – نياملسلم بعض سلكه ما :للمسلم بالنسبة األعمى بالتقليد واملقصود"
 االعتقاد يف اإلنتاج، وأشكال واألخالق، السلوك وأمناط احلياة ألوان شىت يف هبم، والتشبه منهم، واألخذ الكفار، اتباع

 للعقيدة اعتبار غري من والتشريع، والنظم والثقافة والفن واألدب واالقتصاد والسياسة والفلسفة والفكر والتصور
 .8"األصيل اإلسالمي للمنهج إلزام غري ومن الفاضلة، واألخالق اإلسالمية والشريعة

 :اآليت بيان ميكن هذه التعريفات، ومن
 .قلَّده من رأي على فيها املقلِّد دماعتُ  اليت املسألة يف املقلَّد من علًما أقل املقلِّد 1-
 .االختصاص أهل من ليس من بقول القبول ذلك من فخرج ختصاص،اال صاحب قول قبول الواجب 2-

 يسمى فال واملذاهب العلم وأصحاب واإلمجاع والسنة بالكتاب األخذ أما الغري، بقول األخذ هو التقليد إن -3
 .واجتهاده رأيه الغري قول من املراد فيكون اتباع، هو وإمنا تقليًدا

 . األدلة يف له نظر ال الذي املقلِّد العاميّ  من يتأتى إمنا وهذا الدليل، معرفة عدم مع إال يكون ال التقليد -4
 للشخصية تضييع فيه عدالة، وال بعلم يوصف ال من فتقليد والعدالة، بالعلم يتصف ملن يكون أن جيب التقليد -5

   .السلبية الناحية من يقلده من شخص يف هلا وإذابة
األلفاظ ذات الصلة: المطلب الثاني  

وردت فيه كلمتان  ، إال إنهالتقليد مل ترد يف القرآن الكرميقبل البدء يف هذا املطلب، ال بد من التنبيه على أن كلمة 
  .10ومقاليد  9القالئد: جتتمعان معها يف األصل اللغوي ومها

                                                           
 )777)، ويراجع الوسيط يف الفقه اإلسالمي، للزحيلي، )99)التعريفات، للجرجاين  - 6
 اإلسالمي للدراسات اإلشعاع مركز موقع ." الديين؟ املصطلح يف التقليد معىن ما .بعنوان النت على مقال .صاحل الكرباسي، - 7

  http://www.islam4u.com\a\mojib-show.php?rid 503 اإللكرتوين املوقع على .اإلسالمية والبحوث
 )57) التقليد والتبعية وأثرمها يف كيان األمة اإلسالمية، لناصر العقل- 8
  [96، 2:سورة املائدة ]: يراجع - 9

 [.12: ، وسورة الشورى 73:سورة الزمر]: يراجع - 10
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د يقوم بفعل فاملقلِّ ذا يدل على شيء من الضعف واخلوف؛ وه 11.والقالئد تدل على ما يعلق يف العنق طلبا  لألمن
ومنها  12.املفاتيح: أما املقاليد فتأيت مبعاٍن متقاربة منها .ا خوفًا ممن يقلدهالتقليد إما لضعفه يف احلجة والعلم ، وإم

فاملقلَّد بيده مفاتيح األمور اليت يكون فيها التقليد، وهبا يستطيع أن يقود املقلِّد  14.ومنها ما حييط بالشيء 13.اخلزائن
 :يأيت ما الكرمي، القرآن يف ووردت التقليد، كلمةاليت هلا صلة ب كلماتال ومن .يريدإىل الذي 

ومن  15"وقد يستعار يف الدين والعقل والفعل. أن يقفو املتَِّبع أثر املتَّب ع بالسعي يف طريقه: "واألصل فيه: االتباع-1
 {ِإنَّا ُكنَّا ل ُكْم تد بد ًعا  {: سبحانه ومن الثاين قوله 16[67:طه] { ف أ تْدبد ع ُهْم ِفْرع ْوُن ِِبُُنوِدهِ  {: سبحانه اهلل األول قول

 .17[21:إبراهيم]

ْرًها  {: تعاىلاهلل قال . وتأيت مبعىن االنقياد وقبول األوامر واالستسالم: الطاعة -2 [ 11:فصلت] {اْئِتي ا ط ْوًعا أ ْو ك 
 18[21:حممد] {ط اع ٌة و قد ْوٌل م ْعُروٌف  {: وقال سبحانه

و ِإنَّا  {: تعاىل اهلل قولعند  الطربي قال .الطريقة على والسري املنهج اتباع مبعىن االهتداء كلمة وترد :االهتداء -3
 .19"منهاجهم على متبعون هلم"[ 22:الزخرف ] {ع ل ى آث ارِِهْم ُمْهت ُدون  

[:" 23:الزخرف] {و ِإنَّا ع ل ى آث ارِِهْم ُمْقت ُدون  {: عند اآلية قال البقاعي. مبعىن ركوب السنن وتأيت: االقتداء -4
 21.باملثل والعمل األثر اتباع مبعىن وتأيت 20"له الزمون طريقهم سنن راكبون مقتدون أي مستنون، أي

                                                           
 .)53\7)وروح املعاين ، األلوسي  )477\9)الطربي جامع البيان : يراجع - 11
. )169\15) واجلامع ألحكام القران للقرطيب  )321\21)وجامع البيان للطربي  )99\3)الصحاح  للجوهري : يراجع  - 12

 .)112\6) وتفسري القرآن العظيم البن كثري 
 .)6/194)و زاد املسري البن اجلوزي )5/29)واحملرر الوجيز البن عطية  )5/29)مقاييس اللغة ، البن فارس : يراجع - 13
 .)13/27)والتفسري القرآين للقرآن، للخطيب،  )412-411)املفردات للراغب األصفهاين : يراجع - 14
 .)75)نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر، البن اجلوزي،  - 15
 .)3/369)يراجع معاين القرآن للزجاج  - 16
 .)4/179)، ونظم الدرر، للبقاعي، )2/515)يراجع الكشاف للزخمشري  - 17
 )5/3114)ويف ظالل القرآن لسيد قطب  )3/49)ومدارك التنزيل للنسفي  )5/391)النكت والعيون للماوردي : يراجع - 18
 .)25/176)التحرير والتنوير، البن عاشور، : ، ويراجع)21/575)جامع البيان، للطربي،  - 19
 .)6/29)نظم الدرر، للبقاعي، - 20
 )7/357)والتحرير والتنوير البن عاشور  )11/529)جامع البيان للطربي : يراجع - 21
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ُلوُه ش اِهٌد ِمْنُه  {: تعاىل اهلل قال. ويكون تارة باجلسم وتارة بالقراءة او تدبر املعىن. تأيت مبعىن االتباع: التلو -5  {و يد تدْ
   22.والتالوة ختتص باتباع كتب اهلل املنزلة. أي يقتدي به ويعمل مبوجب قوله[ 16:هود]
... ماثله: وأشبه الشيُء الشيء  :" قال ابن منظور  23".املماثلة واحملاكاة والتقليد:" ترد هذه الكلمة مبعىن: التشبه -6

ن ا  {: سبحانه اهلليقول  .24"واحد منهما صاحبهأشبه كل : تبهاوتشابه الشيئان واش : أي {ِإنَّ اْلبد ق ر  ت ش اب ه  ع ل يدْ
  25". تشاكل علينا يف أسناهنا وألواهنا"

ثُّل املسلم" :والتشبه اصطالحاً  أو عبادهتم، أو أخالقهم، أو فيما خيتصون فيه من عادات، بالكافر يف عقائدهم، هو مت 
وهذا يظهر أن 27".ه ما كان يرجع إىل غريه، ومل يكن قائمًا بنفسهاملتشابِ "و .26"األشكالخضوعه هلم بشكل من  أو

 .ه من غريه، فهو متصف بصفة النقصناقص، يكمل نقص املتشبه
ُر ِمْن ش ْكِلِه أ ْزو اٌج  { :تعاىل اهلل قال 28.من الشكل وهو الشبيه، ويطلق على املثل والنظري والضرب: املشاكلة -7 و آخ 
   29".الذي بني املتماثلني يف الطريقة وهو يف احلقيقة األنس... مثله يف اهليئة وتعاطي الفعل:" أي[ 57:ص] {

هلا أثر نفسي يظهر على املقلِّد، فتجده يألف من قلده ويأنس به، وينعكس هذا على جوارحه، فلسانه  ومشاكلة الغري
 .يدافع عمن قلده، وجوارحه األخرى تفعل فعله

و م ث ُل الَِّذين  ك ف ُروا  { :سبحانه اهلل يقول  30".املشاهبة لغريه يف معىن من املعاين أي معىن كان" يطلق على: املثل -8
اًء  ُع ِإالَّ ُدع اًء و نِد  ث ِل الَِّذي يد ْنِعُق مب ا ال  ي ْسم  لبهائم اليت ينعق يف التقليد مماثل ل فالكافر املنهمك[ 161:البقرة]{ك م 

  .النداء فهم حتسنال الصوت وال تعرف مغزاه، و  عليها فتسمع
 أسباب التقليد: المبحث الثاني

 :   أسباب التقليد ميكن إمجاهلا يف مطالب أربعة، على النحو اآليت

                                                           
 .)12/44)، وتفسري املنار، لرشيد رضا، )3/131)، وأنوار التنزيل، للبيضاوي، (65)املفردات، للراغب األصفهاين، : يراجع - 22
 .)6)من تشبه بقوم فهو منهم، لناصر العقل، - 23
 .)593\13)لسان العرب، البن منظور، - 24
 .)73\1)حبر العلوم، للسمرقندي،  - 25
 .)59\1)التشبه بالكفار، لعثمان الدوكلي،التدابري الواقية من  - 26
 .       )61\7.)مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، لنشوان اليمين - 27
واجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب .  )511\4)واحملرر الوجيز، البن عطية، . )133\29)جامع البيان، للطربي: يراجع - 28

(19\322( . 
 .)472.) هايناملفردات، للراغب األصف - 29
 .)659. )املرجع السابق - 30
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 الجهل :المطلب األول
 وقد حدثنا  .وتشريعات ضالة ،من عقائد فاسدة ليهما يلقى إاجلاهل يستقبل ف ؛التقليد عندما ينتشر اجلهل، ينتشر

 :، وهيبأمور يكون اجلهل فيها سبباً للتقليد القرآن الكرمي
 التوحيد بحقيقة الجهل :أوالا 
 بنو فهاهم. فعبدوا غريه املنعم عليهم؛ وحقيقة والربوبية، األلوهية حقيقة جهلوا أناس عن الكرمي القرآن حتدث   

مبعجزة فلق البحر، وإغراق فرعون وقومه على مرأى من  عهد حديثو وهم - السالم عليه موسى من يطلبون إسرائيل
 { :الذي هو اجلهل تقليدهم سبحانه مبيناً سبب اهللفقال  .األصنام لعبدة تقليًدا صنًما، إهلًا هلم أن جيعل –أبصارهم 

ُْم آهِل ٌة ق ال  ِإنَُّكْم و ج او ْزن ا بِب يِن ِإْسر ائِيل  اْلب ْحر  ف أ تد ْوا ع ل ى قد ْوٍم يد ْعُكُفون  ع ل ى أ ْصن اٍم  ا هل  ًا ك م  ُْم ق اُلوا ي ا ُموس ى اْجع ْل ل ن ا ِإهل  هل 
 .31التوحيدحقيقة  واجهلألهنم فوصفهم اهلل باجلهل على أمت وجه، [ 137:األعراف] { قد ْوٌم جت ْه ُلون  

 فقد .للكفار كما أنواط ذات جيعل هلم أن وسلم عليه اهلل صلى الرسول من األعراب جهال هطلب بذلك ما هٌ يوشب
 وكان" :الق .حنني إىل وسلم اهلل عليه صلى اهلل رسول مع مكة عن خرجوا أهنم الليثي واقد أيب عن أمحد اإلمام روى

: قال .عظيمة خضراء بسدرة فمررنا :قال. ذات أنواط هلا يقال أسلحتهم هبا ويعلقون عندها يعكفون سدرة للكفار
 قوم قال كما بيده نفسي والذي قلتم :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسولفقال  أنواط، ذات لنا اجعل اهلل يا رسول فقلنا

ُْم آهِل ٌة  { :موسى ا هل  ًا ك م   32.سنة سنة قبلكم كان من سنن لرتكنب ،نٌ ن  سُ ل   إهنا {ق اُلوا ي ا ُموس ى اْجع ْل ل ن ا ِإهل 
مستنني  يف عبادهتا اآهلتهم، اليت هرعو  يعبد أن وسلم عليه اهلل صلى اهلل نيب من يطلبون مكة كفار وجدنا كذلك

باجلهل،  والوصف الشدة فيه رًدا املشركني على يرد أن وسلم عليه اهلل صلى للنيب اإلهلي األمر فكان بآبائهم دون علم
ر  اللَِّه ت ْأُمُروينِّ أ ْعُبُد أ يدُّه ا اجلْ اِهُلون  {: سبحانه اهللفقال   فساد، و فكان جهلهم باهلل تعاىل .[74:الزمر]{ُقْل أ فد غ يدْ

وها حنن نرى اليوم عبادة املادة من دون اهلل تعاىل من قبل بعض  .سرائيلعبادة األصنام يضاهي جهل بين إبجهلهم 
 .كل شيء  ة غالبية أهلهالذي صارت املادة يف حيا أبناء األمة استجابة لطلب الغرب

 .آلبائه واألضرحة فعبدها تقليًدا بالقبور فافتنت ومستحقها، ومدلوهلا العبادة حبقيقة ن صفته اجلهليف البشرية م   د  جِ ووُ 
 لكلب كانت ودأما . بعد العرب يف نوح قوم يف كانت اليت األوثان صارت: "قال عنهما اهلل رضي عباس ابن عن

 فكانت يعوق وأما سبأ، عندف باجلو  غطيف لبين مث ملراد فكانت يغوث وأما هلذيل، كانت سواع وأما ،اجلندل بدومة
 إىل الشيطان أوحى فلما هلكوا نوح قوم من صاحلني رجال أمساء ،الكالع ذي آلل حلمري فكانت نسر وأما ،هلمدان

                                                           
 )111-9/119)وتفسري املنار، حملمد رضا،  )9/41)روح املعاين، لأللوسي،: يراجع - 31
 اجلنة يف ختريج ظالل: يراجع .األلباين وصححه )227-37/225. ))21796)رقم احلديث حنبل، البن أمحد، اإلمام مسند - 32

 )1/31) ،)67)احلديث لأللباين، رقم السنة،
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 أولئك هلك إذا حىت تعبد فلم .ففعلوا ومسوها بأمسائهم أنصابًا، جيلسون كانوا اليت جمالسهم إىل انصبوا أن قومهم
 .اجلهل وانتشار العلم ونسخ الصاحلني هالك بعد إال تعبد مل فهي .33"عبدت العلم وتنسخ

واألمم والشعوب عندما يغشاها اجلهل ويندس بني صفوفها املشعوذون واملبطلون؛ فإن التقاليد الباطلة واألخالق 
بالقبور ليه تقليد السابقني يف التمسح إواليوم نرى من سرى  .34ل اليهم، ويبتعدون عن ضياء احلقالفاحشة تتسل

 .مةوتقديسها من جهلة األ
 أن جهلهم من  فكان الولد، إليه فنسبوا منهم، علم بغري وبنات بنني تعاىل هلل اختلقوا أن الكفار جهل من وبلغ   

و ق ال ِت اْليد ُهوُد ُعز يْدٌر اْبُن اللَِّه و ق ال ِت  {ابن اهلل، يف قوهلم املسيح اهلل، وكان مثلهم النصارى  إىل اليهود عزيراً  نسبت
تعاىل  -ويشبههم الكفار يف قوهلم املالئكة بنات اهلل [.39:التوبة] {النَّص ار ى اْلم ِسيُح اْبُن اللَِّه ذ ِلك  قد ْوهُلُْم بِأ فْدو اِهِهْم 

ل ق ُهْم و خ ر ُقوا ل ُه ب ِنني  و بد ن اٍت ِبغ رْيِ  و ج ع ُلوا { :فقال اهلل فيهم ويف أمثاهلم -اهلل عن ذلك علوًا كبرياً  لِلَِّه ُشر ك اء  اجلِْنَّ و خ 
 [.199: األنعام] {ِعْلٍم ُسْبح ان ُه و تد ع اىل  ع مَّا ي ِصُفون  

 اهلل، من دون منهم عبادته طالًبا الدمهاء، بعقول يستخف من القوم علية من وحديثًا قدميًا البشرية يف ُوجد ولقد   
ف اْست خ فَّ  { :قال اهلل تعاىل عن فرعون وقومه فقد. نفسه حبقيقة جهله ومن بل وجل، عز ربه حبقيقة جهله من وهذا

ملعرفة، ويلقون يف فالطغاة يعزلون اجلماهري عن كل سبل ا[. 54:الزخرف]{ قد ْوم ُه ف أ ط اُعوُه ِإندَُّهْم ك انُوا قد ْوًما ف اِسِقني  
ون من املؤثرات حىت تنطبع نفوسهم  هبذه املؤثرات املصطنعة؛ وهبذا يسهل استخفافهم، ويلني ُروعهم ما يشاء

 35. قيادهم، فيقودوهنم ذات اليمني وذات الشمال وهم مطمئنون
 سبًبا هبذا الطريق، فجهله كان اجلاهل هو اهلل، مبيزان نيزِ  وال اهلل، حببل ميسك وال طريق، على يستقيم ال الذيإن    
 حقائق األمة جهلت فلقد .سلوك الكثريين يف األمر جلًيا يرى اليوم، زماننا يف والناظر. استجهله ملن انقياده سهولة يف

بطاعة  املستكربين؛ فذلوا أنفسهم يد يف طوًعا وحده، فصاروا اهلل الرزق بيد أن حقيقة منها وجل، عز اهلل عن كثرية
 ظًنا ،تهموثقافغري املسلمني ، وأذلوا شعوهبم بأن مارسوا عليهم عقيدة الذي يف غالبيته كفر من أقرضهم من الغرب

 .!!شربوا اوم طعموا مام طاعته تركوا وأهنم لو الرزق، يكون خالهلم من أنه منهم
 الجهل بحقيقة النبوة: اا ثاني

فأخذت األقوام تطلب  ،عذابالان با، وأنه مكلف بالبال  وليس اإلتيهبالنيب املبعوث إن األقوام الكافرة جهلت رسالة 
مر وهذا األمر تكرر على . من أنبيائها أن تأتيها بالعذاب واملعجزات، ومل يكن هذا من أجل االهتداء، بل عناداً 

                                                           
  .)63/ 7)البخاري،  صحيح - 33
 .)47-46) فقه السرية النبوية، للبوطي،: يراجع - 34
     )5/3194)يف ظالل القرآن، لسيد قطب،: يراجع - 35
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لُِّمن ا اللَُّه أ  {: فوصف اهلل جهلهم بقوله يقة النبوةالقرون، بسبب جهل األقوام حبق ْو ت ْأتِين ا و ق ال  الَِّذين  ال  يد ْعل ُمون  ل ْوال  يُك 
ِلك  ق ال  الَِّذين  ِمْن قد ْبِلِهْم ِمْثل  قد ْوهلِِْم ت ش ابد ه ْت قُدُلوبُدُهْم ق ْد بد يدَّنَّا اآْلي اِت لِق ْوٍم يُ   [.117:البقرة] {وِقُنون  آي ٌة ك ذ 

و ِإْذ { :يؤمنوا، فقال سبحانه عنهم الم أن يروا اهلل جهرة كيعلى موسى عليه الس -جلهلهم -فبنو إسرائيل اشرتطوا
هل وطلب اخلوارق، ومثلهم كان مشركو مكة يف اجل [.55:البقرة]{قُدْلُتْم ي ا ُموس ى ل ْن نُدْؤِمن  ل ك  ح ىتَّ ند ر ى اللَّه  ج ْهر ةً 

ِئك  { :فقال سبحانه ن ا اْلم ال   وملا جهلت علية [.21:الفرقان] {ُة أ ْو ند ر ى ر بدَّن او ق ال  الَِّذين  ال  يد ْرُجون  لِق اء ن ا ل ْوال  أُْنزِل  ع ل يدْ
ا، فطلبوا من ربْ سهم اجللوس مع ضعفاء املؤمنني كِ فُ ندْ أ  بني الناس وهو التقوى؛ أنفت  لاألقوام ميزان اهلل تعاىل يف التفاض

و ي ا قد ْوِم ال  أ ْسأ ُلُكْم { :بحانه عن قوم نوح عليه السالمس اهللفقال . همعليهم السالم االنفصال يف اجمللس عن األنبياء
ْم و ل كِ  ُقو ر هبِِّ  [.29:هود] {ينِّ أ ر اُكْم قد ْوًما جت ْه ُلون  ع ل ْيِه م ااًل ِإْن أ ْجرِي  ِإالَّ ع ل ى اللَِّه و م ا أ ن ا ِبط ارِِد الَِّذين  آم ُنوا ِإندَُّهْم ُمال 

سوى جملس الضعفاء  صلى اهلل عليه وسلم أن جيعل هلم جملساً وتبع قوم نوح صناديد مكة حينما طلبوا من الرسول    
و ال  ت ْطُرِد الَِّذين   { :ه الرباين للرسول صلى اهلل عليه وسلم يف رفض الطلبيفجاء التوج .الداعني رهبم غدوا وعشيا

ُه م ا ع ل ْيك  ِمْن ِحس   اِة و اْلع ِشيِّ يُرِيُدون  و ْجه  اهِبِْم ِمْن ش ْيٍء و م ا ِمْن ِحس اِبك  ع ل ْيِهْم ِمْن ش ْيٍء ي ْدُعون  ر بدَُّهْم بِاْلغ د 
 [.52:األنعام]{فد ت ْطُرد ُهْم فد ت ُكون  ِمن  الظَّاِلِمني  

 :بحقيقة التشريع الجهل :ثالثا
 التشريع وجدنا القرآن الكرمي ينعىفمن حيث  .القرآن الكرمي ال يصم املقلد باجلهل فقط، بل ويصم املتبوع كذلكو 

فقال . يعقلون شيئا وال يهتدون ، هؤالء اآلباء الذين العلى املقلد الذي يتبع آباءه الذين شرعوا له مامل يأذن به اهلل
ن ا ع ل ْيِه آب اء ن ا أ و ل ْو ك ان  { :سبحانه اهلل ُُم اتَِّبُعوا م ا أ نْدز ل  اللَُّه ق اُلوا ب ْل ند تَِّبُع م ا أ ْلف يدْ ْيًئا و ال   و ِإذ ا ِقيل  هل  آب اُؤُهْم ال  يد ْعِقُلون  ش 

 .أن ينازع وهذه اآلية سبقتها آيتان تتحدثان عن حق اهلل يف التشريع الذي جيب أن يطبق ال[. 169:البقرة]{يد ْهت ُدون  
اخلالق املالك الرازق؛ ومن حقه وهو يعلم من خلق، ويعلم ما يصلح اخللق ويفسده أن يضع التشريع  هو إن اهلل تعاىل

وجهلوا حقيقة أنفسهم وقلة علمهم وجهلوا  ر حقيقة علم اهلل،اوملا جهل الكف. الذي يصلح خلقه وال يفسدهم
فالنزاع بني الرسل والدعاة من جهة، . هللوأخذوا يشرعون مامل يأذن به ا، ذهبوا ينازعون اهلل هذا احلق حقيقة الكون

 اهلل قال ،حول قضية الربوبية، فأهل الكفر يعرتفون هلل بالربوبية -يف األغلب األعم -من جهة أخرى، مل يكن وأقوامهم
ل ق  السَّم او اِت و اأْل ْرض  ل يد ُقوُلنَّ خ ل ق ُهنَّ اْلع زِيُز { :تعاىل ولكنه كان حول من ، [9:الزخرف]{اْلع ِليمُ و ل ِئْن س أ ْلتد ُهْم م ْن خ 

 .دائماً  فوجدنا حكم الطاغوت وتشريعاته، ينازع حكم اهلل تعاىل. تكون له السلطة واحلاكمية
 ، تقليداً 36موا على أنفسهم بعض ما أحل اهلل من نساء وطعام ونومر أن حي -رضي اهلل عنهم -وأراد بعض الصحابة   

ي ا { :إياهم عن ذلك فكان قول اهلل تعاىل ناهياً إىل اهلل تعاىل، قرىب  منهم أن ذلك فيه زيادة لرهبانية النصارى، ظناً 

                                                           
36

 .(297)للواحدي،. أسباب نزول القرآن: اجعر ي - 



9 
 

فسمى اهلل [. 76:املائدة]{ْلُمْعت ِدين  أ يدُّه ا الَِّذين  آم ُنوا ال  حُت رُِّموا ط يِّب اِت م ا أ ح لَّ اللَُّه ل ُكْم و ال  تد ْعت ُدوا ِإنَّ اللَّه  ال  حيُِبُّ ا
وحتل ما  حترم ما يصلحها،و  هي املشرعة من دون اهلل، ما أحل اعتداء، فهو اعتداء من حيث جعل النفس حترمي تعاىل

 .وهذا ال يكون إال من جاهل يفسدها،
واليوم جهل كثري من املسلمني من له احلق يف التشريع؛ فقصروا فهمهم لإلسالم على عبادات تقام، ويستفتونه يف    

 .، فلم يعد االستفتاء فيها لإلسالم، بل للدساتري الوضعيةأو نكاح، أما النظم العامةلباس أو شراب 
اجلهل من أسباب االرمتاء يف أحضان احلضارة الغربية، فمن فسد تصوره عن اإلسالم وأحكامه، وتارخيه ومدنيته و    

وهذا ماثل يف  37.فار  العقيدة والعلملكل فكرة  ال أخالقية ألنه وحضارته، ال بد أن يتأثر بكل غزو فكري، وينقاد 
متربجة تربج اجلاهلية  عاريةة أمر دينها خرجت االجتماعية حينما سفهت املرأياة حياة املسلمني اليوم، ففي تقليد احل

جاهلية اجملال ويف [. 33:األحزاب]{ و ال  تد بد رَّْجن  تد بد رُّج  اجلْ اِهِليَِّة اأْلُوىل  { :الذي ينهى اهلل عنه بقوله ،األوىل
ويف جمال احلكم، قلد . للفكر الرأمسايل الغريب االقتصادي، جند الكثري من املسلمني يتعاملون بالربا، واالستغالل تقليداً 

وهذا كله جلهلهم . من بيده مقاليد املسلمني الغرب يف تطبيق التشريع العلماين، متخذين تشريع اهلل وراءهم ظهرياً 
 . حل، وجلهلهم حبقيقة التشريع الوضعي الضارافع الصحبقيقة تشريع اهلل النا

 اتباع الهوى: المطلب الثاني
 :أمهها رأمو يكون يف و  ،اتباع اهلوى مذموم يف كتاب اهلل  تعاىل

 اتبهاتباع الهوى في الش: أوال
التشريع الرباين  شبهة الغلو والشرك، واحلكم بغري ما أنزل اهلل، واستبدال: اتباع اهلوى يكون يف شبهات كثرية منها

هم يف الغلو يف أما اتباع اهلوى يف شبهة الغلو، فقد هنى اهلل تعاىل أهل الكتاب عن اتباع أسالف. بالتشريع الوضعي
أ ْهو اء  قد ْوٍم ق ْد ُقْل ي ا أ ْهل  اْلِكت اِب ال  تد ْغُلوا يف ِديِنُكْم غ يدْر  احلْ قِّ و ال  تد تَِّبُعوا { :سبحانه اهللفقال  ،عيسى عليه السالم

ِثريًا و ض   وجاءت الشبهة من أن الذين عبدوا مع اهلل غريه،  [. 66:املائدة]{لُّوا ع ْن س و اِء السَِّبيلِ ض لُّوا ِمْن قد ْبُل و أ ض لُّوا ك 
اء من ألهو  غلو النصارى يف عيسى عليه السالم تبعاً من  وقريب 38.كانوا يرون أن احلق يف اختاذ آهلة مع اهلل تعاىل

 :تعاىل اهلل قال. ادة األصنامضل قبلهم وأضل، وجدنا كذلك متبعي األهواء من كفار مكة قلدوا آباءهم يف عب
ت  و اْلُعزَّى { ُر و ل ُه اأْلُنْدث ى  *و م ن اة  الثَّالِث ة  اأْلُْخر ى  *أ فد ر أ يْدُتُم الالَّ ٌة ِضيز ى  *أ ل ُكُم الذَّك  ِإْن ِهي  ِإالَّ أ مْس اٌء  *تِْلك  ِإًذا ِقْسم 

 [.23-19:النجم]  {ى اأْل نْدُفسُ مس َّْيُتُموه ا أ نْدُتْم و آب اؤُُكْم م ا أ نْدز ل  اللَُّه هِب ا ِمْن ُسْلط اٍن ِإْن يد تَِّبُعون  ِإالَّ الظَّنَّ و م ا تد ْهو  
                                                           

 .)113-111)والتبعية، لناصر العقل، والتقليد . )195)التحديات، لعبد اهلل علوانالشباب املسلم يف مواجهة : يراجع - 37
 .)23/96. )مفاتيح الغيب، للرازي: يراجع  - 38
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: روي الطربي عن سعيد قالي. اهوصاحب اهلوى متقلب يف عبادته، واختيار معبوده، فيتنقل بني معبوداته حسب هو 
من الدهر، فإذا وجدوا ما هو أحسن منه طرحوا األول وعبدوا  تعبد العزى، وهو حجر أبيض، حيناً كانت قريش "

 .39"{أ فد ر أ ْيت  م ِن اختَّ ذ  ِإهل  ُه ه و اُه  {فأنزل اهلل اآلخر، 

اُد { :خاطب موسى عليه السالم بقوله د عن اتباع احلق، فاهلل عز وجلواتباع اهلوى سبب يف الص إنَّ السَّاع ة  آتِي ٌة أ ك 
ا لُِتْجز ى ُكلُّ ند ْفٍس مب ا ت ْسع ى  [. 17-15: طه] {ف ال  ي ُصدَّنَّك  ع ندْه ا م ْن ال  يُدْؤِمُن هِب ا و اتدَّب ع  ه و اُه فد تد ْرد ى .أُْخِفيه 

اتباعاً  تشابه كفار مكة مع قوم موسى عليه السالم يف ترك احلق صلى اهلل عليه وسلم مبيناً  اً وخاطب نبينا حممد
أ ض لُّ ممَِّن اتدَّب ع  ف ِإْن ملْ  ي ْست ِجيُبوا ل ك  ف اْعل ْم أ منَّ ا يد تَِّبُعون  أ ْهو اء ُهْم و م ْن {: سبحانه اهللألهوائهم فقال 

 [.59:القصص]{ه و اه
اجلاهلون يف عبادهتم لتلك اآلهلة الباطلة، إال الظنون الكاذبة، وإال ما  ما يتبع هؤالء" :يقول صاحب التفسري الوسيط

ووجد يف املسلمني فرق غالت يف الرجال 40".تشتهيه أنفسهم األمارة بالسوء، وتقليد لآلباء بدون تفكر أو تدبر
ومنها بعض الشيعة الذين غلوا يف آل البيت واحلسن واحلسني  -مضاهاة لليهود والنصارى -هلواها والعقائد اتباعاً 

 .واألئمة، حىت رفعوهم إىل درجة النبوة، بل ومنهم من رفع األئمة فوق مرتبة النبوة
و م ا ل ُكْم أ الَّ ت ْأُكُلوا ممَّا  {: يقول اهلل عز وجل. بهة التشريعكان يف شكذلك  وكما كان اتباع اهلوى يف شبهة العقائد،  

ِثريًا ل ُيِضلُّون  بِأ ْهو ائِِهْم بِغ رْيِ ِعْلٍم ِإنَّ ر بَّك   ذُِكر  اْسُم اللَِّه ع ل ْيِه و ق ْد ف صَّل  ل ُكْم م ا ح رَّم  ع ل ْيُكْم ِإالَّ م ا اْضطُرِْرمُتْ إِل ْيِه و ِإنَّ ك 
يتة أن ما ذبح اإلنسان فحالل، وما قتل اهلل فحرام، وشبهة الكفار يف حتليل امل[. 119:األنعام]{و  أ ْعل ُم بِاْلُمْعت ِدين  هُ 

وكان من تشريع كفار مكة تالعبهم  .41-بزعمهم-)امليتة)فال بد من حتليل ما قتل اهلل ! فهل اإلنسان أحسن من اهلل؟
ِإمنَّ ا النَِّسيُء زِي اد ٌة يف اْلُكْفِر ُيض لُّ بِِه الَِّذين  ك ف ُروا حيُِلُّون ُه ع اًما و حُي رُِّمون ُه  { :عنهمتعاىل يف األشهر احلرم، كما أخربنا اهلل 

ة  م ا ح رَّم  اللَُّه فد ُيِحلُّوا م ا ح رَّ  . وكانت العرب متتنع من الغارات يف هذه األشهر 42[36:التوبة]{م  اللَّهُ ع اًما لِيُدو اِطُئوا ِعدَّ
وهذا . نها غريهامبداًل خذوا حيلون هذه األشهر وحيرمون أ -ثالثة أشهر متتالية -كان ترك القتال يطول هذه املدة  فلما

                                                           
 .)22/67)جامع البيان، للطربي،  - 39
 .)/14)لطنطاوي، ا حممد سيد التفسري الوسيط، - 40

 (.12/79)جامع البيان، للطربي،  - 41
 .القعدة وذو احلجة وحمرم، وواحد فرد وهو رجبثالث سرد وهي ذو : واألشهر احلرم اليت حرمها اهلل تعاىل أربعة - 42
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، يشابه فعل صلى اهلل عليه وسلمالرسول  هم، وتكذيبكفار مكةلفعل الهذا و  .ألهوائهم التحليل والتحرمي كان تبعاً 
ا {: عنهم اهللقال فقد . حريفل والتاليهود من قبل يف التبدي ِلم  ِمْن بد ْعِد م و اِضِعِه يد ُقوُلون  ِإْن أُوتِيُتْم ه ذ  حُي رُِّفون  اْلك 

ُروا ف ُخُذوُه و ِإْن ملْ  تُدْؤتد ْوهُ  د غرّيوا حكم الزاين احملصن من الرجم إىل اجللد والتحميم وهذا تبعاً قف[ 41:املائدة]{ف اْحذ 
 .القوم إذا زنوا اليت كرب عليها رجم عليةسهم فُ ندْ أ   هلوى

 يهود وأن حيكم ألشرافهم على خصومهمالولقد خاطب اهلل تعاىل نبيه صلى اهلل عليه وسلم حمذراً إياه من اتباع اهواء 
ْرُهْم أ ْن يد ْفِتُنوك  ع ْن بد ْعِض {: بغري حق ند ُهْم مب ا أ نْدز ل  اللَُّه و ال  تد تَِّبْع أ ْهو اء ُهْم و اْحذ  م ا أ نْدز ل  اللَُّه وأ ِن اْحُكْم بد يدْ

م اهلل تعاىل يف واليوم نرى تبديل حك. والتحذير الرباين للنيب صلى اهلل عليه وسلم، حتذير ألمته[. 49:املائدة]{إِل ْيك  
أدىن ذي هو يل حكم اهلل تعاىل واستبدلوا اليف تعط والغرب العلماين ، فتشابه حكام املسلمني باليهودعاملنا اإلسالمي
. له السجن بدل قطع اليد من ضعفاء القوم فاحلدود معطلة، إذ السارق .هموا بالرجعيةتَّ ال يدُ كي  ؛بالذي هو خري

والقصاص معطل، فالقاتل عمدًا يسجن، ويقتل غريه . وشارب اخلمر ال جلد عليه. والزانيان بالرضا ال عقوبة عليهما
 .كم به على الضعيف دون الشريفوالقانون حيُْ . من أقربائه ثأراً، كما هو احلال يف اجلاهلية األوىل

  اتباع الهوى في الشهوات: ثانيا

زُيِّن  لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّه و اِت ِمن  النِّس اِء و اْلب ِنني   {: حب الناس للشهوات، فقال سبحانهبني اهلل تعاىل يف كتابه العزيز 
ومن الناس من حيبها حباً [. 14:آل عمران]{خلْ ْيِل اْلُمس وَّم ِة و اأْل نْدع اِم و احلْ ْرثِ و اْلق ن اِطرِي اْلُمق ْنط ر ِة ِمن  الذَّه ِب و اْلِفضَِّة و ا

  .مجاً، ويتبع هواه يف حبها لدرجة هالكه من حيث ال يشعر، فيعميه حبها عن اتباع احلق، وتكون له إهلاً يعبد
اهلوى إما للعادة والنسب كاتباع اآلباء وإما للرئاسة  فهذا االتباع والتقليد الذي ذمه اهلل هو اتباع :" يقول ابن تيمية

 . 43"كاتباع األكابر والسادة واملتكربين فهذا مثل تقليد الرجل ألبيه أو سيده أو ذي سلطانه
 :ووجدنا آيات كثرية تتحدث عن اتباع اهلوى يف كثري من الشهوات منها

 الكربياء بسبباتباع اهلوى  )1)
عن اتباع الصراط املستقيم ومن اتبع هواه يف هذا اخللق واستكرب، وجد نفسه معانداً  إن خلق الكربياء، خلق يعمي

: سبحانه عن بين إسرائيل اهلل د، فقالجد هذا األمر يف األمم واألفراولقد وُ . للحق، صادًا عن سبيل اهلل تعاىل
اء ُكْم ر ُسوٌل مب ا ال  تد ْهو ى أ نْدُفُسُكُم { فبنوا إسرائيل [. 76:البقرة]{بْدُتْم و ف رِيًقا تد ْقتُدُلون  اْست ْكبد ْرمُتْ فد ف رِيًقا ك ذَّ أ ف ُكلَّم ا ج 

                                                           
 .)29/17)جمموع الفتاوى، البن تيمية،  - 43
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فعل فرعون وقومه حينما أنكروا  وفعلهم هذا مثل. استكربوا عن مساع احلق واتباع الرسل، فقتلوا فريقاً منهم وكذبوا فريقاً 
 سهمفُ ندْ أ  ف[. 14:النمل]{وا هِب ا و اْستد يدْق ن تدْه ا أ نْدُفُسُهْم ظُْلًما و ُعُلوًّا و ج ح دُ  {: تعاىل عنهم، إذ قال اهلل احلق ظلمًا وعلواً 

من دون اهلل، وقومه اتبعوه  أيقنت احلق، ولكنهم رفضوه تكرباً، ففرعون استكرب عن احلق تبعاً هلوى نفسه يف جعلها إهلاً 
] {و اْست ْكبد ر  ُهو  و ُجُنوُدُه يف اأْل ْرِض ِبغ رْيِ احلْ قِّ  {: فصدق قول اهلل عز وجل فيهمعبادة له من دون اهلل تعاىل، 

أيب  -جنده ماثال يف هذات واألمر. فكانت صفة االستكبار ماثلة يف بين إسرائيل ويف فرعون وجنوده[. 39: القصص
وذلك أنه طاف بالبيت ذات [. " 23:اجلاثية] {أ فد ر أ ْيت  م ِن اختَّ ذ  ِإهل  ُه ه و اُه  { :الذي نزل فيه قول اهلل تعاىل_ جهل

! قواهلل إين ألعلم أنه لصاد: ليلة ومعه الوليد بن املغرية، فتحدث يف شأن النيب صلى اهلل عليه وسلم، فقال أبو جهل
يا أبا عبد مشس، كنا نسميه يف صباه الصادق األمني؛ فلما مت عقله وكمل : ؟ قالوما دلك على ذلك! مه: فقال له
تتحدث عين : قال! فما مينعك أن تصدقه وتؤمن به: قال! واهلل إين ألعلم أنه لصادق!! نسميه الكاذب اخلائنرشده، 

ت م  ع ل ى مس ِْعِه  {فنزلت. ، والالت والعزى ان اتبعته ابداً اتبعت يتيم أيب طالب من أجل كسرة بنات قريش أين قد و خ 
عن سبيل اهلل  اً هلواه، وصد على احلق، إال أنه كذبه اتباعاً سلم  عليه و صلى اهللفأبو جهل أيقن أن حممداً  .44{ و قد ْلِبهِ 

 واليوم نرى هذا األمر ماثاًل يف كثري من أهل الكربياء استنكافاً . تعاىل كربياء من نفسه، وبقي هبذا مقلدًا لدين آبائه
 . عن احلق، واتباعاً ملا سبق

 باع اهلوى يف العمل خبالف ما يعلمات )2)
ذه النعمة بأن يؤدي حق اهلل اهلل تعاىل اإلنسان مامل يعلم، واألصل يف اإلنسان أن يشكر اهلل تعاىل على هعلم    

ولقد ذكر اهلل تعاىل . اتبع هواه، فعندها قال أو عمل خالف ما يعلم إال أن هناك ممن تعلم حىت إذا صار عاملاً  .فيها
ا ف أ تْدبد ع ُه الشَّْيط اُن ف ك ان  ِمن  و اْتُل  { :هذا الصنف يف كتابه العزيز فقال ن اُه آي اتِن ا ف اْنس ل خ  ِمندْه  ع ل ْيِهْم ند ب أ  الَِّذي آتد يدْ

ْلِب ِإنْ  )165)اْلغ اِوين   ث ِل اْلك  ثد ُلُه ك م  ن ا ل ر فد ْعن اُه هِب ا و ل ِكنَُّه أ ْخل د  ِإىل  اأْل ْرِض و اتدَّب ع  ه و اُه ف م  ْل ع ل ْيِه يد ْله ْث أ ْو حت ْمِ  و ل ْو ِشئدْ
بُوا بِآي اتِن ا ف اْقُصِص اْلق ص   رُْكُه يد ْله ْث ذ ِلك  م ث ُل اْلق ْوِم الَِّذين  ك ذَّ وهذه . [167-165:األعراف]{ص  ل ع لَُّهْم يد تد ف كَُّرون  تد تدْ

  45.سى عليه السالم، فذهب إىل من أغدق عليه العطاء فتبعه وترك دين مو اآلية كانت يف يهودي آتاه اهلل علماً 

                                                           
 .)17/113)اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب  - 44
 .)2/231)تفسري القرآن العظيم، البن كثري، : يراجع - 45
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يقول سيد . وعلماء السالطني موجودون يف كل حني، تتعاقب وتتشابه فعاهلم يف إرضاء سالطينهم تبعًا ألهوائهم   
وكم من عامل دين رأيناه يعلم حقيقة دين اهلل، مث يزيغ عنها، ويعلن غريها، ويستخدم علمه يف التحريفات :" قطب

حياول أن يثبت هبا هذا السلطان املعتدي على سلطان اهلل ! ان األرض الزائلاملقصودة، والفتاوى املطلوبة لسلط
 46".وحرماته يف األرض مجيعاً 

أي اطمأن إليها وسكن حيث ملذاته  {أ ْخل د  ِإىل  اأْل ْرِض و اتدَّب ع  ه و اُه  {: تبني أن هذا الصنف من العلماءواآلية 
إال أنه آثر احلياة الدنيا، فنزل من العلو إىل عمل به،  ه إذاوشهواته واتبع اهلوى يف حبها، واألصل أن يرفعه علم

ِمن   أ ملْ  تد ر  ِإىل  الَِّذين  أُوتُوا ن ِصيًبا {: ، وكان من الذين قال اهلل فيهمالسفل، واستبدل الذي هو أدىن بالذي هو خري
ل ة  و يُرِيُدون  أ ْن ت ِضلُّوا السَِّبيل    [.44:النساء] {اْلِكت اِب ي ْشتد ُرون  الضَّال 

باعوا آيات اهلل تعاىل مبنصب رخيص، ورضى حاكم جائر، تثبيتًا لعرشه، ذلك فوابتلي بعض علماء أمة اإلسالم مبثل 
ألن  ؛هوجند من مأل احلاكم اجلائرر على األمة وهذا الصنف من العلماء أخط. واتباعًا للهوى، فبئس ما يشرتون

 .تواً وإفساداً اد السلطان عد؛ وهبذا يز نفسه على احلق دّ ند يف شريعة أفعاله إليهم، ويعاحلاكم الظامل يست
 اتباع اهلوى يف قلب احلقائق )3)

ُموس ى و ْلي دُْع ر بَُّه ِإينِّ أ خ اُف أ ْن يُدب دِّل  ِدين ُكْم أ ْو و ق ال  ِفْرع ْوُن ذ ُروين أ قْدُتْل  {: ىل على لسان فرعون خماطبا قومهيقول تعا
، ففرعون ينظر إىل موسى على أنه املفسد ويرى نفسه مصلحاً، فأصبح [27:غافر]{ِهر  يف اأْل ْرِض اْلف س اد  أ ْن يُظْ 

باد خلالقهم الع إرشادراد و احلق، ومن أه -طمعًا يف إبقاء ألوهيته الزائفة املتبعة للهوى -املعتدي على األلوهية احلقة
ق ال  ِفْرع ْوُن م ا  {: سبحانه عنه اهلل رشيد، قال شرعم بنفسه أنه اهلادي قومه إىل الرشاد، اآليت هل دّ بل وع! هو املفسد

لوط، حينما نظروا إىل من ترفع وتكرر األمر من قوم [. 29:غافر]{ْم ِإالَّ س ِبيل  الرَّش ادِ أُرِيُكْم ِإالَّ م ا أ ر ى و م ا أ ْهِديكُ 
عن الفاحشة وتنزه عنها، بأنه ال يستحق جماورة وال مساكنة، فهم اجلديرون لألرض والوطن، وغريهم ممن ال يفعل 

قد ْري ِتُكْم  ف م ا ك ان  ج و اب  قد ْوِمِه ِإالَّ أ ْن ق اُلوا أ ْخرُِجوا آل  ُلوٍط ِمنْ  { :فقال سبحانه عنهم !ه إال الطرد والنفيفعلهم ليس ل
 قلب يف لوط وقوم فرعون شاركوا الذين مكة أهل من األمر هذا جنده كذلك [.57:النمل]{ُهْم أُن اٌس يد ت ط هَُّرون  ِإندَّ 

 واهتموه أحالمهم، وسفه آهلتهم، عاب نهأل وسلم عليه اهلل صلى النيب وارباح حينما وشهواهتم، لرغباهتم تلبية احلقائق

                                                           
 .)3/1397)يف ظالل القرآن، لقطب،  - 46
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 { من سجنه أو قتله أو طرده، بد فال وزوجه، املرء بني وفرق ووالده، الولد بني أفسد وأنه والكهانة، والكذب بالسحر
ُر و ِإْذ مي ُْكُر ِبك  الَِّذين  ك ف ُروا لُِيْثِبُتوك  أ ْو يد ْقتُدُلوك  أ ْو خُيْرُِجوك  و مي ُْكُرون  و مي ُْكُر اللَُّه و ال يدْ اِكرِين  لَُّه خ   [.39:األنفال]{اْلم 

 واملصلح ،أميًنا واخلائن خائًنا، األمني: فيصبح للحقيقة، قلب من املكرورة احلالة معها ومتشي واأليام، السنون وتتواىل
 فنَّ ص  تُ ف .األرض من ونفيه ومطاردته حماصرته من بد وال احلياة، يستحق ال إرهابًيا مصلًحا، واجملاهد واملفسد مفسًدا،

  .بعًضا بعضها األفعال فحاكت القلوب، تشاهبت .واألمزجة األهواء حسب الناس
 واالستضعاف الخوف: الثالث المطلب

 موبوًءا يصبح فإنه التكرمي اإلهلي، هذا عن يتنازل وحينما. واإلرادة بالعقل وكرمه تقومي، أحسن يف اإلنسان اهلل خلق
 سيده، أمر ميتثل جنده هنا ومن. عليه اخلوف والضعف ويسيطر عقله، ويعطل لغريه، نفسه قياد وُيْسِلم التبعية، بوباء

َن ْش ى أ ْن  {: ذلك يف حجته ،وسلم عليه اهلل صلى نبيه سنة عن ظهريًا، ومعرًضا وراءه ربه كتاب تارًكا هنيه، وجيتنب
  :املطلب أمران مها ذاسيكون حتت ه ذلك خالل ومن {ُكنَّا ُمْست ْضع ِفني  يف اأْل ْرِض  { أو ،{ُتِصيبد ن ا د ائِر ٌة 

 الخوف: أوالا 
، ال -وهو ماكان مفطورًا عليه املرء -يجبلّ  واخلوف 47"حمبوب فوات أو مكروه، حلول توقع" بأنه اخلوف يعرف

واخلوف النفعي قد يكون خوفاً من قوة متوقعة، وخوفاً على املال . مؤاخذة فيه، ونفعي جيلبه املرء لنفسه نتيجة ضعفها
فد تد ر ى  {: وجل عز اهلل يقول. سبيل املؤمنني واإلعراض عن ومتابعتهم، الكافرين تقليد يف سبًبا كان وهذا .ملنصبأو ا

 – املنافقني يف اآلية هذه نزلت[. 52: املائدة]{الَِّذين  يف قُدُلوهِبِْم م ر ٌض ُيس ارُِعون  ِفيِهْم يد ُقوُلون  َن ْش ى أ ْن ُتِصيبد ن ا د ائِر ةٌ 
وحيملهم على . اهلل دين عن الصد يف إياهم مقلدين وعملوا بأعماهلم ،48اليهود والوا الذين – لسلو  ابن رأسهم وعلى
 هي سلول، ابن حجة ولكن"أنفسهم  هبا حيفظون يوالوهنم، من عند يد هلم فتكون املسلمون، أن يهزم خوفهم ذلك؛
  .49"اإلميان حقيقة يدرك ال القلب مريض كل منافق تصور هو وتصوره الزمان؛ مدار على سلول بنا كل حجة

 :قائلني وأمنهم، كياهنم احملافظة على يف ومسارعتهم اليهود، من خشيتهم يف اليوم وأعوانه سلول ابن صورة وتتكرر   
 قدميًا األمة هذه املنافقني يف ديدن رضاهم، عن ، والبحثيهود خدمة يف فاملسارعة { َن ْش ى أ ْن ُتِصيبد ن ا د ائِر ةٌ  {

 .عليهم صيحة كل أن حمتسبني وحديثًا،
آل ]{و س ارُِعوا ِإىل  م ْغِفر ٍة ِمْن ر بُِّكْم  {: تعاىل اهلل قوله يف إىل كما كلمةب وليس )يف) كلمةب املسارعة وتعدية   

 نصرة العدو يف رعونيه فهم نفسية مريضة، عن ينم والتبعية وهذا التقليد يف غارقون أهنم على ، دليل[133:عمران

                                                           
 . (136)التعريفات، للجرجاين،  - 47
 .)199)أسباب النزول، للواحدي، : يراجع - 48
 .)2/917. يف ظالل القرآن، لقطب - 49
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 كانت فلما. بالنصر اهلل بوعد ثقتهم وعدم ،سهمفُ ندْ أ   مرضعميق  على دليل هذا ويف. إليه املسلمني أخبار ونقل
ما تطلبه يهود يف  -وهي راضية-، وعملت وأشياعهم والنصارى لليهود انقيادها سهل واهلزمية؛ السوء هبذا النفس

 مشاهبة الزمان هذا يف للعيان باألموال واألنفس؛ فاألمر ماثلمطاردة اإلسالم وأهله، ونشر الفساد واإلحلاد، ومحايته 
 . زمان كل يف وهذا. غريها يف ذائبة مقلدة كانت املرض، ُوجدت نفس هبذا وحيثما. البن سلول

 (ترى) والفعل .من أمته للخطاب يصلح من أو وسلم، عليه اهلل صلى الرسول وهو معروف بالرؤية واملخاطب   
 – ذلك ولعل غائب، مع احلديث يكن زمان، ومل كل يف تتكرر املسألة أن يعين وهذا االستمرارية، على يدل مضارع

  .فيهم املسارعني أصاب ما يصيبه أن من وحتذيره تعاىل، اهلل عند املخاطب، وحظه املؤمن أمهية باب من– أعلم واهلل
و ق اُلوا ِإْن  { :سبحانه اهلل املادية أيضاً، فقالاخلوف من الدائرة، سبب تقليد، كان اخلوف على املصاحل وكما أن    

وهذا كان من أهل مكة للرسول صلى اهلل عليه وسلم، رغم [ 56:القصص]{ند تَِّبِع اهْلُد ى م ع ك  نُدت خ طَّْف ِمْن أ ْرِضن ا 
 تتبع وإسالمية ةعربي دولة من فكم وشابه ذلك أهل زماننا،. أن اهلل جعل هلم حرمًا آمنًا جيىب إليه مثرات كل شيء

عليها، أو خوفًا من ضربة  املرتاكمة الديون ختفيف يف حًبا أو االقتصادية، مصاحلها على خوفًا أوروبا وأمريكا،
  .ما مل ينعم به على غريهم من طاقات بشرية وإمكانات اقتصادية عسكرية، رغم ما أنعم اهلل عليهم

 ألسنتهم تلوك من الناس، العامة وجدنا فقد القوم، علية شأن هو- الدين اتُّبع إن- التخطف من اخلوف كان ولئن
 على احلصول عدم أو ،بغي السلطاينال من اخلائف اجملتمع املستضعف ثقافة من اآلذان تشنفت فلكم نفسها، الفكرة

 ومطالًبا تعاىل، اهلل شرع عن اذابًّ  وأهله، الظلم حماربًا له، نصرة جاهد أو العمل بشموله، حق لدينه عمل إن وظيفة،
 .األجيال مر على فاحلالة ذاهتا[ 117:البقرة] {ت ش ابد ه ْت قُدُلوبُدُهْم  { ريب، فسبحانك. منقوص غري كامالً  بتحكيمه

 تشاهبت العظيم اهلل سبحان !!الوظيفة ولكنها بذلك قناعة على لسنا: لقالوا الفعال هبذه قناعتهم عن سألتهم ولئن   
 يف والدعاة وسلم عليه اهلل صلى النيب إليه يدعو ما بأن الفريقان فاعرتف {ِإْن ند تَِّبِع اهْلُد ى  }قريش، قلوب مع القلوب

 { :وجنده فرعون كحال فحاهلم خوفًا، كربائهم دين على وبقوا اتباعه، عن أعرضوا لكنهم اهلدى، هو زمان كل
 [. 14:النمل]{و ج ح ُدوا هِب ا و اْستد يدْق ن تدْه ا أ نْدُفُسُهْم ظُْلًما و ُعُلوًّا 

 واخلوف اهللع على شدة داللة.50بسرعة األخذ على الدالة {نتخطف} كلمةب اهلل لشرع تبعيتهم عدم القوم برر ولقد
-79:الصافات] {ع ل ى آث ارِِهْم يُدْهر ُعون  فد ُهْم  )79) ِإندَُّهْم أ ْلف ْوا آب اء ُهْم ض الِّني   {: تعاىل اهلل الناس، كما قال من

 احلالة وهذه. فاإلسراع الشديد يف التقليد والتبعية مثرة اخلوف الشديد 51".إسراع فيه شبه بالرعدة: "واإلهراع[. 69
 .منهم وخوفها املتبوعني، صاحبها يف شخصية ذوبان على تدل للمقلدين، العظيم القرآن يصفها اليت النفسية

                                                           
 .)1/117)والكشاف، للزخمشري، . )1/244)املعجم الوسيط، ملصطفى وآخرون، : يراجع - 50
 .)4/46)الكشاف، للزخمشري،  - 51
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 االستضعاف :ثانياا 
. املستكرب لآلخر االنقياد والتبعية إىل تؤدي البشرية، النفس تعرتي كحالة الضعف حالة وتعاىل سبحانه اهلل وصف

اِب { :قالف ْل أ نْدُتْم ُمْغُنون  ع نَّا ِمْن ع ذ  اللَِّه ِمْن فد ق ال  الضُّع ف اُء لِلَِّذين  اْست ْكبد ُروا ِإنَّا ُكنَّا ل ُكْم تد بد ًعا فد ه 
 [.21:إبراهيم]{ش ْيءٍ 

والضعفاء هم الذين تنازلوا عن كرامتهم وحريتهم الشخصية يف التفكري واالعتقاد، وجعلوا أنفسهم تبعًا للمستكربين 
ال متلك إال تعذيب اجلسد، أما العقل والروح فال ميلك أحد حبسها إال إذا  -مهما كانت -والقوة املادية. الطغاة

 والضعاف 52.صاحبها للحبس واإلذالل، فحينما ضعفت األرواح والعقول سقطت مهتهم، واتبعوا املستكربينأسلمها 
 شخصياهتم ذابت الذين وهم. ال قادة مقودين صانعني، ال مصنوعني فأصبحوا الذايت، القرار صناعة فقدوا الذين هم

ِإنَّا ُكنَّا  }:للمستكربين فالضعفاء يقولون. اسالن على نفسه، هان على هان ومن غريها، يف هبا اخلاص قرارها فذاب
 وذهلم ضعفهم فرط من واالمتثال التطبيق يف سادة هم بل 53"ائتمرنا وفعلنا أمرمتونا مهما أي" ،{ ل ُكْم تد بد ًعا

 .54"التبعية عني كأهنم لشدة تبعيتهم": فهم وعبوديتهم،
 وملا كان الضعفاء،كذلك   األنبياء، املستكربون كذب فلما املختلفة، الضالالت أنواع يف الكرباء الضعفاء قلد لقد   

 .تفكري دون لألمر لديهم، منقادين جالدين الضعفاء كان السالم عليهم للرسل معذبني املستكربون كان
 وحىت بل كبريه، تبعية رًكاتا ،وذله ضعفه على االنتفاضة على قادرًا كان إذا املستضعف، عذر يقبل مل تعاىل واهلل   

ِإنَّ الَِّذين   {: وجل عز املوىل يقول. -يف االنتفاضة منكر أكرب من منكر الضعف والذلةإذا مل يكن  -سواده تكثري
ِئك ُة ظ اِلِمي أ نْدُفِسِهْم ق اُلوا ِفيم  ُكْنُتْم ق اُلوا ُكنَّا ُمْست ْضع ِفني  يف اأْل ْرِض ق اُلوا اللَِّه و اِسع ًة أ ملْ  ت ُكْن أ ْرُض  تد و فَّاُهُم اْلم ال 

نَُّم و س اء ْت م ِصريًا فد تُده اِجُروا ِفيه ا ف ُأول ِئك  م ْأو اُهمْ   [.    96:النساء]{ج ه 
كما يف قوله  ، هلواهنم على اهلل(استضعفوا)للمجهول املبين الفعل بصيغة املستضعفني عن الكرمي القرآن عرب ولقد   

] {اًدالِلَِّذين  اْست ْكبد ُروا ب ْل م ْكُر اللَّْيِل و الندَّه اِر ِإْذ ت ْأُمُروند ن ا أ ْن ن ْكُفر  بِاللَِّه و جن ْع ل  ل ُه أ ْند   و ق ال  الَِّذين  اْسُتْضِعُفوا {: تعاىل
 فأذلوها لكرامتها، تقديرهم وعدم ألنفسهم مهانتهم شدة على للمجهول داللة املبين التعبري بصيغة ويف[. 33: سبأ

 قيادة يف تفننهم إلظهار للمعلوم، املبين بصيغة املستكربين عن التعبري كان ويف املقابل. وااستكرب  الذين مقلدين

                                                           
 .)4/2997)يف ظالل القرآن، لسيد قطب: يراجع - 52
 .)2/454)كثري،تفسري القرآن العظيم، البن   - 53
 .)24/64)لوسي، روح املعاين، لآل - 54
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 ال فلماذا انقياده، سهل ضعًفا ووجدوا !يأمرون؟ ال فلماذا ينفذ، قطيًعا وجدوا فهم. والنهار بالليل املستضعفني
 .وذلك أن املتكرب سعى يف طلب الِكرْب  55".يف الكرب للمبالغة والتاء والسني" شعارهم، والكرب !تكربوني

ويبني يوسف العظم أن أعمق معاين اهلزمية تلك اليت تنبع من داخل اإلنسان، وال يشعر هبا، ألنه خمدر الذهن حييا    
اليوم، فقد اهنزمت من داخلها، ومل أمة اإلسالم وهذا ماثل متامًا يف حاضر  56.أجواء الغرور، وال يفسح لغريه حواراً 

 .تعرف سر قوهتا، وسر ضعف غريها، فانبهرت حبضارة غريها واتبعتهاتعد 
و ق ال  الشَّْيط اُن ل مَّا ُقِضي  اأْل ْمُر ِإنَّ  {: تعاىل اهلل قول -سببًا يف التقليد اهلزمية النفسية اليت كانت-وقريب من هذا    

ْبُتْم يل ف ال  تد ُلوُموين  اللَّه  و ع د ُكْم و ْعد  احلْ قِّ و و ع ْدُتُكْم ف أ ْخل ْفُتُكمْ  و م ا ك ان  يل  ع ل ْيُكْم ِمْن ُسْلط اٍن ِإالَّ أ ْن د ع ْوُتُكْم ف اْست ج 
 دعاء ، فبمجرد[22:إبراهيم]{ا أ ْشر ْكُتُموِن ِمْن قد ْبلُ و ُلوُموا أ نْدُفس ُكْم م ا أ ن ا مبُْصرِِخُكْم و م ا أ نْدُتْم مبُْصرِِخيَّ ِإينِّ ك ف ْرُت مب  

 الضالل يف الشيطان نداء لبوا أن الذايت، والفرا  العقلي، والضعف الروحي، اخلواء دليل وهذا استجابوا، الشيطان
 .زمان كل يف الشيطان متبعي كل شأن هو كما مبجرد الدعوة، واإلغواء،

 57.بالغالب يف زيّه ومركبه وسالحهواملغلوب مولع دائماً باالقتداء مبن غلبه، العتقاد الكمال يف الغالب، فتجده يتشبه 
ة يواملتأمل يف اجملموعات اإلنسانية، يرى أن نسبًة عظمى منها تضعف إرادهتا وتنحين أمام إرادة ذوي السلطة السياس

 ويستغل القادة صفة الطاعة العمياء هذه لبثِّ . إمعة اية، وحينها تتعطل ملكاهتم فيكونو أو االجتماعية أو الروح
  58.اآلمثة من سلطان أو مالسهم فُ ندْ أ   أفكارهم وعقائدهم اليت فيها متكني نفوذهم، وتسخريهم لتحقيق ما تشتهي

 تعظيم األنبياء واألولياء : المطلب الرابع
خيرج يف كل أمة أشخاص بارزون هلم بصمات يف تارخيها، فمنهم من يربز يف ميدان العبادة، ومنهم من يربز يف    

يكون هلا وهذه الفئة من كل أمة . ميدان املعارك، ومنهم من يربز يف ميدان العلم، ومنهم من يربز يف ميدان القيادة
. ، فإن العامة تقول بقوهلم، وتعمل عملهم سفنْ أل  له مكانة يف ا ن قول أهل النباهةوملا كا .اجلماهري سفنْ أ  وزهنا يف 

فالنبيه . 59"وأقوال النبهاء أبداً مشهورة يف الناس حيتج هبا، فمن هنا صح أن تقول اجلماعة قول نبيهها: "يقول القرطيب
 : الناس معهم أصناف ثالثةيكون و .  تتبعه العامة، ويقلدونه يف القول والعمل

 .الغايل فيهم، املعظم هلم لدرجة العبادة :الصنف األول

                                                           
 .)13/217)التحرير والتنوير، البن عاشور،  - 55
 .)19)املنهزمون دراسة للفكر املتخلف واحلضارة املنهارة، ليوسف العظم،: يراجع - 56
 .)146)مقدمة ابن خلدون، البن خلدون: يراجع - 57
 .)799/69)للميداين،العقيدة اإلسالمية وأسسها، : يراجع - 58
 .)7/75)اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب،  - 59
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 .اجلايف عنهم، إما جاهاًل هبم، أو حاسداً هلم: الصنف الثاين
 .الوسط بني الصنفني السابقني، ويتعامل مع هذه الفئة البارزة دون إفراط وال تفريط: الصنف الثالث

 يد، بسبب جهلهم الذي ال يدفعه إىليكون فيه تقل الذي ال -دون الثاينوهذا املطلب سيدور حول الصنف األول 
 :من الناس، وذلك يف أمرين -التقليد، أو حسده الذي يسبب معاداهتم واليت متنع التقليد

 تعظيم األنبياء عليهم السالمالمبالغة في : أوالا 
السالم، فقال لقد بني اهلل تعاىل أن اليهود زعموا أن عزيرًا ابن اهلل، وكذلك بالنسبة للنصارى يف عيسى عليه    

ُيض اِهُئون  قد ْول  و ق ال ِت اْليد ُهوُد ُعز يْدٌر اْبُن اللَِّه و ق ال ِت النَّص ار ى اْلم ِسيُح اْبُن اللَِّه ذ ِلك  قد ْوهُلُْم بِأ فْدو اِهِهْم  { :عنهم سبحانه
مر، كان األ  لماء بين اسرائيل؟ وأياً عامل من ع فعزير، خمتلف فيه أنيب هو أم[. 39:التوبة]  {الَِّذين  ك ف ُروا ِمْن قد ْبلُ 
وقد قدسه اليهود من أجل : "الطنطاويسيد  حممديقول . ، بزعمهم أنه ابن اهلل زورًا وكذباً سدِّ فالذي يهم هنا أنه قُ 

عند اليهود، ملا له من شأن يف حفظ التوراة،  ُعظِّمفعزير . 60)ابن اهلل)علوم الشريعة، وأطلقوا عليه لقبنشره لكثري من 
 . يف الوقت العصيب الذي ذهبت منهم هذه التوراة

رأوا  مأما بالنسبة لعيسى عليه السالم، فقد أخرب اهلل تعاىل عن فرية النصارى حني قالوا عنه بأنه ابن اهلل، وذلك ألهن
  .فمن هنا، كان تعظيمهم له. د لغري أبعلى يديه من املعجزات اليت ال تصدر إال عن إله، أو ألنه ول

هيًا إياهم سبحانه وتعاىل نا اهلل فقال. ولقد غالت النصارى يف املسيح عليه السالم، وأطروه إطراًء جتاوزوا به احلد   
ِسيُح ِعيس ى اْبُن م ْرمي   ر ُسوُل ي ا أ ْهل  اْلِكت اِب ال  تد ْغُلوا يف ِديِنُكْم و ال  تد ُقوُلوا ع ل ى اللَِّه ِإالَّ  {: عن الغلو فيه احلْ قَّ ِإمنَّ ا اْلم 

ث ٌة انْدتد هُ  ا ِإىل  م ْرمي   و ُروٌح ِمْنُه ف آِمُنوا بِاللَِّه و ُرُسِلِه و ال  تد ُقوُلوا ث ال  ُتُه أ ْلق اه  ِلم  رًا ل ُكْم ِإمنَّ ا اللَُّه ِإل ٌه و اِحٌد ُسْبح ان ُه أ ْن اللَِّه و ك  يدْ وا خ 
واآلية تنهى عن رفع عيسى عليه السالم من مقام النبوة إىل مقام األلوهية، فسلفهم [. 161:النساء]{ون  ل ُه و ل دٌ ي كُ 

لعيسى عليه السالم فقال  التأليه والتثليثوبني اهلل تعاىل كفر النصارى يف عقيدة  .ضل يف هذه الفرية وأضل من بعده
نَُّه ِإنَّ اللَّه  ُهو  اْلم ِسيُح اْبُن م ْرمي   و ق ال  اْلم ِسيُح ي ا ب يِن ِإْسر ائِيل  اْعُبُدوا اللَّه  ر يبِّ و ر بَُّكْم إِ  ل ق ْد ك ف ر  الَِّذين  ق اُلوا {: سبحانه

ث ٍة  *م ْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فد ق ْد ح رَّم  اللَُّه ع ل ْيِه اجلْ نَّة  و م ْأو اُه النَّاُر و م ا لِلظَّاِلِمني  ِمْن أ ْنص ارٍ  ل ق ْد ك ف ر  الَِّذين  ق اُلوا ِإنَّ اللَّه  ث اِلُث ث ال 
هل أل وفيهما حتذير .تظهران كفر من اعتقد هذه العقيدةفهاتان اآليتان [. 63-62:املائدة]{و م ا ِمْن إِل ٍه ِإالَّ ِإل ٌه و اِحدٌ 

الذين هم عباد - علم، وجعلوا املالئكةخرقوا هلل بنني وبنات بغريحني  ،مكة اليت ضاهى مشركوها اليهود والنصارى
مشاهبة لليهود لو يف نبيهم صلى اهلل عليه وسلم، من أن يغلمسلمني ل فيهما حتذيركذلك ، و بنات اهلل-الرمحن

                                                           
 .)7/256)لطنطاوي، اسيد  حممدالتفسري الوسيط،  - 60
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ال تطروين كما أطرت ":منه النيب صلى اهلل عليه وسلم أيضًا حينما قال، والذي حذر والنصارى يف العزير وعيسى
  .61"نا عبده فقولوا عبد اهلل ورسولهفإمنا أالنصارى ابن مرمي، 

ومع هذا التحذير واإلرشاد، إال أنه وجد يف األمة من أعطى النيب صلى اهلل عليه وسلم بعض صفات األلوهية،     
فمن أهل التصوف من أعطى النيب صلى اهلل  62.كالتضرع إليه يف قضاء احلاجات وتفريج الكربات ومغفرة الذنوب

عليه وسلم ما ليس له وما هو بريء منه، فاعتقد أن النيب صلى اهلل عليه وسلم هو اهلل املستوي على العرش، وأن 
  63.؛ وهذه عقيدة ابن عريبنات خلقت من نوره وإنه أول موجودالسماوات واألرض والعرش والكرسي وكل الكائ

تقليداً لنصارى  الشام يف السجود  ،حينما أراد السجود له -رضي اهلل عنه -معاذاً  - عليه وسلمصلى اهلل -وهنى النيب
  64.ألساقفتهم، وبني أن هذا ال ينبغي إال هلل وحده

 تعظيم األولياء : المطلب الثاني
ْوٌف ع ل ْيِهْم و ال  ُهْم حي ْز نُون  أ ال  ِإنَّ أ ْولِي ا {: خيافوا وال حيزنوا فقالبشر اهلل تعاىل أولياءه الصاحلني بأال     ء  اللَِّه ال  خ 

فهم . 65"أولياء اهلل هم املؤمنون الذين والوه بالطاعة والعبادة"و [ 73-72:يونس]{آم ُنوا و ك انُوا يد تدَُّقون   الَِّذين   )72)
اء واألولياء الصاحلون وجدوا عرب التاريخ، فهم يتبعون األنبي .عة له، وخشية منهاألقرب إىل اهلل تعاىل، واألكثر طا

ما ميزهم عن غريهم، فأخذت الدمهاء تنظر إليهم نظرة تقدير  هلل من الطاعة والعبادة والرسل عليهم السالم، وكانوا
فتوجهوا إليهم  وإجالل وإكبار، فمنهم من ظن فيهم الشفاعة عند اهلل تعاىل، ومنهم من أوصلهم إىل مرتبة األلوهية،

فقوم نوح، قال اهلل . كوالناظر إىل آيات القرآن الكرمي جيد ما يدل عل ذل. من أجل قضاء احلاجات، وتلبية الرغبات
ُرنَّ و دًّا و ال  ُسو اًعا و ال   {: يف حقهمتعاىل  ُرنَّ آهِل ت ُكْم و ال  ت ذ  هؤالء رجال و [ 23:نوح]{ يد ُغوث  و يد ُعوق  و ن ْسرًاو ق اُلوا ال  ت ذ 

صاحلون كان هلم أتباع يقتدون هبم، فلما ماتوا جعل أتباعهم هلم صورًا ليتذكروهم، فينشطوا يف العبادة والطاعة كلما 
واستمر احلال حىت نسخ العلم وانتشر اجلهل، وزين هلم الشيطان، أن هؤالء الرجال الصاحلني كان يستمطر . رأوها

 .حىت وصلوا إىل عبادهتم سفنْ ويستنصر هبم، فزاد تعظيمهم يف األ  
وظاهرة تقديس الصاحلني عادة سرت إىل أمة اإلسالم ممن قبلنا وموجودة حىت يومنا هذا، فزمن ابن تيمية يقول    

وهؤالء الذين حيجون إىل القبور يقصدون ما يقصده املشركون الذين يقصدون بعبادة املخلوق، ما يقصده : "عنهم
                                                           

 .(4/142)باب واذكر يف الكتاب مرمي اذ انتبذت من أهلها،  -صحيح البخاري، للبخاري، كتاب األنبياء - 61
-1)وإعانة املستفيد بشرح كتاب التوحيد، للفوزان،. (263.)، لعبد الوهابتيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد: يراجع - 62
72). 
 .(2/1156. )مانع بن محاد اجلهين. إشراف د. املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة: يراجع - 63
 .(1/595)سنن ابن ماجة، البن ماجة: يراجع - 64
 .(3/144)احملرر الوجيز، البن عطية،  - 65
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قضاء حاجته وإجابة سؤاله يقول هؤالء أقرب إىل اهلل مين فأنا أتوسل هبم وهم يتوسطون العابدون هلل منهم من قصده 
من ماله أو بعض ماله، أو جيعل ولده له كما كان  القرب نصيباً  ومنهم من جيعل لصاحب... اء حاجيتيل يف قض

يب هلم من بقر وغريها كما  املشركون يفعلون بآهلتهم، ومنهم من يسيب  هلم السوائب، فال يذبح وال يركب، وما يس
يرى األعاجيب من سجود ألصحاب املقامات،  ،والناظر اليوم لعباد القبور. 66"كان املشركون يسيبون لطواغيتهم

 .ال ينبغي إال هلل وحده سبحانه واستشفاء هبم، وطلب رزق منهم، وغري ذلك مما
فقد دار احلوار بني إبراهيم  .هلا، وتقليدًا آلبائهم اً تعظيمليه السالم يعكفون على أصنام هلم، وها هم قوم إبراهيم ع

فإبراهيم عليه السالم يسأل قومه [: 64-69:الشعراء]ربنا اهلل سبحانه عنهم يف سورة وبني قومه كما أخعليه السالم 
ند ْعُبُد أ ْصن اًما فد ن ظ لُّ ق اُلوا  }:بأهنا أصنام يظلون هلا عاكفون ، فيجيبون"إذ قال ألبيه وقومه ما تعبدون:" عن معبوداهتم

أ ْو  *ق ال  ه ْل ي ْسم ُعون ُكْم ِإْذ ت ْدُعون  }االستنكاري أهنا ال تضر وال تنفعبصيغة السؤال  فأخربهم. {هل  ا ع اِكِفني  
ِلك  ق اُلوا ب ْل { :يف التقليد سهمفُ ندْ أ  فكان ردهم الذي يكشف خبايا . { يد ندْف ُعون ُكْم أ ْو ي ُضرُّون   و ج ْدن ا آب اء ن ا ك ذ 

تظهر إضراهبم عن كالم إبراهيم عليه السالم، وعدم مساعهم له، ألن قضية تقليد اآلباء أهم  (بل) وكلمة. {يد ْفع ُلون  
فيه داللة  (كذلك يفعلون) :فقوله. قليدملسألة الت سهمفُ ندْ أ  وهذا ينم عن تصميم، وقوة إرادة يف . وأعظم عندهم

هلذه األصنام هم، ومن تعظيمهم فهم يفعلون كما فعل آباؤ . للتشبيههم يف الفعل، فالكاف تقليدهم آباءى واضحة عل
ال يصرف  أقبل عليه مواظباً : عكوفاً  فاً كْ ع   فُ كِ عْ ويد   فُ كُ عْ الشيء يد   على عكف"وعاكفون من . أهنم ظلوا هلا عاكفني

فهم عاكفون على عبادة . فالعكوف من مالزمة الشيء وهذا من تعظيم املالزِم للمالز م 67لزم املكان... عنه وجهه
 . عبادةال هبذهمن االبتهاج سهم فُ ندْ أ   األصنام، منكبون على تعظيم من ال يستحق التعظيم، إظهاراً ملا يف

آلثارهم، فقد وجدنا هذا  وكما عكف قوم إبراهيم عليه السالم على أصنام ومتاثيل تقليدًا ألسالفهم واقتفاءً    
 ةكلموتكررت حىت ال. السامري مالعكوف عند قوم موسى عليه السالم، لكن مع معبود آخر هو العجل، صنعه هل

ُْم ه اُروُن ِمْن قد ْبُل ي ا قد ْوِم ِإمنَّ ا فُِتْنُتْم بِِه و ِإنَّ ر بَُّكُم  { :سبحانه اهلل، فقال )العكوف) الرَّمْح ُن ف اتَِّبُعوين و أ ِطيُعوا و ل ق ْد ق ال  هل 
ن ا ُموس ى (99)أ ْمرِي  يه الغلظة وينم عن فكان الرد الذي ف[ 91-99:طه]{ق اُلوا ل ْن ند بدْر ح  ع ل ْيِه ع اِكِفني  ح ىتَّ يد ْرِجع  إِل يدْ

ن ا  {: شدة التقليد نفي فيه الشدة والتأبيد،  (لن)كلمة و [. 91:طه]{ ُموس ىق اُلوا ل ْن ند بدْر ح  ع ل ْيِه ع اِكِفني  ح ىتَّ يد ْرِجع  ِإل يدْ
و أُْشرِبُوا يف  {: يب اهلل تعاىل، كما قال سبحانهوفيه داللة على أهنم أشربوا حب العجل حىت أعماهم عن التأدب مع ن

الدالة على الظرفية، تبني مدى احلب لعبادة العجل، وتعمقه يف  (يف)وكلمة[. 93:البقرة]{ قُدُلوهِبُِم اْلِعْجل  ِبُكْفرِِهمْ 
 .قلوهبم

                                                           
  .(59)الرد على األخنائي واستحباب زيارة خري الربية الزيارة الشرعية، البن تيمية،  - 66
 .(9/255)لسان العرب، البن منظور،  - 67
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 مجاالت التقليد: لثالمبحث الثا
 التقليد في العقيدة: المطلب األول

إال أن األقوام حينما جاءهتم رسلهم بالبينات، مبشرين . ثابتة، جيب اإلميان هبا، وال جمال للتالعب فيها ائد مسائلالعق
ب ْل ق اُلوا ِإنَّا و ج ْدن ا آب اء ن ا ع ل ى أُمٍَّة و ِإنَّا ع ل ى آث ارِِهْم  {: الكفر والنكران، وحجتهم يف ذلكجاهبوا أنبياءهم بومنذرين، 

والتقليد يف العقيدة تكرر من األمم يف موقفها من رسلها، وإنكار البعث، واالحتجاج [. 22:الزخرف]{ُمْهت ُدون  
 :ب من التقليد العقائدي سيكون يف مسائل ثالثوولوج هذا اجلان. بالقدر

 التقليد في موقف األمم من الرسل والدعاة: أوالا 
والذين صدوا عن . أرسل اهلل تعاىل الرسل ترتا إىل الناس مبشرين ومنذرين، فمنهم من آمن، ومنهم من صد عن سبيله

شبهة بشرية الرسل، : جيال، ومن هذه املواقفسبيله هم األكثرية، وكانت هلم مواقف جتاه الرسل متكررة على مر األ
 .وسيكون احلديث عن هذين املوقفني. وموقف التكذيب واالستهزاء هبم وبالدعاة

 شبهة بشرية الرسل: الموقف األول
تكررت هذه الشبهة على لسان األقوام املكذبة للرسل عليهم السالم، ظنًا منهم أن الرسالة ال تنبغي إال مللك    

 .والبشر أدىن من هذا املستوى، ولئن كانت هذه لبشر، فتنبغي أن تكون لرجل عظيم يف املال واجلاهمقرب، 
ذ ِلك  بِأ نَُّه ك ان ْت ت ْأتِيِهْم ُرُسُلُهْم  {: تعاىل اهلل وجاءت هذه الشبهة على لسان األقوام يف أكثر من آية منها قول   

يدٌ بِاْلبد يدِّن اِت فد ق اُلوا أ ب ش ٌر يد ْهُدوند   فهذه اآلية ذكرت اهتام األقوام [. 7:التغابن]{ن ا ف ك ف ُروا و تد و لَّْوا و اْستد ْغىن  اللَُّه و اللَُّه غ يِنٌّ محِ 
، وفيه بيان أن األقوام توارثت هذه الشبهة، (رسلهم) للرسل عليهم السالم بأهنم بشر، وهذا الكالم جملموع الرسل

 .للسابقنيوتفوه هبا الالحقون تقليداً 
أ ْن ال  تد ْعُبُدوا ِإالَّ اللَّه   {: دعاهمحني  -عليه السالم-الشبهة على لسان املأل من قوم نوح فقد كانت حكاية هذه    
ٌر ِمثْدُلُكمْ  {: سبحانه اهلل ، فكان ردهم كما قال[27:هود]{ ا ِإالَّ ب ش  ُ الَِّذين  ك ف ُروا ِمْن قد ْوِمِه م ا ه ذ  يُرِيُد أ ْن  فد ق ال  اْلم أل 

ا يف آب ائِن ا اأْل وَِّلني   ْعن ا هِب ذ  ًة م ا مسِ  ِئك  عاد واألمر نفسه يتبعه قوم [. 24:املؤمنون]{يد تد ف ضَّل  ع ل ْيُكْم و ل ْو ش اء  اللَُّه أل  نْدز ل  م ال 
اء تْدُهُم الرُُّسُل ِمْن بد نْيِ  {: سبحانه مقولتهم اهلل ومثود، فقال ْلِفِهْم أ الَّ تد ْعُبُدوا ِإالَّ اللَّه  ق اُلوا ل ْو ش اء  ِإْذ ج  أ ْيِديِهْم و ِمْن خ 

ًة ف ِإنَّا مب ا أُْرِسْلُتْم بِِه ك اِفُرون   ِئك  وتتواىل األمم يف إنكارها لبشرية الرسل عليهم السالم، [. 14:فصلت]{ر بدُّن ا أل  نْدز ل  م ال 
فد ق اُلوا أ نُدْؤِمُن  {: عليهما السالم تعاىل عنهم استنكارهم لبشرية موسى وهارون حىت يصل األمر لقوم فرعون فيخرب اهلل

ا ل ن ا ع اِبُدون   كذلك قوم شعيب عليه السالم يتابعون غريهم يف هذه الشبهة [. 46:املؤمنون]{لِب ش ر ْيِن ِمْثِلن ا و قد ْوُمُهم 
ِة اْلُمْرس ِلني  }: فيقول اهلل عنهم -167:الشعراء]{و م ا أ ْنت  ِإالَّ ب ش ٌر ِمثْدُلن ا  {: إىل قوله {ك ذَّب  أ ْصح اُب اأْل ْيك 

ق اُلوا م ا أ نْدُتْم ِإالَّ ب ش ٌر  }: يقوهلا أهل أنطاكية لرسلهم الثالثة الذين أرسلهم إليهم عيسى عليه السالم وكذلك[. 177
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لنبينا حممد صلى اهلل ها الشبهة، حىت يأيت أهل مكة فيكررو البشرية يف التواصي على هذه  وتستمر[. 15:يس]{ِمثْدُلن ا 
ُهْم أ ْن أ ْنِذِر النَّاس  }: عليه وسلم ن ا ِإىل  ر ُجٍل ِمندْ يدْ ًبا أ ْن أ ْوح  م  ِصْدٍق ِعْند   أ ك ان  لِلنَّاِس ع ج  ُْم ق د  و ب شِِّر الَِّذين  آم ُنوا أ نَّ هل 

ا ل س اِحٌر ُمِبنيٌ  ْم ق ال  اْلك اِفُرون  ِإنَّ ه ذ  وهذا العجب الذي حصل من أهل مكة يف بشرية الرسول [. 2:يونس]{ر هبِِّ
اء ُكْم ذِْكٌر ِمْن ر بُِّكْم ع ل ى ر ُجٍل أ و ع ِجْبتُ }: صلى اهلل عليه وسلم سبقهم إليه قوم نوح إذ قال اهلل تعاىل عن ذلك ْم أ ْن ج 

إنكار رسالة ف" ،68نفسها نص اآلية السابقةوب العجب من قوم عادجاء هذا كذلك و [. 73:األعراف]{ِمْنُكْم لِيُدْنِذر ُكمْ 
 .69"البشر عام يف كل األمم

 التكذيب واالستهزاء والطرد: الموقف الثاني
على منط معني من احلياة، فيها كرباء يقودون رعية هي هلم تبع، فإذا كانت هذه اجملتمعات اجملتمعات البشرية تكون    

 ظاملة منحرفة عن عقيدة التوحيد، أرسل اهلل إليها الرسل مبشرين ومنذرين، وتكون هذه الرسالة حتريرًا للضعفاء من
–والصد والعنت  ة جتد االستجابة من الضعفاء،دوهذه الرسالة اجلدي. اجلميع هلل وحده هدايةالتبعية العمياء للكرباء، و 

وعند توايل تبعية . هم، بل هم من الضعفاءوملئ من الكرباء، وحجتهم أن الرسل وأتباعهم ليسوا من علية القوم -عادة
، وذهاب طاعة املستضعفني هلم، فيبدأ هؤالء ضياع نفوذهماملستضعفني للرسل والدعاة، يستشعر الكرباء اخلطر يف 

ما ال تفلح حجتهم أمام حجة وحين .وهنا ويستهزؤون هبااء بإثارة الشبهات حول الرسالة اجلديدة هلدمها، فيكذبالكرب 
ديثاً، كما أخربنا وهذا األمر ديدن الكافرين قدميًا وح. دين اهلل تعاىل يلجئون إىل القوة والبطش وطرد الرسل والدعاة

 .القرآن العظيم
ْلن ا ِمْن قد ْبِلك  يف ِشي ِع اأْل وَِّلني  }: يقول اهلل تعاىل  {و م ا ي ْأتِيِهْم ِمْن ر ُسوٍل ِإالَّ ك انُوا ِبِه ي ْستد ْهزِئُون   .و ل ق ْد أ ْرس 

 (كانف)نهم، وأنه سنته، ر ذلك ميدل على تكر  {كانوا به يستهزؤون{و": يقول ابن عاشور [.11-19:احلجر]
بني اهلل تعاىل أن اهتام الرسل عليهم السالم كذلك و  .70"دلت على أنه سجية هلم، واملضارع دل على تكرره منهم

ك ذ ِلك  م ا أ ت ى الَِّذين  ِمْن قد ْبِلِهْم ِمْن ر ُسوٍل ِإالَّ ق اُلوا } :سبحانه اهلل بالسحر أو اجلنون ديدن األقوام الكافرة، فقال
آلية تتحدث عن عموم األقوام الذين او [. 53-52:الذاريات] {أ تد و اص ْوا بِِه ب ْل ُهْم قد ْوٌم ط اُغون   .س اِحٌر أ ْو جم ُْنوٌن 

وهذا ما قالته قريش لنبينا حممد صلى . ساحر أو جمنون: جاءهتم رسلهم بالبينات، فما كان قوهلم لرسلهم إال أن قالوا
 . اهلل عليه وسلم
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إىل  ُوجِّهتوالتهمة نفسها [. 25:وناملؤمن]{ِإْن ُهو  ِإالَّ ر ُجٌل بِِه ِجنٌَّة  }: باجلنون ح عليه السالم يتهمونهوقوم نو    
ْجُنوٌن  }: مقولته ث قال اهلل تعاىلسيدنا موسى عليه السالم من فرعون، حي ق ال  ِإنَّ ر ُسول ُكُم الَِّذي أُْرِسل  ِإل ْيُكْم ل م 

نون يف أكثر من كذب واجلفوصفوه بال -صلى اهلل عليه وسلم -حممدوكذلك فعل كفار مكة مع [. 26:الشعراء]{
 [. 7:سبأ]{ِبِه ِجنَّةٌ  أ فْدتد ر ى ع ل ى اللَِّه ك ِذبًا أ مْ { :سبحانه عنهم اهللموطن، فقال 

فقوم نوح . بأتباع الرسل املؤمنني كان احلال  كذلكرسل عليهم السالم،  وكما كانت األقوام تتواىل يف االستهزاء بال   
و م ا ند ر اك  اتدَّبد ع ك   }:سبحانه اهللعليه السالم اهتموا من آمن به بأهنم ليسوا من أهل العقل، وليس هلم رأي سديد فقال 

ن ا ِمْن ف ْضٍل ب ْل ن ظُنُّ  وشابه مأل قريش مأل [. 26:هود]{ُكْم ك اِذِبني  ِإالَّ الَِّذين  ُهْم أ ر اِذلُن ا ب اِدي  الرَّْأِي و م ا ند ر ى ل ُكْم ع ل يدْ
 -صلى اهلل عليه وسلم -فكان أغنياء مكة وكرباؤها، إذا مروا على جملس النيب اع الرسل،قوم نوح يف ازدراء املؤمنني أتب

بيننا  أهؤالء م ّن اهلل عليهم من: ورأوا ضعفاء املسلمني كعمار وخباب وصهيب رضي اهلل عنهم، استهزؤوا هبم وقالوا
 .71إليه، وما خصهم اهلل به دوننا وناباهلدى، لو كان ما جاء به حممد خرياً ما سبق

وهؤالء . ومن مسلمي اليوم من يستهزىء بامللتزمني بشرع اهلل تعاىل يف أفالم فضائيات هابطة وجواالت حممولة
ما رأينا مثل قرائنا هؤالء أرغب " :قالوا يف غزوة تبوك عن الصحابةالذين  يف أخالقهم وصفاهتم يشبهون املنافقني

: وأصحابه، فأنزل اهلل فيهم لقاء، يعين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمبطوناً، وال أكذب ألسناً، وال أجنب عند ال
ال  تد ْعت ِذُروا ق ْد ك ف ْرمُتْ بد ْعد   (75}ْم ت ْستد ْهزِئُون  و ل ِئْن س أ ْلتد ُهْم ل يد ُقوُلنَّ ِإمنَّ ا ُكنَّا َن ُوُض و ند ْلع ُب ُقْل أ بِاللَِّه و آي اتِِه و ر ُسولِِه ُكْنتُ }

   72[.77-75:التوبة]{ِإمي اِنُكمْ 
تمسكني بدينهم، الثابتني عليه، رفع أهل الكفر سقف احملاربة إىل سوملا مل جُيِْد التكذيب واالستهزاء نفعًا أمام امل

نَُّكْم } :سبحانه اهللفقال . التهديد والوعيد لرسل اهلل وأتباعهم باإلخراج من أوطاهنم و ق ال  الَِّذين  ك ف ُروا ِلُرُسِلِهْم ل ُنْخرِج 
فهذه اآلية جاءت بعد احلديث عن أقوام موسى ونوح وعاد ومثود ، [13:إبراهيم]{ِمْن أ ْرِضن ا أ ْو ل تد ُعوُدنَّ يف ِملَِّتن ا

، وهذا يعين أن {و ق ال  الَِّذين  ك ف ُروا ِلُرُسِلِهْم  { واآلية تكلمت بلسان اجلمع 73والذين من بعدهم ال يعلمهم إال اهلل
وهذا النفي واإلخراج كان هتديدًا من قوم شعيب لشعيب . د الالحقون السابقنيالنفي والطرد من سنة الكافرين، فقلّ 

ُ الَِّذين  اْست ْكبد ُروا ِمْن قد ْوِمِه ل ُنْخرِج نَّك  ي ا ُشع ْيُب و الَِّذين  آم ُنوا م ع ك  ِمْن قد ْري ِتن  }: عليه السالم ومن آمن معه ا أ ْو ق ال  اْلم أل 
ف م ا ك ان  ج و اب  قد ْوِمِه ِإالَّ أ ْن ق اُلوا أ ْخرُِجوا آل  ُلوٍط ِمْن } :لوط، وكذلك من قوم [77:األعراف]{ل تد ُعوُدنَّ يف ِملَِّتن ا

اهلل  أخربفكانت املؤامرة اليت صلى اهلل عليه وسلم إىل أن جاء زمن النيب [ 57:النمل]{قد ْري ِتُكْم ِإندَُّهْم أُن اٌس يد ت ط هَُّرون  
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مرة ضد أتباع الرسل وتستمر املؤا[. 67:اإلسراء]{ك اُدوا ل ي ْست ِفزُّون ك  ِمن  اأْل ْرِض لُِيْخرُِجوك  ِمندْه او ِإْن  } :تعاىل عنها
. ، وضد الدعاة الصادقني املنادين بتطبيق شرع اهلل تعاىل، والواقفني يف وجه الظلم واالحتالل واالستعبادعليهم السالم

وعرضها للدعاة املخلصني الذين نادوا بتطبيق دستور اإلسالم، حىت إنه من شدة البطش فرتى السجون يف طول البالد 
والتنكيل كانت اهلجرة القصرية إىل بالد الكفر، هروبًا من بطش الظلمة يف ديار املسلمني، إذ إهنم وجدوا بالد الكفر 

 . أكثر أمناً من بالدهم
 التقليد في إنكار البعث : ثانياا 

إال أن  من الناس من عطل عقله . م أخربت به الرسل مجيعاً وهو يدرك عقاًل، إن أحسن العقل التفكرياليوم اآلخر يو 
فقال اهلل تعاىل . وأسلمه لغريه انقيادًا له وتبعية؛ وبات يتذرع بأن ما جاءت به الرسل، إن هو إال أساطري األولني

ُعوثُون  ( 71)ب ْل ق اُلوا ِمْثل  م ا ق ال  اأْل وَُّلون   }:عنهم بدْ ن ا و ُكنَّا تُدر ابًا و ِعظ اًما أ ِإنَّا ل م  ل ق ْد ُوِعْدن ا حن ُْن ( 72)ق اُلوا أ ِإذ ا ِمتدْ
ا ِإالَّ أ س اِطرُي اأْل وَِّلني   ا ِمْن قد ْبُل ِإْن ه ذ  أنه ال : فأهل مكة قالوا مثل ما قال أسالفهم[. 73-71:املؤمنون]{ و آب اُؤن ا ه ذ 

ومتكأ القوم يف تكذيبهم للبعث، أنه وعد متكرر آلبائهم األقدمني، فهم قالوا مثل ما قال . ظامبعث بعد رميم الع
فقرونًا آخرين،  ،فقوم مثودذكرت قوم نوح،  (سورة املؤمنون) واملالحظ أن. أسالفهم، وكذبوا مثل ما كذب األولون

 .موسى مث ذكرت حكاية أهل مكة يف إنكار البعث كما يف اآليات السابقة قومف
ويبني اهلل تعاىل أن قوم عاد ردوا على هود عليه السالم دعوته باإلميان بالبعث، منكرين التعذيب هلم بعد املوت، 

[ 123:الشعراء]{ْلُمْرس ِلني  ك ذَّب ْت ع اٌد ا {:سبحانه اهلل العذرهم كما وصفهم اهلل تعاىل بأن هذا خلق األولني، فق
ن ا أ و ع ْظت  أ ْم ملْ  ت ُكْن ِمن  اْلو اِعِظني  }:إىل أن يقول عنهم  {و م ا حن ُْن مبُع ذَِّبني  .  ا ِإالَّ ُخُلُق اأْل وَِّلني  ِإْن ه ذ   .ق اُلوا س و اٌء ع ل يدْ

وأشار القرآن الكرمي إىل إنكار قوم موسى . مبن سبقهم يف إنكار البعثعاد يقتدون  قومف[. 137-137:الشعراء]
السَّاع ة  آتِي ٌة أ ك اُد ُأْخِفيه ا  إنَّ  }:فقال سبحانه عليه السالم لآلخرة، حني هناه اهلل عن اتباع من صد عنها كفرًا هبا،

ا م ْن ال  يُدْؤِمُن هِب ا و اتدَّب ع  ه و اُه فد تد ْرد ى *لُِتْجز ى ُكلُّ ند ْفٍس مب ا ت ْسع ى  ويستبعد  [. 17-15:طه]{ف ال  ي ُصدَّنَّك  ع ندْه 
و يد ُقوُل } :تعاىل اهلل ويعرب عن ذلك بسؤال استنكاري، كما أخرب. بزعمه خمالف للمعهود عندهالكافر البعث؛ ألنه 

ْنس اُن أ ِإذ ا م ا ِمتُّ ل س ْوف  أُْخر جُ  يًّا اإْلِ  ،يهغري قادر عل املزعوم يستعظمه؛ ألن اهلل يف ظنهكذلك و [. 77:مرمي] {ح 
ْلًقا ج ِديًدا} :يقول اهلل تعاىل ُعوثُون  خ  بدْ وهم يتعجبون منه، إذ  .[49:اإلسراء] {و ق اُلوا أ ِإذ ا ُكنَّا ِعظ اًما و رُف اتًا أ ِإنَّا ل م 

مْ و ِإْن تد ْعج ْب فد ع ج ٌب }: عاىليقول اهلل ت ْلٍق ج ِديٍد أُول ِئك  الَِّذين  ك ف ُروا ِبر هبِِّ  .[5:الرعد] {قد ْوهُلُْم أ ِإذ ا ُكنَّا تُدر ابًا أ ِإنَّا ل ِفي خ 
رية إثباتًا هلذه ولك أن تتصور شدة العناد يف إنكار البعث من أهل الكفر، حينما تعلم أن القرآن الكرمي أورد آيات كث

 74.مرمي وسبأ يكاد يكون موضوعها األساس إثبات البعثالكهف و إن سوراً كسورة  ، أمام صلف الكفار، بلالعقيدة
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فكل ما هو حمسوس ومشاهد فهو موجود، . ويف العصر احلديث أطل علينا مكر شيوعي إحلادي ال يؤمن إال باملادة
 !يوم آخر حدود، والاية وال وبناًء على ذلك فليس للكون هن. أما غري ذلك من غيب غري مشاهد فال إميان به ألبتة

 . أعداء الرسل الذين تطاولوا باملادة وأنكروا البعثقدمياً وهؤالء القوم امتداد للماديني 
و م ا أ ْرس ْلن ا يف قد ْري ٍة ِمْن ن ِذيٍر ِإالَّ ق ال  ُمتدْر ُفوه ا ِإنَّا  }:تعاىل اهللوالذي يتوىل كرب إنكار البعث هم املرتفون، كما يقول    

ًدا و م ا حن ُْن مبُع ذَِّبني   (34)ْرِسْلُتْم بِِه ك اِفُرون  مب ا أُ  فذكرت أنه ما من قرية [. 35-34:سبأ]{و ق اُلوا حن ُْن أ ْكثد ُر أ ْمو ااًل و أ ْوال 
وهذا يتابع فيه املرتفون . {وما حنن مبعذبني }البعث: أرسل اهلل إليها رسواًل، إال كان من ضمن ما أنكره مرتفوها

حينما  سبحانه إنكار عموم املرتفني للبعث اهلل وقد ذكر. ، وحياكوهنم يف ذلكأيضاً  الالحقون إخواهنم املرتفني السابقني
 (47)و ك انُوا ُيِصرُّون  ع ل ى احْلِْنِث اْلع ِظيِم  (45)ِإندَُّهْم ك انُوا قد ْبل  ذ ِلك  ُمتدْر ِفني  } :، فقالحتدث عن أصحاب الشمال 

ُعوثُون   بدْ ن ا و ُكنَّا تُدر ابًا و ِعظ اًما أ ِإنَّا ل م  ا ِمتدْ  [. 46-45:الواقعة]{و ك انُوا يد ُقوُلون  أ ئِذ 
ااًل وأوالداً، اعتقادًا منهم أن ذلك كرامة هلم من اهلل، و مأومن غرور املنكرين للبعث ظنهم أن اهلل أعطاهم يف الدنيا 

هلم احلسىن، فهم  فسوف يكون -ير حصوله عندهم حسب اعتقادهم الفاسدعلى تقد -فلئن رجعوا إىل يوم القيامة
وتكرر هذا الغرور يف سوريت  .-إن وجد حسب ظنهم -أن اهلل سيؤتيهم يوم القيامة خرياً مما آتاهم يف الدنيا يعتقدون

ًة } :75سبحانه عن رجل من بين اسرائيل اهللالكهف ومرمي املتتاليتني يف املصحف ترتيباً، فقال  و م ا أ ُظنُّ السَّاع ة  ق ائِم 
رًا ِمندْه ا ُمندْق ل ًبا يدْ أ فد ر أ ْيت  } :76، وحتدثت سورة مرمي عن العاص بن وائل[37:الكهف]{و ل ِئْن ُرِدْدُت ِإىل  ر يبِّ أل  ِجد نَّ خ 

َّ م ااًل و و ل ًدا ُوتد ني  اليوم اآلخر، وزعم أنه لو جاء يوم القيامة  فكالمها أنكر[. 66:مرمي]{الَِّذي ك ف ر  بِآي اتِن ا و ق ال  أل 
، وهذا يدل على شدة (ألوتني)و (ألجدن: )وانظر للتوكيدات يف اآليتني. اليكونن لكل منهما خري مما أويت يف الدني

 .الغرور واجلهل
 التقليد في االحتجاج بالقدر: ثالثاا  

. مل من التفسريات ما ال حيتملمن األركان اليت يساء فهمها، وحيُ  ركن من أركان اإلميان، وهذااإلميان بالقدر    
ولقد بني اهلل عز وجل يف كتابه الكرمي فهم . وإساءة الفهم هذه قدمية جديدة، عايشها القدماء، وسايرها احملدثون

، وحترمي ما أحل اهلل من األقوام اخلاطئ هلذا الركن حينما كانوا يتعذرون بالقدر على فعل املنكر، بعبادة غري اهلل تعاىل
و ق ال  الَِّذين  أ ْشر ُكوا ل ْو ش اء  اللَُّه } :سبحانه اهلل فقال. احلرث واألنعام، وكذلك التالعب يف كيفية اللباس عند الطواف

رَّْمن ا ِمْن ُدونِِه ِمْن ش ْيٍء ك   [. 35:النحل]{ذ ِلك  فد ع ل  الَِّذين  ِمْن قد ْبِلِهمْ م ا ع ب ْدن ا ِمْن ُدونِِه ِمْن ش ْيٍء حن ُْن و ال  آب اُؤن ا و ال  ح 
ما نعبد هذه األصنام، وال حنرم ما حرمنا من السوائب والبحائر، إال مبشيئة اهلل ورضاه، ولوال ذلك : يقول املشركون

                                                           
 .(3/549) احملرر الوجيز، البن عطية،: يراجع - 75
 (7/129. )(6174:)، رقم احلديث(أفرأيت الذي كفر بآياتنا)باب يف نزول  -صحيح مسلم، ملسلم، كتاب التوبة: يراجع - 76



26 
 

سبيلهم يف وهذا كما فعلت األمم املشركة الذين اسنت هؤالء سنتهم، فقالوا مثل قوهلم، وسلكوا . لعاقبنا على ذلك
وهذا طريق متعني لكل الكفار املتقدمني واملتأخرين يف تكذيب . اللتكذيب رسل اهلل، واتباع أفعال آبائهم الضُّ 

 .  77األنبياء ويف دفع دعوهتم عن أنفسهم
اهلل  القدر يف سورة األنعام حيث قالاحتجاج األقوام  املتعاقبة على فعل املعاصي ب بني اهلل تعاىل كذلك  

ِلك  ك ذَّ }:هسبحان يد ُقوُل الَِّذين  أ ْشر ُكوا ل ْو ش اء  اللَُّه م ا أ ْشر ْكن ا و ال  آب اُؤن ا و ال  ح رَّْمن ا ِمْن ش ْيٍء ك ذ  ب  الَِّذين  ِمْن قد ْبِلِهْم س 
قبلهم  ؛ أي كذب الذين من{كذلك كذب الذين من قبلهم{" :يقول ابن عاشور[. 147:األنعام]{ح ىتَّ ذ اُقوا ب ْأس ن ا

تكذيب  {لو شاء اهلل ما أشركنا {:وهذا يدل على أن الذين أشركوا قصدوا بقوهلم. أنبياءهم مثل ما كذبك هؤالء
صلى اهلل عليه وسلم إذ دعاهم إىل اإلقالع عما يعتقدون، حبجة أن اهلل رضيه هلم وشاءه منهم مشيئة رضى،  -النيب

فهم حرموا ما أحل اهلل، وأحلوا ما حرم كما فعل . 78"ه الشبهةفكذلك األمم قبلهم كذبوا رسلهم مستندين إىل هذ
 !. آباؤهم، وأرادوا بذلك أهنم على احلق املشروع املرضي من عند اهلل

وجدنا : توا من قبيح فعلهم وعوتبوا عليه، قالوابالبيت عراة، فإذا عذلوا على ما أقبيلة من أهل اليمن يطوفون  وكانت
و ِإذ ا فد ع ُلوا }: فأنكر اهلل عليهم ذلك وقال 79حن نقتدي هبم ونسنت بسنتهم، واهلل أمرنا به،نفعل آباءنا، فن عل مثل ما

ْدن ا ع ل يدْه ا آب اء ن ا و اللَُّه أ م ر ن ا هِب ا ُقْل ِإنَّ اللَّه  ال  ي ْأُمُر بِاْلف ْحش اءِ  فهم حيتجون على فعل  [27:األعراف] {ف اِحش ًة ق اُلوا و ج 
 .بزعمهم، فنحن نسنت بسنة اآلباء، ونتبع أوامر اهلل مر اهلل هبا، وأهنا طاعات أاالفواحش بأهنم وجدوا آباءهم عليه

ًا بين آدم باإلغواء متوعديف عدم السجود آلدم وقدوة هؤالء الكفرة إبليس حينما احتج بالقدر على معصيته    
ُْم ِصر اط ك  اْلُمْست ِقيم  }: سبحانه اهلل ، فقال-بزعمه -ضالل ؛ ألن اهلل أراد له الغوايةواإل ا أ ْغو يْدت يِن أل  قْدُعد نَّ هل  ق ال  ف ِبم 
 80.والباء سببية ،كما يقول الزخمشري. [17:عرافاأل]{

اليت أسقطت الشريعة مطلقًا ، وأسقطوا األوامر  81، فرقة املباحية القدر على املعاصيبومن الفرق اليت احتجت    
 83ومن الفرق كذلك اجلربية.82إن احلبيب رفع عنه التكليف : احتجوا على ذلك بالقدر قائلنيوالنواهي الربانية ، و 

                                                           
 .(175-13/174. )للرازي. مفاتيح الغيب.(16/299. )للطربي. جامع البيان: يراجع  -77

 .(7/147)التحرير والتنوير، البن عاشور،  - 78
79

   (.369-12/367) .للطربي. يانجامع الب: يراجع -
 .(2/76)الكشاف ، للزخمشري ،: يراجع - 80
إن احلبيب رفع : هم قوم حيفظون طاعات ال أصل هلا ، وتلبيسات  يف احلقيقة، وهم يدعون حمبة اهلل، وخيالفون الشريعة، ويقولون- 81

 .( 64)اعتقادات فرق املسلمني واملشركني، للرازي ، : يراجع. عنه التكليف 
 . 179-169ص -7ج.جمموع الفتاوى، البن تيمية : يراجع - 82
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ه اهلل ال قدرة له عليها، وال اختيار، وكل ما خلقزلة حركات اجلماد حركاته مبنجعلوا الذين سلبوا العبد قدرته واختياره، و 
فقد رضيه وأحبه ، وهؤالء أعرضوا عن األمر والنهي والوعد والوعيد، وتركوا األعمال الصاحلة واألخذ باألسباب املنجية 

ل ْو ش اء  اللَُّه م ا أ ْشر ْكن ا و ال  آب اُؤن ا و ال  }: لذين قالوا ما ذكره اهلل عنهممن عذاب اهلل تعاىل، فصاروا من جنس املشركني ا
ومن املسلمني من شاكل هؤالء احملتجني بالقدر على املعاصي وترك الفرائض، . 84[147:األنعام]{ن ا ِمْن ش ْيٍء ح رَّمْ 

اهلل قدر يل ذلك، وعندما يهديين سأصلي، فيا سبحان : مل ال ُتصلِّ؟ رد جميباً : فإن قلت ملسلم تارك لفريضة الصالة
أم إنه ال يدري الفرق بني علم !! له، أم هو مكلف مبعرفة ذلكفعلم ما كتب اهلل [ 67:مرمي.]{أطلع الغيب {: اهلل

 !اهلل تعاىل بكل شيء قبل حصوله، ووقوعه كما قدر وعلم، وبني أنه مكلف بالعمل والرتك كما أمر اهلل تعاىل وهنى
هم، فقال وكذلك احتج بالقدر ذرية من ذرية آدم يف تربيرهم شركهم أهنم وجدوا آباءهم مشركني فتبعوهم على شرك   
ُهْم ع ل ى أ نْدُفِسِهْم أ ل ْسُت ِبر بُِّكمْ }: سبحانه اهلل ق اُلوا بد ل ى ش ِهْدن ا  و ِإْذ أ خ ذ  ر بُّك  ِمْن ب يِن آد م  ِمْن ظُُهورِِهْم ُذرِّيدَّتد ُهْم و أ ْشه د 

ا غ اِفِلني   أ ْو تد ُقوُلوا ِإمنَّ ا أ ْشر ك  آب اُؤن ا ِمْن قد ْبُل و ُكنَّا ُذرِّيًَّة ِمْن بد ْعِدِهْم  (162)أ ْن تد ُقوُلوا يد ْوم  اْلِقي ام ِة ِإنَّا ُكنَّا ع ْن ه ذ 
 [.163-162:األعراف. ]{أ فد تُدْهِلُكن ا مب ا فد ع ل  اْلُمْبِطُلون  

قتول ففي حاالت القتل مثاًل، يأيت أهل اإلصالح ألولياء امل. ومن وراء االحتجاج اخلاطئ بالقدر، تضيع احلقوق   
وهبذا تضيع . من باب القدر، وأن هذا األمر مكتوب على قتيلكم، وذلك من أجل التخفيف عن اجملرم أو العفو عنه

 .احلقوق، فيزداد أهل احلق يأساً، ويزداد اجملرم إجراماً 
 حكام الشرعيةالتقليد في األ: المطلب الثاني

: شريع الذي يناسبه؛ فهو األعلمقه وحده أن يضع له التخلق اهلل الكون، وهو يعلم ما يصلحه وما يفسده، ومن ح   
ن من الناس من يأىب إال أ. ، فاحلالل ما أحل واحلرام ما حرم[14:امللك]{أ ال  يد ْعل ُم م ْن خ ل ق  و ُهو  اللَِّطيُف اخلْ ِبرُي {
، ومنهم من فيها زيادًة أو نقصاً ، فيغري ال ان يأيت بتشريع من لدن نفسه ، فمنهم من يتالعب يف العبادات والشعائرإ

 :ومن هنا سيكون حتت هذا املطلب مسألتان. يرى لنفسه حق التشريع، فيأيت بشرع غري شرع اهلل تعاىل
  التقليد في الشعائر : المسألة األولى 

ْنس  ِإالَّ لِيد ْعُبُدونِ }اهلل تعاىل خلقنا لعبادته،      وحىت تكون العبادة صحيحة [. 57:الذاريات]{ و م ا خ ل ْقُت اجلِْنَّ و اإْلِ
ف م ْن ك ان  يد ْرُجو }: ن تكون خالصة لوجهه الكرمي، وموافقة للشرع، يقول اهلل تعاىلا: نيومقبولة فال بد هلا من شرط

                                                                                                                                                                                            
اعتقادات فرق املسلمني : يراجع. أن اجلنة والنار تفنيان:ومن ضالالهتم . يزعمون ان العبد ليس قادرًا على فعله: اجلربية  - 83

 .(197)الكني، لإلسفراييين، التبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهل: يراجع. (77. )للرازي. واملشركني 
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ًدا أن من الناس من يزين له الشيطان أن إال [.119:الكهف] {لِق اء  ر بِِّه فد ْليد ْعم ْل ع م اًل ص احِلًا و ال  ُيْشرِْك بِِعب اد ِة ر بِِّه أ ح 
 :فته يف عبادات منهاوهذا الصنف أمرنا اهلل تعاىل مبخال. يعبد اهلل وفق هواه، فيأيت بعبادة مل يأذن هبا اهلل

، فقد ورد يف السنة املطهرة ما فيه األمر مبخالفة املشركني، فقد روى مسلم عن بالنسبة لشعرية الصالة .الصالة: أوالا 
اشتكى رسول اهلل صلى اهلل عيله وسلم فصلينا وراءه، وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبريه، فالتفت إلينا : "جابر

آنفًا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون إن كدمت : فرآنا قيامًا فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصالته قعودًا فلما سلم قال
. 85فال تفعلوا، ائتموا بأئمتكم إن صلى قائمًا فصلوا قياماً، وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا . على ملوكهم وهم قعود

 .ففي هذا احلديث هنى عن التشبه بفارس والروم حىت يف جمرد الصورة، وإن كانت نيتنا غري نيتهم
، فقد فعل النيب صلى اهلل عليه وسلم ما فيه خمالفة للمشركني يف الوقوف بعض مناسك احلجوبالنسبة ل .الحج: اا نيثا

ف ِإذ ا أ ف ْضُتْم ِمْن ع ر ف اٍت ف اذُْكُروا اللَّه  ِعْند  اْلم ْشع ِر احلْ ر اِم }: بعرفة واملزدلفة والدفع منهما، امتثااًل لقول اهلل عز وجل
إِ  اُكْم و  فقد ورد أهنا نزلت يف قريش، وكانوا يسمون [. 197:البقرة]{ْن ُكْنُتْم ِمْن قد ْبِلِه ل ِمن  الضَّالِّني  و اذُْكُروُه ك م ا ه د 

كانوا ال يقفون يف عرفات، حبجة أهنم ال خيرجون من احلرم وقت الطاعة، وكان غريهم يقفون . 86أنفسهم باحلمس
فأمر اهلل تعاىل  .باملزدلفة أفاض إذا طلعت الشمسومن وقف بعرفة أفاض قبل غروب الشمس، ومن وقف . بعرفات

وذلك بأن يفيض من عرفات بعد املغرب، ومن مزدلفة قبل . وسلم مبخالفة القوم يف الدفعتني حممدًا صلى اهلل عليه
 .88واحلديث قصد فيه خمالفة املشركني. 87طلوع الشمس، فبينت السنة املراد من اآلية الكرمية

. مي حرج الصحابة يف السعي بني الصفا واملروة حينما ظنوا أن السعي بينهما من فعل اجلاهليةن الكر وقد دفع القرآ   
: قلت لعائشة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن: عن هاشم بن عروة أنه قاللبخاري روى ا

اللَِّه ف م ْن ح جَّ اْلبد ْيت  أ ِو اْعت م ر  ف ال  ُجن اح  ع ل ْيِه أ ْن ي طَّوَّف  ِإنَّ الصَّف ا و اْلم ْرو ة  ِمْن ش ع ائِِر }: أرأيت قول اهلل تعاىل 
ا كال لو كانت كما تقول، كانت فال : فقالت عائشة. فما أرى على أحد شيئاً أن ال يطوف هبما [157:البقرة]{هِبِم 

وكانوا  ،حذو قديد وكانت مناة ،لون ملناةية يف األنصار كانوا يهجناح عليه أن ال يطوف هبما، إمنا أنزلت هذه اآل
 }: يتحرجون أن يطوفوا بني الصفا واملروة فلما جاء اإلسالم سألوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن ذلك فأنزل اهلل

فمن باب حرص  .89{ ْيِه أ ْن ي طَّوَّف  هِبِم اِإنَّ الصَّف ا و اْلم ْرو ة  ِمْن ش ع ائِِر اللَِّه ف م ْن ح جَّ اْلبد ْيت  أ ِو اْعت م ر  ف ال  ُجن اح  ع ل  
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 .(19/3)عمدة القاري، للعيين،  : يراجع.مجع أمحس وهو املشدد على نفسه يف الدين : احلمس - 86
 .(2/273)، واجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب، (3/422)لوم الكتاب، البن عادل اللباب يف ع: يراجع - 87
 .(119)، واقتضاء الصراط املستقيم، البن تيمية، (2/376)بطال،  شرح صحيح البخاري، البن: يراجع - 88
، وصحيح (5/153.)ضاها باب قد نرى تقلب وجهك يف السماء فلنولينك قبلة تر –كتاب تفسري القرآن .صحيح البخاري - 89

 .(4/79.)3149:رقم احلديث . باب بيان أن السعي بني الصفا واملروة ركن ال يصح احلج إال به -كتاب احلج. مسلم
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الصحابة رضي اهلل عنهم على خمالفة أفعال املشركني يف اجلاهلية، وأال يتشبهوا هبم يف عباداهتم، حترج بعضهم من 
هنما وقيل إوكان بالصفا واملروة صنمان إساف ونائلة، . ، فأنزل اهلل تعاىل ما يدفع هذا احلرجالسعي بني الصفا واملروة

، مسخهما اهلل تعاىل فنصبا على الصفا واملروة ليتعظ هبما الناس، مث حنر قصي بن كالب عندمها زانيانرجل وامرأة 
وكان ذلك  وأمر بعبادهتما، فلما فتح النيب صلى اهلل عليه وسلم مكة كسرمها كراهية لذينك الصنمني ، والسعي بينهما،

 .90سنة يف آبائهم
، وجدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوضح لنا خمالفة اليهود والنصارى يف ب الصيامويف با .الصيام: اا ثالث

ال يزال الدين ظاهرًا ما عّجل " :يقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم ففي جمال الرتغيب يف تعجيل الفطر ،. صيامهم
دليل على أن قوام الدين احلنيفي على يف هذا التعليل ": قال الطييب .91" اليهود والنصارى يؤخرون إن. الناس الفطر

 .92"خمالفة األعداء من أهل الكتاب وأن يف موافقتهم تلفاً للدين
ويف جمال خمالفة اليهود والنصارى يف كيفية صيام يوم عاشوراء روى مسلم عن عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما يقول 

نه يوم تعظمه اليهود  إيا رسول اهلل :بصيامه، قالوايوم عاشوراء وأمر  حني صام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
بتعظيم  خرب صلى اهلل عليه وسلمفحينما أُ  93".ن شاء اهلل صمنا اليوم التاسعفإذا كان العام املقبل إ: "فقال. والنصارى

 .كاً ملشاهبتهم، وأمراً مبخالفتهمأضاف لصيامه التاسع؛ وذلك تر  ،أهل الكتاب ليوم عاشوراء
 التقليد في الشرائع : المسألة الثانية

ش ر ع  ل ُكْم ِمن  } :سبحانه اهلل أمر اهلل تعاىل كل رسول بتشريع يناسب قومه وحاهلم، موصيًا إياهم بإقامته، فقال   
ن ا ِبِه ِإبْدر اِهيم  و ُموس ى  ن ا إِل ْيك  و م ا و صَّيدْ يدْ يِن م ا و صَّى ِبِه نُوًحا و الَِّذي أ ْوح  ين  و ال  تد تد ف رَُّقوا الدِّ و ِعيس ى أ ْن أ ِقيُموا الدِّ

. إال أن املشركني ردوا شرع اهلل تعاىل، زاعمني أهنم أهل للتشريع والتحليل والتحرمي؛ فضلوا وأضلوا[. 13:الشورى]{ِفيهِ 
بُدر  ع ل ى اْلُمْشرِِكني  م ا ت ْدُعوُهْم ِإل ْيهِ   }: تعاىل اهلل قال ذكر اهلل تعاىل قضية التحليل والتحرمي ولقد . [13:ورىالش]{ ك 

وربطها بالعقيدة، ليبني لنا أنه ال ميكن أن تكتمل  -كانت األنعام املكية واملائدة املدنية يف مقدمتها–يف سور كثرية 
 94.دائرة اإلميان إال بالعقيدة والشريعة معاً 

                                                           
 .(7/242)وحتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي، للمباركفوري ،.(46-1/47)أحكام القرآن البن العريب ،: يراجع - 90
باب ما –كتاب الصوم .و سنن ايب داود، أليب داود.(15/593.)9719:مسند االمام امحد، البن حنبل، رقم احلديث  - 91

،للنيسابوري،رقم املستدرك على الصحيحني. احلاكم على شرط مسلم وصححه. (2/395)يستحب من تعجيل الفطر، 
    (.1/597ج)، (1563)احلديث

 .(99)ستقيم ،البن تيمية ،املراط الصاقتضاء : ويراجع(. 7/344)بادي ، عون املعبود، للعظيم آ - 92
93

 (.6/020)، 5262باب صوم يوم عاشوراء، ح -صحيح مسلم، مسلم، كتاب الصيام - 
 . وكان الرتكيز يف القرآن املكي على العقيدة، ويف املدين على الشريعة- 94
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و ِإذ ا }: يقول اهلل تعاىل. ل نتبع ما ألفينا عليه اآلباءب: اتبعوا شرع اهلل يف األنعام، قالوا: فأهل اجلاهلية إن قيل هلم   
ن ا ع ل ْيِه آب اء ن ا ُُم اتَِّبُعوا م ا أ نْدز ل  اللَُّه ق اُلوا ب ْل ند تَِّبُع م ا أ ْلف يدْ نزلت يف قبائل عربية حرموا على [ 169:البقرة] {ِقيل  هل 

واآلية السابقة جاءت بعد نداء اهلل للناس . 99 98واحلام97 والوصيلة96والسائبة 95أنفسهم من احلرث واألنعام والبحرية 
وجاء السياق بعدها يأمر املؤمنني باألكل من 100بأكل احلالل الطيب من األرض والنهي عن اتباع خطوات الشيطان 

ُْم تد ع ال ْوا و ِإذ ا }: ويؤيد هذا، قول اهلل تعاىل 101.طيبات ما رزقهم اهلل، ويبني هلم احملرمات األربعة من املأكوالت ِقيل  هل 
ْدن ا ع ل ْيِه آب اء ن ا ْسبُدن ا م ا و ج  تنفي  102فهذه اآلية جاءت بعد آية.[194:املائدة]{ِإىل  م ا أ نْدز ل  اللَُّه و ِإىل  الرَُّسوِل ق اُلوا ح 

 . حترمي البحرية والسائبة والوصيلة اليت كانت اجلاهلية تصنع منها جزءاً من تشريعها
بل نتبع شرع آبائنا، فنحل ما أحلوا، وحنرم : الكفار التباع ما أحل اهلل، واجتناب ما حرم قالوا مستكربين فإذا دعي   

وهذا يظهر تغلغل التبعية لآلباء يف صدور املدعوين . ما حرموا، فهم لنا سلف يف التشريع، وحنن هلم خلف يف التقليد
ليل والتحرمي شيئاً، وليس عندهم علم مبا أحلوا وما حرموا، وال لإلسالم، فحىت لو مل يكن اآلباء يعقلون من أمر التح

وهذا عناد شديد وغلظة وجفوة وشدة يف . عندهم كتاب اهتدوا من خالله للتحرمي والتحليل، فهم يتبعوهنم يف ذلك
 .الصد عن دين اهلل تعاىل

تشبهًا بالنصارى وذلك بتحرمي  ،هموجدوا تشريعًا هلم من عند أنفسوأراد قوم من الصحابة رضي اهلل عنهم أن ي   
وال يأكلوا  بعض الطيبات من النساء والطعام كما يفعل القسيسون والرهبان، واتفقوا على صيام النهار، وقيام الليل،

يلبسوا املسوح، ويرتهبوا، فبلغ ذلك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فنهاهم أن و  اللحم وال الودك وال يقربوا النساء والطيب،
يا }:الكهم، فأنزل اهلل تعاىل قولهوبني أن تشددهم كان سببًا هل. عن ذلك، وهناهم عن التشبه بالقسيسني والرهبان

 فالصحابة103.[76:املائدة]{تعتدوا إن اهلل ال حيب املعتدينأيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحل اهلل لكم وال 
                                                           

املفردات، : يراجع. ما كان العرب جيعلونه بالناقة إذا ولدت عشرة أبطن شقوا أذهنا فيسيبوها فال تركب وال حيمل عليها: البحرية - 95
 (36)للراغب األصفهاين، 

 (247.)املصدر السابق. ى فال ترد عن حوض وال علف وذلك إذا ولدت مخسة أبطناليت كانت العرب تسيبها يف املرع: السائبة 96
 .(525.)املصدر السابق. هي الشاة إذا ولدت ذكراً وأنثى قالوا وصلت أخاها فال يذحبون أخاها من أجلها: الوصيلة- 97
. ظهره فال يركب وال مينع من كأل وال ماء إذا أنتج من صلبه عشرة أبطن قالوا قد محى: الفحل إذا ركب ولد ولده، ويقال: احلام 98

 .  (129)للسجستاين، . غريب القرآن: يراجع
 .(47)أسباب النزول، للواحدي، : يراجع-99

 .179-177:سورة البقرة: يراجع - 100
 .الدم، وحلم اخلنزير، وامليتة، وما أهل لغري اهلل به: واحملرمات األربعة هي.163-162:سورة البقرة: يراجع - 101
 .193:سورة املائدة: يراجع - 102
 .(297)للواحدي،. أسباب نزول القرآن: اجعر ي- 103
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وقد عّد اهلل تعاىل . لك، ومساه اهلل اعتداًء، فهذا ليس هلم وال للبشرأرادوا حترمي طيبات أحلت هلم؛ فكان النهي عن ذ
ِر اْسُم اللَِّه ع ل ْيِه }: سبحانه اهلل طاعة اجلاهليات اليت تتواصى مبجادلتنا يف شرع ربنا شركاً، فقال و ال  ت ْأُكُلوا ممَّا ملْ  يُْذك 

ِإْن أ ط ْعُتُموُهْم ِإنَُّكْم ل ُمْشرُِكون  و ِإنَُّه ل ِفْسٌق و ِإنَّ الشَّي اِطني  ل ُيوُحون   اِدُلوُكْم و   . [121:األنعام]{ِإىل  أ ْولِي ائِِهْم لُِيج 
فالقضية قضية مبدأ، وملن . واالعتداء على التشريع، ال يقتصر على حترمي طيبات أحلت، وحتليل خبائث حرمت  

يكون التشريع يف األمور كلها، هل يكون هلل وحده سبحانه؟ أم يكون للبشر؟ وبناًء عليه وجدنا األحبار والرهبان 
يقول اهلل . م، فكان هلم أتباع اختذوهم أربابًا من دون اهللنصبوا من أنفسهم آهلة هلا احلق يف التشريع مبا هتوى أنفسه

ِسيح  اْبن  م ْرمي    }: تعاىل روى الرتمذي عن عدي ابن . [31:التوبة]{ اختَّ ُذوا أ ْحب ار ُهْم و ُرْهب اند ُهْم أ ْرب ابًا ِمْن ُدوِن اللَِّه و اْلم 
يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، : "من ذهب، فقال أتيت النيب صلى اهلل عليه وسلم ويف عنقي صليب : حامت قال

أما إهنم مل يكونوا يعبدوهنم ولكنهم  : قال {اختَّ ُذوا أ ْحب ار ُهْم و رُْهب اند ُهْم أ ْرب ابًا ِمْن ُدوِن اللَِّه  }:ومسعته يقرأ يف سورة براءة 
على شاكلة هؤالء، العرب الذين جاءهم  وكان 104".كانوا إذا أحلوا هلم شيئاً استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه

عمرو بن حلّي بتشريع جديد، غرّي فيه دين إبراهيم عليه السالم، فاتبعه جهلة العرب يقول الرسول صلى اهلل عليه 
فهناك املشرعون 105".رأيت عمرو بن عامر بن حلّي اخلزاعي جير قصبه يف النار وكان أول من سّيب السوائب: "وسلم

هلل وحده،  -كما يبني سيد قطب-فحق احلاكمية املطلقة. اهلل، وهلم أتباع يأخذون بتشريعهم يف األرض من دون
وحينها تكون الصغرية كالكبرية، وال يهم أن يكون األمر . ورصورة من الصوالبشر جمردون من مزاولة هذا املبدأ يف أي 

 106.أمر ذبيحة، أو أمر دولة، فهذه كتلك من ناحية املبدأ
ا القرآن العظيم عن تشريعات أهل الكتاب  وأهل اجلاهلية املخالفة لشريعة اهلل تعاىل، من رفض حلكم اهلل ولقد أخربن  

وتوالت اجلاهليات . تعاىل سواٌء يف النظام االجتماعي، أم النظام االقتصادي، أم نظام العقوبات، أم غريها من النظم
 . اب رهبا وراءها ظهرياً، وشرعت ما مل يأذن به اهلليف ذلك مستبدلة تشريع اهلل تعاىل بتشريعها، تاركة كت

ُمّر على النيب صلى اهلل عليه وسلم بيهودي حممماً جملوداً، فدعاهم صلى : "وى مسلم عن الرباء بن عازب قالفقد ر   
أنشدك باهلل : فدعا رجاًل من علمائهم فقال. نعم: هكذا جتدون حد الزاين يف كتابكم؟ قالوا: اهلل عليه وسلم فقال

جنده . ين هبذا مل أخربكال، ولوال أنك نشدت: الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا جتدون حد الزاين يف كتابكم؟ قال
تعالوا فلنجتمع : قلنا. الرجم ولكنه كثر يف أشرافنا وكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه احلد

: فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. مفجعلنا التحميم واجللد مكان الرجعلى شيء نقيمه على الشريف والوضيع، 
                                                           

حديث غريب ال نعرفه إال من : "قال الرتمذي.3995: رقم احليث. سورة التوبة -سنن الرتمذي، للرتمذي، كتاب تفسري القرآن- 104
 .(3/246)األلباين، . يصحيح وضعيف سنن الرتمذ: يراجع. حسن: قال األلباين.حديث عبد السالم ابن حرب 

 .(4/179. )باب قصة خزاعة-كتاب املناقب . صحيح البخاري - 105
 .(1193_3/1192.)يف ظالل القرآن، لسيد قطب: يراجع 106
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ي ا أ يدُّه ا الرَُّسوُل ال  حي ْزُْنك  الَِّذين  ُيس ارُِعون   }: عز وجلأمر به فرجم فأنزل اهلل ف. أحيا أمرك إذ أماتوهاللهم إين أول من 
ا ف ُخُذوهُ  {اىل قوله { يف اْلُكْفرِ  ائتوا حممداً صلى اهلل عليه وسلم فإن أمركم  :يقول، [41:املائدة]{ ِإْن أُوتِيُتْم ه ذ 

فاليهود شرعوا التحميم واجللد على الزاين احملصن بدل الرجم . 107بالتحميم واجللد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا
د، فغري واحلديث يبني لنا أن اليهود كثر يف أشرافهم الزنا، وعز عليهم أن يقيموا عليهم احل. خمالفني بذلك تعاليم التوراة

ولقد حاول بعض الصحابة رضي اهلل عنهم أن . األحبار شرع اهلل تعاىل من الرجم إىل اجللد والفضيحة والتحميم
يفعلوا فعل اليهود بتغيري حد السرقة يف املرأة املخزومية اليت سرقت، ألهنا من قبيلة هلا اعتبارها وشأهنا، فغضب النيب 

دم إقامة احلد على الشرفاء وعلية القوم، وإقامته على الضعفاء فقط، ديدن األمم صلى اهلل عليه وسلم، مبينا هلم أن ع
أن قريشا أمههم شأن املرأة : عن عائشة رضي اهلل عنها البخاريفقد روى . السابقة، وكان هذا سبباً يف هالكهم

و سلم ؟ فقالوا ومن جيرتئ عليه إال أسامة ابن  املخزومية اليت سرقت فقالوا ومن يكلم فيها رسول اهلل صلى اهلل عليه
أتشفع يف حد من )  :زيد حب رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم فكلمه أسامة فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم

إمنا أهلك الذين قبلكم أهنم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق ) مث قام فاختطب مث قال ( . حدود اهلل 
 .108 (الضعيف أقاموا عليه احلد وامي اهلل لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها  فيهم

 }:وهذا التحاكم املذموم حسب األهواء صفة املنافقني إخوة اليهود يف األخالق، فقد أخرب اهلل تعاىل عنهم فقال
ُهْم ِمْن بد ْعِد ذ ِلك  و م ا أُول ِئك   و ِإذ ا ُدُعوا ِإىل  اللَِّه  . بِاْلُمْؤِمِنني  و يد ُقوُلون  آم نَّا بِاللَِّه و بِالرَُّسوِل و أ ط ْعن ا مُثَّ يد تد و ىلَّ ف رِيٌق ِمندْ

ُهْم ُمْعرُِضون   ند ُهْم ِإذ ا ف رِيٌق ِمندْ يف عدم قبول  اليوم وهذا ينطبق على ساسة األمة. [47-46: النور] {و ر ُسولِِه لِي ْحُكم  بد يدْ
، بدل ةهو املطبق يف حياة األمة اإلسالمي الوضعي البشرفقانون . لطاغوتحكم اهلل تعاىل واستبداهلم إياه حبكم ا

واختاذ ! أمر حيفظه القانون ،كاشفة عن مفاتن جسمهاففي الناحية االجتماعية، جتد خروج املرأة  . الشريعة اإلسالمية
بل هي  -وما أكثرهم -ومل نر حالة رجم أو جلد لزانٍ ! جيوز التعرض هلا، فالقانون يكفلهاخلليالت حرية شخصية ال 

ويف اجملال االقتصادي جتد التعامل بالربا عنوان غالبية البنوك يف !. حرية شخصية ال يعاقب عليها القانون، بل حيميها
، بل يسجنون شهورًا أو -وما أكثرهم -ويف جمال العقوبات مل نر أي قطع يد للسارق. ني وعرضهاطول بالد املسلم

ومل تكن . مربر هلم ،قلياًل من السنني، مث خيرجون حمرتفني أكثر، هذا إن كان من العامة، أما علية القوم، فمعفو عنهم
وهكذا جند أن حياتنا حيكمها احلكم . من أقربائههناك حالة قصاص لقاتل عمداً، بل يقتل من ال ناقة له وال مجاًل 
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هلل حكما لقوم أفحكم اجلاهلية يبغون ومن أحسن من ا {.الذي قلد الطاغوت العلماين الغريب، ال حبكم اهلل تعاىل
 [.59:املائدة] {يوقنون

 التقليد في األخالق: المسألة الثالثة
و ِإنَّك  ل ع ل ى ُخُلٍق  }: ه فقالق  لُ عز وجل خُ ق، ووصف اهلل بعث اهلل نبيه صلى اهلل عليه وسلم ليتمم مكارم األخال  

 .هية يف الوقت ذاته عن سيئهاالم لتبثها يف الناس، ناومكارم األخالق جاءت األنبياء عليهم الس. [4:القلم]{ع ِظيٍم 
ومن هنا سيكون حتت هذا  .وجاء القرآن الكرمي ليحذر املؤمنني من التشبه بأخالق أهل الكتاب واملنافقني واملشركني

 : املسألة العناوين اآلتية
 تقليد أخالق أهل الكتاب: أوالا 

ى بينة من دينهم، حتدث القرآن الكرمي كثرياً عن أهل الكتاب، مبيناً للمسلمني صفاهتم وأخالقهم السيئة، ليكونوا عل  
قسوة :  ومن صفات أهل الكتاب اليت حذر القرآن املؤمنني منها. وليحذروا هذه الصفات؛ حىت ال يصيبهم ما أصاهبم

 .القلب، وقلة األدب مع الرسل عليهم السالم، وإيذاء األنبياء عليهم السالم، والتفرق واالختالف
فد و ْيٌل  } :بالويل، فقال سبحانه تعاىلاهلل  القاسية توعدها لوبالقجة طبيعية القرتاف املعاصي، و فقسوة القلب نتي

حينما طال  -وخاصة اليهود -كتاب هبذه الصفةولقد اتصف أهل ال. [22:الزمر]{ لِْلق اِسي ِة قُدُلوبُدُهْم ِمْن ذِْكِر اللَّهِ 
ته الصفة الذميمة، وأمرهم بطاععليهم األمد؛ فلما كان األمر كذلك هنى اهلل تعاىل املؤمنني عن مشاهبتهم يف هذه 

أ ملْ  ي ْأِن لِلَِّذين  آم ُنوا أ ْن خت ْش ع  قُدُلوبُدُهْم ِلذِْكِر اللَِّه و م ا ند ز ل  ِمن  احلْ قِّ و ال  ي ُكونُوا  }: سبحانه اهللواخلشوع لذكره، فقال 
ُهْم ف اِسُقون  ك الَِّذين  أُوتُوا اْلِكت اب  ِمْن قد ْبُل ف ط ال  ع ل ْيِهُم اأْل م ُد فد   ِثرٌي ِمندْ : وسبب نزوهلا [17:احلديد]{ق س ْت قُدُلوبُدُهْم و ك 

ما   أن الصحابة رضي اهلل عنهم كانوا قد أصابوا من العيش ما أصابوا بعد ما كان هبم القحط واجلهد، ففرتوا عن بعض
 .109أو أهنم أخذوا رضي اهلل عنهم يف املزاح فنزلت. كانوا عليهم من الطاعة

واآلية تنهى املؤمنني أن يسلكوا طريق أهل الكتاب يف االنغماس يف الشهوات ومتابعة امللذات؛ فتكون النتيجة قسوة   
والناظر اليوم ألمة اإلسالم جيد هذه الصفة الذميمة موجودة يف كثري من أبناء . قلوهبم كما قست قلوب أهل الكتاب

فشاهبنا اليهود يف حب الدنيا فكثرت الذنوب، فكانت . كرون منكراً األمة، لكثرة الذنوب، ال يعرفون معروفًا وال ين
 .النتيجة تشاهباً يف قسوة القوب

فنهى اهلل تعاىل املؤمنني عن . ومن أخالق اليهود اليت هنانا اهلل تعاىل عن التخلق هبا، قلة األدب مع األنبياء وإيذاؤهم  
ا الَِّذين  آم ُنوا ال  تد ُقوُلوا  }:سبحانه اهللليه وسلم حيث يقول التشبه باليهود يف قلة التأدب مع النيب صلى اهلل ع ي ا أ يدُّه 
اٌب أ لِيم كان : أنه -كما ذكر السيوطي  -وسبب نزوهلا.[194:البقرة]{ر اِعن ا و ُقوُلوا اْنظُْرن ا و امْس ُعوا و لِْلك اِفرِين  ع ذ 
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راعنا : لقيا النيب صلى اهلل عليه وسلم قاال وهم يكلمانهمالك بن الصيف، ورفاعة بن زيد إذا : رجالن من اليهود
مسعك وامسع غري مسمع،  فظن املسلمون أن هذا الشيء كان أهل الكتاب يعظمون به أنبياءهم، فقالوا للنيب صلى 

وكلمة راعنا 110.{ا اْنظُْرن ا و امْس ُعوا ي ا أ يدُّه ا الَِّذين  آم ُنوا ال  تد ُقوُلوا ر اِعن ا و ُقولُو  } :اهلل عليه وسلم ذلك، فأنزل اهلل تعاىل
سب بلغة اليهود يورون عنها بالرعونة، وكان املسلمون يقولوهنا ظنًا منهم أن األنبياء تُدف خم هبا، فكره اهلل تعاىل 

لتشبه فاهلل تعاىل هنى املؤمنني عن ا. للمؤمنني أن يقولوه لنبيهم ذلك؛ سداً للذريعة، وهنيًا عن تقليد اليهود يف قصدهم
عربانية يتسابون هبا تشبه كلمة  وكانت اليهود هلم كلمة. باليهود يف أقواهلم وكيفية خماطبة النيب صلى اهلل عليه وسلم

امسع ال مسعت، أو أنت راعي غنمنا، وكان املؤمنون يقولون للرسول صلى اهلل عليه : ومعناها )راعينا)وهي  )راعنا)
راقبنا وانظرنا حىت نفهم كالمك وحنفظه، فتلقفها اليهود ملوافقتها : اهلل، أي وسلم إذا حدثهم حبديث راعنا يا رسول

 إساءة للنيب صلى اهلل عليه وسلم مومهني أهنم يريدون االنتظار، الكلمة السيئة عندهم، وأخذوا يلوون هبا ألسنتهم،
اء النيب صلى اهلل عليه وسلم، فنهى اهلل عز وجل املؤمنني عن هذه الكلمة، حىت ال يتخذها اليهود وسيلة اىل إيذ

 . 111وكرهها هلم
فقد آذوا . ولقد حاكى اليهود الذين عاصروا النيب صلى اهلل عليه وسلم، أسالفهم يف إيذاء األنبياء عليهم السالم  

 األنبياء بالقتل والتعنت والصلف، وعدم طاعتهم، وعلى رأس هؤالء األنبياء الذين تعرضوا إليذاء اليهود سيدنا موسى
ِإْذ ق ال  ُموس ى ِلق ْوِمِه ي ا قد ْوِم مِل  تُدْؤُذون يِن و ق ْد تد ْعل ُمون  أ ينِّ }: سبحانه خمربًا عن هذا اإليذاء اهللعليه السالم، فقال  و 

قال رسول : ومن إيذاء اليهود ملوسى عليه السالم ما رواه البخاري عن أيب هريرة قال. [5:الصف]{ر ُسوُل اللَِّه إِل ْيُكمْ 
فآذاه من آذاه من بين إسرائيل . ى من جلده شيء استحياء منهر  إن موسى كان رجاًل حيياً سترياً ال يدُ :" اهلل عليه وسلم

وإما آفة، وإن اهلل أراد أن يربئه مما قالوا ملوسى،  112ما يسترت هذا التسرت إال من عيب ِبلده إما برص وإما أُدرة: فقالوا
احلجر مث اغتسل فلما فر  أقبل إىل ثيابه ليأخذها وإن احلجر عدا بثوبه، فأخذ  فخال يومًا وحده فوضع ثيابه على

ثويب حجر، ثويب حجر حىت انتهى اىل مأل من بين اسرائيل فرأوه عرياناً : موسى عصاه وطلب احلجر فجعل يقول
ُنوا ال  ت ُكونُوا ك الَِّذين  آذ ْوا ُموس ى فد بد رَّأ ُه ي ا أ يدُّه ا الَِّذين  آم   }:فذلك قول اهلل تعاىل...أحسن ما خلق اهلل وأبرأه مما يقولون

فجاء القرآن الكرمي ناهياً املؤمنني أن يفعلوا فعل اليهود بإيذاء النيب صلى اهلل   113.{اللَُّه ممَّا ق اُلوا و ك ان  ِعْند  اللَِّه و ِجيًها
ا الَِّذين  آم ُنوا ال  ت  } :عليه وسلم فقال سبحانه الَِّذين  آذ ْوا ُموس ى فد بد رَّأ ُه اللَُّه ممَّا ق اُلوا و ك ان  ِعْند  اللَِّه ي ا أ يدُّه  ُكونُوا ك 
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فاهلل تعاىل ينهى كل مؤمن أن يؤذي النيب صلى اهلل عليه وسلم بقول يكرهه، أو بفعل ال . [79:األحزاب]{و ِجيًها
 .حيبه، وهناهم أن يكونوا أشباه الذين آذوا موسى عليه السالم

أن إيذاءهم للنيب : 114النقاش بنييه وسلم حىت نزلت هذه اآلية، فوقد وقع اخلالف فيما أوذي به النيب صلى اهلل عل  
نزلت يف شأن زيد بن حارثة وزينب بنت جحش، وما مسع فيه من : وقيل. زيد بن حممد: صلى اهلل عليه وسلم بقوهلم

ائشة رضي اهلل عنها بالفاحشة من قبل أصحاب اإلفك، وقول قالة بعض الناس، أو إيذاءه يف اهتام زوجته الطاهرة ع
يرحم اهلل : وحيك إذا مل أعدل أنا فمن يعدل؟ وكان يقول: فقال له. اعدل فينا يا رسول اهلل: بعضهم وقد قسم ماالً 

أدىن فاهلل تعاىل ينادي مؤمين هذه األمة ناهيًا إياهم عن إيذاء نبيهم ب 115.موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصرب
 . أذى، وال يكونوا كبين إسرائيل الذين آذوا موسى يف غري موطن

ومن الذين حاكى اليهود يف إيذاء الرسول صلى اهلل عليه وسلم، املنافقون إذ طعنوا يف أم املؤمنني عائشة رضي اهلل   
وأناس معه قذفوا عائشة، حيث أنزل اهلل تعاىل يف رأس النفاق عبد اهلل بن أيب بن سلول . عنها، فاهتموها بالفاحشة

ابًا ُمِهينً }:سبحانه هقول ُْم ع ذ  نْدي ا و اآْلِخر ِة و أ ع دَّ هل   116.[56:األحزاب]{اِإنَّ الَِّذين  يُدْؤُذون  اللَّه  و ر ُسول ُه ل ع ند ُهُم اللَُّه يف الدُّ
وكذلك عن إيذاء اليهود ملوسى فنحن نرى أن سورة األحزاب، تتحدث عن إيذاء املنافقني للنيب صلى اهلل عليه وسلم، 

أ ملْ  تد ر  } :ومعلوم أن املنافقني إخوان اليهود يف أخالق السوء، بنص القرآن. عليه السالم، وهنينا عن التأسي بالفريقني
ْخو اهِنُِم الَِّذين  ك ف ُروا ِمْن أ ْهِل اْلِكت اِب ل ِئْن أُْخرِْجُتمْ   . [11:احلشر]{ل ن ْخُرج نَّ م ع ُكمْ  ِإىل  الَِّذين  ن افد ُقوا يد ُقوُلون  إِلِ

سواء باالعتداء على . منها السابق املريضة الكافرة يف إيذاء النيب صلى اهلل عليه وسلم، متبعًا الالحق سفنْ وتتواىل األ  
ويتداول خلق اإليذاء هذا أناس، منهم املشركون . شخصه أو أتباعه املؤمنني، أم باالفرتاء والكذب عليه بوضع احلديث

ففي العهد املكي، كان من أوائل من آذوه عمه أبو هلب وزوجته . ومنهم اليهود ومنهم املنافقون، حىت العصر احلديث
ويف العهد املدين آذاه . ي عقبة بن أيب معيط سال اجلزور على ظهره صلى اهلل عليه وسلموألقى الشق. محالة احلطب

اليهود بالقول والفعل، فقد كان اليهودي كعب بن األشرف يؤذي النيب صلى اهلل عليه وسلم بشعره، وحاول يهود بين 
احلاقد يوحنا الدمشقي الرسول صلى  ويتواىل اإليذاء يف العهد األموي، حيث وصف النصراين. النضري إيذاءه بالقتل

ويتبع مرضى العصر احلديث أسالفهم املرضى يف إيذاء الرسول . اهلل عليه وسلم باستغالله الدين ملصاحله الشخصية
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وكذلك ما كان من فيلم اإلساءة 117.صلى اهلل عليه وسلم، ويشابه هذا اإليذاء، ما كان من صحيفة بالند بوسنت
 .لم والذي ُعرض يف أمريكاللنيب صلى اهلل عليه وس

إن اإليذاء للرسول صلى اهلل عليه وسلم ولدينه، تتشابه فيه فئات من الناس على اختالف ألوان مللهم، وعلى توايل   
ومنهم من ال يتأدب عند رواية أحاديثه، . شتمه للنيب صلى اهلل عليه وسلم -ولألسف -الزمان، ونسمع من املسلمني

 .عند رؤية من يلتزم بسنته صلى اهلل عليه وسلم، وهذا كله من اإليذاء وال عند مناقشتها، وال
 النهي عن تقليد أهل الكتاب في التنازع والفرقة: ثالثاا 

. التفرق واالختالف والتشرذم: ومن أخالق السوء اليت هنانا اهلل عن امتثاهلا، وعن فعلها كما فعلها أهل الكتاب  
اٌب ع ِظيمٌ و ال   }:يقول اهلل تعاىل ُْم ع ذ  اء ُهُم اْلبد يدِّن اُت و أُول ِئك  هل  آل ]{ت ُكونُوا ك الَِّذين  تد ف رَُّقوا و اْختد ل ُفوا ِمْن بد ْعِد م ا ج 

أي ال تكونوا يا معشر املؤمنني كأهل الكتاب الذين تفرقوا واختلفوا يف دين اهلل تعاىل، وخالفوا أمره، .[195:عمران
وقد ذكر النيب صلى اهلل عليه وسلم تفرق اليهود . 118فال تفعلوا فعلهم، وتستنوا سنتهم. اتمن بعد ما جاءهم البين

تفرقت اليهود على إحدى وسبعني أو اثنتني وسبعني : "اإلسالم يف حديث واحد، حيث قالوالنصارى وتفرق أمة 
وقوع التفرق واالختالف يف  ويف هذا داللة على.119"فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفرتق أميت على ثالث وسبعني فرقة

 . األمة كما وقع يف أهل الكتاب
ُمِنيِبني  إِل ْيِه و اتدَُّقوُه  }:فيقول سبحانه وتعاىلوحيذرنا اهلل عز وجل  يف آيات أخرى من مشاهبة أهل الكتاب يف التفرق، 

ة  و ال  ت ُكونُوا ِمن  اْلُمْشرِِكني   ْيِهْم ف رُِحون  ( 31)و أ ِقيُموا الصَّال   ِمن  الَِّذين  فد رَُّقوا ِديند ُهْم و ك انُوا ِشيد ًعا ُكلُّ ِحْزٍب مب ا ل د 
أ من الذين تفرقوا يف دينهم، وأصبحوا شيعاً وأوحى اهلل تعاىل لنبيه صلى اهلل عليه وسلم، أن يترب . [32-31:الروم]{

ِإنَّ الَِّذين  فد رَُّقوا ِديند ُهْم  } :سبحانه وتعاىل اهلل فقال. والتربؤ يقتضي املخالفة، وترك املشاهبة بأفعاهلم وتفرقهم. وأحزاباً 
ُهْم يف ش ْيءٍ  يل ، أن يأمرهم مبا أمر به أو هلل تعاىلكرامة هذه األمة على ا  ومن.[159:األنعام]{ و ك انُوا ِشيد ًعا ل ْست  ِمندْ

ن ا }:سبحانه اهلل، فقال لرسل، وينهاها عما هناهم عنهالعزم من ا يدْ يِن م ا و صَّى بِِه نُوًحا و الَِّذي أ ْوح  ش ر ع  ل ُكْم ِمن  الدِّ
ن ا بِِه ِإبْدر اِهيم  و ُموس ى و ِعيس ى أ ْن أ ِقيُموا الدِّين   وهذا فيه حث هلذه األمة .[13:الشورى]{و ال  تد تد ف رَُّقوا ِفيهِ إِل ْيك  و م ا و صَّيدْ

                                                           
سم رئاسة الوزارة، وهي صحيفة موثوقة عند الدمناركيني، ازب احلاكم يف الدمنارك، وتنطق بصحيفة بالند بوسنت صحيفة احل - 117

صحيفة الدمنارك ...اإلساءة ألعظم اخللق: مقال على النت بعنوان. حسني، دعاء. عبد اهلادي، عاطف: يراجع. واسعة اإلنتشار
 www.ikhwan online.com|article.asp?artd=19338csecid=110:على املوقع اإللكرتوين. ليست األوىل

  (6/92)جامع البيان، للطربي، : يراجع- 118
". حديث حسن صحيح: "قال أبو عيسى. باب ما جاء يف افرتاق األمة -للرتمذي، كتاب اإلميان. سنن الرتمذي - 119

، صحيح وضعيف "حسن صحيح: "قال األلباين.(2/1321. )باب افرتاق األمم-كتاب الفنت. ابن ماجة. ن ماجةسنن اب.(5/25)
 .(3/53)األلباين، . سنن الرتمذي
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أن تسلك سبيل صفوة الصفوة من اخللق وهم أولوا العزم وتلتزم بصفاهتا، وأال يسلكوا سبيل من اتبع غري سبيل 
 .املؤمنني

فراد، أم اجلماعات، أم والناظر حلال أمة اإلسالم يرى التفرق والتشرذم والتناحر والتباغض، سواء على مستوى األ   
كل مستوى خيطئ اآلخر، ويرى نفسه احلق، وما عداه باطل، وسرى هذا الداء . املؤسسات، أم الدويالت اإلسالمية

وال بأي -وقليل من أبناء األمة من ينظر بعني احلاذق اىل حقيقة االختالف، وأنه ال جيوز. العاملني لإلسالم سفنْ أ  إىل 
وتعددت األفكار والرؤى اليت ينتمي إليها أبناء املسلمني، فأصبحنا . أن يؤدي إىل تناكر القلوب وتباغضها –حال 

غضاء فيما بني هذه األحزاب، حىت ضرب بعضها رقاب وانتشرت الب. شيعًا وأحزاباً، كل حزب مبا لديهم فرحون
 .بعض، وال أدل على ذلك مما حصل يف فلسطني، حينما كانت االستجابة ألوامر يهود

 تقليد أخالق المنافقين: ثانياا 
. النفاق صفة ذميمة يلجأ إليها بعض البشر حينما ال يستطيعون الوصول اىل أهدافهم بسهولة، فيلجأون اىل النفاق  
هذه الفئة البشرية تتصف بصفات بذيئة، ويتخلقون بأخالق مسمومة ذميمة، حذرنا اهلل تعاىل منها، والتشبه هبا، أو و 

الظن السيء، واإلعراض عن : ومن صفاهتم الذميمة اليت هنينا عن تقليدهم فيها. سلوك سبيلهم يف مثل هذه األخالق
 .احلق، واخلوض يف آيات اهلل بالباطل

ن الكرمي ينهانا عن التأسي باملنافقني يف صفتهم الظن السيء الذي ينص على أن خروج املؤمنني غزاة جاء القرآ لقد
ا الَِّذين  آم ُنوا ال  ت ُكونُوا ك الَِّذين  ك ف ُروا و ق اُلوا }: سبحانه اهلل يف قتلهم وموهتم، فقال طائعني هلل تعاىل سبب ي ا أ يدُّه 

ْخو اهِنِْم ِإذ ا ض ر بُوا  ن ا م ا م اتُوا و م ا قُِتُلوا لِي ْجع ل  اللَُّه ذ ِلك  ح ْسر ًة يف قدُ إِلِ انُوا ُغزًّى ل ْو ك انُوا ِعْند  آل ]{ُلوهِبِمْ يف اأْل ْرِض أ ْو ك 
صيغة استقبال يف معىن  )إذا ضربوا)وصيغة . 120وهذه يف عبداهلل بن أيب بن سلول وأصحابه املنافقني[. 157:عمران

فرتى ضعاف اإلميان يثبطون عن . ا الظن السيء، يتكرر ويتجدد، مشاهبة للمنافقني السابقنيوهذ. 121االستمرار
ولو مل جياهدوا ما غيبوا يف غياهب ! لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا: اجلهاد واالستشهاد، قائلني إلخواهنم اجملاهدين

 ! وقفت عطاياهمولو مل خيالطوا اجملاهدين ما أبعدوا عن أوطاهنم وال ت! السجون
 اهللولقد شابه املنافقني يف الظن السيء، ظن أهل اجلاهلية، الذين ظنوا أن اهلل تعاىل ال ينصر رسوله واملؤمنني، فقال 

ُهْم أ نْدُفُسُهْم ي ظُنُّون  بِاللَِّه غ يدْر  مُثَّ أ نْدز ل  ع ل ْيُكْم ِمْن بد ْعِد اْلغ مِّ أ م ن ًة نُدع اًسا يد ْغش ى ط ائِف ًة ِمْنُكْم و ط ائِف ٌة ق ْد  }:سبحانه أ مه َّتدْ
 يف أ نْدُفِسِهْم م ا ال  يُدْبُدون  ل ك  يد ُقوُلون  احلْ قِّ ظ نَّ اجلْ اِهِليَِّة يد ُقوُلون  ه ْل ل ن ا ِمن  اأْل ْمِر ِمْن ش ْيٍء ُقْل ِإنَّ اأْل ْمر  ُكلَُّه لِلَِّه خُيُْفون  

وقد فسر هذا الظن الذي ال يليق :" يقول ابن القيم[. 154:آل عمران]{أْل ْمِر ش ْيٌء م ا قُِتْلن ا ه اُهن ال ْو ك ان  ل ن ا ِمن  ا

                                                           
 . (6/339)الطربي، . جامع البيان: يراجع 120
 .(339/ 6) روح املعاين، لأللوسي،: ا يراجع 121
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باهلل، بأنه سبحانه ال ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، وأنه يسلمه للقتل، وقد فسر بظنهم أن ما أصاهبم مل يكن 
 .122"بقضائه وقدره، وال حكمة له فيه

ة، وتتكرر أخالق النفاق يف زماننا اليوم، إذ التثبيط عن اجلهاد، والتخويف من شأنه وشأن وتتجدد واقعية اآلي
عليهم  -ويظنون باهلل ظن السوء. اجملاهدين وسالحهم، مقابل هتويل املنافقني إلخواهنم الذين كفروا من أهل الكتاب

له املتني، فهم ال قبل هلم بأعدائهم، فعدهتم ، وأن اهلل تعاىل لن ينصر العاملني لدينه املستمسكني حبب-دائرة السوء
 }:كذلك ينتظر هؤالء املنافقون، عثرات اجملاهدين واإلصابة منهم، فصدق قول اهلل فيهم. أضعف من عدة عدوهم

ْذن ا أ ْمر ن ا ِمْن قد ْبُل و يد تد و   ِإْن ُتِصْبك  ُمِصيب ٌة يد ُقوُلوا ق ْد أ خ   [.59: التوبة] {لَّْوا و ُهْم ف رُِحون  ِإْن ُتِصْبك  ح س ن ٌة ت ُسْؤُهْم و 
ي ا أ يدُّه ا الَِّذين   }:ومن أدخالق النفاق، اليت كان الزجر عن التشبه هبا، خلق اإلعراض عن احلق، حيث يقول اهلل تعاىل

ْعن ا و ُهْم ال  و ال  ت ُكو  )29)آم ُنوا أ ِطيُعوا اللَّه  و ر ُسول ُه و ال  تد و لَّْوا ع ْنُه و أ نْدُتْم ت ْسم ُعون   نُوا ك الَِّذين  ق اُلوا مسِ 
فصفة املنافقني أهنم يقولون بألسنتهم ما ليس يف قلوهبم، يقولون نسمع كالم اهلل، [. 21-29:األنفال]{ي ْسم ُعون  

 مسعت وأطعت،: فدلت اآلية على أن قول املؤمن:" يقول القرطيب. لكنهم ال ينتفعون مبا مسعوا، ويتولوا وهم معرضون
 .123"ال فائدة فيه ما مل يظهر أثر ذلك عليه بامتثال فعله

فكم من سامع . واليوم ترى الذين يف قلوهبم مرض يتولون عن أمر اهلل تعاىل، فهم يقولون مسعنا وهم ال يسمعون  
استجابة، لكفار يف التحاكم إىل الطاغوت فال بافمثال تنهى عن التشبه . عمل فيه آليات اهلل تتلى عليه مساع أذن ال

فال مسع وال طاعة، وتؤمر الفتاة املقلدة لفاجرات الكفر، مبواراة السوءة فال  وتنهى عن التشبه بالكفار يف الزي واملظهر
فال تلبية وال استجابة، وتنهى عن أكل أموال  -كما هي جاهلية مكة األوىل  -تليب، وتنهى عن نصرة الظامل بالباطل

 .الناس بالباطل فال يستجيبون
ن صفات املنافقني اليت ذكرها القرآن الكرمي، اخلوض يف آيات اهلل بالباطل واالستهزاء هبا، ومن شدة خطورة هذه وم

و ق ْد ند زَّل  }:سبحانه اهللواملستهزئني هبا، فقال  الصفة، مل ينهنا اهلل تعاىل فقط عن فعلها، بل وعن اجللوس مع اخلائضني
ْعُتْم آي اِت اللَِّه يُْكف ُر هِب ا و ُيْستد ْهز أُ هِب ا ف ال  تد ْقُعُدوا م ع ُهْم ح ىتَّ خي ُوُضوا يف ح ِديٍث غ ريِْ ع ل ْيُكْم يف اْلِكت اِب أ ْن ِإذ   ِه ِإنَُّكْم ا مسِ 

يًعا نَّم  مجِ  اِمُع اْلُمن اِفِقني  و اْلك اِفرِين  يف ج ه  عراض عمن هذه املؤمنني باإلوأمر اهلل [. 149:النساء]{ِإًذا ِمثْدُلُهْم ِإنَّ اللَّه  ج 
ُهمْ  }:سبحانه اهلل صفته، نراه يف قول  نزلت يف"وهذه [. 77:األنعام]{ و ِإذ ا ر أ ْيت  الَِّذين  خي ُوُضون  يف آي اتِن ا ف أ ْعِرْض ع ندْ

لمني عن قوم من املنافقني كانوا جيلسون إىل أحبار اليهود، فيسخرون من القرآن، ويكذبون به وحيرفونه، فنهى املس
 .124"ودخل يف هذه اآلية كل حمدث يف الدين ومبتدع إىل يوم القيامة: قال ابن عباس. جمالستهم

                                                           
 .(3/227. )زاد املعاد يف هدي خري العباد، البن القيم، 122
 .(6/247)اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب،  - 123
 .(2/175)البحر املديد، البن عجيبة، - 124
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مر باإلعراض عن اخلائضني من املنافقني، وعن جمالستهم، أبلغ يف الزجر من النهي عن مشاهبتهم يف هذا اخللق األو 
بالقيام عن جمالستهم ال إال اإلعراض بالقلب أو بالوجه املراد باإلعراض إظهار املخالفة : "يقول أبو السعود. الذميم

 .125"فقط
اهلل  لدين من اجللوس مع املستهزئني بآيات اهلل، اجللوس أمام شاشات بعض الفضائيات اليت تستهزىء بالعاملنيو   

ا يف تعاىل، وتصورهم بصور تنفر العامة من الدين، كأن تصورهم بأهنم قاطعوا طريق، أو أصحاب قوة يستخدموهن
كل ذلك وأمثاله من باب الطعن والنيل من املعتصمني . سفك الدماء واالعتداء على حقوق الناس، وأهنم إرهابيون
و ل ِئْن س أ ْلتد ُهْم ل يد ُقوُلنَّ ِإمنَّ ا ُكنَّا َن ُوُض و ند ْلع ُب ُقْل أ بِاللَِّه } :بدين اهلل تعاىل، وتنفري الناس منهم، فصدق قول اهلل فيهم

 .126[77-75:التوبة]{ال  تد ْعت ِذُروا ق ْد ك ف ْرمُتْ بد ْعد  ِإمي اِنُكمْ  )75)اتِِه و ر ُسولِِه ُكْنُتْم ت ْستد ْهزِئُون  و آي  
 تقليد أخالق المشركين: ثالثا

املشرك له من األخالق الذميمة الكثري، فهمه األكرب نفسه، ينظر إليها على أهنا غايته، فيحقق هلا ما يستطيع من   
قاً وذكر اهلل أخال. متاع الدنيا، وكلما ازداد يف البحث عن شهواته ورغباته، ازداد تأصل األخالق السيئة يف نفسه

ومن أخالق املشركني اليت هنينا عن التخلق . أبعد الناس عنها تشبهًا وتقليدًا وفعالً  -نيحنن املؤمن -للمشركني لنكون
 .النتنة، والتربج املذموم هبا، خلق البطر والرياء، والعصبية القبلية
ِبيِل }: فعن خلق البطر والرياء يقول اهلل تعاىل و ال  ت ُكونُوا ك الَِّذين  خ ر ُجوا ِمْن ِدي ارِِهْم ب ط رًا و رِئ اء  النَّاِس و ي ُصدُّون  ع ْن س 

طالبًا منه العودة، إال أن أبا ملا رأى أبو سفيان أن عريه جنت، أرسل إىل أيب جهل خيربه بذلك، [. 46: األنفال]{اللَّهِ 
واهلل ال نرجع حىت نرد بدراً، فنقيم عليها ثالثاً، فننحر اجلزر، ونطعم الطعام، ونسقي اخلمر، : جهل ركب رأسه وقال

قلب أيب  ميآلنبطر الو فالِكرْب . 127وتعزف علينا القيان، وتسمع بنا العرب ومبسرينا ومجعنا، فال يزالون يهابوننا أبداً 
 . أن يزاولوا مثل هذه األخالق، وزجرهم أن يكونوا مثلهم يف أفعاهلمعن فكان النهي الرباين للمؤمنني . جهل

ولقد وجد يف األمة ، ممن يتكلم بألسنتنا، من . وصدهم مستمر متجدد على مر الزمان، يشاكل الالحق فيه السابق
، )مالك نوير) م مصر حتت اسم1954عام  )روخ مندلبا) فقد دخل اجلاسوس اليهودي. يصنع صنيع أيب جهل

وخالل سنوات صار هذا الرجل الذكي ثريًا ينثر املال على . زاعمًا أنه تاجر تركي يتاجر بصفقات السالح اجلوي
م، متكن 1976وليلة اخلامس من حزيران عام . الضباط والفنانات، ووصل إىل مرتبة مفتش يف السالح اجلوي املصري

 ،مراخل اخلمر، وشرب قرابة أربعمائة طياروس من إقامة حفلتني للطيارين، وكانت احلفلتان يعلومها الرقص و هذا اجلاس

                                                           
 .(2/245)إرشاد العقل السليم إىل مزيا الكتاب الكرمي، أليب السعود،  125
 .24-23ص: يف مناسبة هاتني اآليتني: يراجع - 126
  .(3/177)السرية النبوية، البن هشام، : انظر 127
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واستمر احلفل حىت الفجر، تلك اللحظة اليت أغار فيها سالح اجلو اإلسرائيلي ومتكن من تدمري ستمائة طائرة من 
 .128سالح اجلو املصري

 والقيان، والسهر خالل اخلمر من النصر أن ظانني الدنيا، إىل نظروا أحفاده، قبل من جهل، أيب فعل يتكرر وهكذا  
كانوا ممن عرف اهلل، ألقاموا الليل  أهنم ولو .والبالد العباد فضاعت القيان، هلم وعزفت مثلوا، حىت اخلمر فشربوا

ك الَِّذين  خ ر ُجوا ِمْن ِدي ارِِهْم ب ط رًا و رِئ اء  و ال  ت ُكونُوا   }:يناديهم وهو تعاىل اهلل قول بالقرآن، بدل عزف القيان، ولسمعوا
ِبيِل اللَّهِ  : وصفهم كان الذين الدين صالح جند قدوهتم ولكان اجمليب، مساع  [ 46: األنفال]{النَّاِس و ي ُصدُّون  ع ْن س 

 أيب حال كان واملسكنة، كما الذلة فكانت خري، هو بالذي أدىن هو الذي فاستبدلوا .بالنهار فرسان بالليل، رهبان
 بالصغار العرب القيان، وذكرهتم بدل زغاريد النوائح عليه وناحت اخلمر، كأس بدل املنايا كأس شرب الذي جهل
 .األشر البطر جهل أيب أتباع أفعال من وراء اهلوان كأس تتجرع األمة زالت وما .الفخار بدل

ي ا }:عز وجل اهلل قال اجلاهلية، فقد دعوى :مزاولتها من املسلمني حيذر القرآن فيها نزل اليت املشركني أخالق ومن  
اِفرِ  و ك ْيف  ت ْكُفُرون  و أ نْدُتْم  )199)ين  أ يدُّه ا الَِّذين  آم ُنوا ِإْن ُتِطيُعوا ف رِيًقا ِمن  الَِّذين  أُوتُوا اْلِكت اب  يد ُردُّوُكْم بد ْعد  ِإمي اِنُكْم ك 

 [.191-199: آل عمران]{تُدتدْل ى ع ل ْيُكْم آي اُت اللَِّه و ِفيُكْم ر ُسولُهُ 
 يف واخلزرج األوس من على نفر مر -املسلمني على الضغن شديد وكان - اليهودي قيس بن شاس أن نزوهلا وسبب
 مالنا اهللو  :فقال عداوة، من اجلاهلية يف بينهم كان الذي بعد من باإلسالم ألفتهم فغاظه فيه، يتحدثون مجعهم جملس
 بينهم، من قتل فيه كان وما 129اً بعاث ويذكرهم إليهم، يعمد أن اليهود من شابًا فأمر قرار، هبا من اجتمعوا إذا معهم

 عليه اهلل صلى الرسول ذلك فبلغ .اجلاهلية يف عليه كانوا قبيلته فخراً، كما منهما كالً  مناديًا الفريقان، فتنازع ففعل،
 .قلوبكم وألف بني باإلسالم اهلل أكرمكم أن بعد أظهركم، بني وأنا اجلاهلية املسلمني، أتدعون معشر يا :فقال وسلم
 .130فتعانقوا، فأنزل اهلل اآليات السابقة الشيطان نزعة هناإ عرفوا عندها

 طاعة أن مبيًنا بينهم، أثارها اليهود اليت العصبية، والنعرات اجلاهلية إثارة من املؤمنني تعاىل اهلل حيذر اآلية هذه ففي  
  .واإلميان اإلسالم بعد والردة الكفر إىل توصل اليهود

 وجه يف عقبة هذا التآلف ويقف وتآلفهم، ووحدهتم على جتمعهم املسلمني الكفار وحيسد نفسه، التاريخ ويعيد  
 دعوى ونشر املسلمني، بني اإليقاع يف فكر كما قيس، بن شاس أحفادففكر  احلديث، العصر يف االستعمار

                                                           
 :على املوقع االلكرتوين. 1976دور النظام السوري يف حرب : مقال على النت بعنوان. األمحد، خالد: يراجع 128

.1967.hotmail\06\2006\blogspot.com-http://native م2997حزيرانز 1: بتاريخ. 
 قدمه يوم وهو .وكربائهم أشرافهم من خلق فيها قُتل واخلزرج، األوس بني عظيمة وقعة فيه كانت .باملدينة موضع بعاث - 129

 .(3/116) .كثري ، البنوالنهاية البداية: يراجع .سراهتم وقتل ملؤهم، افرتق وقد املدينة إىل قدم وسلم، عليه اهلل صلى لرسوله اهلل -
 . (66-67)أسباب النزول، للواحدي، : يراجع - 130

http://native-blogspot.com/2006/06/1967.hotmail
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 أساس على العثمانية الدولة أواخر يف اجلامعة اإلسالمية فقد أقيمت .االستيالء السيطرة وليهون لتسهل اجلاهلية؛
النعرات  أثاروا أن إال يهود، يرأسهم االستكبار دول من كان فما للمستعمر، املقاومة ونشر ثقافة لألمة، الوحدة إعادة

 جسرًا أنفسهم يصنعون من الذين 131رغال أيب أمثال األمة يف وكان الواحد، اإلسالمي الشعب أوساط اإلقليمية يف
 النعرات حبمد وسبحوا ،)تسد فرق)الربيطانية  السياسة به نعقت مبا فنعقوا األمة، حصن إىل الدخيل األجنيب لعبور

 فلسطني ويف اآلشورية، العراق ويف الفرعونية، املصريني يف فأثار .اإلسالمية البالد يف املستعمر اليت أثارها القبلية،
 األبواق خالل من للمستعمر ذلك كان ملا مث األم، اإلسالمية الدولة مستوى على يف البداية هذا وكان الكنعانية،

 نفسها، مستوى الدويلة على النتنة ةيلوالقب العصبية فكر ينشر راح النعرات، هذه يف له مقلدة الناعقة بلغته وفكره،
 وتعظمها للقبيلة كان وهكذا .وغري الجئ الجئ ثقافة بالدنا ويف وحضري، وقروي وفالح، مدين ثقافة ينشر فأخذ

 .والصليبية به الصهيونية نعقت مبا الناعقني املقلدين سفنْ أ   يف مكان باآلباء
 عن العرب فصل أجل وذلك من العربية، القومية باسم البغيضة، والعنصرية القبلية، العصبية االستعمار، نشركذلك و   

 ما إىل هتدف حاقدة، صليبية فكرة العربية والقومية .العثمانية الدولة يف متمثلة كانت اليت اإلسالم دولة األم جسمهم
  .وتفرقها األمة وضياعها تفتيت من قيس بن شاس إليه هدف

 األخوة عن رابطة كبديل القومي الفكر لنشر أذكياء جنوًدا اإلسالم، وأعداء الصلييب االستعمار جند ولقد  
. األمريكية التبشريية للبعثة عميلني نصرانيني وكانا ،133البستاين وبطرس ،132اليازجي ناصيف رأسهم وعلى اإلسالمية،

،وبدياًل عن اجلامعة القومية أبواق من كبريًا بوقًا كانت العربية اجلامعة إن حىت الصليبية، واملدارس اجلامعات وأقيمت
  134.اإلسالمية

 بعض، رقاب وضرب بعضهم األمة، تفرق من السابقة عمران آل آيات منها حذرت اليت اخلبيثة الثمار جند وهكذا    
ي ا أ يدُّه ا الَِّذين  آم ُنوا ِإْن ُتِطيُعوا  }:عجازهاإاآلية و  بالغة ومن .اليوم موجودة وغريها، والسياسية احلدودية واخلالفات

                                                           
 املغمس يسمى موضع إىل أبرهة مع وصل فلما هلدمه، احلرام البيت على احلبشي ألبرهة دليال كان جند من رجل :رغال أبو - 131
 (441 / 1)، للطربي، والرسل والملوك األمم تاريخ :يراجع .قربه ترجم العرب فصارت رغال، أبو مات
يد أبيه،  على األولية علومه تلقى .لبنان يف شيما كفر قرية يف م 1800 عام ولد اليازجي، جنبالط بن عبداهلل بن ناصيف هو - 132

 كل من واتصل باملستشرقني .سورية يف األمريكية اجلامعة يف مدرًسا عمل .الكثرية مطالعاته له وكانت ماروين، راهب يد على وأهناها
 على .اليازجي ناصيف -رجال الشرق: بعنوان النت على مقال: يراجع. م 1871 عام تويف .العربية القومية حمركي من وكان .مكان
 www.asharkalarabi.org.uk/center/rijah-n-y.htm :اإللكرتوين املوقع
بدِّيَّة قرية يف ولد - 133 مرتمجًا  عمل .الكنسي والشرع والالهوت الفلسفة جانب إىل لغات عدة تعلم .م 1819 عام لبنان يف الدِّ

 بطرس :بعنوان النت على مقال: يراجع .م 1883 عام تويف .احمليط حميط معجم :مؤلفاته أشهر من .بريوت يف األمريكية للقنصلية
 /ar.wikipedia.org/wikiالبستاين  _بطرس :اإللكرتوين املوقع على .البستاين

134
 (77)أساليب الغزو الفكري، لجريشة  والزيبق،  - 
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الكتاب  أهل طاعة من حذرت ، أهنا[199:آل عمران]{ف رِيًقا ِمن  الَِّذين  أُوتُوا اْلِكت اب  يد ُردُّوُكْم بد ْعد  ِإمي اِنُكْم كافرين
الدس  أمر أن اهلل تعاىل لعلم وذلك اآلية؛ نزول يف سبًبا كانوا الذين فقط اليهود تذكر ومل مجيًعا،-والنصارى اليهود

 .يف ذلك شأن هلا األثيمة اليهودية اليد كانت وإن املرة، هذه النصارى يد على لكن سيتكرر، والتفريق
 التبرج :ثالثاا

 عز املوىل يقول حيث خلق التربج، مقارفتها، أو هبا التشبه عن القرآن وهنى اجلاهلية يف انتشرت اليت األخالق ومن  
 ،الرجال يدي بني متشي املرأة خبروج كان اجلاهلية، وتربج[. 33:األحزاب]{و ال  تد بد رَّْجن  تد بد رُّج  اجلْ اِهِليَِّة اأْلُوىل   }:وجل

 ويبدو وعنقها، 135ُوقْرطها قالئدها فيواري تشده، وال رأسها، على اخلمار تلقي أو أهنا وتغنج، وتبخرت تكسر مع
 عن بنهيه اجملتمع، يف والطهر العفة ناشرًا الكرمي القرآن فجاء. 136 الرجل شهوة به يستدعي مما منها، كله ذلك

 عنهن، اهلل رضي املؤمنني ألمهات اآلية يف النهي كان ولئن .تربجهن مثل الفاجرات، وأال يتربجن بالكافرات التشبه
 .مجيًعا املسلمات أنه يعم إال

 عليها وكان عليها، اليت كننت اجلاهلية أهل تربج مثل تربًجا إسالمكن بعد املسلمات أيها تربجن وال": الشوكاين يقول
 عن اآلية هنت ولئن، 137"قبل من كانت اليت اجلاهلية تشابه جاهلية وأقوالكن بأفعالكن حتدثن ال أي قبلكن، من

 هلا معينة، اجتماعية حالة هي بل معينة، زمنية ختتص بفرتة وال تتكرر، اجلاهلية أن إال األوىل، اجلاهلية تربج مثل تربج
  138.زمان أي ويف مكان أي يف اجلاهلية توجد هذه أن وميكن للحياة، معينة تصورات

 -التقوى لباس -الباطن لباس من -على عينه-حينما تعرت  -الشيطانية طريقته على املرأة -اليوم -الكفر حرر لقد  
 دوراً  وأنشأ بل وجامعته، ومتجره شارعه يف الغريب فنشره ثانًيا، -والوقار احلشمة لباس -الظاهر لباس من مث أواًل،

 األمة، شراذم من عينه على فصنع عفيفات حمتشمات املسلمات يرى أن -حسًدا -عليه وع زّ  والبغاء، للعري خاصة
 تربج فكرة فانتشرت .الفاجرات للكافرات تقليًدا املسلمني، ديار إىل فكرته وينقل رذيلته، ويصنع بطبعه، يتطبع من

 والرتحال، احلل ويف واحلضر، السفر ويف ومدننا، وقرانا ومدارسنا، جامعاتنا، يف غدا حىت ديارنا، يف األوىل اجلاهلية
 بشيء فيه ختتلف ال التربج من اجلانب هذا فأصبح اجلامعات، يف خاصة املشبوهة، واجللسات بالزينة، مصاحب وهذا
 الرقي أنه منهن ظًنا األمة جاهالت من كثري فاستقبلهالتهتك والعري،  هذا لنا صدر الذي الغرب جاهلية عن كثري

 .هذا تربجها يف األمس جاهلية من أشد اليوم جاهلية فكانت .والفخار

                                                           
 .(364/ 6)لسان العرب، البن منظور، . نوع من حلي األذن: اُلقْرط - 135
 .(4/267)للشوكاين القدير، وفتح. (4/363)وأنوار التأويل، للبيضاوي، ،(3/547) .للزخمشري الكشاف،: يراجع 136
 .(278 /4) .السابق املصدر - 137
 (67)اقتضاء الصراط املستقيم، البن تيمية، : يراجع - 138
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 والتبعية التقليد آثار: رابعال المبحث
 أعمال، من املكلف اإلنسان عن يصدر ملا كان باملسببات، مرتبطة األسباب كانت وملا نتيجة، عمل لكل كان ملا  

 شرًا وإن فخري، خريًا إن وآثار، نتائج ذلك عن ينجم فإنه بغريه، فيها متشبًها بأعمال يقوم حينما واملرء وآثار، نتائج
 .املقلَّدة وأعماله املتبوع حسب وذلك فشر،

 ،اآلخرة يف أم الدنيا يف ذلك أكان سواءٌ  ذلك، عن الناجتة واآلثار لآلخرين، تقليده تبعة يتحمل املكلف واإلنسان
 :اآلتيني للمطلبني ضاًما املبحث هذا سيكون هنا ومن

 الدنيا في التقليد آثار :األول المطلب
منها خري  املتبعة واألعمال .واملتبوع التابع فيها ترى والدول، اجلماعات وكذلك متأثر، أو مؤثر صاحبه مع الصاحب  

 ففي. السوء إال عنه ينتج ال السوء ألعمال والتقليد. الشر إال عنه ينتج ال والشر اخلري، عنه ينتج واخلري ومنها شر،
 ألعداء السيئة املواالة وتكون ينصرهم، وال فيخذهلم الناس من الصنف عن هذا تعاىل اهلل ويتخلى التفرقة، تنتشر الدنيا

 :اآلتية املطلب األمور هذا حتت يندرج هنا ومن. والردة الفساد حيث تعاىل، اهلل
 تعالى  اهلل سبيل عن والميل التفرق :أوالا 

ا ِصر اِطي ُمْست ِقيًما ف اتَِّبُعوُه و ال  تد تَِّبُعوا السُُّبل  فد تد ف رَّق  ِبُكْم ع ْن  }:وجل عز املوىل يقول و أ نَّ ه ذ 
ِبيِلهِ   إىل يدعو والذي .السعري إىل يدعو وفريًقا اجلنة، إىل يدعو فريًقاً  :فريقني البشر تعاىل اهلل جعل[153:األنعام]{س 
 كثريون، فإهنم إىل النار يدعون الذين أما إليه، ويدعو به فيلتزم وجل، عز ربه من يتلقاه له ثاين ال واحد له طريق اجلنة

 يدعون شىت سبل هلم كانت وهلذا بدعته، إىل حسب هواه منهم كل فيدعو شىت، جهات من والنواهي األوامر يتلقون
  .والضالل والزيغ والشتات التفرق واالختالف نتيجتها فتكون أتباعهم، إليها
 يف ربنا، به وصى والذي. اآلية هلذه سابقتني آيتني يف وردت اليت139 العشر للوصايا خامتة كانت السابقة األنعام وآية

 جنعله وأن به، بالعمل فيه، أمرنا اعوجاج ال طريق قومي وهو لعباده، ارتضاه الذي ودينه صراطه اآليتني هو هاتني
العلمانية واإلحلادية وغريها من و واجملوسية  والنصرانية اليهودية  من ،غرينا منهاج نسلك وأال نسلكه، منهاًجا ألنفسنا

ما هو  اوهو اإلسالم وهذ ارتضاه الذي ودينه طريقه عن بنا السبل فمصرينا التشتت هذه سلكنا ولئن سبل الكفر،
 . حاصل لألمة اليوم

                                                           
 ظهر ما الفواحش عن واالبتعاد الفقر، خشية األوالد قتل وحترمي الوالدين، إىل واإلحسان شيئ ا، باهلل اإلشراك عدم :وهي - 139
 وامليزان، بالكيل والوفاء أحسن، هي باليت إال اليتيم مال تناول عن والنهي باحلق، إال النفس قتل وحترمي بطن، وما منها

 .املستقيم الصراط واتباع بالعهد، والوفاء والعدل،
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واحد ال تشعب فيه، وسبل الباطل كثرية كالبدع واخلوض يف الباطل، واألهواء ومبادئ الضالل، وهذا كله  فسبيل احلق
 لتفرقها السبل مجع وهلذا واحد، احلق ألن سبيله وّحد مناإ:" كثري ابن يقول. تضاد يسبب التفرق والتشرذم

 140."وتشعبها
 يّدعي إن صاحب البدعة، األمة اإلسالمية إذ تفريق تتضمن والبدعة مبتدع، فإنه تعاىل اهلل شرع خيالف مبا يأيت والذي

  .وأحزابًا شيًعا ويصبحون وهبذا يتفرقون ضال، وغريه احلق على أنه
 الغرب فيها العلمانية متبًعا فكرة ابتدع من األمة يف يوجد والرؤى، األفكار مستوى فعلى اليوم، حاصل وهذا  

 حقوق إعادة على والقادر احلق على أنه لنفسه ينظر منهم وكل امللحدة، الشيوعية بدعةاتبع  من األمة ويف العلماين،
 .فتفرقوا اآلخرين؛ ويذم مقدساهتا، وحترير األمة املسلوبة،

 فيلتزمون، وكل والسنة للكتاب حيتكمون ما فسرعان اجتهادي أمر يف اختلفوا وإن احلق والفرق بني الفريقني أن أهل  
 تعظيم ويريد يركب رأسه، منهم واحد كل الضالل أهل بينما شعارهم، واأللفة الوحدة صفة فتبقى للحق، خيضع
 حني وكل مناهجهم وتنوعها، لتشعب وصراع، اختالف يف دائًما فتجدهم احلق، يريد وتصغري اآلخرين، وال نفسه،

 أما موحدين، يكونون األمة من يتبعونه والذين واحد، وكتابه واحد، تعاىل اهلل ومنهج 141. جديد مذهب خيرج منهم
 التفرق متبعيها نتيجة فإن كذلك األمر دام وما الكثري، االختالف وفيها مشتتة مفرقة مناهج فإهنا اهلل منهج غري

بدَُّرون  اْلُقْرآن  و ل ْو ك ان  ِمْن ِعْنِد غ رْيِ } :وجل عز اهلل يقول ،السبيل سواء عن وامليل والتشتت اللَِّه ل و ج ُدوا ِفيِه  أ ف ال  يد ت د 
ِثريًا فًا ك   فاختالف 142."قلوبكم فتختلف ختتلفوا وال: "وسلم عليه اهلل صلى اهلل وقال رسول[ 72:النساء]{اْخِتال 

 .هاتفرقو  هاتناحر القلوب و لتباغض  ببِّ س  مُ  القلوب
 النصير وفقدان الخذالن :الثاني

متبعًا خمالفي   ذلك خالف ومن .منها وحذرهم الشر طريق هلم وبنّي  هبا، وأمرهم اخلري طريق للبشر سبحانه اهلل بنّي   
و ل ْن تد ْرض ى ع ْنك  اْليد ُهوُد و ال  النَّص ار ى }: يقول املوىل عز وجل .ينصره وال خيذله تعاىل هلل خصًما أوامر اهلل تعاىل، كان

اهْلُد ى و ل ِئِن اتدَّبد ْعت  أ ْهو اء ُهْم بد ْعد  الَِّذي ج اء ك  ِمن  اْلِعْلِم م ا ل ك  ِمن  اللَِّه ِمْن و يلٍّ ح ىتَّ تد تَِّبع  ِملَّتد ُهْم ُقْل ِإنَّ ُهد ى اللَِّه ُهو  
فاهلل تعاىل بني للمؤمنني حقيقة اليهود والنصارى، وأهنم ال يرضون منا إال اتباع ملتهم، فجاء  [129:البقرة]{و ال  ن ِصريٍ 

 . ع ملتهم فيه فقدان والية اهلل ونصرتهبأن اتبا : التحذير اإلهلي

                                                           
 .(2/169)تفسري القرآن العظيم، البن كثري،  - 140
 .(1/41)إعانة املستفيد بشرح كتاب التوحيد، لفوزان: يراجع - 141
 :احلديث رقم .التأخر والكراهية الصف يف اإلمام يلي أن يستحب من باب - الصالة كتاب ..داود داود، أليب أيب سنن - 142

 .(3/2) . 679 :احلديث داود، لأللباين، رقم أيب صحيح .صحيح :األلباين قال.(2/253)  . 675
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وأهنم اختلفوا من بعد ما جاءهتم البينات، مث حذرت النيب صلى اهلل  143ولقد حتدثت سورة اجلاثية عن بين إسرائيل  
ولياء بعض، واهلل ويل املتقني،  أ عليه وسلم من اتباع أهواء الذين ال يعلمون من كفار مكة وغريهم؛ فالظاملون بعضهم

ِإندَُّهْم ل ْن يُدْغُنوا  )17)مُثَّ ج ع ْلن اك  ع ل ى ش رِيع ٍة ِمن  اأْل ْمِر ف اتَِّبْعه ا و ال  تد تَِّبْع أ ْهو اء  الَِّذين  ال  يد ْعل ُمون  }: فقال املوىل عز وجل
ْيًئا و ِإنَّ الظَّاِلِمني  بد ْعُضُهمْ  من النيب  ولئن كان اتباعٌ [. 19-17:اجلاثية]{أ ْولِي اُء بد ْعٍض و اللَُّه و يلُّ اْلُمتَِّقني   ع ْنك  ِمن  اللَِّه ش 

؛ فليس له من  -وحاشاه–من بعد ما جاءه من احلق ، ألهل األهواء من أهل الكتاب والكفارصلى اهلل عليه وسلم 
م ا ج اء ك  }: عاىلمنهم من أحد عنه حاجزين، قال ت له نصري ينصره من عذاب اهلل، وليس و ل ِئِن اتدَّبد ْعت  أ ْهو اء ُهْم بد ْعد 

 [. 36:الرعد]{ِمن  اْلِعْلِم م ا ل ك  ِمن  اللَِّه ِمْن و يلٍّ و ال  و اٍق 
 وسلم، عليه اهلل صلى موجه للرسول السابقة 17:، واجلاثية36:والرعد ،129:البقرة آيات يف اخلطاب أن واملالحظ  

 يدفعه ال عذابًا، لك فإن -ذلك يفعل أن وحاشاه -الكتاب أهل وأهواء يعلمون، ال الذين أهواء اتبعت إن بأنك
 مبن فكيف وسلم، عليه اهلل صلى اخللق سيد مع كذلك األمر كان فإذا .ألمته خطاب واخلطاب هذا .أحد عنك
 .والنصري الويل سيفقد بأنه اهلل سبيل غري اتبع ملن كبري ووعيد شديد، حتذير هذا ويف من الناس، دونه

ُنوا ِإىل  الَِّذين  ظ ل ُموا فد ت م سَُّكُم }: سبحانه اهللورفع اهلل واليته ونصرته عن الذين يركنون إىل الذين ظلموا، فقال    و ال  تد رْك 
 وامليل حمبتهم :يعين ظلموا الذين إىل والركون [.113:هود]{النَّاُر و م ا ل ُكْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن أ ْولِي اء  مُثَّ ال  تُدْنص ُرون  

والذي . 144قضاء املصاحل يف عليهم واالعتماد طاعتهم،و  منهم، والدنو بأعماهلم، والرضى إليهم، ومداهنتهم بالقلب
 اهلل نصرة فقدت اليوم واألمة. يركن إىل الذين ظلموا بشيء من ذلك؛ فإنه يفقد الوالية والنصرة من دون اهلل تعاىل

 رهبا يتخلى بأن جديرة فكانت فعلهم، وفعلت أعماهلم شاهبت بل ظلموا، الذين أعمال رضيت ألهنا وذلك تعاىل،
  .ونصرته واليته من ويرتكها عنها
 إىل امليل كل بامليل فكيف تعاىل، اهلل من واملعونة والوالية النصرة يفقد ظلموا، الذين إىل اليسري امليل كان وإذا

 واحلال- فكيف اخلذالن، ويكون النصرة ترتفع القليب امليل مبجرد كان وإذا! أنفسهم بالظاملني كيف بل !الظاملني
وتعظيمهم، ونقل  بل وتقديرهم، وتبجيلهم الظاملني وحمبةواملشاركة يف مطاردة اإلميان وأهله  املخالطة واملشاورة، -اليوم

آية أن  ولقد ذكر اهلل تعاىل يف أكثر من !نصري أو اهلل من ويل من لنا ذلك يبقى بعد فهل !أسرار املسلمني إليهم
 تفشي أسباب أهم جلورهم، منوا أنفسهم إىل الظاملني، وخضوعهم وركون الذين ظلم 145.الظاملني ليس هلم نصري

 لتوسيع حيركوهنم الظلمة أيدي يف أدوات الذين ركنوافيكون  بطشهم، وزيادة الظاملني، وانتفاش األرض، يف الظلم
                                                           

 16-17:اجلاثية  - 143
 (2/497)والكشاف، للزخمشري،  (2/597)والنكت والعيون، للماوردي،  (15/599)جامع البيان، للطربي،: يراجع - 144

 . (9/62)واجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب، 
 . 7:، والشورى61: ، واحلج192:، وآل عمران269:سورة البقرة: يراجع - 145
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 إرضاء أجل من التسابق إىل بالذين ظلموا أنفسهم واهلوان العجز الناس، ويبلغ ضرب يف أوامرهم وتنفيذ نفوذهم،
 .والنار نصره، وختلف تعاىل، اهلل والية فْقد: الثالث العقوبات تكون عندها أمرهم، استجابة يف فيتبعوهنم الظلمة،

 الكافرين مواالة ررض :ثالثاا 
 آمنوا فالذين وينصره، وااله، من ويوايل عاداه، من ويعادي الشر، عن وينهاه باخلري، ويأمره حيبه، للمؤمن، ويل املؤمن  

 أُمرنا وهكذا. يضمحل والفساد ينتشر، والصالح يعم، اخلري فإن كذلك؛ األمر يكون وعندما .بعض أولياء بعضهم
 ويطلعوهنم ويعينوهنم، وينصروهنم اهلل، أعداء يوالون حينما املسلمني من اإلميان ضعاف أن إال ،نكون أن تعاىل اهلل من

  .بالفساد والردة جتد ضرر ذلك فإنك املسلمني؛ أسرار على
ِإنَّ الَِّذين  آم ُنوا }: فالفساد الناتج عن مواالة الكافرين، حذرنا اهلل منه، بعد أن امرنا مبواالة املؤمنني حيث يقول

ِبيِل اللَِّه و الَِّذين  آو ْوا و ن ص ُروا أُول ِئك  بد ْعُضُهْم أ ْولِي اُء بد ْعٍض و الَِّذين  و ه اج ُروا و ج اه ُدوا بِأ مْ   آم ُنوا و ملْ  و اهلِِْم و أ نْدُفِسِهْم يف س 
يِن فد ع   ي ِتِهْم ِمْن ش ْيٍء ح ىتَّ يُده اِجُروا و ِإِن اْستد ْنص ُروُكْم يف الدِّ ن ُكْم يُده اِجُروا م ا ل ُكْم ِمْن و ال  ل ْيُكُم النَّْصُر ِإالَّ ع ل ى قد ْوٍم بد يدْ

ند ُهْم ِميث اٌق و اللَُّه مب ا تد ْعم ُلون  ب ِصرٌي  ن ٌة يف اأْل ْرِض و ف س اٌد   )62)و بد يدْ و الَِّذين  ك ف ُروا بد ْعُضُهْم أ ْولِي اُء بد ْعٍض ِإالَّ تد ْفع ُلوُه ت ُكْن ِفتدْ
ِبريٌ   بعض، والكافرون أولياء بعضهم فاملؤمنون والكافرين، املؤمنني بني املفاصلة فيهما فاآليتان[. 63-62:األنفال]{ك 

 146"واالحرتام، والكون مع احملبوبني ظاهراً وباطناً  واإلكرام واحملبة النصرة هي الوالية"و .بعض أولياء بعضهم
 فتنة تكن عليهم؛ وحربًا هلم وخذالنًا بغًضا الكافرين ويعادوا ووالًء، وحمبة نصرة بعًضا بعضهم يوال مل إذا واملؤمنون

 واملؤمن بالباطل، احلق وخيتلط وأهله، اإلسالم وضعف املعاصي بانتشار كبري وفساد الكفر، وقوة الشرك وهي عظيمة
 147.اهلل أنزل مبا واحلكم كاجلهاد،  اهلامة العبادات من كثري وتعدم بالكافر،

 فيخالطهم، واحرتامه، وتقديره حمبوبه، إكرام إىل ذلك وانتقل واتبعه، فيه وقلده عمله، أحب آخر، أحب إذا واملرء
 الفتنة يعين فهذا لكافر، مسلم من األعمال هذه مثل كان فإذا .وأعماهلم سوادهم يكثر وحينها معهم، وينتقل

 فساد ِبلب ووطنه، وأمته لدينه ويسيء فكرته، وينشر وأقواله، أعماله يف يقلده للكافر املوايل املسلمف الفساد، وانتشار
 .املسلمني ديار إىل الكافرين

فسدت : وأخالقاً . لسنا إال ذياًل للغرب الكافر: ةكان التشكيك يف املسّلمات، وسياس: فعقيدةمتنوع،  الفساد وهذا
األمة ، وسفلة ملعروف منكراً، واملنكر معروفاً الشباب، وطغت النساء، ومُحيت الرذيلة، وحوربت الفضيلة، وأصبح ا

 . وأضعافها هذه وهبذا نشر اإلعالم الضال املضلل أنواع الفساد. تكلم يف أمر العامةتها تبضوير و 

                                                           
 .(99)للقحطاين،  الوالء والرباء يف اإلسالم، - 146
 .(1/326)ي، وتيسري الكرمي الرمحن، للسعد (3/379)معامل التنزيل، للبغوي، : يراجع - 147
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 يظهر بالكبري هذا الفساد ووْصف فساد، وكل فتنة كل لتعم وذلك نكرة، السابقة اآلية يف )وفساد فتنة) وكلمتا  
احلصول على يرهم بالسجن واملساءلة وعدم وأهلها، وحتذومن الفتنة ختويف العامة من املساجد وطريقها . ضخامته

 .مساءلة فيه وال حماكمةإىل السوء وأهله، فطريقه آمن، ال وظيفة، ويف املقابل فتح الطريق أمام اجليل للذهاب 
أ يدُّه ا الَِّذين  ي ا }يقول املوىل عز وجل. منه اهلل ويتربأ منهم، واالهم فهو ، الردة؛ فمنأيضاً ومن ضرر مواالة الكافرين   

ُْم ِمْنُكْم ف إِ  ُهْم ِإنَّ اللَّه  ال  يد ْهِدي اْلق ْوم  آم ُنوا ال  تد تَِّخُذوا اْليد ُهود  و النَّص ار ى أ ْولِي اء  بد ْعُضُهْم أ ْولِي اُء بد ْعٍض و م ْن يد تد و هلَّ نَُّه ِمندْ
 اهلل عبد بأمرهم تشبث قينقاع بنو حاربت امل: "قال الصامت بن عبادة أن نزوهلا، وسبب[. 51:املائدة] {الظَّاِلِمني  

 رسوله وإىل إىل اهلل وتربأ وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول إىل الصامت بن عبادة ومشى دوهنم، وقام سلول أيب بن بن
 اهلل رسول إىل فحالفهم أيب، بن من عبداهلل له الذي مثل حلفهم من وله اخلزرج بن عوف بين أحد وكان حلفهم، من

 أيها يا}: املائدة يف القصة نزلت أيب بن اهلل عبد ويف ففيه :قال.وواليتهم الكفار حلف من وتربأ وسلم عليه اهلل صلى
 148.اآلية {أولياء اليهود والنصارى تتخذوا ال آمنوا الذين

مصافاة األحباب، ومن ال تعتمدوا على االستنصار باليهود والنصارى، وال تتودوا هلم، وال تصافوهم : واآلية تعين  
 149.من املؤمنني؛ فإنه من مجلتهم، وحكمه حكمهم، ويكون مثلهم ميتوهل

ال  يد تَِّخِذ اْلُمْؤِمُنون  }: سبحانه اهلل فقال املؤمنني، دون من أولياء الكافرين يتخذ من كل من تعاىل اهلل ولقد تربأ
فمن اختذ الكافرين [ 27:آل عمران] {و م ْن يد ْفع ْل ذ ِلك  فد ل ْيس  ِمن  اللَِّه يف ش ْيءٍ اْلك اِفرِين  أ ْولِي اء  ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنني  

 حمذًرا املؤمنني، العزة رب ونادى. أنصارًا يواليهم ويظاهرهم على املسلمني؛ فقد برئت منه ذمة اهلل، وارتد عن دينه
 . 150اإلميان بعد الردة إىل ذلك يؤدي امل ،نفسها ويف السورة الكافرين، وطاعة الكتاب أهل طاعة إياهم

 لطاعة نتيجة ذلك اهلدى، وكان هلم تبني ما بعد الردة املنافقني وإخواهنم الكتاب أهل من ألتباعه الشيطان زين ولقد  
ُُم اهْلُد ى الشَّْيط اُن  ِإنَّ الَِّذين  اْرت دُّوا ع ل ى أ ْدب ارِِهْم ِمْن بد ْعِد م ا}: سبحانه فقال اهلل، ملا أنزل الكارهني أوامر بعض تد بد نيَّ  هل 

ُْم  ُْم و أ ْمل ى هل  ُنِطيُعُكْم يف بد ْعِض اأْل ْمِر و اللَُّه يد ْعل ُم ِإسْ  )25)س وَّل  هل  رُِهوا م ا ند زَّل  اللَُّه س   {ر ار ُهمْ ذ ِلك  بِأ ندَُّهْم ق اُلوا لِلَِّذين  ك 
سنطيعكم يف عداوة حممد واملظاهرة : سراً  -الكارهني ما أنزل اهلل-للمشركنيفاليهود واملنافقون قالوا .{27-25:حممد]

 151.عليه، والقعود عن اجلهاد
ذ ِلك  بِأ ندَُّهُم اتدَّبد ُعوا م ا  }:سبحانه فقال الكافرين، قتال من عنهم يرضيه ما وكرهوا اهلل، أسخط ما اتبعوا واملنافقون  

رُِهوا رِْضو ان هُ  ُمْ  أ ْسخ ط  اللَّه  و ك   إحباط ذلك عن ينتج أمره، امتثال وعدم اهلل، نواهي فاتباع[. 27:حممد]{ف أ ْحب ط  أ ْعم اهل 
                                                           

 .(199)لباب النقول، للسيوطي،  - 148
 .(156-7/157)، وروح املعاين، لأللوسي، (12/15)مفاتيح الغيب للرازي، : يراجع - 149
 .149، 199: سورة آل عمران - 150
 . (5/123)، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي، (6/276)تنزيل، للبغوي، معامل ال: يراجع - 151
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 معرض يف سبحانه اهللفقال  والكافرين، املنافقني مواالة يف السيء للعمل سيئة مثرة العمل كان وإحباط .وبطالنه العمل
اهُلُْم و يد ُقوُل الَِّذين  آم ُنوا  }:الوالء احلديث عن ِبط ْت أ ْعم  ْهد  أ مْي اهِنِْم ِإندَُّهْم ل م ع ُكْم ح  ِء الَِّذين  أ ْقس ُموا بِاللَِّه ج  أ ه ُؤال 

 [.53:املائدة]{ف أ ْصب ُحوا خ اِسرِين  
ذلك بأهنم اتبعوا ما } :اهلل أسخط ما اتبعوا فاليهود لسببه، مناسًبا العقاب كان العمل، جنس من اجلزاء كان وملا  

ُهْم يد تد و لَّْون  الَِّذين  ك ف ُروا ل ِبْئس  م ا ق دَّم ْت } :عليهم اهلل سخط النتيجة فكانت ،[27:حممد]{أسخط اهلل ِثريًا ِمندْ تد ر ى ك 
ُْم أ نْدُفُسُهْم أ ْن س ِخط  اللَُّه ع ل ْيِهمْ   [.79:املائدة]{هل 

 العرب، لورانس اجللدة من أبناء املغفلون مساه الذي ،152 الربيطاين لورانس اجلاسوس إلمرة جيوشهم العرب ّوىل ولقد  
 النعرة فكانت العثمانية، اخلالفة ضد الكربى بالثورة العربية يسمى ما لقيام بتخطيط قام أن: فساده نتيجة من فكان

 .العربية القومية :اجلاهلية
 شؤون يتوىل إدارة هو الذي فها ذمة، وال إاًّل  فينا يرقبون ال ويهود نصارى أمورنا يتويل حينما األمر، يتكرر واليوم  

 يتوىل وكذلك .قبيح كل لنا يستوردون الذين كفروا، يتولون لإلميان، منهم أقرب للكفر هم جلدتنا، من أناس املسلمني
 .لذلك التبعية اليت أذهبت الثورة والثروة واألمن والبالد والنتيجة جندنا، تدريب أمر عدونا

 اآلخرة في التقليد آثار: الثاني المطلب
اهلل عن املتحسرين النادمني  يقول إذ وضعفائهم، الكرباء من الكثري السرتاح كذلك أهنا ولو باملوت، تنتهي ال احلياة  

 إال دار، وال حياة، بعدها ليس اليت اآلخرة، فهناك احلياة[ 24:الفجر]{يد ُقوُل ي ا ل ْيت يِن ق دَّْمُت حلِ ي ايت  }: يوم القيامة
 على املتبوع يظهر باملقلَّد وإذا واخلداع، الزيف ويذهب احلقائق، وتتكشف السرائر، تبلى الدار هذه ويف .النار أو اجلنة

 املقلِّدون وأتباعه ضعفت، يف الدنيا احلق هبا صارع اليت وقوته اليوم، زالت الدنيا يف كانت اليت فهالته حقيقته،
 وانتفضوا الرهيب، املوقف هذا أمام احلمية اخلادع، فأخذهتم والكذب الزائف، القناع عنهم وزال العوار، هلم انكشف

 -املواجهة وال اجملاهبة تنفع ال حيث -وواجهوهم أسيادهم الدنيا، فجاهبوا يف كان الذي وصغارهم ذلتهم على
 للتقليد نتيجة السيئة اآلثار العذاب، وهذه مبضاعفة عليهم والدعاء والتربؤ والتباغض والتالوم والتالعن بالشتائم
 :اآليت النحو على اآلثار هذه الباحث وسيتناول .القيامة إىل يوم أثرمها ميتد واليت املذموم، واالتباع األعمى،

 والمتبوعين األتباع بين التالعن :أوالا 

                                                           
الربيطانية  االستخبارات سلك يف والتحق واآلثار، التاريخ درس .م 1935-1888 لورانس، إدوار توماس هو لورانس - 152

 .خلف اجلراد، :يراجع. الصهاينة من متويله يتلقى وكان العثمانية، الدولة ضد احملاربة العربية القوات إىل باالنضمام كلف  مث العسكرية،
  .م2997-7-9. سورية -دمشق .الثورة صحيفة .!الصهيونية؟ لورانس أم...العرب لورانس
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ل ْت ق ال   }:القيامة يوم التالعن إىل واملتبوع التابع أوصل الذي السبب عن تعاىل اهلل قال فقد   اْدُخُلوا يف أُم ٍم ق ْد خ 
ل ْت أُمٌَّة ل ع ن ْت أُْختد ه ا ح ىتَّ ِإذ ا ادَّار ُكوا  ا د خ  ْنِس يف النَّاِر ُكلَّم  ُهْم ِمْن قد ْبِلُكْم ِمن  اجلِْنِّ و اإْلِ يًعا ق ال ْت أُْخر اُهْم أِلُوال  ِفيه ا مجِ 

ابًا ِء أ ض لُّون ا ف آهِتِْم ع ذ   .فالسبب إضالل املتبوع للتابع[ 37:األعراف]{ِضْعًفا ِمن  النَّارِ  ر بدَّن ا ه ُؤال 
 القادة، واألتباع املشركني، النصارى، واملشركون والنصارى اليهود، اليهود فيلعن. واملِّلة الدين يف أختها تلعن أمة وكل  

 153. فاتبعناكم الدنيا يف أضللتمونا أطعناكم، وحينما حني امللقى هذا ألقيتمونا أنتم :هلم قائلني
و ق ال  ِإمنَّ ا اختَّ ْذمُتْ ِمْن ُدوِن اللَِّه أ ْوث انًا م و دَّة   }:سبحانه فقال األصنام، عبادة على املتوادين بني التالعن تعاىل اهلل وبني

نْدي ا مُثَّ يد ْوم  اْلِقي ام ِة ي ْكُفُر بد ْعُضُكْم بِبد ْعٍض   على حتابوا فهم [25:العنكبوت]{و يد ْلع ُن بد ْعُضُكْم بد ْعًضابد ْيِنُكْم يف احلْ ي اِة الدُّ
 الدنيا دار يف مودة هلم حيّصل األمر وهذا الدنيا، وألجلها عادوا دين احلق يف خدمتها على وتوادوا األوثان، عبادة

 .ولعناً  اً بغض املودة وتنقلب أغواه، الذي صاحبه غوي كل يلعن هبم وإذا القيامة، يوم عنهم منقطعة هي فقط، مث
 التبرؤ والحسرة: ثانياا 

 جنب يف فرطوا ما على واحلسرة األتباع، من املتبوعون يتربأ حيث التربؤ، :اهلوجاء والتبعية للتقليد اخلبيثة الثمار ومن  
اًدا حيُِبُّوند ُهْم  و ِمن  النَّاِس م ْن يد تَِّخُذ ِمْن ُدوِن } :وجل عز اهلل يقول أتباعهم، من املتبوعني تربؤ فعن .تعاىل اهلل اللَِّه أ ْند 

يًعا و أ نَّ اللَّه  ش ِديُد ك ُحبِّ اللَِّه و الَِّذين  آم ُنوا أ ش دُّ ُحبًّا لِلَِّه و ل ْو يد ر ى الَِّذين  ظ ل ُموا ِإْذ يد ر ْون  اْلع ذ اب  أ نَّ الْ  ُقوَّة  لِلَِّه مجِ 
اِب  و ق ال  الَِّذين  اتدَّبد ُعوا  )177)ُعوا ِمن  الَِّذين  اتدَّبد ُعوا و ر أ ُوا اْلع ذ اب  و تد ق طَّع ْت هِبُِم اأْل ْسب اُب ِإْذ تد بد رَّأ  الَِّذين  اتُّبِ  )175)اْلع ذ 

ُْم ح س ر اٍت ع   ا تد بد رَُّءوا ِمنَّا ك ذ ِلك  يُرِيِهُم اللَُّه أ ْعم اهل  ُهْم ك م  ] {و م ا ُهْم خِب ارِِجني  ِمن  النَّارِ ل ْيِهْم ل ْو أ نَّ ل ن ا ك رًَّة فد ن ت بد رَّأ  ِمندْ
وجهًا لوجه أمام العذاب الشديد، وحينها مل يعد نفع من التابعني  -األتباع واملتبوعون -فهاهم[.176-175:البقرة

 كانت يف الدنيا، فحينها يتربأ الكرباء من الضعفاء، علهم خيفف عنهم من يتألسيادهم، وتنقطع أسباب املودة ال
فالتابع واملتبوع يف النار، كلما رأوا أعماهلم  -ولكن هيهات -ية ووزرها، ويتمىن التابع الكرة إىل الدنياعذاب التبع

السيئة ومعاصيهم اليت اتبعوا أسيادهم  يف فعلها، كلما ازدادوا حسرة وندامة وتقليبًا للكفني على ما أنفقوا من 
 .أعمارهم وأمواهلم يف مرضاة اجملرمني

 أهلهدا، يف ندار مدن علدى مندرب خطيبًدا يقدف حينمدا الشيطان، :األكرب والضاللة الغواية قائد من األكرب، التربؤ ويتجلى  
ددا ُقِضددي  اأْل ْمددُر ِإنَّ اللَّدده  و ع ددد ُكْم و ْعددد  احلْ ددقِّ و و ع ددْدُتُكْم }: فقددال هددذا التددربؤ عددن سددبحانه اهلل فددأخرب و ق ددال  الشَّددْيط اُن ل مَّ

دُكْم م د  ف أ ْخل ْفُتُكْم و م ا ْبُتْم يل ف دال  تد ُلوُمدوين و ُلوُمدوا أ نْدُفس  ا أ ن دا مبُْصدرِِخُكْم ك ان  يل  ع ل ْيُكْم ِمْن ُسدْلط اٍن ِإالَّ أ ْن د ع دْوُتُكْم ف اْسدت ج 
ُدْم ع د اٌب أ لِديمٌ و م دا أ نْددُتْم مبُْصدرِِخيَّ ِإينِّ ك ف دْرُت مب دا أ ْشدر ْكُتُموِن ِمدْن قد ْبدُل ِإنَّ الظَّداِلِمني  هل   أن جيحدد فالشديطان[ 22:إبدراهيم]{ذ 

 الشدرك، علدى إجبدارهم علدى وقدوة سدلطان مدن لده يكدن ومل الدنيا، العبادة يف من فيه أتباعه أشركه فيما هلل شريًكا يكون

                                                           
 (1299-3/1279)لقطب، ، ويف ظالل القرآن،(3/32)ونظم الدرر، للبقاعي، (3/194)(البن اجلوزي)زاد املسري،: يراجع 153
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 ومدن هلل، شدريًكا الددنيا يف أتباعده لده جعدل مدن يتدربأ فهدو .وتدابعوه فاسدتجابوا للغوايدة دعداهم فقدط أن إال منده كدان ومدا
  .حسرهتم إىل وحسرة حزهنم إىل حزنًا تزيدهم اخلطبة وهذه .طاعتهم إياه

 أمثر املعصية يف الشيطان أن اتباع تعاىل اهلل فبني منه، وتربأ تركه فيها وقع إذا حىت املعصية، لإلنسان يزين والشيطان  
ث ِل الشَّْيط اِن }: سبحانه  فقال النار، يف واخللود التربؤ ِإْذ ق ال  ِلإْلِْنس اِن اْكُفْر فد ل مَّا ك ف ر  ق ال  ِإينِّ ب رِيٌء ِمْنك  ِإينِّ ك م 

  .!معترب من فهل حني، كل يف اإلنسان خيذل فالشيطان[ 17:احلشر] {أ خ اُف اللَّه  ر بَّ اْلع ال ِمني  
 اهلل فقدال اليددين، على والندم بالعض احلسرة صور العظيم القرآن أن تعلم حينما والندم، احلسرة شدة تتصور أن ولك  

ددِبياًل  }:سددبحانه يْددِه يد ُقددوُل ي ددا ل ْيت دديِن اختَّ ددْذُت م ددع  الرَُّسددوِل س  نًددا  )26)و يد ددْوم  يد ع ددضُّ الظَّددامِلُ ع ل ددى ي د  ددْذ ُفال  ي ددا و يْدل ددىت  ل ْيت دديِن مل ْ أ ختَِّ
لِدياًل  داء ين  )27)خ   نفُسده، يعدض الظدامل ويدوم" :الطدربي يقدول[ 29-26:الفرقدان]{ل ق دْد أ ض دلَّيِن ع دِن الدذِّْكِر بد ْعدد  ِإْذ ج 
 عدن صدده خليلده الدذي يف طاعدة به بالكفر نفسه وأوبق اهلل، جنب يف فرط ما على وأسًفا ندًما يديه على بربه، املشرك
 154"اهلل عذاب من النجاة إىل طريًقا يعين سبيالً  الرسول مع الدنيا يف اختذت ليتين يا :يقول ربه، سبيل

و يد ْوم  يُدن اِديِهْم فد يد ُقوُل أ ْين  ُشر ك اِئي   }:بقوله وجل عز اهلل يناديهم حينما القيامة، يوم أتباعهم من املتبوعني تربؤ ويظهر  
ا غ و يْدن ا تد بد رَّأْ  )72)الَِّذين  ُكْنُتْم تد ْزُعُمون   ِء الَِّذين  أ ْغو يْدن ا أ ْغو يْدن اُهْم ك م  ن ا إِل ْيك  م ا  ق ال  الَِّذين  ح قَّ ع ل ْيِهُم اْلق ْوُل ر بدَّن ا ه ُؤال 

  ملن املعبودين إغواء توضح فاآليات[ 73-72:القصص]{ك انُوا ِإيَّان ا يد ْعُبُدون  
 الغواية، وتربؤوا اعرتفوا هبذه العذاب، استحقاق مواجهة وعند هم، غووا كما الدنيا يف نًدا، له وجعلهم باهلل أشركهم

 .كانوا مهتدين لو أن ومتنوا الندم، أشد وندموا العذاب رأوا ملا عبادهتم، من
 جهنم في المشين واالستقبال المهين العذاب :ثالثاا 

 مبدى القلب، إشعارًا إىل السرور تدخل اليت الطيبة والكلمة واالبتسامة بالرتحاب حبيبه يستقبل أن احلبيب عادة  
 بلقاء وفرحوا الدنيا، يف على السوء ببعض بعضهم رّحب الذين عند القيامة يوم خيتلف األمر أن إال .عنده حمبته

 يكون جهنم ففي .بآياته ومكذبني ودعاته، برسله اهلل، ماكرين سبيل عن صاّدين املؤامرات، موائد على بعًضا بعضهم
 والتذمر  عليهم، وبالدعاء الرتحاب، بعدم املتبوعني أتباعهم واستقبال .وغساق محيم

ا و ِإنَّ لِلطَّاِغني  }: هذه حالتهم واصًفا تعاىل اهلل فيقول .يتبعون يكسبون، ولكربائهم الدنيا يف كانوا مبا جزاءً  منهم، ه ذ 
نَّم  ي ْصل ْوند ه ا ف ِبْئس  اْلِمه اُد  )55)ل ش رَّ م آٍب  يٌم و غ سَّاٌق  )57)ج ه  ا فد ْلي ُذوُقوُه محِ  ُر ِمْن ش ْكِلِه أ ْزو اٌج  )56)ه ذ  و آخ 

ًبا هِبِْم ِإندَُّهْم ص اُلو النَّاِر  )57) ا فد ْوٌج ُمْقت ِحٌم م ع ُكْم ال  م ْرح  ًبا ِبكُ  )59)ه ذ  ْمُتُموُه ل ن ا ق اُلوا ب ْل أ نْدُتْم ال  م ْرح  ْم أ نْدُتْم ق دَّ
ابًا ِضْعًفا يف النَّارِ  )79)ف ِبْئس  اْلق ر اُر  ا ف زِْدُه ع ذ  م  ل ن ا ه ذ   لرؤساء جهنم خزنة-تقول[. 79-55:ص]{ق اُلوا ر بدَّن ا م ْن ق دَّ

 والعصيان، اجلهل معكم اقتحموا النار، كما معكم اقتحموا أضللتموهم، الذين أتباعكم من فوج هذا :والكفر الطغيان

                                                           
 .(271-279/ 3)تفسري القرآن العظيم، البن كثري، : ، ويراجع(19/272)للطربي، جامع البيان،  - 154
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 فرتد .أماكنكم عليكم وضاقت وسعت، وال بكم األرض رحبت ال أي هبم مرحًبا ال :الكفر رؤوس تقول فعندها
 بدأمت إذ العذاب هذا لنا قدمتم الرؤساء أيها بأنكم الرد هذا معللني ،مبكم أنت مرحًبا ال بأن عليهم الدعاء األتباع
 الكرامة، وعدم بالضيق والدعاء. النار هذه لنا يوجب الذي العمل وإىل إليه، ودعومتونا لنا، وشرعتموه قبلنا بالكفر

 .155النار يف ضعًفا عذابًا فزده وشرعه هنَّ س أي العذاب هذا قدم لنا من وهو آخر، دعاء تبعه
 للرسل اإلساءة عند والفرح الشديد والقبالت، الرتحاب فيها كان اليت الدنيا، يف كان ملا معكوسة بائسة، صورة إهنا  

 التصفيق فأين اليوم .املنفذ للتابع املتبوع والراتب من الرتبة زيادة مع املاكرة، للخطة بدقة اهلدف وإصابة والدعاة
 ! واألنفس واملهج الفداء باألرواح اليوم وأين !احلراسات وأين! للخطابات

 والتالوم التخاصم :رابعاا 
 يلقي كل األصوات املتالومة وترتفع واآلثام، املعاصي يف شاكلته مع كل فيه يقرتن الذي الرهيب، املوقف أمام  

 تعاىل اهلل يذكره والتالوم التخاصم هذا .األليم العذاب هذا إىل أوصلهم الذي السبب يف غريه على واملسؤولية بالتبعة
ق اُلوا  .ق اُلوا ِإنَُّكْم ُكْنُتْم ت ْأتُوند ن ا ع ِن اْلي ِمنِي  .و أ قْدب ل  بد ْعُضُهْم ع ل ى بد ْعٍض يد ت س اء ُلون  } :منها الكرمي، كتابه من مواطن يف

ن ا قد ْوُل ر   .و م ا ك ان  ل ن ا ع ل ْيُكْم ِمْن ُسْلط اٍن ب ْل ُكْنُتْم قد ْوًما ط اِغني   .ب ْل ملْ  ت ُكونُوا ُمْؤِمِنني   ائُِقون  ف ح قَّ ع ل يدْ  .بدِّن ا ِإنَّا ل ذ 
اِب ُمْشرت ُِكون   .ف أ ْغو يْدن اُكْم ِإنَّا ُكنَّا غ اِوين   [. 34-26:الصافات]{ِإنَّا ك ذ ِلك  ند ْفع ُل بِاْلُمْجرِِمني   .ف ِإندَُّهْم يد ْوم ِئٍذ يف اْلع ذ 

 اخلري؛ وبني بيننا الباطل، وحتولون لنا كنتم تزينون: بقوهلم إياهم الئمني يتساءلون املتبوعني على األتباع أقبل أي
 كانت بل فكفرناكم، مؤمنني وال فأفسدناكم، كنتم صاحلني ما بأنكم عليهم املتبوعون فرد .ذلك يف فأطعناكم

 الكفر، على تتبعونا بأن هبا ألزمناكم قوية حجج من عليكم لنا يكن وكذلك مل .للعصيان قابلة لإلميان منكرة قلوبكم
 يف فنحن هلا فاستجبتم الغواية دون قهر وال سلطان إىل فدعوناكم غاوين، كنا أنا مجيًعا بسبب علينا العذاب فحق

 156.والضالل والكفر الدنيا، يف اهلل سبيل عن الصد يف كما اشرتكنا مشرتكون، العذاب
و ل ْو تد ر ى ِإِذ الظَّاِلُمون   }:فيها اهلل يقول أخرى، آيات تذكره واملستكربين، املستضعفني بني الكالم وتراجع والتخاصم  

ْم يد ْرِجُع بد ْعُضُهْم ِإىل  بد ْعٍض اْلق ْول  يد ُقوُل الَِّذين  اْسُتْضِعُفوا لِلَِّذين  اْست ْكبد    )31)ُروا ل ْوال  أ نْدُتْم ل ُكنَّا ُمْؤِمِنني  م ْوقُوُفون  ِعْند  ر هبِِّ
ْدن اُكْم ع ِن اهْلُد ى بد ْعد  ِإْذ ج اء ُكْم ب ْل ُكْنُتْم جُمْرِِمني  ق ال  الَِّذين  اْست ْكبد ُروا لِلَِّذين  اْسُتْضعِ  و ق ال  الَِّذين   )32)ُفوا أ حن ُْن ص د 

ادً اْسُتْضِعُفوا لِلَِّذين  اْست ْكبد ُروا ب ْل م ْكُر اللَّْيِل و الندَّه اِر ِإْذ ت ْأُمُروند ن ا أ ْن ن ْكُفر  بِاللَِّه و جن ْع   ام ة  ل مَّا ر أ ُوا ل  ل ُه أ ْند  ا و أ س رُّوا النَّد 
ُلون   ل  يف أ ْعن اِق الَِّذين  ك ف ُروا ه ْل جُيْز ْون  ِإالَّ م ا ك انُوا يد ْعم   موقًفا لرأينا رأينا، ولو[33-31:سبأ]{اْلع ذ اب  و ج ع ْلن ا اأْل ْغال 

                                                           
  .(29)القيم،  واجلهمية، البن املعطلة غزو على اإلسالمية اجليوش .، واجتماع( 6/152) .اجلوزي البن املسري، زاد - 155

، وأيسر التفاسري، للجزائري، (4/6)، وتفسري القرآن العظيم، البن كثري، (21/31)جامع البيان، للطربي، : يراجع - 156
 .(442/443)وأصول الدعوة، لزيدان، (4/492-493)
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 واحملاججة بني املستكربين، من واملضلِّلون املستضعفني من املضلَّلون حيث التصور، عنه ويعجز  الوصف دونه حيول
 أنتم لوال:  -شجاعة أخذته بعض وقد -املستضعف التابع يقول إذ الكالم، وإرجاع التالوم يف أشدها على اخلصمني

 باهلل مؤمنني لكنا الدنيا يف الرؤساء ولوالكم أيها فيه، لنقلدكم كفرنا على احلرص شديدي كنتم فقد لكنا مؤمنني،
 على األتباع ورًدا للتهمة، إنكاًرا استنكاري، واالستفهام {عن اهلدى صددناكم أحنن}: املستكربين رد فكان .وآياته
بل  }:املستكربين رد على املستضعفني جماهبة فكانت .اإلميان عن صدكم الذي فإجرامكم هو جمرمني، كنتم بأنكم

 اهلدى، عن للصد وال هناًرا ليالً  يفرت مل الذي بل مكركم {مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر باهلل وجنعل له أنداداً 
 مكر بل}: سبحانه اهلل وقول .التضليل واإلغواء يف والسلطان النفوذ والستخدام احلق، ولتلبيس الباطل، ولتمكني

 .التمسك بالشرك يف عليهم اإلحلاح دوام عن كناية  {والنهار الليل
 .مبكان الذلة من وهذا وصدورهم كمًدا، قلوهبم يف الندامة ّروافأس املوقف يف الفضيحة من اخلصمان خاف عندها  

 اليت اخلبيثة جهنم جزاًء ألعماهلم إىل هبم األعناق، ويلقى إىل األيدي هبا لتغل تنتظرهم؛ اليت األغالل كانت مث ومن
 .شيًئا تقليدهم عنهم فما أغىن الدنيا، يف القادة واملتبوعني من املستكربين سواد هبا كثروا

 هذا يف املسلمني لنعلم حنن اجملرمني، أصحابه يأس وعدم وتواصله املكر كثرة لبيان والنهار، الليل اآلية وذكرت  
 وفكرية وثقافية واجتماعية وإعالمية مؤامرات عسكرية مؤامرات، من ضدنا وحياك بنا، مُيكر ما مدى الزمان،

 والعذاب واألغالل والتالوم التخاصم :احلسرة يوم املكر اخلبيث هذا ونتيجة .خمتصون وأهلون منها لكل واقتصادية،
 .وفاقاً  جزاءً  الشديد

 والتبعية التقليد مواجهة: خامسال المبحث
 حيرص فإنه أصابه؛ ولئن من املرض، نفسه وقاية من له بد فال السالمة أراد ومن وتعاىف، تبتلى ومترض، تصح األمم  

 العمياء والتبعية التقليد مرض -الكرمي القرآن أخرب كما  -منها كثرية، األمم تصيب اليت واألمراض .االستشفاء على
 الذي اهلل منهج عن وتنحرف سابقيها وكربائها، سبل فتتبع اإلرادة؛ الشخصية، ويضعف ويذيب العقول، يوهن الذي

السابقة  القرون ما أصاب املقلِّدة، الالحقة القرون فأصاب القرون، من كثري األمر هذا يف ولقد وقع .لعباده ارتضاه
 .قبلهم باهلالكني يتعظوا ومل يعتربوا مل حينما والذنوب، املعاصي يف املقلَّدة

 فكان .للمتقني وموعظة آيةلتكون  عليها؛ وعوقبت هبا أصيبت اليت األمم أمراض علينا يقص الكرمي القرآن وجاء  
 ويزداد، الشفاء يثبت وحىت .اخللق من كثري به مما ابتلي لنتعاىف الكرمي القرآن لنا وصفها اليت األدوية من دواء ذلك
 إظهار الصورة املنفرة للمقلدين ال بد من اهلدى، و  أئمة وهم السوء والشر، أئمة لوجه مضاد وجه من بد ال كان
 فقد هنا ومن. عمله فرد عن وكذلك ال بد من بيان املسؤولية الفردية اليت يتحملها كل. وردعاً لغريهم؛ زجراً هلم، أيضاً 
 :أربعة مطالب يف املبحث هذا جاء
 األولى القرون بمصارع االعتبار: األول طلبالم
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 من العقوبة واستحقاقهمدمارهم  يف سبًبا كانت اليت عللهم، فيها أظهر للغابرين، قصًصا الكرمي القرآن علينا قص  
 ال حىت العلل؛ من السابقون هؤالء فيه فيما وقع يقعوا أال للخلق والتوجيه اإلرشاد فيها هذه، وقصصهم. تعاىل اهلل

 اهلل يذكر حيث ذنبه يناسب مبا كل العذاب، من خمتلفة بأنواع األقوام تعاىل اهلل عذب ولقد .أصاهبم ما يصيبهم
ُهمْ }: بقوله ذلك سبحانه ُة و ِمندْ ْتُه الصَّْيح  ُهْم م ْن أ خ ذ  اِصًبا و ِمندْ ْلن ا ع ل ْيِه ح  ُهْم م ْن أ ْرس  نِْبِه ف ِمندْ م ْن خ س ْفن ا  ف ُكالًّ أ خ ْذن ا ِبذ 

ُهْم م ْن أ ْغر قْدن ا  ة،بالصيح أهلكوا مثود وقوم عاتية، صرصر بريح أهلكوا عاد فقوم [49:العنكبوت] {.بِِه اأْل ْرض  و ِمندْ
من  ليست العذاب، من األلوان وهذه. سافلها عاليها لوط قوم ديار وجعل بالغرق، بالطوفان، وقوم فرعون نوح وقوم

و م ا ك ان  ر بُّك  }بآياته، وتكذيبهم رسله، وعصيان رهبم، أمر عن وعتوهم كفرهم، :العذاب هذا وسبب .ببعيد الظاملني
  [116:هود]{ُمْصِلُحون   لِيُدْهِلك  اْلُقر ى ِبظُْلٍم و أ ْهُله ا

ما  على للمؤمن ليصرب آية آية، ولتكون للموعظة ذلك كان بل ، -وحاشاه -عبثًاً  اهلل ليقصه يكن مل هذا وكل  
 للمتقني، ويقتدي مبن سبقه من املؤمنني الصابرين، العاقبة أن ربه لوعد مطمئن إنه إذ أذى، من اهلل سبيل يف يلقاه

 .وسيئات آثام من يقرتف عما يزدجر لعله املؤمن لغري وآية وإميانًا، وليزداد خشية
ا و أ ْمط ْرن ا } :سبحانه عن قوم لوط اهللومن أسباب اهلالك الظلم والكفر، فقد قال  فد ل مَّا ج اء  أ ْمرُن ا ج ع ْلن ا ع الِيد ه ا س اِفل ه 

يٍل م ْنُضودٍ  ار ًة ِمْن ِسجِّ خيرب اهلل تعاىل [. 73-72:هود]{ر بِّك  و م ا ِهي  ِمن  الظَّاِلِمني  بِب ِعيدٍ ُمس وَّم ًة ِعْند  )72)ع ل يدْه ا ِحج 
فاهلل سبحانه ال . أن احلجارة اليت أصابت قوم لوط حاضرة لكل ظامل طغى وجترب، وهي بانتظار كل من حاكى فعاهلم

 .حيايب أحداً من اخللق، وليس بينه وبني أحد نسباً 

و تِْلك  اْلُقر ى  }: اآلخرة قبل الدنيا يف العقوبة هلم ويعجل الظاملني، بسببه اىلتع اهلل يعذب عظيم ذنب والظلم
 يأخذوا فلم الظامل رأوا إذا الناس إن : "وسلم عليه اهلل صلى الرسول يقول[. 59:الكهف]{أ ْهل ْكن اُهْم ل مَّا ظ ل ُموا 

 157"منه بعقاب اهلل يعمهم أن أوشك يديه على
 إىل األمر وصل بل على ذلك، بقي األمر وليت ظلمه، عن لزجره يديه على أخًذا وال للظامل، ردًعا نرى ال واليوم  

 يعم أن حري فكان مفخرة، معهم واجللوس واعتبار زيارهتم، قدرهم، ورفع هلم، واملداهنة للظلمة، والتملق التزلف
 كله ذلك يدفع وال .والتدابر والتقاطع والتفرق، التشرذم حيث حيل العذاب، وأن والشتات، التشريد حيث العقاب،

 .السابقة األمم من نفسه ظلم مبن التشبه وترك العزيز الغفار، إىل اإلنابة إال

                                                           
.  "صحيح":األلباين قال (4/214) . 4340 :احلديث رقم .والنهي األمر باب -املالحم داود، أليب داود، كتاب أيب سنن - 157

 .(3/115)احلديث رقم .السالم باب .للتربيزي املصابيح، مشكاة
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أ ملْ  ي ْأهِتِْم ند ب أُ الَِّذين  ِمْن قد ْبِلِهْم قد ْوِم نُوٍح }: قال حيث قبلهم، من باألمم حل مبا يعتربوا بأن املنافقني تعاىل اهلل وخاطب
ُهْم ُرُسُلُهْم بِاْلبد يدِّن اِت ف م ا ك ان  اللَّ و ع اٍد  ُود  و قد ْوِم ِإبْدر اِهيم  و أ ْصح اِب م ْدي ن  و اْلُمْؤت ِفك اِت أ تد تدْ انُوا و مث  ُهْم و ل ِكْن ك  ُه لِي ْظِلم 

 بالبينات، الرسل وأتتهم مما أصاب الذين ذكرهتم اآلية باالتعاظ مطالبون النفاق فأهل[ 69:التوبة]{أ نْدُفس ُهْم ي ْظِلُمون  
 كان وإن اآلية وسياق .يظلمون أنفسهم كانوا ولكن اهلل ظلمهم وما اإلهلي، الغضب وظلًما؛ فكان كفرًا فردوها

 .االعتبار عليهم زمان كل يف وغريهم السبب، فاملنافقون خبصوص ال اللفظ بعموم العربة أن إال املنافقني، عن يتحدث
 اهلل وأمر .الكرمي القرآن منه حذر والذي أيضاً  ورسله اهلل بآيات والتكذيب بل اهلالك، يف سبًبا وحده الظلم يكن ومل  

ُقْل ِسريُوا يف }: سبحانه فقال تكذيبهم الرسل، بسبب وغضبه اهلل سخط أصاهبم مبن لالعتبار األرض يف بالسري تعاىل
ِبني  اأْل ْرِض مُثَّ اْنظُُروا ك ْيف  ك ان  ع اِقب ُة   على يدل فإنه األرض، يف فيه بالسري أمر موضع وكل. [11:األنعام]}اْلُمك ذِّ

 سفر: "األرض يف السري القرطيب ومسى 158بالسابقني حل ما مثل اهلل أفعال من باملخاطبني حيل أن واحلذر، االعتبار
 .159"العربة

بُوا ف س ي ْأتِيِهْم }وسلم قريش، عليه اهلل صلى الرسول كذب ملن هتديًدا السادسة آيتها جاءت الشعراء وسورة   فد ق ْد ك ذَّ
 هبذا اهلل فأهلكهم ،160بعد فيما لرسلها األقوام تكذيب مث ذكرت ومن[ 7:الشعراء]{أ نْدب اُء م ا ك انُوا بِِه ي ْستد ْهزِئُون  

 .التكذيب
ْأِب  }:ذلك وإهالكهم بسبب اهلل بآيات التكذيب يف قبلهم من والذين فرعون آل عادة عن وجل عز اهلل ويقول ك د 

ْم ف أ ْهل ْكن اُهْم ِبُذنُوهِبِْم و أ ْغر قْدن ا آل  ِفرْ  بُوا بِآي اِت ر هبِِّ ع ْون  و ُكلٌّ ك انُوا آِل ِفْرع ْون  و الَِّذين  ِمْن قد ْبِلِهْم ك ذَّ
 [54:األنفال]{ظ اِلِمني  

بالعذاب؛  مجيًعا تغيري حاهلم كان والكفر، التكذيب يف قبلهم من والذين فرعون آل حبال قريش، حال تشابه وملا  
 للقرون حصل مما النجاة يريد من كل فعلى .عملهم جلنس وفاقًا جزاءً  حاهلم؛ اهلل فغرّي  اهلل وشرعه، أوامر غرّيوا فهم

 .التكذيب يف قبلهم من والذين فرعون كآل يكون وأال مع الصادقني، ويكون تعاىل اهلل يتقي أن عليه السالفة
و ِإذ ا أ ر ْدن ا أ ْن نُدْهِلك  قد ْري ًة أ م ْرن ا }: سبحانه اهلل يقول والبطر الرتف: منها القرآن حذرنا اليت اهلالك أسباب ومن  

ا ت ْدِمريًا مَّْرن اه  ه ا اْلق ْوُل ف د  ر ِفيه ا فد ف س ُقوا ِفيه ا ف ح قَّ ع ل يدْ  وتصديق وتوحيده، اهلل بطاعة املرتفني أمرنا أي[ 17:اإلسراء]{ُمتدْ
 مبصدره التدمري فعل وأكد .االستئصال عذاب عليهم فوجب أمره، رهبم وعصوا طاعة عن فخرجوا واتباعهم، رسله
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ْم أ ْهل ْكن ا  }:األوىل القرون أصاب مما حمذرة السابقة تلي اليت اآلية وجاءت .161هبم الواقع اهلالك شدة يف للمبالغة و ك 
ِبريًا ب ِصريًاِمن  اْلُقُروِن   [.16:اإلسراء]{ِمْن بد ْعِد نُوٍح و ك ف ى ِبر بِّك  ِبُذنُوِب ِعب اِدِه خ 

واهلل تعاىل ال يغري نعمة أنعمها على قوم حىت يغريوا ما بأنفسهم من عقيدة صحيحة، وعبادة مشروعة، وأخالق   
ذ ِلك  بِأ نَّ اللَّه  ملْ  ي ُك ُمغ يدِّرًا  }:املوىل عز وجليقول . حسنة، إىل ضدها؛ فإن فعلوا عاقبهم اهلل تعاىل، بتغيري حاهلم
يٌع  ًة أ نْدع م ه ا ع ل ى قد ْوٍم ح ىتَّ يُدغ يدُِّروا م ا بِأ نْدُفِسِهْم و أ نَّ اللَّه  مسِ  ية بني آيتني تبدأ  جاءت هذه اآل[ 53:األنفال]{ع ِليمٌ نِْعم 

ْأِب آِل ِفْرع وْ  }:سبحانه اهلل كل منهما بقول عاقبهم اهلل بكفرهم وتكذيبهم بآيات اهلل،  {ن  و الَِّذين  ِمْن قد ْبِلِهْم ك د 
 .وغرّيوا أحواهلم من الصالح إىل الفساد، فغرّي اهلل ما هبم من النعم إىل النقم

قوة، وأكثر أموااًل،  وجاء الزجر الشديد ألولئك املغرتين بأمواهلم وأوالدهم، بأنه كان من قبلكم من هو أشد منكم  
وجحدوا آياته عاقبهم اهلل تعاىل، ومل يكن هلم  ثاروا األرض وعمروها أكثر مما عمرمتوها أنتم، فلما عصوا رسل رهبم،وأ

تعاىل من هؤالء املغرتين أن يسريوا يف  فطلب اهلل. قوهتم من اهلل شيًئا من دونه ويل وال واق، ومل تغن عنهم أمواهلم وال
أ و ملْ  ي ِسريُوا يف اأْل ْرِض }:سبحانه اهللفقال . سبقهم، ممن هو أكثر منهم أمواال وأشد منهم قوة وا مبناألرض ويعترب 

ُهْم قُدوًَّة و آث ارًا يف اأْل   انُوا ُهْم أ ش دَّ ِمندْ ُهُم اللَّهُ فد يد ْنظُُروا ك ْيف  ك ان  ع اِقب ُة الَِّذين  ك انُوا ِمْن قد ْبِلِهْم ك  ِبُذنُوهِبِْم و م ا   ْرِض ف أ خ ذ 
ُْم ِمن  اللَِّه ِمْن و اقٍ   [21:غافر]{ك ان  هل 

ْم أ ْهل ْكن ا ِمْن قد ْري ٍة }: ولقد أهلك اهلل تعاىل قرى كثرية تشاهبت يف جرمية بطر النعمة و كفراهنا، فيقول عز من قائل وك 
تد ه ا ف ِتْلك  م س اِكنُدُهْم ملْ  ُتْسك ْن ِمْن  وأرسل اهلل تعاىل [. 57:القصص]{بد ْعِدِهْم ِإالَّ ق ِلياًل و ُكنَّا حن ُْن اْلو ارِِثني  ب ِطر ْت م ِعيش 

، فكذبوا به، 162رسوله صلى اهلل عليه وسلم ألهل مكة اليت كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغًدا من كل مكان
ويف املقابل انقلب حال من اتبعوه من  .وجحدوه رغم معرفتهم بصدقه وأمانته، فأبدل اهلل رغدهم جوًعا، وأمنهم خوفًا

و اذُْكُروا ِإْذ أ نْدُتْم ق ِليٌل }: املؤمنني من خوف إىل أمن، ومن ضعف إىل قوة، و من قلة إىل كثرة، ومن هزمية إىل نصر
] {و ر ز ق ُكْم ِمن  الطَّيِّب اِت ل ع لَُّكْم ت ْشُكُرون   ُمْست ْضع ُفون  يف اأْل ْرِض خت  اُفون  أ ْن يد ت خ طَّف ُكُم النَّاُس ف آو اُكْم و أ يَّد ُكْم بِن ْصرِهِ 

 .وختم اآلية بالشكر، وهذا الذي يناسب ذكر النعم وزيادهتا[. 27:األنفال
 تركوا حينما إسرائيل بين نبأ اهلل علينا قصّ  لقد و .املنكر عن والنهي باملعروف األمر ترك املعلنة، اخلطرية املنكرات ومن
: ذلك عن خمربًا سبحانه اهلل فقال ببعض، قلوب بعضهم وضرب اهلل، فلعنهم بينهم، الفساد فانتشر الواجب، هذا

انُ } ك انُوا ال    )67)وا يد ْعت ُدون  لُِعن  الَِّذين  ك ف ُروا ِمْن ب يِن ِإْسر ائِيل  ع ل ى ِلس اِن د اُوود  و ِعيس ى اْبِن م ْرمي   ذ ِلك  مب ا ع ص ْوا و ك 
ٍر فد ع ُلوُه ل ِبْئس  م ا ك انُوا يد ْفع ُلون  يد تد ن اه وْ  وحذرنا الرسول صلى اهلل عليه وسلم من ترك [. 69-67:املائدة]{ن  ع ْن ُمْنك 
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والذي نفسي بيده لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر، أو ليوشكن اهلل أن  }: األمر باملعروف والنهي عن املنكر فقال
 . 163{يبعث عليكم عقاباً منه، مث تدعونه فال يستجاب لكم

 وأال غ ّيها وضالهلا، شاردة يف تبقى وال يليق، الذي احلساب وغضبه اهلل لنقم حتسب أن الزمان هذا يف األمة فعلى
 اعتقاًدا املنكر عن باملعروف والنهي تاركي األمر وعلى. اهلل إىل أناب من سبيل تتبع بل أنفسهم، ظلموا الذين تتبع

 األذى من وأخطر أشد اخللقي سيصيبهم؛ والفساد الفساد اخللقي أن يعلموا أن الظلمة، أذى من النجاة منهم
 .باإلميان واالستعالء التحدي على يريب والثاين إىل الظلمة، الركون على يريب فاألول اجلسدي،

فبعد إغراق قوم نوح، . واملستقرئ لكتاب اهلل تعاىل، يرى التعقيب على قصص الغابرين يدعوه إىل الصرب وأخذ العربة
ا ف اْصربْ }: يقول سبحانه ا أ ْنت  و ال  قد ْوُمك  ِمْن قد ْبِل ه ذ  ِإنَّ اْلع اِقب ة  تِْلك  ِمْن أ نْدب اِء اْلغ ْيِب نُوِحيه ا إِل ْيك  م ا ُكْنت  تد ْعل ُمه 

ي ًة  }:سبحانه اهللوتعقيبًا على هالك مثود، قال [. 49:هود]{لِْلُمتَِّقني   ف ِتْلك  بُدُيوتُدُهْم خ اِوي ًة مب ا ظ ل ُموا ِإنَّ يف ذ ِلك  آل 
ُه اللَُّه ن ك ال  اآْلِخر ةِ }: وكذلك األمر بعد هالك فرعون[. 52:النمل]{لِق ْوٍم يد ْعل ُمون   ِإنَّ يف ذ ِلك   )25)و اأْلُوىل   ف أ خ ذ 

ر ًة ِلم ْن خي ْش ى ني   }: وتعقيبًا على هالك قوم لوط[. 27-25:النازعات] {ل ِعبدْ ي اٍت لِْلُمتد و مسِِّ  {ِإنَّ يف ذ ِلك  آل 
ق ْد ك ان  ل ُكْم آي ٌة يف ِفئ تد نْيِ اْلتد ق ت ا ِفئ ٌة تُدق اِتُل يف  {: وعن بدر، وبعد هالك صناديد قريش، قال سبحانه[. 65:احلجر]

ِبيِل اللَِّه و أُْخر ى ك اِفر ٌة يد ر ْوند ُهْم ِمثْدل ْيِهْم ر ْأي  اْلع نْيِ و اللَُّه يُدؤ يُِّد بِن ْصرِِه م ْن ي ش اُء إِ  ر ًة أِلُويل اأْل ْبص ارِ س  آل ]{نَّ يف ذ ِلك  ل ِعبدْ
ُهو  الَِّذي أ ْخر ج  الَِّذين  ك ف ُروا ِمْن أ ْهِل اْلِكت اِب ِمْن ِدي ارِِهْم أِل وَِّل احلْ ْشِر م ا }: وبعد هزمية يهود يف خيرب[. 13:عمران

ْيُث مل ْ  حي ْت ِسُبوا و ق ذ ف  يف قُدُلوهِبُِم الرُّْعب   ظ ند ْنُتْم أ ْن خي ُْرُجوا و ظ نُّوا أ ندَُّهْم م انِع تُدُهْم ُحُصونُدُهْم ِمن  اللَِّه ف أ ت اُهُم اللَُّه ِمْن ح 
 [.2:احلشر]{خُيْرِبُون  بُدُيوتد ُهْم بِأ ْيِديِهْم و أ ْيِدي اْلُمْؤِمِنني  ف اْعت ربُوا ي ا أُويل اأْل ْبص ارِ 

ه إال اهلل، حمفوف باألذى اجلسدي، أما اإلميان فمقره القلب، وال سلطان ألحد علي -عليهم السالم -وطريق األنبياء
؛  -عليهم السالم–؛ فعلى املؤمن أن يتأسى بطريقهم [111:آل عمران]{ل ْن ي ُضرُّوُكْم ِإالَّ أ ًذى  }:سبحانه اهلل يقول

 .   فهو الطريق األسلم واألقرب للنصر يف الدنيا، والنجاة يف اآلخرة

 القدوة احلسنة: املطلب الثاين
 كما -نوعني أحد هذا واإلمام.فكره وينصرون أمره، ويتبعون وقوله، فعله حياكون ،ميؤمه إمام للناس يكون أن السنة

 .164 بأمر اهلل يهدون وأئمة النار، إىل يدعون أئمة -الكرمي القرآن مساهم
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 املنهج معهم يكون أن ال بد استقامة؛ إىل املعوج طريقهم وحييلوا الناس، أفسده ما تغيري يستطيعوا حىت اهلدى وأئمة
 على متشي بشر إىل يتحول حىت جافًا ويبقى املنهاج .ضالل فيه هم ما بأن املضلَّلني الناس يقنع الذي البني، الواضح
 قدوة ليكونوا املؤمنني؛ أتباعهم من أيديهم على رُبُّوا الذين ومع عليهم السالم اهلل أنبياء مع األمر هذا فكان .األرض
 .جيل كل يف من بعدهم للناس حسنة

 وقوهلم، فعلهم يف يتبعوهم وأن هبم الناس، يتأسى أن والواجب منزلة، وأعالهم وإميانًا، ُخُلًقا  الناس أحسن األنبياءو 
سبحانه  فقال اهلدى، بينات من وآتاهم صفات، هلم تعاىل اهلل جعل قدوة، يكونوا وحىت .الكفر بأئمة االقتداء ويرتكوا
اُهُم  }: 165سبقوه ممن نبًيا عشر مثانية ذكر أن بعد وسلم عليه اهلل صلى النيب خماطًبا أُول ِئك  الَِّذين  ه د ى اللَُّه ف ِبُهد 
 لدينه اهلل هداهم الذين هم بكافرين، هبا وليسوا بآياتنا وكلنا الذين القوم هؤالء" :الطربي يقول[ 99:األنعام]{ اقْدت ِدهْ 
 الذي فبالعمل ... فيه مبا والعمل وحرامه حالله واتباع حبدوده، والقيام كتابه، آيات من حبفظه لواكِّ ُو  ما وحفظ احلق،

 به وخذ فاعمل، أي: دحمم يا )اقتده) وفقناهم الذي والتوفيق هديناهم، الذي وباهلدى سلكوا، الذي واملنهاج عملوا،
    .166"واسلكه

 من كان فأيوب .بأمجعهم يف األنبياء مفرقة كانت هذه الكمال وخصال الشرف صفات أن اإلمام الرازي ويبني
 الصرب-الصفتني هلاتني اً مستجمع كان يوسف وسيدنا .أصحاب الشكر من وسليمان كانا وداود. الصرب أصحاب
 كانوا أصحاب وإلياس وعيسى وحيىي وزكريا الظاهرة، واملعجزات القاهرة الشريعة كان صاحب وموسى . -والشكر

وبعد ذكرهم، أمر اهلل نبيه صلى اهلل عليه وسلم . صاحب التضرع كان ويونس الصدق، صاحب كان وإمساعيل زهد،
 وسلم هبذا  اهلل عليه صلى النيب فكان ، أي اقتد بكل هذه الصفات املفرقة فيهم؛{فبهداهم اقتده}ان يقتدي هبم 

 .167 أفضلهم
 العداوة وإظهار األعداء،من  الرباءة فيها، هبم نتأسى أن وأمرنا السالم، عليهم األنبياء هبا حتلى اليت الصفات ومن

ق ْد ك ان ْت ل ُكْم أُْسو ٌة ح س ن ٌة يف ِإبْدر اِهيم  و الَِّذين  م ع ُه }: تعاىل اهلل وحده، قال باهلل يؤمنوا حىت أبًدا وبينهم بيننا والبغضاء
او ُة و اْلبد ْغض اُء أ ب ًدا ح ىتَّ ِإْذ ق اُلوا ِلق ْوِمِهْم ِإنَّا بُدر آُء ِمْنُكْم و ممَّا تد ْعُبُدون  ِمْن ُدوِن اللَِّه   ن ُكُم اْلع د  ند ن ا و بد يدْ ا بد يدْ ك ف ْرن ا ِبُكْم و ب د 

 وأن األصنام، بعبادة الرضا عدم يف معه والذين بإبراهيم التأسي عليهم فاملؤمنون[. 4:املمتحنة]{تُدْؤِمُنوا بِاللَِّه و ْحد هُ 
 أكان ضعف سواءٌ  الضعف، كان اً أي ضعفاء، كانوا وإن حىت األحوال، كل يف الكفار من الرباءة يف يتشبهوا هبم

. اليوم مسلمي حال هو كما  -اإلرادة ضعف أم املكية، الفرتة يف وسلم عليه اهلل صلى النيب زمن كان كما -النصرة
 يقتدوا وأن .اليوم الناس بعض يصنع كما -على خجل تكون وأال الرباءة، عظمة يف معه والذين بإبراهيم يقتدوا وأن
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 عبادة أم -الدول بعض يف الزعماء كعبادة -بشرًا املعبود أكان املعبودات، سواءٌ  ِبميع الكفر يف معه والذين بإبراهيم
 نقتدي أن وعلينا. وحده باهلل يؤمنوا حىت أبًدا ذلك من الرباءة تستمر وأن. اهلل دون تشرع من كاليت -املؤسسات

 أهنم هلم ما تبني بعد من قرىب أويل كانوا ولو للمشركني االستغفار عدم يف اخلري، خصال يف معه بإبراهيم والذين
 إليه، اإلنابة ويف ربنا، على التوكل هبم يف نتشبه وأن وقوته، اهلل حول إىل وقوتنا حولنا ِمن التربؤ ويف اجلحيم، أصحاب

ِإالَّ قد ْول  ِإبْدر اِهيم  أِل بِيِه }: لنا يغفر وأن الكافرين، للقوم جيعلنا فتنة أال ربنا مناجاة يف هبم ونقتدي .إليه فاملصري
ن ا و إِل   ِصرُي أل  ْستد ْغِفر نَّ ل ك  و م ا أ ْمِلُك ل ك  ِمن  اللَِّه ِمْن ش ْيٍء ر بدَّن ا ع ل ْيك  تد و كَّْلن ا و إِل ْيك  أ ند بدْ ن ًة  )4)ْيك  اْلم  ر بدَّن ا ال  جت ْع ْلن ا ِفتدْ

 [.5-4:املمتحنة]{لِلَِّذين  ك ف ُروا و اْغِفْر ل ن ا ر بدَّن ا ِإنَّك  أ ْنت  اْلع زِيُز احلْ ِكيمُ 
صلى اهلل عليه  النيب مكة يف حماولة إنبائهم سري أهل واىل الذي ،168بلتعة أيب بن حاطب يف نزل املمتحنة سورة وأول

 من الرباءة معه يف بإبراهيم والذين يقتدوا املؤمنني أن إىل اآلية هذه يف الرباين التوجيه فكان مكة، فتح يفوسلم 
 .املشركني
ل ق ْد  }: سبحانه اهلل املمتحنة نفسها، فقال سورة يف حسنة أسوة السالم عليهم األنبياء اختاذ يف الربانية، الوصية وكانت

 هو هؤالء، اهلدى بأئمة يقتدي فالذي[. 7:املمتحنة]{ِلم ْن ك ان  يد ْرُجو اللَّه  و اْليد ْوم  اآْلِخر  ك ان  ل ُكْم ِفيِهْم أُْسو ٌة ح س ن ٌة 
 169.األجر واحتسب آمن من على تْسهل إمنا األسوة، هذه عليه تسهل أحد كل وليس .اآلخر واليوم باهلل آمن من
 التوجيه جاء عظيم، ُخلق على كان وملا تعاىل، اهلل على وأكرمهم اخللق، سيد وسلم عليه اهلل صلى النيب كان وملا

ل ق ْد ك ان  ل ُكْم يف ر ُسوِل اللَِّه أُْسو ٌة ح س ن ٌة ِلم ْن ك ان  } :سبحانه اهلل فقال حسنة، أسوة يكون أن بتخصيصه الرباين
ِثريًا ر  اللَّه  ك   [.21:األحزاب]{يد ْرُجو اللَّه  و اْليد ْوم  اآْلِخر  و ذ ك 

. ين والدنياالد من ميادين ميدان كل يف لذلك اهلل أّهله فقد حسنة، قدوة وسلم عليه اهلل صلى الرسول يكون ولكي
 ثنيه مقابل عرضت عليه اليت واجلاه والنساء املال مغريات أمام ثبت عنها، التنازل وعدم العقيدة على الثبات جمال ففي
و ال  أ نْدُتْم ع اِبُدون   )2)ال  أ ْعُبُد م ا تد ْعُبُدون   )1)ُقْل ي ا أ يدُّه ا اْلك اِفُرون  }: تعاىل اهلل قال. 170يساوم ومل فثبت الدعوة، عن

  [.7-1:الكافرون. ]{ل ُكْم ِديُنُكْم و يل  ِدينِ  )5)و ال  أ نْدُتْم ع اِبُدون  م ا أ ْعُبُد  )4)و ال  أ ن ا ع اِبٌد م ا ع ب ْدمُتْ  )3)م ا أ ْعُبُد 
و ِإنَّك   }: األعلى فيها كلها، ويكفيه شرفاً أن زكى اهلل ُخُلقه فقال وسلم عليه اهلل صلى النيب كان األخالق، جمال ويف

نه صلى اهلل عليه وسلم اعتلى األخالق كلها، وكلمة وحرف اجلر يفيد االستعالء، فكأ. [4:القلم]{ل ع ل ى ُخُلٍق ع ِظيٍم 
 .اهب اهلل عليه وسلم صاحبها الذي امتألت حياته و صلىعظيم توحي بشأن هذه األخالق العظيمة؛ فه
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 ملبًيا هلم، حمًبا إياهم، أصحابه، حمرتًما مع باًشا فكان .احلسنة األسوة وسلم عليه اهلل صلى كان التعامل، جمال ويف
 به يقتدي أن -مركزه وعمله كان أيًا -اجملتمع يف فرد كل يستطيع اليت االقتداء جماالت من ذلك وغري .حاجاهتم

 .جماهًدا أم قائًدا أم مربًيا أم جاًرا أم أبًا أم زوًجا سواٌء أكان وسلم، عليه اهلل صلى
 [64:الفرقان]{ و اْجع ْلن ا لِْلُمتَِّقني  ِإم اًما }: هبم يقتدى أئمة جيعلهم أن رهبم بدعائهم الرمحن عباد صفات وختمت 

: هي نسبهم الرمحن لنفسه الذين العباد وصفات.171"بعدنا من بنا ويقتدي قبلنا، مبن نقتدي أميّة" :البخاري قال
 إال اهلل حرم اليت النفس يقتلون وال يشركون وال اإلنفاق يف واالعتدال، بالسالم، والدعاء، اجلاهلني وخماطبة التواضع،

 اللغو، واإلصغاء عن واإلعراض الزور، يشهدون وال الصاحلات، التوبة وعمل صفاهتم منكذلك و  وال يد ْزنون، باحلق
 من جزء هي هذه الصفات أن إىل إشارة فيه { و اْجع ْلن ا لِْلُمتَِّقني  ِإم اًما } الصفات بدعاء هذه وخْتم.  172اهلل آليات

 .الناس وقيادة تؤهلهم لإلمامة واليت فيها، يتبعوهم أن الناس على الواجب اهلل عباد صفات
 فصار .وراج سوؤه وساءت أخالقه، عقائده، فسدت مبن يقتدي منهم جزء فصار قدوات أزمة املسلمون يعيش واليوم
 أئمة من بد ال عدونا؛ وجه ويسوء حالنا، وحىت حيسن .جهنم أبواب على ولدعاة للكفر، مقلًدا وظاهره اجليل باطن

 .يستشفون هبم إليهم املرضى ويؤوب التائهون، هبم يقتدي للهدى
 :ومنها باطنهم وظاهرهم، تعلو ومسات هبا، يتصفون صفات من هلم بد ال هؤالء، واهلدى االقتداء وأئمة
 .أقواهلم من أكثر أفعاهلم عنهم تتحدث أن 1-
الِف ُكْم ِإىل  م ا  }: لقومه قيله اهلل ذكر الذي السالم عليه بشعيب اقتداء قوهلم، فعلهم خيالف أال 2- و م ا أُرِيُد أ ْن أُخ 

  [.77:هود]{أ نْده اُكْم ع ْنُه 
و ِإنَّك  ل ع ل ى ُخُلٍق  } :فقال أخالقه اهلل زكى الذي صلى اهلل عليه وسلم بالنيب اقتداء عظيم، خلق على يكونوا أن 3-

 [.4:القلم]{ع ِظيٍم 
 السالم عليهم بالرسل اقتداءً  احلق، قول عن حتجبه اليت كاملهنة املذلة، القيود من طليًقا حرًا القدوة يكون أن 4-
أُول ِئك   }: بقوله تبدأ اليت نفسها اآلية وهذه [99:األنعام]{ُقْل ال  أ ْسأ ُلُكْم ع ل ْيِه أ ْجرًا  }: أقوامهم خاطبوا الذين

اُهُم اقْدت ِدْه   .سابًقا عنها ، واليت مّت احلديث{الَِّذين  ه د ى اللَُّه ف ِبُهد 
 [19:حممد]{ف اْعل ْم أ نَُّه ال  إِل ه  ِإالَّ اللَُّه  }: بقوله -اخلطاب له يصلح من وكل -نبيه تعاىل اهلل أمر كما: العلم -5

 .{اقرأ}: ما نزل أول كان لذا بالعلم؛ إال التوحيد نعرف ال إذ التوحيد؛ على العلم فقدم
 .وغريها من الصفات اليت تؤهل املسلم ليكون قدوة للمتقني
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 للمقلدين املنفرة الصورة إظهار: الثالث املطلب
 وعلى [17:النحل]{و ِإْن تد ُعدُّوا نِْعم ة  اللَِّه ال  حُتُْصوه ا  }: سبحانه فقال كثرية، بنعم اإلنسان على تعاىل اهلل أنعم

 صاحبها استعملها فإن اهلل، أمر باستعماهلا فيما يكون وشكرها النعم، هذه على هلل الشكر بواجب يقوم أن اإلنسان
  .الذم وحينها يستحق النعمة، هذه كفر فقد تعاىل اهلل أمر ما غري يف

 الباطل، واجتناب اتباع احلق، على عونًا له لتكون والعقل؛ والبصر السمع اإلنسان على هبا اهلل أنعم اليت النعم ومن
و ل ق ْد ذ ر أْن ا }: سبحانه اهلل فقال بالبهائم، الكرمي القرآن شبهه فقد ألجلها؛ خلقت اليت الوظيفة هذه عن عطلها ومن

نَّم    ُْم آذ اجلِ ه  ُْم أ ْعنُيٌ ال  يُدْبِصُرون  هِب ا و هل  ُْم قُدُلوٌب ال  يد ْفق ُهون  هِب ا و هل  ْنِس هل  ِثريًا ِمن  اجلِْنِّ و اإْلِ ٌن ال  ي ْسم ُعون  هِب ا أُول ِئك   ك 
اأْل نْدع اِم ب ْل ُهْم أ ض لُّ أُول ِئك  ُهُم اْلغ اِفُلون    وهلم واهلدى، هبا اخلري يفقهون ال قلوب هلم فهؤالء [.169:األعراف]{ك 

 ال األنعام كمثل مثلهم هؤالء .مساع اتعاظ القرآن هبا مواعظ يسمعون ال آذان وهلم احلق، طريق هبا يبصرون ال أعني
تبصر منافعها، وتتبع : "ذلك؛ فهي على مفطورة لرهبا، وهي طائعة مكلفة، األنعام وهي غري بينما. هلا يقال ما تفقه

 .  174{هم الغافلون}ووصفهم اهلل تعاىل بالغفلة الكاملة، فهي خاصة هبم . 173"خبالف ذلكمالكها، وهم 
 وهبه ما ومعطالً  غريه، ذلك يف متبعاً  العبادة ويف الوجود، يف تعاىل اهلل حق أنكر من على لألنعام تعاىل اهلل تفضيل إن
 من أضل بأهنم البشع احلواس، تصويرهم تعطيلهم فناسب واالزدراء، البشاعة يف غاية تفضيل هلو حواس، من اهلل

 على تبعية الصدئة قلوهبم وانتفضت مشاعرهم، الهتزت واألنفة والعزة، اإلحساس من شيء عندهم فلو كان األنعام،
 :املعتمر بن اهلل عبيد يقول. اجلوارح به وعملت اللسان، به ولنطق للحق، السمع وألنصت محقاء، وجاهلية عمياء،

  .175"يقلد وإنسان تقاد هبيمة بني فرق ال"
أ ْم حت ْس ُب أ نَّ أ ْكثد ر ُهْم ي ْسم ُعون  أ ْو يد ْعِقُلون  ِإْن }: فيها  تعاىل يقول اليت الفرقان آية السابقة، األعراف آية من وقريب

ِبياًل  اأْل نْدع اِم ب ْل ُهْم أ ض لُّ س   .الذم لزيادة  اإلضراب فيهما جاء اآليتني كلتااملالحظ أن  و  [44:الفرقان] {ُهْم ِإالَّ ك 
 منها، آياته فانسلخ اهلل آتاه الذي عن احلديث بعد السابقة األعراف آية جاءت فقد قبلهما، مبا اآليتني ارتباط أما

 تعاىل اهلل شبهه هواه، واتباع آيات اهلل، ترك حاله كان فلما 176هواه؛  متبًعا األرض إىل أخلد لكنه علًما اهلل وآتاه
استنفار لذي احلجر؛ ليقلع عن   وهذا السوء، مثل يف غاية وهذا. يلهث ترتكه أو يلهث عليه حتمل إن الذي بالكلب

 عليه اهلل صلى بالنيب الكفار عن استهزاء خترب آيات سبقتها الفرقان فقد آية أما. كل عمل يوصل إىل مثل هذا احلال
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مبكان  اجلهل من بأهنم عليهم الرباين الرد فكان اهلل، دون من إهلاً  اهلوى واختاذهم إياه بالضالل، ووصفهم ،177وسلم
 يف كلها طاقات اإلنسان يطلق الذي وحده هو اهلل بأمر القيام إن ":حوى سعيد يقول .سبيالً  األنعام من أضل وأهنم

 .178"احلرة احليوانية حنو الطاقات هذه إطالق يعين اهلل أمر وترك الكمال، حنو الصاعد طريقها
 باألنعام، -اهلل أنزل ما هلم باتباع تعاىل اهلل داعي عن معرضني - آباءهم يتبعون الذين بتشبيه الكرمي القرآن يكتف ومل
 دليل، على يقوم ال الذي التقليد من منفرة وهذه الصورة .ونداءً  دعاءً  إال يسمع ال مبا ينعق بالذيأيضاً   شبههم بل

اًء ُصمٌّ بُْكٌم ُعْمٌي فد ُهْم ال  و م ث ُل الَِّذين  ك ف ُروا  } :سبحانه قال ُع ِإالَّ ُدع اًء و نِد  ث ِل الَِّذي يد ْنِعُق مب ا ال  ي ْسم  ك م 
ن ا ع ل ْيِه آب   }:اآليةب ُسبقت هذه واآلية[. 161:البقرة]{يد ْعِقُلون   ُُم اتَِّبُعوا م ا أ نْدز ل  اللَُّه ق اُلوا ب ْل ند تَِّبُع م ا أ ْلف يدْ اء ن ا و ِإذ ا ِقيل  هل 

ْيًئا و ال  يد ْهت ُدون    للسامعني تنبيًها املثل هذا هلم ضرب" :يقول الرازي[. 169:البقرة]{أ و ل ْو ك ان  آب اُؤُهْم ال  يد ْعِقُلون  ش 
 األنعام، مبنزل الوجه هذا من فصريهم بالدين، االهتمام وقلة ترك اإلصغاء، بسبب فيه وقعوا فيما وقعوا إمنا إهنم هلم

 لقلبه، وتضييًقا كسرًا فيكون ذلك، مسع إذا نفسه الكافر إىل وحيقر الكفار، بأحوال معرفة يزيد السامع هذا املثل ومثل
 يف طريقه مثل أن يسلك عن يسمعه ملن والردع الزجر هناية ذلك يف فيكون كالبهيمة صريه حيث لصدره،
 وعي دون هلم مقلدين آباءهم واتبعوا -لينتفعوا هبا هلم اهلل خلقها اليت -حواسهم عطلوا املقلدون هؤالء .179"التقليد

؛ هعن اتباع ُعْميٌ  إليه، والدعوة به النطق عن بُْكمٌ  احلق، مساع صم عن فهم .هلم معاندين الرسل يتبعوا ومل وتفكري،
الدَّو ابِّ ِعْند   ِإنَّ ش رَّ  }:سبحانه اهلل قال .الدواب، وأهنم شرها بأهنم من :سورة األنفال يف القرآن وصفهم ذلك ألجل

والبكم  بالصم املقلدين وصفتا واألنفال البقرة آييت أن ويالحظ[. 22:األنفال]{اللَِّه الصُّمُّ اْلُبْكُم الَِّذين  ال  يد ْعِقُلون  
 من النار، رهبم وعدهم ما يرون حينما القيامة يوم أما. كذلك إهنم إذ الدنيا يف يليق هبم الوصف وهذا العقل، وعدم
و ق اُلوا ل ْو  }:هذه حاهلم تعاىل واصفاً  اهلل يقول فيندمون والت حني مناص، وعقوهلم؛ مسعهم استعمال حيسنون فإهنم

ُع أ ْو ند ْعِقُل م ا ُكنَّا يف أ ْصح اِب السَِّعرِي  نِْبِهمْ  )19)ُكنَّا ن ْسم   الزجر هذا أكرب ويف [11-19:امللك]{ف اْعتد ر ُفوا ِبذ 
 وأبصارهم ألمساعهم معطلني 180إمعات يكونوا وال غفلتهم من ويفيقوا هم،غيِّ  من يتوبوا كي املقلدين، ألولئك

: يقول حينما واملتعلمني العلماء زمرة من اإلمعة اهلل عنه رضي مسعود بن اهلل عبد وخُيْرج .ناعق كل متبعني وأفئدهتم،
ا اغدُ "

ً
 181".إمعة وال تكونن متعلًما أو عامل

                                                           
 .(43-41: )سورة الفرقان: يراجع - 177
 .(9)الرسول صلى اهلل عليه وسلم، حوى،  - 178
 .(5/7)مفاتيح الغيب، للرازي،  - 179
 .(7/3)لسان العرب، البن منظور، ". شيء على يثبت وال …أحد كل يتبع فهو وال عزم، له رأي ال الذي":  مجع إمعة وهو - 180
 .(2/277)إعالم املوقعني عن رب العاملني، البن القيم،  - 181
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ا ت ْأُكُل  }:الكافرين بصورة مزرية، حينما قالولقد صور اهلل تعاىل  تدَُّعون  و ي ْأُكُلون  ك م  و الَِّذين  ك ف ُروا يد ت م 
أولئك الذين ليس هلم يف اآلخرة إال }، فهم كالبهائم ال هم هلم إال شهوة البطن والفرج، [12:حممد]{اأْل نْدع امُ 

 فاهلل تعاىل .أيضاً  به التشبيه يف دور للحمار كان فقد باألنعام، ،اهلل أنزل ما غري املتبعون بهشُ  ولئن[. 17:هود]{النار
م ث ُل الَِّذين  مُحُِّلوا التدَّْور اة  مُثَّ ملْ   }:سبحانه قال واجلهل، والبالدةقارة احل يف باحلمار أمره يلتزمون ال الذين اليهود وصف

اِر حي ِْمُل أ ْسف اًرا بِْئس   ث ِل احلِْم  بُوا بِآي اِت اللَّهِ حي ِْمُلوه ا ك م   اليهود كلف   تعاىل فاهلل[ 5:اجلمعة]{م ث ُل اْلق ْوِم الَِّذين  ك ذَّ
 املشركني وظاهروا وبدلوا، وحرفوا كتموا، إال إهنم وسلم، عليه اهلل صلى النيب اتباع ذلك ومن التوراة، يف مبا بالعمل

 من إنزاالً  حيمل، مبا ينتفع وال ما حيمل يدري ال أسفارًا، حيمل باحلمار شبههم كذلك، كانوا املسلمني فلما على
والغاية من ذلك حتقري املقلد . 182والبالدة واحلقارة  اجلهل يف يضرب به املثل واحلمار .شأهنم من وحطًاً  قدرهم،

 قرآن؛ال أحكام من بشيء يتهاونوا أن من للمسلمني ترهيب فيه املثل وهذا. ليكون ذلك أدعى لدفعه لرتك التقليد
 .وكتاهبم أعلى أعظم، وسلم عليه اهلل صلى فرسوهلم احلمار؛ دونن يكونو  مث ومن اليهود؛ سوًءا من أكثر فيكونوا

 وتصوراته، وتصرفاته عمله وأخالقه يف خيالفه إنه إال فيه، ما ويعلم تعاىل اهلل كتاب حيفظ من اليوم اإلسالمية األمة ويف
 .اليهود حلق ما الذم من يلحقه ال كي علم، مبا ويتعظ ويعمل يعترب أن وعليه .املذمومة الصفة هذه يف اليهود فشابه

 الفردية المسؤولية إعالن: الرابع المطلب
 ومن .ذلك يف أحد وال يشاركه واآلخرة، الدنيا يف وأقواله، وأفعاله معتقداته تبعة اإلنسان حتمل تعين الفردية املسؤولية

 و ال  ت زُِر و ازِر ٌة ِوْزر  أُْخر ى }: يقول سبحانه. أحد وزر أحد حيمل فال املبدأ، هذا أرسى أن تعاىل اهلل عدل
 حيمل لن املتبوع ألن وعي وإدراك، الناعقني دون االجنرار وراء وعدم االنتباه، فاآلية حتث املقلد على[. 17:فاطر]{

 أضعف فهو املتبوع شيًئا، وال يغين عنه تقليده، تبعة يتحمل هدى، غري على غريه واملقلد .وآثامه التابع أثقال من شيًئا
 .غريهيدفعه عن  أن  عن فضالً  نفسه، عن العذاب يدفع أن من
 األنبياء من العزم أويل يف توضحه، متثلت عدة أمثلة تعاىل اهلل وضرب وتعلنه، تقره كثرية آيات وردت الرباين املبدأ هذا

 أسوة عمه؛ ليكونوا مع وسلم عليه اهلل صلى والنيب ولده وزوجه، مع السالم عليه ونوح أبيه، مع السالم عليه كإبراهيم
 فقال شيًئا، اهلل من له ميلك ال أنه أباه خاطب السالم عليه فإبراهيم .املشركني من يف التربؤ املؤمنني من لغريهم حسنة

على مكانته من -فهو[ 4:املمتحنة]{و م ا أ ْمِلُك ل ك  ِمن  اللَِّه ِمْن ش ْيءٍ ِإالَّ قد ْول  ِإبْدر اِهيم  أِل بِيِه أل  ْستد ْغِفر نَّ ل ك  } :سبحانه
. األعمال عن الفردية ويف هذا إظهار ملبدأ املسؤولية ،)شيء من)أبيه  عن شيء أدىن مينع أن يستطيع ال  -اهلل تعاىل

 فكيف جنبيه، بني نفسه اليت ميلك ال واملرء تعاىل، هلل ملك أن الكل ليظهر )أملك وما)  امللك عن اآلية يف والتعبري

                                                           
 (19/67)اللباب يف العلوم الكتاب، البن عادل،: يراجع - 182
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 أراد املالك ما وفق إال تعملوا أال أهلها وتبعية الدنيا يف للمغرورين فيه حتذير وهذا .العذاب عنها لريد غريها ميلك
 .العذاب من النتيجة حتمل خمالفته تعين ألن سبحانه،

 الذي الكافر ولده مع عليه السالم نوح صورة الكرمي القرآن قدم فقد البنوة، مستوى على املسؤولية ملبدأ بالنسبة أما
 عليه فنوح[ 42:هود]{ي ا بُدين َّ ارْك ْب م ع ن ا و ال  ت ُكْن م ع  اْلك اِفرِين  }: الكرمي القرآن أخرب كما الغرق من للنجاة ناداه

 النتيجة فكانت ألبيه، ال للكافرين مطيًعا كان االبن أن إال الكافرين، سبيل وأال يتبع سبيله، يتبع أن ولده أمر السالم
جمرد  حىت شيًئا، األبوة قرابة تنفع ومل الكافرين، من أمرهم وأطاع سبيلهم، واتبع سوادهم، رالذين كثَّ  مع هلك أن

فد ق ال  ر بِّ ِإنَّ و ن اد ى نُوٌح ر بَُّه }: العظيم القرآن ذكرها ليتلربه مل تستجب، وا  السالم عليه نوح من كانت اليت املناجاة
ُم احلْ اِكِمني   ُر ص اِلٍح ف ال   )45)اْبيِن ِمْن أ ْهِلي و ِإنَّ و ْعد ك  احلْ قُّ و أ ْنت  أ ْحك  ٌل غ يدْ ق ال  ي ا نُوُح ِإنَُّه ل ْيس  ِمْن أ ْهِلك  ِإنَُّه ع م 

 التسليم املطلق من النيب الطائع فكان [47-45:هود]{اجلْ اِهِلني   ت ْسأ ْلِن م ا ل ْيس  ل ك  بِِه ِعْلٌم ِإينِّ أ ِعُظك  أ ْن ت ُكون  ِمن  
ق ال  ر بِّ ِإينِّ أ ُعوُذ ِبك  أ ْن أ ْسأ ل ك  م ا ل ْيس  يل ِبِه  }:سبحانه فقال هذا، ندائه من إليه واإلنابة اهلل، ألمر مباشرة بعدها

 [.46:هود]{ اِسرِين  ِعْلٌم و ِإالَّ تد ْغِفْر يل و تد ْرمح ْيِن أ ُكْن ِمن  اخلْ  
 يف دعاؤه ُيستجب ومل صلبه، من هو الذي ابنه عن العذاب يرفع أن يستطع مل العزم أويل من هو الذي هذا نوح 

 عنهم، اهلل رضي الذين من والده وكان ومثرة اختياره، نفسه، وزر الولد حتّمل أن الثمرة فكانت له، قربًا الناس أكثر
 .معهم فأهلكه عليهم اهلل غضب الذين من ولده بينما

 عليه نوح األب وبني وأبيه الكافر، السالم عليه إبراهيم االبن بني الفردية املسؤولية يف النموذج هذا الكرمي القرآن أكدو 
يا أيها  }:سبحانه فقال وابن، أب وبني كل وأب، ابن كل بني عاًما مبدأً  جعله حينما الكافر، ابنه وبني السالم
 [. 33:لقمان]{والده شيئاً }: إىل قوله تعاىل {الناس

 سبحانه اهلل فقال شيًئا، الكافرة زوجته عن النيب الزوج يغن ومل الزوجية، مستوى على الفردية املسؤولية كانت كذلك
اند ت ا حت ْت  ض ر ب  اللَُّه م ث اًل لِلَِّذين  ك ف ُروا اْمر أ ت  }: السالم عليهما ولوط لنوح الكافرتني الزوجتني عن نُوٍح و اْمر أ ت  ُلوٍط ك 

ْيًئا و ِقيل  اْدُخال  النَّ  ا ِمن  اللَِّه ش  ُهم  اند ت امهُ ا فد ل ْم يُدْغِني ا ع ندْ ْيِن ِمْن ِعب اِدن ا ص احلِ نْيِ ف خ  اِخِلني  ع ْبد   [.19:التحرمي]{ار  م ع  الدَّ
 هذه وتسرته، يسرتها لآلخر، لباس منهما وكالً  محيمة، عالقة بينهما والعالقة قوية، متينة صلة الزوجني بني الصلة إن

 إال ،تعاىل اهلل عند من مرسل نيب الزوج أن ورغم .والرسالة النبوة ظل يف حىت اهلل تعاىل عند نفًعا لتجدي تكن مل املودة
 اإلميان، الكفر على اختارت حينما الدهر، من حيًنا معها عاش عمن يغين شيًئا من عذاب اهلل تعاىل أن مل يستطع إنه

 إذ زوجها وعصت خبالقها الشيطان، وكفرت خطوات واتبعت املؤمنني، طريق على الكافرين طريق لنفسها ورضيت
 غراسها مثرة -فقط ووحدها -وحدها هي شيًئا، وحصدت وأثقاهلا آثامها من حيمل مل فالنتيجة اإلميان، إىل دعاها
اِخِلني  و ِقيل  اْدُخال   } السيء  باجلنة والفوز تعاىل اهلل رضوان الطيب غراسه مثرة له كانت النيب بينما هو. { النَّار  م ع  الدَّ
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اْليد ْوم  جُتْز ى ُكلُّ ند ْفٍس مب ا ك س ب ْت ال  ظُْلم  اْليد ْوم   } :سبحانه اهلل يقول .اهلوى والكافرين لطاعته ربه، وخمالفة
 [.15:طه]{لُِتْجز ى ُكلُّ ند ْفٍس مب ا ت ْسع ى  }:سبحانه ويقول[. 16:غافر]{

 حقيقة هلم وبني وحذرهم مكة أهل مجع وسلم حينما عليه اهلل صلى حممد اخللق لسيد بالنسبة كان األمر كذلك
 } وأن[. 95:مرمي]{آتِيِه يد ْوم  اْلِقي ام ِة فد ْرًدا }:اجلميع وأن شيًئا، من اهلل عنهم يغين ال وأنه لألعمال، الفردية املسؤولية

ْأٌن يُدْغِنيِه  ُهْم يد ْوم ِئٍذ ش   أو -قريش معشر يا": املبدأ هذا مؤكًدا وسلم عليه اهلل صلى ، فقال[36:عبس]{ِلُكلِّ اْمرٍِئ ِمندْ
 بن عباس شيًئا، يا اهلل من عنكم أغين ال مناف عبد بين يا شيًئا، اهلل من عنكم أغين ال أنفسكم اشرتوا -كلمة حنوها

 حممد بنت فاطمة ويا شيًئا، اهلل عنك من أغين ال اهلل رسول عمة صفية ويا شيًئا، اهلل من عنك أغين ال املطلب عبد
 قدر على وسلم عليه اهلل صلى فالنيب 183"شيًئا اهلل عنك من أغين ال مايل من شئت ما سليين وسلم عليه اهلل صلى

 ممن نسًبا باألباعد عنه فكيف شيًئا، إليه الناس أقرب عن يغين ال إنه إال اخللق إليه؛ أحب وهو تعاىل، اهلل عند كرامته
  وال القيامة يوم هبم يؤتى هؤالء شرع غريه، شرعهب مستبدلني غريه ويتبعون هبديه، يهتدون وال أمته، من أهنم يّدعون
 عين فُيذ بّ  أحدكم يأتني ال فإياي احلوض على فرط لكم إين" :وسلم عليه اهلل صلى الرسول يقول احلوض، ي رِدون
 184"سحًقاً : فأقول. بعدك أحدثوا ما تدري ال إنك :فيقال فيم هذا؟ :فأقول الضال، البعري يُذب كما
 الذي طالب أيب عمه مع وسلم عليه اهلل صلى حممد اخللق سيد من األمر هذا لكان شيًئا، ألحد ميلك أحًدا أن ولو

 أيب لعمه االستغفار عن هُني وسلم عليه اهلل صلى إنه إال املستميت، دفاع األوىل اإلسالمية الدعوة أيام يف عنه دافع
م ا ك ان  لِلنَّيبِّ و الَِّذين  آم ُنوا أ ْن ي ْستد ْغِفُروا }: سبحانه اهلل قال واألجداد، اآلباء ملة وعلى الكفر على مات حينما طالب

ُْم أ ندَُّهْم أ ْصح اُب اجلْ ِحيمِ لِْلُمْشرِِكني  و ل ْو ك انُوا أُويل قُدْرىب  ِمْن بد ْعِد   ملا" :أنه  النزول وسبب[. 113:التوبة]{م ا تد بد نيَّ  هل 
 أي :فقال أمية أيب بن وعبد اهلل جهل أبو وعنده وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عليه دخل الوفاة طالب أبا حضر

 عبد ملة عن أترغب طالب أبا يا :أمية وابن أيب جهل أبو فقال .لهسال عند به لك أحاج اهلل إال اله ال معي قل عم
: وسلم عليه اهلل صلى النيب فقال املطلب، عبد ملة على كلمهم به شيء آخر قال حىت يكلمانه يزاال فلم املطلب؟

 .185فنزلت اُْنه  عنه، مل ما لك ألستغفرن
 كان النهي هذا. أويل قرىب كانوا ولو حىت للمشركني، يستغفروا أن وللمؤمنني وسلم عليه اهلل صلى للنيب كان فالنهي

 ربه هناه وإبراهيم الكافر، البنه يدعو أن ربه هناه فنوح السالم، عليهما وإبراهيم نوح العزم مها أويل من لنبيني توجه قد
 كل يف للمؤمنني  النهي كانكذلك  و . وسلم عليه اهلل صلى النيب مع مماثالً  املوقف فكان املشرك، ألبيه أن يستغفر

 .وسلم عليه اهلل صلى تعاىل ورسوله اهلل حادّ  ألنه ،قرىب ذا كان ولو للكافر يشفعوا أن زمان
                                                           

 .(191-3/199. )باب هل يدخل النساء والولد يف األقارب -صحيح البخاري، للبخاري، كتاب الوصايا - 183
 .(6/77)، (7114:)رقم احلديث. باب إثبات حوض نبينا وصفاته -كتاب الفضائلصحيح مسلم، ملسلم،   - 184
 .(166)أسباب النزول، للواحدي،  - 185
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ُد قد ْوًما يُدْؤِمُنون  بِاللَِّه  }:سبحانه اهلل فقال تطبيق، أفضل يطبقونه عليهم اهلل رضوان الصحابة وجدنا األمر هذا ال  جتِ 
 نزلت [.22:اجملادلة]{اللَّه  و ر ُسول هُ و ل ْو ك انُوا آب اء ُهْم أ ْو أ بْدن اء ُهْم أ ْو ِإْخو اند ُهْم أ ْو ع ِشري تد ُهمْ و اْليد ْوِم اآْلِخِر يُدو ادُّون  م ْن ح ادَّ 

 بن مصعب ويف، الرباز إىل بدر يوم ابنه دعا بكر أيب ويف أحد، يوم اهلل عبد أباه قتل اجلراح بن عبيدة أيب يف اآلية هذه
 قتلوا ومحزة علي ويف بدر، يوم املغرية بن هشام بن العاص خاله قتل عمر ويف أحد، يوم عمري بن عبيد أخاه قتل عمري
 .186بدر يوم عتبة بن والوليد ربيعة ابين وشيبة عتبة

 كل حيمل ال إميان فيه، كفر وصف فيه، كفر ال إميان صف : نيصف النتيجة، تكون وهكذا املفاصلة، تكون هكذا
 وأنه غفلته وغروره، من ولينتبه املرء ليحذر .ذا قرىب كان ولو أحد وزر أحد حيمل وال زراعته، ومثرة اختياره، تبعة منهما

 .ذي هوى كل خمالًفا وحده، هلل طائًعا يبقى كي شيًئا؛ أوزاره من عنه أحد حيمل لن
و ض ر ب  اللَُّه  }:سبحانه فقال ،جبابرة األرض أعىت أمام وصربها إمياهنا يف فرعون امرأة آمنوا للذين مثال اهلل ضرب ولقد

ِلِه و جن ِّيِن ِمن  اْلق ْوِم م ث اًل لِلَِّذين  آم ُنوا اْمر أ ت  ِفْرع ْون  ِإْذ ق ال ْت ر بِّ اْبِن يل ِعْند ك  بد ْيًتا يف اجلْ نَِّة و جن ِّيِن ِمْن  ِفْرع ْون  و ع م 
 زوجها أذى على صربت، قوية بإمياهنا إهنا إال اجلسدي ضعفها الصابرة، رغم املرأة هذه[. 11:التحرمي]{الظَّاِلِمني  
 ،ضرًا عنها يدفع ولن شيًئا، اهلل من عنها يغين لن الكافر زوجها وأن سعت، ما إال هلا ليس علمت أن ألهنا وتعذيبه،

  .للمؤمنني عربة هذا ويف اإلميان، إىل اهلل هاهدا إذ بعد الكفر إىل ال عودة أن الراسخ قرارها فكان
 مهما املرء وأن املسؤولية الفردية، مبدأ لتؤكد إال -النبوة مستوى -املستوى اهذ على القرآن ذكرها ما النماذج، هذه

 فإذا .كان ذا قرىب ولو وزرًا أحد عن حيمل يستطيع أن لن فإنه ،ربه  من قريًبا كان ومهما ربه، عند مكانته علت
 من اجتمعوا مبن ذلك، كيف من أبعد هم مبن فكيف النحو، هذا على وأزواجها وأبنائها آبائها مع األنبياء كانت

 :سبحانه اهلل يقول سؤال وال نسب ال ويوم القيامة دينه على والتآمر اهلل، سبيل عن والصد الكفر على شىت أنساب
ند ُهْم يد ْوم ِئٍذ و ال  }  كل يف -أمجعني للناس بيان هذا ويف[. 191:املؤمنني]{يد ت س اء ُلون  ف ِإذ ا نُِفخ  يف الصُّوِر ف ال  أ ْنس اب  بد يدْ

يف  ويطيعون العصاة اهلل، أمر غري يتبعون حينما الشخصية املسؤولية وتبعة املوقف، خطورة  يستشعروا أن -زمان
 الدنيا، ومصاحل الصالتتنقطع  حيث الذاتية، ومصاحلهم ألهوائهم أو لكربائهم، تبًعا ورسوله اهلل وحياّدون اهلل، معصية

 [.177:البقرة]{ِإْذ تد بد رَّأ  الَِّذين  اتُِّبُعوا ِمن  الَِّذين  اتدَّبد ُعوا و ر أ ُوا اْلع ذ اب  و تد ق طَّع ْت هِبُِم اأْل ْسب ابُ  }:سبحانه اهلل فقال
 نسبتهم ادعوا اليهود الذين هؤالء األبناء، ومن أهنا تنفع منه ظًنا اآلباء، فضائل على يتكل من البشرية يف دجِ وُ  ولقد

 اهلل فرد سينفعهم، إليهم النسب أن هبم، ظانني يقتدوا السالم، ومل عليهم ويعقوب وإسحاق وإمساعيل إبراهيم إىل
ْبُتْم و ال  ُتْسأ ُلون  ع مَّا}: االدعاء هذا عليهم تعاىل ل ْت هل  ا م ا ك س ب ْت و ل ُكْم م ا ك س  انُوا   تِْلك  أُمٌَّة ق ْد خ  ك 

  .فلكل ما كسب واكتسب، ولن ينفعوكم يوم القيامة[. 134:البقرة]{يد ْعم ُلون  

                                                           
 .(267)املصدر السابق،  - 186
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 القرآن فجاء بدمه، وكّفر عنها اآلخرين خطايا محل السالم عليه املسيح أن -معتقداهتم حسب - النصارى ويزعم
، [111:النساء]{ا ف ِإمنَّ ا ي ْكِسُبُه ع ل ى ند ْفِسهِ و م ْن ي ْكِسْب ِإمثًْ  }:تعاىل اهلل قال حيث اخلاطئ، االعتقاد هذا نافًيا العظيم

 [.174:األنعام]{و ال  ت ْكِسُب ُكلُّ ند ْفٍس ِإالَّ ع ل يدْه ا}: سبحانه وقال
 على وحيثوهنم اهلل، األنبياء والدعاة إىل اتباع عدم على الناس وحيرضون تعاىل، اهلل سبيل عن يصدون الكفر وصناديد

 والوعود الفارغة، باألماين أتباعهم مؤملني والغلبة، هلم القوة لتبقى سوادهم؛ وتكثري مبنهجهم، والعمل طريقتهم اتباع
 أتباعهم، فكان من تربءوا -يف الدنيا واآلخرة-الشدة حلظة حانت إذا عنهم، حىت أوزارهم سيحملون وأهنم الكاذبة
لِلَِّذين  آم ُنوا اتَِّبُعوا س ِبيل ن ا و ْلن ْحِمْل خ ط اي اُكْم و م ا ُهْم حِب اِمِلني  ِمْن  و ق ال  الَِّذين  ك ف ُروا}: تهم هذهقص قصي العظيم القرآن

ُْم و أ ثْدق ااًل م ع  أ ثْدق اهلِِْم و ل ُيْسأ ُلنَّ يد ْوم  اْلِقي ام ِة ع مَّا ك   )12)خ ط اي اُهْم ِمْن ش ْيٍء ِإندَُّهْم ل ك اِذبُون   انُوا و ل ي ْحِمُلنَّ أ ثْدق اهل 
 اهلل، على االفرتاء تبعة ويتحملون الصغار إضالل وزر حيملون إن الكبار[. 13-12:العنكبوت]{يد ْفتد ُرون  

و أ ْن ل ْيس  ِلإْلِْنس اِن }: النتيجة فكانت املضلني، الضالني تبعية تبعة وللضعفاء الضعفاء، جرمية إضالل على وسيحاسبون
 [.41-39:النجم]{مُثَّ جُيْز اُه اجلْ ز اء  اأْل ْوىف   )49)و أ نَّ س ْعي ُه س ْوف  يُدر ى  )39)ِإالَّ م ا س ع ى 

 شأن يف التهاون أو التقصري من التحذير الشديد فيه إعالن املستوى، هو على هذا الفردية املسؤولية مبدأ فإعالن
 .تعاىل اهلل من قربه كان مهما أحد حسنات على أحد وأال يتكل نواهيه، واجتناب تعاىل، اهلل أوامر والتزام الطاعات

 الخاتمة
 وعلى الكرمي، رسولنا والسالم على والصالة السبيل، سواء هدانا ومّنه وبرمحته الصاحلات، تتم بنعمته الذي هلل احلمد

  :وبعد الدين، يوم إىل بإحسان تبعهم ومن وصحبه، آله
 فكانت يف  املقدمة، وضعها قد كان أهدافًا ولتحقق الباحث، طرحها أسئلة عن لتجيب الدراسة هذه جاءت فقد

 :اآليت النحو على النتائج
 فال الفقهاء، وأقوال والسنة واإلمجاع بالكتاب األخذ أما .املقلَّد دليل يف نظر دون الغري، بقول األخذ هو التقليد 1-

 .اتباع هو إمنا تقليًدا، يسمى
 فآياته. اً إجياب أو سلًبا احلياة، إما يف كبري دور من هلا ملا كربى، أمهية والتبعية التقليد مسألة أ ْوىل الكرمي القرآن 2-
 سلوك من حيذر فهو الكفر، أهل عن فحينما يتحدث .املوضوع هذا عن تتحدث األعم غالبها يف تكون تكاد

 .باتباعها يوصي فإنه وميدحها، املؤمنني يبني صفات وحينما .بأفعاهلم التشبهو  سبلهم،
 .السليب على التقليد ركزت الدراسة أن إال .والسليب اإلجيايب بشقيهما والتبعية التقليد بنّي  الكرمي القرآن 3-
 إياه مقلًدا يتبعه فإنه املرء عدوه جهل وإذا له، عدو بالشيء اجلاهل ألن وذلك اجلهل؛ ،إبليس بعد األكرب العدو 4-

 .له زينها إذا خاصة أفعاله، يف
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 وقد .هلا القاطع منها، والعالج الوقاية سبل ويقدم وأمراضه، أحداثه ُيشّخص عصر، كل على شاهد القرآن 5-
 إال هو ما الزمان، هذا يف علل من أصابنا وما. وتقليدنا لغرينا تبعيتنا من -املاضي وصف كما -زماننا حال وصف
 .املستقيم اهلل صراط وتنكب أوامرهم، يف الكافرين، وطاعتهم سبل التباعنا نتيجة
. تعاىل اهلل أوامر إهنم يتبعون إذ السالم، عليهم والرسل األنبياء حىت أحد، منها ينجو ال مسألة والتبعية التقليد6-
 .وأهله الشر يتبع من وبني وأهله، اخلري يتبع من بني شتان لكن
 تكون األجيال أكثر هذه أن إال. واألقوال األفعال يف السابق فيها الالحق يتبع مكرورة، نسخة البشرية أجيال7-

 .والشر والسوء والضالل الفساد يف سبقوهم ملن تبعيتها
 وتقليد الباطل، اتباع يكون احلق، وهبا اتباع عن تصد اليت األمراض أكرب من والعصبية واحلسد والعناد والِكرْب  الرتف8-

 .عنه املدافعة على والتصميم أهله،
 وجود من البد لذا من األقوال؛ الناس يف تأثريًا أشد األفعال إذ األقوال، يف األسوة من أبلغ األفعال يف األسوة9-

 .نواهيه وجيتنبون أوامره، وميتثلون فيتبعونه ثقتهم باإلسالم، وتزداد الناس، اهبيتأسى ل ملموًسا واقًعا احلق تصنع أناس
وعلماء وحكومات ومؤسسات ودعاة وآباء وأمهات، وأنت قيادة : مواجهة موجة التقليد اليوم، مسؤولية اجلميع -19

 .على ثغرة من ثغر اإلسالم فال يؤتني من قبلك
 : التوصيات

 .ض الستكماله من هو أهليِّ ق  أن يدُ  البحث ما زال فيه متسع لالستزادة، ونرجو من اهلل تعاىل -1

 -صلى اهلل عليه وسلم -وأن تتأسى برسوهلا والعظة أن حتسن أخذ العربة -يف مجيع املستويات -على أمة اإلسالم-2
 .وترتك ما هي فيه من التقليد األعمى

 والمراجع المصادر قائمة
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 .بريوت ،3م، ط  1987هد  1407 -أحكام القرآن، أبو بكر حممد بن عبد اهلل ابن العريب، دار املعرفة .3
 العريب، الرتاث إحياء دار العمادي، حممد بن حممد السعود الكرمي، أبو القرآن مزايا إىل السليم العقل إرشاد .4

 .بريوت 
 . م، بريوت 1979دار املعرفة للطباعة والنشر،   أساس البالغة، جار اهلل أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري، .5
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