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التقوى

 

لقد ���� �لقر�� �ملجيد �لتقليد �ألعمى � 
على  مدمر�  �اطر   من  �فر��  ملا  �لعقائد 
ع�  عائقا  كا�   حيث  �لبشر%،  �لكيا� 
�لتمييز بني �خلطأ ,�لصو�(  �لبشر% �  �لتا5يخ  عصو5 
,بني �لسليم ,�لسقيم عال,� على ,ضعه �لعر�قيل � سبيل 
�لنـزعة  هذ�  حجبت  ,لقد   .Eلسما�  F5ساال  Hقبو
ن �لدالالJ, FعماH �لفكر،  ـُّ �لعمياE عقوHَ �لناM عن تبي
,بالتاU �قصى �لتقليُد �لعقَل ,�ملنطق ,�صبح غشا,� تعمي 

�لبصائر عن �لتدبر..
 Vألمم �ل� Hلقد ,صف �لقر�� �ملجيد � مو�ضع عد� حا
 Yلشر� �لتقليد �ألعمى فسقطت � ها,ية  تبنَّت ظاهر� 
,�عتنقت  �حلق،  �لتوحيد  جذ,5  عن  ,�^رفت  ,�لوثنية 
�لسليمة.  ,�لفطر�  ,�ملنطق  �لعقل  تنا�  باطلة   Fعتقا���
 `J ֲדم bلقر,� عد� فهو Mلنا� Hفقد سفَّه �لتقليد عقو
�صناh  ُتعبد ,قر�بني ُتوهب آلeة باطلة ,لكهنة مضللني 
,ما k `Jلك من مظاهر �لشرY ,�لضالH.. ,كلما بعث 
 hلقو� lوm له Fحلق تصد� `J Mهللا منذ�5 يدعو �لنا�
معا5ضة لدعوته مستنكر� ملا يدعوهم Jليه ال لشيJ Eال 
,�عر�فهم  ,�جد��هم  �بائهم  منهج  pالف  مبا  �تى  ألنه 
َ,ْحَدُ�  �هللا  لَِنْعُبَد  َ�ِجْئَتَنا  �لعقائدية ,�الجتماعية.. ﴿َقاُلو� 
ِمَن  ُكْنَت   �ْJِ َتِعُدَنا  ِبَما  َفْأِتَنا  �َباwَُنا  َيْعُبُد  َكاَ�  َما  َ,َنَذ5َ 

اِ�ِقني﴾ (�ألعر�} ٧١). �لصَّ
منهج   �� �لكرمي  �لقر��  ��5سة   Hخال من  لنا  ,يتبني 
pاطب  ,�لتوجيه  �لبال�   � �لر,حي  ,خطاֲדم   Eألنبيا�
�جلانب �لعقلي �لذ% يرسخ معرفة �حلقيقة كسبيل للهد�ية 
^و صر�� مستقيم للوصوJ H` �حلضر� �ألحدية. ,هذ� 
�لسبيل ال ميكن بلوغه Jال بعد كسر كل �أل,ثا� ,�لقيو� 
�لفكرية ,�لعقائدية ,�لعرقية �لV تو�5ثها �لناM تقليد�.  ,قد 

سجل �لقر�� �ملجيد هذ� �لظاهر� �لV تتكر5 مشاهدها � 
�من كل مصلح �ا,% ليلفت �ألنظاJ 5` مآسي �لتقليد 

�ألعمى �لذ% يعطل مد�Y5 �إلنسا� لتدبر �حلق:
﴿َقاُلو� َبْل َنتَِّبُع َما �َْلَفْيَنا َعَلْيِه �َباEََنا َ�َ,َلْو َكاَ� �َباwُُهْم َال 

َيْعِقُلوَ� َشْيًئا َ,َال َيْهَتُد,َ�﴾ (�لبقر�: ١٧١)
﴿َقاُلو� َحْسُبَنا َما َ,َجْدَنا َعَلْيِه �َباEََنا َ�َ,َلْو َكاَ� �َباwُُهْم َال 

َيْعَلُموَ� َشْيًئا َ,َال َيْهَتُد,َ�﴾ (�ملائد�: ١٠٥)
�َثا5ِِهْم  َعَلى  َ,Jِنَّا  ُ�مٍَّة  َعَلى  �َباEََنا  َ,َجْدَنا  Jِنَّا  ﴿َقاُلو� 

ُمْهَتُد,َ�﴾ (�لزخر}: ٢٣)
﴿َقاُلو� َ�ِجْئَتَنا لَِنْعُبَد �هللا َ,ْحَدُ� َ,َنَذ5َ َما َكاَ� َيْعُبُد �َباwَُنا 
(�ألعر�}:   اِ�ِقني﴾   �لصَّ ِمَن  ُكْنَت   �ْJِ َتِعُدَنا  ِبَما  َفْأِتَنا 

(٧١

‹˜à˝’;\Ê¬ ŽpÑ^‹˜à˝’;\Ê¬ ŽpÑ^

„h\áËπ;€·^;„h\áËπ;€·^;



٣

التقوىاجمللد السادس والعشرون، العدد الثاني - رجب وشعبان ١٤٣٤هـ  - حزيران / يونيو ٢٠١٣ م

لقد ,هب �هللا �إلنسا� حو�Mَّ ,قد�5 �إل�Y�5 ,�لتفك� 
كل  ,��5سة  لتحليل  ,kلك  �حلق،  ملعرفة  الستخد�مها 
�لظو�هر �لكونية ,�لفكرية ,�لعقائدية � �يطه ,خا5جه. 
ِفيَما  نَّاُهْم  َمكَّ قوله: ﴿َ,َلَقْد  ,�شا5 سبحانه J` هذ� � 
نَّاُكْم ِفيِه َ,َجَعْلَنا َلُهْم َسْمًعا َ,�َْبَصا�5ً َ,َ�ْفِئَدً� َفَما  Jِْ� َمكَّ
 Eٍَ�ْغَنى َعْنُهْم َسْمُعُهْم َ,ال �َْبَصا5ُُهْم َ,ال َ�ْفِئَدُتُهْم ِمْن َشْي
ِبِه  َكاُنو�  َما  ِبِهْم  َ,َحاَ�  �ِهللا   Fِِبآَيا َيْجَحُد,َ�  َكاُنو�   kْJِ

َيْسَتْهِزُئو�﴾ (�ألحقا} :٢٧).
�لعقائدية   Fملو5,ثا�  � �لسل�  �لتقليد   �� شك  ,ال 
 lالتبا� غ�  عقلية  ,�سس  بر�هني  على  ينب�  ال  �لذ% 
�ألعمى يشكل عائقا �ماh �ملعرفة. ,يعت� هذ� �لعائق قيد� 
�ستعبا�يا للعقوH، ,طاملا ضلل كث�� من �لناM ,�^ر} 
 � kلك  يطبع  ,�لفسا�..كما  �لشر  مها,%  ^و  ֲדم 
 kلنفا�  �,� فقط  �لظاهر  على  �حلكم  �لسطحية   Hلعقو�
J` �جلوهر. كما يؤ�% J` �مليل ^و كل ما هو خر�� 
,�عتبا5 مو5,ثاته ,قصصه ,�ساط�� معصومة عن �خلطأ 

,ُمْحَكَمة �ملع�!
,قد ���� �إلسالh ظاهر� �لتقليد �لعقائد% �ألعمى �لذ% 
ال يقوh على منطق �, �ليل ,ال يشكل �سًسا لعقيد� قوية 
�عائمها �لدليل ,�لبينة. ,ال شك �نه ال ميكن �� يكو� 
�لذ%  بالوحي  ,Jمنا  ,حد�  بالعقل  �لبص��  نافذ  �ملؤمن 
 bمن تصد H,� كانو� Eألنبيا� �J .يساعد �لعقل � �لتدبر
للمفاهيم �لعقائدية �لباطلة بسال� �ل�ها� �ملستن� بالوحي 
�إلeي. ,هذ� �لبيا� يتو�فق ,�لعقل بل ,يدعو كل �ملقلدين 
 Fم � ما تو�5ثو� من معتقد�eعقو HعماJ ملضللني على�
Jبر�هيم  سيدنا  ناظر  لقد  سليمة..  قاعد�  على   hتقو ال 
�  قومه � ��اkهم �ألجر�h ,�لكو�كب �eة من �,� 
�هللا فحاجهم. ,�فحم �ملسيح عيسى بن مرمي � كهنة 

 E5,حية. ,جا Hليهو� ,�حبا5هم فيما ,ضعو� من �غال�
كاملة  بشريعة   � �ملصطفى  �مد  سيدنا  �لعاملني  بش� 

�اجا �هل مكة ,�لدنيا قاطبة � ,ثنيتها �لباطلة. 
 Fلباحث �ملنصف ُيقر بأ� �لقر�� �لكرمي يزخر بآيا� �J
حتث �ملسلمني على طلب �لعلم ,�لتفكر ,�لتدبر � �لكث� 
�إلميا�  مبسألة   �Eًفبد �لدينية.  سيما  ,ال   Fملجاال� من 
باهللا �. فإ� �هللا تعا` عندما يعر  نفسه للمسلمني 
,�لكفا5 � �لقر�� �لكرمي، فإنه ال يطلب منهم �� يؤمنو� 
به Jميانا �عمى، بل يقدh �لكث� من �لدالئل ,�ل��هني على 
يكو�  لكي  فيها،  �لتدبر  على   Mلنا� ¤ £ض  ,جو��، 
Jميا¥م مبنيا على �ملنطق ,�لتفك�، ,لتطمئن به نفوسهم 

,ضمائرهم.
ال شك �� �لتقليد �ألعمى ,�لتسليم بكل ما هو مو5,¦ 
سيعطل فعالية حرية �لفكر ,�ملعتقد �لV هي من �لثو�بت 
�ألساسية � �لدين �حلنيف. ,قد كا� eا �ثر كب� على 
�لدينية  �لناحية  من  �ملاضية،  �لقر,�   � �ملسلمني  تطو5 
بني   hإلسال� �نتشا5   � ,كذلك  ,�لثقافية،  ,�لعلمية 
�لتعاليم  بسحر  تأثر� كب��   Fتأثر  Vل� ,�لشعو(  �ألمم 
 ،kإلسالمية. ,^ن على ثقة تامة، بأ� هذ� �لسحر �ألّخا�
 hته �لذ% سو} يلعب �,�5 كب�� � بعث �إلسال�k هو
,¥وضه من جديد بشر� �� ُنرجع لإلسالh �هم مميز�ته 
 Vل� Fهي �لتفكر ,�الجتها� ,�ستقطا( ,حي �ملبشر�,
قاًعا  فيذ�5  نسًفا  �ألعمى  �لتقليد  تنسف   �� شأ¥ا  من 

َصْفَصًفا!!
هد�نا �هللا ,Jياكم ملا £به ,يرضا� ,,فقنا �� نكو� ���� 
�حلمد هللا   �� �عو�نا  ,�خر  �لعظيم.  �لنبأ  هذ�  � حتقيق 
على سيدنا �مد ,على   hلسال�, ,�لصال�  �لعاملني   )5

�له ,صحبه �mعني.


