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Π 
 ]102[ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َحقَّ تـَُقاتِِه َوال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسِلُمونَ 

يعًا َوال تـََفرَّقُوا َواذُْكُروا نِْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم  َواْعَتِصُموا ِحبَْبِل اللَِّه مجَِ

ْعَداًء فَأَلََّف بـَْنيَ قـُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا وَُكْنُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة أَ 

ُ اللَُّه َلُكْم آيَاتِِه َلَعلَُّكْم تـَْهَتُدوَن  َها َكَذِلَك يـُبَـنيِّ  ]103[ِمْن النَّاِر فَأَنـَْقذَُكْم ِمنـْ
َهْوَن َعْن اْلُمْنَكِر َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن  ِإَىل اخلَْْريِ َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

َوال َتُكونُوا َكالَِّذيَن تـََفرَّقُوا َواْختَـَلُفوا ِمْن بـَْعِد  ]104[َوأُْولَِئَك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن 

تـَبـَْيضُّ ُوُجوٌه يـَْوَم  ]105[ َما َجاَءُهْم اْلبَـيـَِّناُت َوأُْولَِئَك َهلُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ 

َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه فََأمَّا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم َأَكَفْرُمتْ بـَْعَد ِإميَاِنُكْم َفُذوقُوا 

َوأَمَّا الَِّذيَن ابـَْيضَّْت ُوُجوُهُهْم َفِفي َرْمحَِة  ]106[ اْلَعَذاَب ِمبَا ُكْنُتْم َتْكُفُرونَ 

ُلوَها َعَلْيَك بِاحلَْقِّ َوَما اللَُّه  ]107[ اللَِّه ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ  تِْلَك آيَاُت اللَِّه نـَتـْ

 ]108[يُرِيُد ظُْلماً لِْلعاَلِمَني 

ω   
 ]108-102[آل عمران                                              
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 مقدمة

 .ضاريالتطور الح منطق صادمیُ  هدى من اهللا تعالى،ال بغیر علم و  اآلباء تقلیدإن 
التقلید بتقلید السلف، وٕانما بإبداعات الخلف، ذلك أن  تنشط الٕابداعاته و  الفكر حركةٕان و 

حقق تت كيجب توفرها یهذه الفاعلیة  ،التطویرُیعّطل فاعلیة قدرة اإلنسان على التجدید و 
 . إلى یوم الدین"آیة إلهیة" قائمة بین الناس وصفه بالقرآن الحكیم فاعلیة 

بآالت  مأنعم علیهو  ،"اآلیة القرآنیة"هذه بحمل المسلمین تعالى اهللا ف بعد أن شر فهل 
عن هذا  واأن یتخل میحل لههل لتفكر والتعقل والنظر..، للتدبر واحیة، وبآلیات إدراك 

ال  ،ینمقلد ینفي هذه الدنیا تابع واویعیش، وعن هذه النعمة الكبرى، الشرف السامي
 ، وتخلفها؟!م، مأساة تفرق أمته..ونعقلتوال ی ،ونیفكر ، وال ونیتدبر 

هم باعتبار  ،من تراث السلف آیات هذا القرآن الحكیمإن االنطالق في فهم وتفعیل 
"اآلیة القرآنیة" هذه  حجیةانطالق تكذبه  ،من الخلف وأكثر فقها وعلما وحكمة.. اخیر 

  حسب إمكانات كل عصر. ء إلى یوم الدین،عطاممتدة ال ،على العالمینالقائمة 

 هوفإذا  ،اإلبداع والتطور الفكريمزودا بإمكانات  ،حرااإلنسان یولد فهل یعقل أن 
التقلید في دائرة یعیش  ،ة الدینیةحریالقد اف آبائه،یجد نفسه أسیر انتهاء فترة طفولته، مع 

تاب وٕاال إن ف" ویستتاب تهم بالردةاأراد الخروج منها إن ف..، سجین الظن والوهماألعمى 
 ؟!"قتل

مسلوب اإلرادة..، فهل عندما یملك إرادته أصال المتهم بالردة،  ،المقلدهذا كان  لقد
على فیقف  ،التي تنیر طریقه إلى معرفة الحقوالمنطقیة یعتني بإقامة البراهین العقلیة و 

متطلبات بین و دین اإللهي التي ال تقبل التغییر وال التطویر، بین ثوابت الالقائم التوازن 
بعد ذلك یكون ، هل ..المتغیر على مر العصور ،الحضاريطور والت ،دامةالمستالتنمیة 

 جزاؤه أن یقتل؟!

من أكبر آفات الفكر اإلسالمي  ،فیما یجب أن یكون یقینا والهوى اتباع الظن إن
من أن ُیسلب اإلنسان  كبرأ آفة!! وهل هناك أثر من آثار التقلید بغیر علمالذي هو 

سعداء فرحین بمذاهبهم األبناء من أن نرى  عظممن مأساة أوهل ! الفكر واإلبداع؟ ةحری
 ؟!تخاصمةمال منابر دعوتهمبالمتصارعة، و 
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أو كانت محلیة العلمیة، المؤهالت على أعلى  الحاصإنسانا ال غرابة أن نجد لذلك 
 ممرجعیتهوب، الذي ولد فیه وتربى على مائدته، الدیني آبائه مذهبب امسكستم ،دولیة

 !!ایقاتل في سبیل الدفاع عنهقد  التي ،الدینیة

، إلى حد إنشاء قنوات علماء ودعاة المسلمینلقد وصلت أزمة التفرق والتخاصم بین 
لیصبح "الفضاء" مسرحا یعرض على العالمین تدعم األزمة،  ،خاصة فضائیة دینیة

ن على و مصرّ وهم عصور الفتن الكبرى األمد، في  یهمبعد أن طال عل ،مأساة المسلمین
 !!رقهم وتخاصمهمتف

يَن َأملَْ يَْأِن لِلَِّذيَن آَمُنوا َأْن َختَْشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اللَِّه َوَما نـََزَل ِمْن احلَْقِّ َوال َيُكونُوا َكالَّذِ 
ُهْم فَاِسُقوَن   ]16[أُوتُوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبُل َفطَاَل َعَلْيِهْم اَألَمُد فـََقَسْت قـُُلوبـُُهْم وََكِثٌري ِمنـْ

 احلديد

حدة التعصب المذهبي، كلما بعدنا عن  تزدادازداد التقلید األعمى لآلباء، و انعم، 
ال یقعوا  حتى ،لمؤمنینللمسلمین ا امبكر  ااآلیة تحذیر هذه حملت لقد و عصر الرسالة. 

 الدرس؟!  ،ودعاتهم ،ؤهمفهل استوعب علما ،..فیما وقع فیه من قبلهم

، فلما ء المذهبلى علماباب االجتهاد عة ظهورها، لقد أغلقت المذهبیة، مع بدای
 ممنوعا منالمقلد وأصبح  ،وحدث الحراك الفكري، ظهرت سلبیات كل مذهب ،انفتحت

من أي اجتهاد بعد اجتهاد  هالذي یحذر  ،الدینياالجتهاد في الدین ألنه سجین تراثه 
 سلف، باعتبار علم الدین قد تم واكتمل. العلماء 

مدرسة علماء ، كل حسب ئهم الدینياألبناء بتراث آباعصب وتتمسك حجب لقد 
وعن تعلم  ،عن رؤیة الحق همحجبمذهبه في الجرح والتعدیل، والتصحیح والتضعیف..، 

هجرهم الذكر على  الكبیر ما كان له أثرهوأصروا على تفرقهم وتخاصمهم..، الدرس، 
 .المعاصرة لهم ،"اآلیة القرآنیة"الحكیم، 

الذكر  :لقد أمرتكم باتباع سبیل الرسول: یوم القیامة للمسلمینتعالى هللا فماذا لو قال ا
 ؟!..، فهل عندهم اإلجابةالحكیم، فاتبعتم سبل مذاهبكم المتخاصمة

 ايَا َويـَْلت ]27[َويـَْوَم يـََعضُّ الظَّاِملُ َعَلى يََدْيِه يـَُقوُل يَا لَْيَتِين اختََّْذُت َمَع الرَُّسوِل َسِبيًال 
ْذ ُفالناً َخِليالً لَْيَتِين   ]28[ ملَْ َأختَِّ
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في اتباع الرسول سبیل عدم اتباعه سبیل الرسول، و هو الظالم هذا سبب ضالل إن 
 هو موضوع الذكر الذي هجره الناس.ي ذالالقرآن الحكیم، 

 الفرقان ]29[الً َلَقْد َأَضلَِّين َعْن الذِّْكِر بـَْعَد ِإْذ َجاَءِين وََكاَن الشَّْيطَاُن ِلِإلنَساِن َخُذو 

ي یستحیل تال"اآلیة القرآنیة"، لقد أمرتكم باتباع  :للمسلمین تعالى ماذا لو قال اهللاف
 واتبعتم "الروایة ،"القرآنیة هجرتم "اآلیةف ن،التحریف إنس وال ج انصوصهتخضع  أن

 كون عندهم إجابة؟!ت..، هل س"البشریة

 الفرقان ]30[ُذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجوراً َوقَاَل الرَُّسوُل يَا َربِّ ِإنَّ قـَْوِمي اختََّ 

تثبت صحة نسبتها إلى اهللا تعالى، عند جمیع الفرق  لمآیات الذكر الحكیم  إن
رسول اهللا، وٕاال لجاءت بنفس الصورة المذهبیة التي  والمذاهب اإلسالمیة، بالروایة عن

   .المختلفةمذاهب الفرق و المرویات تراث و بها  جاء

 مي لذالهذا القرآن ، الحكیم القرآننصوص منهج تعلیم ودراسة ومذاكرة ل رإن الذك
. لذلك كان هدفا غیره صحة إسالمهمیثبت ، على مر العصور، اكتابیحمل المسلمون 

 اختراقه.محاولة على  ،لیل نهار ،أعداء الدین ،نو لمجرمیعمل ا

 الفرقان ]31[رِِمَني وََكَفى ِبَربَِّك َهاِدياً َوَنِصرياً وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ َنِيبٍّ َعُدّواً ِمْن اْلُمجْ 

یحمله ما مدى حجیة للتثبت من إنه البد من تفعیل منهج االستدالل العقلي 
كان على على أنه حقیقة إال إذا  المسلم ال یروي خبراً فكما أن  ،من تراث دینيالمسلمون 
 تما ثبتإال  ءُینسب إلى اهللا شيأن فكذلك ال یقبل  ،..ة نسبته إلى صاحبهیقین بصح

 ت، ولیس فقط إلى رسوله، فقد یكون ما صحإلیه، عز وجل، على وجه الیقین نسبته
تضمنه نصوص تلذلك لم  ،الرسول، علیه السالم، خاصا بعصر الرسالةنسبته إلى 

 "اآلیة القرآنیة".

علوم الدین تلقوا الذین ، ان في بیئات متعصبة ألئمة مذاهبهیالمسلم معظملقد ولد 
، ولم یعد للحوار يجمود الفكر ال، فاتسعت دائرة التقلید والتعصب المذهبي، وساد عنهم

لقد توقف الفكر اإلسالمي عند فكر السلف، على الرغم من  والتحقیق العلمي جدوى!!
األصول التي یرجع إلیها الجمیع واحدة، والمرجعیات التي فدعاوى التجدید واإلصالح، 

  .هي أمهات كتب الفرق والمذاهب المختلفة ،ابرهم الدعویةتقوم علیها من
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فالحق  هرفض بعضیو  التراث قبل بعضالمنهج االنتقائي الذي یبصرف النظر عن و 
التراث أن اعتبرنا إذا أما تراث اآلباء الدیني. من داخل منظومة نطلقون أن الجمیع ی

لى متجدد عالالعطاء هذا  فیجب أن نعلم أن ،القرآنيالعطاء  حلامرحلة من مر  دینيال
  .یجب أن یظل حاكما على هذا التراث الدینيمر العصور، 

كون ی الأجب یهم..، اجتهادتفسیر السلف آلیات الذكر الحكیم، و فإن وعلى هذا، 
هؤالء الذین یتحملون وحدهم ، القرآنیة" "اآلیةـ المعاصرین لفهم واجتهادات على  احاكم

  .تعالى أمام اهللا الدینیة ممسئولیته

اقْـَرْأ   ]13[وَُكلَّ ِإنَساٍن أَْلَزْمَناُه طَائَِرُه ِيف ُعُنِقِه َوُخنْرُِج َلُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِكَتابًا يـَْلَقاُه َمنُشورًا 
 اإلسراء ]14[ِكَتاَبَك َكَفى بِنَـْفِسَك اْليَـْوَم َعَلْيَك َحِسيباً 

ل كل فرد منهم حمّ تُ ، ن الناسبی ساطعة، قائمة "اآلیة القرآنیة"حجیة لذلك جاءت 
أنه "ال إله إال اهللا"، وأن "محمدا على برهان الحق ، وأنها التهااإلیمان بفاعلیمسئولیة 
 ."رسول اهللا

ُهْم  ]93[َواَألْرِض ِإالَّ آِيت الرَّْمحَِن َعْبدًا  ِإْن ُكلُّ َمْن ِيف السََّمَواتِ  َلَقْد َأْحَصاُهْم َوَعدَّ
 مرمي ]95[ْم آتِيِه يـَْوَم اْلِقَياَمِة فـَْرداً وَُكلُّهُ  ]94[َعّداً 

تدینه، ولن ینفع الخلف تمسكهم فكره الدیني، أي عن إن كل إنسان مسئول عن 
قاعدة الجزاء ف ..،إذن من اهللا تعالى وأ ،علمبغیر ، ، كدین إلهيسلفتراث ومرویات الب

هذه المسئولیة المتعلقة في اآلخرة، تقوم على تحمل كل إنسان مسئولیته الفردیة كاملة، 
 األموات.، ال بعالم كل جیلبعالم الشهادة، عالم "اآلیة القرآنیة" المعاصرة ل

تِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت َهلَا َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسْبُتْم َوال ُتْسأَُلوَن َعمَّا َكانُوا يـَْعَمُلوَن 
 البقرة ]134[

إقامة الدلیل على إذن فمسئولیة  ،با شخصیاومادام الحساب سیكون في اآلخرة حسا
 .مسئولیة شخصیةأیضا الدین اإللهي نصوص حجیة 

َنا اِإلْنَساَن ِبَواِلَدْيِه ُحْسنًا َوِإْن َجاَهَداَك لُِتْشرَِك ِيب َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم َفال   َوَوصَّيـْ
 العنكبوت ]8[ُتْم تـَْعَمُلوَن ُتِطْعُهَما ِإَيلَّ َمْرِجُعُكْم َفأُنـَبُِّئُكْم ِمبَا ُكنْ 
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على أي أساس  :سیسألبحقیقة التوحید وأصوله، و  هبعدم علمإلنسان عذر افلن یُ 
، والتي ال یكتمل إسالم المعاصرة له، وما موقفه من "اآلیة القرآنیة" والدیهاعتنق دین 

 .العصورلى مر المرء إال باإلیمان بفاعلیتها، وبعطائها المتجدد ع

ُهَما ِيف َوِإْن َجاهَ  َداَك َعلى َأْن ُتْشرَِك ِيب َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهَما َوَصاِحبـْ
نـَْيا َمْعُروفًا َواتَِّبْع َسِبيَل َمْن أَنَاَب ِإَيلَّ ُمثَّ ِإَيلَّ َمْرِجُعُكْم فَأُنـَبُِّئُكْم ِمبَا ُكنُتْم تـَْعمَ  ُلوَن الدُّ

 لقمان ]15[

، من سمع وبصر حواسه حسن استعمال ولیة شخصیة عناإلنسان مسئول مسئ إن
وعلى نصوص علیه السالم، على رسوله، و عز وجل،  ،خالقه التعرف على ، في..وفؤاد

 باتباعها. ربه  هشریعته التي أمر 

ْنُه َمْسُئوالً َوال تـَْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُْولَِئَك َكاَن عَ 
 اإلسراء ]36[

فهل یعقل، بعد أن زّود اهللا تعالى كل إنسان بما یجعله مسئوال مسئولیة شخصیة عن 
إخالص عبودیته هللا تعالى، وعن اتباعه الحق الذي أنزله..، أن یحیل هذه المسئولیة إلى 

ون نیابة أئمة مذهبه، لیتحملوها عنه، فیتدبرون نیابة عنه، ویفكرون نیابة عنه ویعقل
 عنه..، وما هو إال تابع یفعل ما ُیؤمر به؟!

، ال یمكن أن یغني عن اجتهادات العصور التالیة هم همإن تراث اآلباء نتاج عصر 
فكان البد أن یكون عطاء  ،..ومشكالته المستجدة ،ومتطلباته ،فلكل عصر حاجاته

یه الخبرات الرسالة اإللهیة الخاتمة عطاًء متجددا على مر العصور، تتفاعل ف
 والتخصصات المختلفة لیكون برهانا على خلود وعالمیة هذه الرسالة اإللهیة الخاتمة.

أن تفعیل آلیات عمل القلب إیمانها بٕان من األخطاء التي وقعت فیها "المذهبیة" و 
 مسألة ثانویة، وأن النقل والتقلید األعمى هو األصل في اتباع المذهب!! 

آلیات عمل القلب ت التدبر والتفكر، والتعقل، والنظر..، آلیا"المذهبیة" لقد عطلت 
أتباعها أن تقلید أئمة المذهب من ، وأوهمت التي كرم اهللا تعالى بها هذا الوجود البشري

مذهب، من غیر الضمان لثباتهم على أن في هذا التقلید و مستلزمات اإلیمان الصحیح، 
  زعزعة!!قلق أو 
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ي عاش في أسره معظم المسلمین، أتباع هذه المذاهب الذ ،فماذا أسفر عنه هذا الوهم
لقد أسفر عن تخلف حضاري، وتخل عن مسئولیة الشهادة على الناس، هذه  المختلفة؟!

المسئولیة التي أنعم اهللا بها على المسلمین، وكرمهم بها..، فإذا هم یذهبون شرقا وغربا 
 !!یطلبون لقمة العیش، والسالح الذي یدافعون به عن أنفسهم

هجر "اآلیة القرآنیة" وتقدیس الروایة البشریة، وقبول أثمرت شجرة المذهبیة لقد 
المتناقضات والخرافة، والتواكل والعشوائیة والفوضى والكسل الذهني، والتلوث الفكري 
والبیئي..!! والحقیقة أن اهللا تعالى ما أنزل "آیته القرآنیة" المعاصرة للناس على مر 

زمانها ذین أسلموا منهم، ویتبعوا أئمة سلفهم، واجتهاداتهم المقیدة بالعصور، لیهجرها ال
 !!ومكانها

وٕاذا كانت مشیئة اهللا اقتضت أن تكون اآلیة الدالة على صدق رسول اهللا الخاتم 
 التفكر والتعقل والنظرالتدبر و آیة عقلیة، تقوم على تفعیل آلیات محمد، علیه السالم، 

المتجدد على مر العصور، والمسلمون تابعون  ،ه اآلیةفإن البشریة لن تجني عطاء هذ
 "اآلیة القرآنیة".وعطاء بفكر  هممقلدون، عاجزون عن مواجهة تحدیات

علم أضاء بنور قلب یحمل آلیات عمل حیة، غیر مغیبة، قلب  ،القلب السلیمإن 
العلمي على كیف یقیم الدلیل الحقیقة العلمیة. قلب علم من ربه "اآلیة القرآنیة"، وبهدایة 

لمذاهبهم  وأ، ولیس تقلیدا آلبائه اآلفاق واألنفسوحدانیته، من خالل دالئل الوحدانیة في 
 ؟!یدخل الجنة إال صاحب قلب سلیمالمختلفة، بغیر علم!! وهل 

َفُع َماٌل َوال بـَُنوَن   الشعراء ]89[ِإالَّ َمْن أََتى اللََّه ِبَقْلٍب َسِليٍم  ]88[يـَْوَم ال يـَنـْ
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 هل یولد اإلنسان حرا؟!

آلیات عمل  ،التفكر والتعقل..التدبر و قلب یحمل آلیات المولود بفطرة إیمانیة، وب یولد
ما یجعله مؤهال للتعرف على دالئل الوحدانیة، وعلى فاعلیة أسماء اهللا الحسنى مالقلب، 

الدین الذي  ، ویقبل دعوة الرسل، ویقیمتعالىفیؤمن أال إله إال اهللا، ویخلص عبودیته هللا 
 . فیهاما لم یحجبه عن ذلك حاجب، من بیئة ینشأ ویتربى ربه، به أمره 

وعلى الرغم من أن الطفل یولد على فطرة التوحید حامال معه من دالئل الوحدانیة ما 
 ......قائم بینهم دومامشاهد شيء على أساس ال یحصى لیقیم اهللا حجته على الناس 

یظل مرتبطا بهذه الفطرة، فتراه عند  عندما یبلغ رشدهمن أن هذا الطفل وعلى الرغم 
 ..........الشدة یشعر بحاجته إلى اإلله الذي خلقه، لینجیه منها.

منذ طفولته، یجعله  ،لوالدیه، وارتباطه القلبي بهماة الطفل تبعی إال أننا نالحظ أن
له مسئولیة بناء ویظل حتى بعد بلوغه النكاح واكتمال رشده وتحم ،الدینیة أفكارهمأسیر 

طلباتها..، یظل یدافع عن ملة آبائه وعن تدینهم الوراثي، بل ویقاتل متأسرة وتلبیة كافة 
  في سبیل ذلك.

األمر الذي غفلة اآلباء، وتقلیدهم األعمى ألئمة مذاهبهم، ومما یساعد على ذلك 
وال  ،رةبعین البصی دالئل الوحدانیةقلوب أبنائهم، فال یبصرون ینتقل تلقائیا إلى 

ما یراه وتوجیههم حسب  تهمفیسهل قیاد ،یستطیعون الوقوف على حجیة تدینهم الوراثي
  .مذهبال

ثم یحمل ملة آبائه، بغیر إرادة كفر، أو السالم اإلنسان یولد بنفس مؤهلة لقبول اإلإن 
  . وال حول وال قوةمنه، 

س فیها، تماما كدورهم في الدور الرئیبالبیئة،  تقوماآلباء، و  یقومإنها مسألة تربویة، 
فاإلنسان یرث الكفر، كما یرث اإلسالم، حسب البیئة التي  ،لسان قومهم ئهمتعلیم أبنا

 تربى فیها. یینشأ و 

وقناعتهم منذ طفولتهم، ارتباط األبناء العاطفي والمعرفي بآبائهم إن اإلشكالیة في 
أسرى كثیرًا منهم  یوقع الذيهذا هو ، ..قد ضلوا طریق الحق اآلباء باستحالة أن یكون

 وهم یحسبون أنهم یحسنون صنعا. مذاهب آبائهم،
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وٕان من رحمة اهللا تعالى بالناس أن خلقهم بجینات تحمل میثاق الفطرة اإلیمانیة فطرة 
زال عنها التي تظل كامنة في قلوبهم، ال ُتْطَمس أبدا، في انتظار اللحظة التي یُ التوحید 

أن الرسل، و دعوة دالئل الوحدانیة، ومع تطیع أن تتفاعل مع فتس، المعرفي الباطل ماكر الت
 .ها، ومدى قربه أو بعده منصاحبهاعلى حقیقة تدین تقف 

 لبیئة على فطرة اإلنسان، كتأثیر خصوبة األرض على ما تنتجه من ثمارتأثیر اإن 
لناس فإما أن تحجب البیئة اإلنسان عن فطرته اإلیمانیة، فطرة التوحید التي فطر اهللا ا

وٕاما أن تظهرها وتدّعمها وتنّمیها، وهذا كله یتوقف على ما یبذله اإلنسان من  ،علیها
 .في تدینه الوراثي البیئة تقوم بهالدور الخطیر الذي للوقوف على  ،جهد علمي

عظم تأثیر البیئة وخطورتها في حجب اإلنسان انظر كیف فهم نوح، علیه السالم، 
ربه أن یهلك الكافرین جمیعا حتى ال یخرج من أصالبهم  منطلب فعن فطرته اإلیمانیة، 

 ذریة فاجرة كافرة، ثمرة البیئة الكافرة التي تربوا فیها. 

ِإنََّك ِإْن َتَذْرُهْم ُيِضلُّوا  ]26[َوقَاَل نُوٌح َربِّ ال َتَذْر َعَلى اَألْرِض ِمْن اْلَكاِفرِيَن َديَّارًا 
 نوح ]27[راً َكفَّاراً ِعَباَدَك َوال يَِلُدوا ِإالَّ فَاجِ 

َوال َیِلُدوا فانظر كیف عّبر نوح، علیه السالم، عن أثر البیئة على ملة األبناء، بقوله: "
وٕانما قال "وال یلدوا"، لبیان أثر البیئة الخطیر ، . إنه لم یقل "وال یضعوا""ِإالَّ َفاِجرًا َكفَّاراً 

م األمهات، وقامت بإعدادهم ارحأعلى تدین األبناء، وكأن هذه البیئة قد اخترقت 
 هب آبائهم!!ا، لیخرجوا إلى الدنیا وقد تشربوا مذاوتربیتهم، بداخله

المرء كل األسباب المتاحة له. وهذا ما  دإن القضیة مجرد تصور للنتائج عندما یستنف
وأنه لن یقین بعدم جدوى دعوته، فعله نوح علیه السالم، مع قومه، حتى أصبح على 

  ال من قد آمن، كما أخبره اهللا تعالى:یؤمن من قومه إ

َوأُوِحَي ِإَىل نُوٍح أَنَُّه َلْن يـُْؤِمَن ِمْن قـَْوِمَك ِإالَّ َمْن َقْد آَمَن َفال تـَْبَتِئْس ِمبَا َكانُوا يـَْفَعُلوَن 
 هود ]36[

إن أكثر أهل األرض یعیشون أسرى تدینهم الوراثي، هذا التدین الذي تتواصل حلقاته 
وقفة تأمل یتعرف اإلنسان اإلنسان إلى أن یتوفاه اهللا تعالى، ونادرًا ما یقف  منذ أن یولد

 .باتباعهتعالى ، ومدى موافقته للحق الذي أمر اهللا هفیها على حقیقة تدین
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األكثریة، في یوم من األیام، وال إجماع عصر من العصور، وال إجماع لذلك لم تكن 
ولو قلَّ أتباعه.  ،ُیعرف الحق بالحجة والبرهان..، دلیال على الحق، وٕانما من األمم أمة

ینشأ اإلنسان في بیئة كافرة، ویخالط أهلها، وعندما یبلغ رشده یستطیع أن ینتزع فقد 
نفسه من هذه البیئة، استجابة لنداء الفطرة، وتفعیال آللیات عمل القلب، وتنفیذا ألمر اهللا 

 تعالى:

َنا اِإلْنَساَن ِبَواِلَدْيِه  ُحْسنًا َوِإْن َجاَهَداَك لُِتْشرَِك ِيب َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم َفال َوَوصَّيـْ
 العنكبوت ]8[ُتِطْعُهَما ِإَيلَّ َمْرِجُعُكْم َفأُنـَبُِّئُكْم ِمبَا ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن 

اإللهیة، فمع أنها تأمر بمطلق اإلحسان بالوالدین، إال أنها  الوصیةفانظر وتدبر هذه 
 من طاعتهما إذا خالفا ملة التوحید. تحذر األبناء 

تقییم تدینه الوراثي بمیزان اإلنسان هذا یعني أن هناك مرحلة یجب عندها أن یعید إن 
 . دعوة الرسلینظر في التفكر والتعقل والنظر..، و التدبر و وبآلیات  ،الفطرة

المرء رشد، حیث یستطیع البعد بلوغ النكاح، واكتمال  مرحلة ماوٕان هذه المرحلة هي 
باطل، فإن وجد أنه حق حمد ربه  مأن یقیم البرهان على أن میراث اآلباء حق أعندها 

  أن نشأ في بیئة موحدة، ودعا ربه أن یرحم والدیه كما ربیاه صغیرا.

 تدبر قوله تعالى في سورة اإلسراء:

  ]24[ ا َكَما رَبـََّياِين َصِغرياً َواْخِفْض َهلَُما َجَناَح الذُّلِّ ِمْن الرَّْمحَِة َوُقْل رَّبِّ اْرَمحُْهمَ 

وأن  ،، وال یطعهمایتبرأ من ملتهمن وٕان وجد أن ما ورثه عن آبائه باطل، فعلیه أ
  :یصاحبهما في الدنیا معروفا

ُهَما ِيف  َوِإْن َجاَهَداَك َعلى َأْن ُتْشرَِك ِيب َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهَما َوَصاِحبـْ
نـَْيا مَ   ْعُروفًا َواتَِّبْع َسِبيَل َمْن أَنَاَب ِإَيلَّ ُمثَّ ِإَيلَّ َمْرِجُعُكْم فَأُنـَبُِّئُكْم ِمبَا ُكنُتْم تـَْعَمُلونَ الدُّ

 لقمان ]15[

أن  دون ،والدیه في ملة الكفراعة طبعدم هل یعقل أن یوصي اهللا تعالى اإلنسان ف
بین الحق  ،ن الكفر واإلسالممعرفة الفرق بییزوده باألدوات واآللیات التي تمكنه من 

  ؟!والباطل
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َوإِْن َجاَهَداَك بعد قوله تعالى: "، "َواتَِّبْع َسِبیَل َمْن َأَناَب ِإَليَّ إن مجيء قوله تعالى: "
یبین مدى ما یجب على اإلنسان ، "َعلى َأْن ُتْشِرَك ِبي َما َلْیَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهَما

 .باطل مقامة الدلیل على أن "إیمانه الوراثي" حق أأن یبذله من جهد علمي إل

ٕان أول خطوة لتحقیق ذلك، أن یبدأ الطریق من أوله، فیقوم بتفعیل آلیات عمل قلبه، و 
وٕایقاظها من غفلتها، للوقوف على دالئل الوحدانیة، وعلى صدق النبوة، وبطالن "اإلیمان 

 الوراثي"، القائم على التقلید األعمى. 

الناس یولدون على دین آبائهم، فإذا بلغوا رشدهم، وجدوا قلوبهم قد ذا كان والسؤال: إ
 ..تشربت ملل آبائهم، وجدوا أنفسهم أسرى تدینهم الوراثي، دون إرادة منهم وال اختیار..

فهل سیعذر اهللا هؤالء األبناء، الذین اتبعوا ملة الكفر، تقلیدا آلبائهم، وهم یحسبون أنهم 
 یعرف األبناء أن آباءهم على الدین الحق واجب االتباع؟!  وكیف یحسنون صنعا؟!

عن تعالى كیف نجیب على هذه األسئلة، وكیف ُتدار هذه األزمة، وكیف ننزه اهللا 
 ونبرئ رسوله مما نسب إلیه كذبا وافتراء؟! ،الظلم

إن إدارة هذه األزمة تكتب فیها المجلدات، ولكن المحور األساس الذي یستطیع 
 من مقاصد علیا: التالیة كمة وسالم، هو الفهم الواعي لما حملته اآلیات إدارتها بح

َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبِين آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ُذرِّيـَّتَـُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى أَنُفِسِهْم أََلْسُت ِبَربُِّكْم 
َا  ]172[ا ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلَني َقالُوا بـََلى َشِهْدنَا َأْن تـَُقولُوا يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّ  أَْو تـَُقولُوا ِإمنَّ

وََكَذِلَك  ]173[َأْشَرَك آبَاُؤنَا ِمْن قـَْبُل وَُكنَّا ُذرِّيًَّة ِمْن بـَْعِدِهْم أَفـَتـُْهِلُكَنا ِمبَا فـََعَل اْلُمْبِطُلوَن 
 األعراف ]174[نـَُفصُِّل اآليَاِت َوَلَعلَُّهْم يـَْرِجُعوَن 

ال فرق بین من ورث الكفر ومن  ،للناس كافةفي هذه اآلیات، اب القرآني إن الخط
موقعه من الدین ، و مطالبون أن یقفوا على حقیقة تدینهم الوراثي همورث اإلسالم، فكل

 الحق الذي أمر اهللا تعالى باتباعه. 

النفس اإلنسانیة منذ في أعماق موجود  ،فطريعلى الرغم من أن توحید اهللا أمر و 
ن هذه الفطرة ال تعصم الناس من االنحراف فإ، .."َأَلْسُت ِبَربُِّكْم َقاُلوا َبَلى َشِهْدَنا" نها:تكوی

 .یقوم بتفعیلهالتظل كامنة تنتظر صاحبها  هاإن .عن الهدى ودین الحق
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َأْن " :الغفلة هذهعذر یوم القیامة بی نل نهإهذه الفطرة، فتفعیل عن اإلنسان إذا غفل ف
الذي فرضه  ،الوراثيبتدینه عذر كما أنه لن ی ".َم اْلِقَیاَمِة ِإنَّا ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلینَ تَُقوُلوا َیوْ 

یًَّة ِمْن َبْعِدِهمْ "یوم ولد:  واه علیهبأ   ".َأْو َتُقوُلوا ِإنََّما َأْشَرَك آَباُؤَنا ِمْن َقْبُل َوُكنَّا ُذرِّ

َأَفُتْهِلُكَنا ك: "الالههو ، بغیر علمائهم آلب بناءألتقلید ا ولقد بین اهللا تعالى أن مصیر
یتدبروا إن اهللا تعالى سیهلك األبناء واآلباء جمیعا، هؤالء الذین لم  ".ِبَما َفَعَل اْلُمْبِطُلونَ 

في تدینهم الوراثي، لیقفوا على حقیقة الدین اإللهي واجب  ..ولم ینظروا، ُیفكرواولم 
 االتباع؟!

، واكتمل رشدهم، أن یعیدوا النظر في حقیقة النكاحبلغوا كان على األبناء، عندما لقد 
ما هم علیه من تدین وراثي، ومدى مطابقته لمیثاق الفطرة، ولدالئل الوحدانیة ولما 

 جاءت به الرسل.

من الوقوع في أسر  وهم مازالوا أحیاء، ،من رحمة اهللا تعالى بالناس، أن حذرهموٕان 
ُل التوبة مازال مفتوحا، لعلهم یرجعون: " [اآلبائیة] وفتنتها، وأخبرهم أن باب َوَكَذِلَك ُنَفصِّ

  ".اآلَیاِت َوَلَعلَُّهْم َیْرِجُعونَ 

لقد امتدت إشكالیة قدرة اإلنسان على إعادة النظر في تدینه الوراثي إلى ما بعد 
 بلوغه الرشد، لذلك فلنا أن نسأل أیضا: 

بلوغهم الرشد، وبعد مراجعة  كم عدد الذین تركوا ملة آبائهم إلى ملل أخرى، بعد
 التي تثبت أن ملة اآلباء باطلة؟! علمیة، وٕاقامة األدلة الیقینیة، 

الوجود البشري أن معظم الناس یظّلون على ملل آبائهم، حتى بعد بلوغهم هذا یشهد 
 إلى أن یتوفاهم اهللا تعالى.  ،الرشد، بل ویقاتلون دفاعا عنها

  .إلى معرفة الحق ملعقلیة التي تنیر طریقهالبراهین ایمون ال یقإن األبناء 

وذلك للدور الذي  ،ٕادراك حقائق األشیاءهدایة البرهان اإللهي، و أبعد الناس عن  همإن
 تفكر وتعقل ونظر..!! تدبر و من  عمل قلبه،آلیات تغییب في الشیطان  یقوم یه

أنها مرحلة لقد اعتاد الناس أن ینظروا إلى مرحلة بلوغ أبنائهم النكاح على أساس 
اآلیة الدالة على استقاللهم الفكري ال على أساس أنها  ..،أو األنوثة ،اكتمال الرجولة

  .وبدایة تحمل مسئولیتهم الدینیة كاملة أمام اهللا تعالى
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لذلك نجدهم فرحین منشغلین بمتطلبات وتحدیات هذه المرحلة، وقد أعطوا ظهورهم 
وبهم، بوجوب إعادة النظر في تقلیدهم األعمى وآللیات عمل قل ،لنداء فطرتهم اإلیمانیة

  ، عند بلوغهم النكاح.لآلباء

هذا التغییر الذي  ،ألفضلل هإلنسان لتغییر نفساأول فرصة تأتي هو إن بلوغ النكاح 
 اإلنسان وٕارادته التغییر. وثماره المرجوة على رغبة  ،تتوقف إیجابیته

فس، وتركه الختیاره، وجعل قرار التغییر لقد أمد اهللا تعالى اإلنسان بآلیات تغییر الن
 ألسوء، هو األساس الذي سُیحاسب علیه یوم القیامة. لألفضل، أو ل

 تغییر على ُیعینهم مایهم إل یحملون الرسلإلیهم  أرسل أنبالناس  اهللا رحمة من وٕان
وٕالى تفعیل آلیات  السلیمة مفطرته إلىتهم وٕاعادوتشخیص أمراض قلوبهم،  ، بأنفسهم ما

 .في الحیاة وتحمل مسئولیة خالفتهم في األرض اإلیجابي مدورهعمل قلوبهم، لیقوموا ب

ولقد جرت سنة اهللا أال ُتسلب نعمة أنعمها على قوم حتى یكونوا هم سببا في سلبها. 
ذلك أن الناس جمیعا ولدوا على فطرة التوحید، التي هي من أعظم نعم اهللا على 

سعادتهم بأنهم لنعمة بشكر أكثرهم، ساعد على ذلك اإلنسان، ومع ذلك لم تحظ هذه ا
 !!منظومة آبائهم الدینیةأسرى 

ًا نِْعَمًة أَنـَْعَمَها َعَلى قـَْوٍم َحىتَّ يـَُغيـُِّروا َما بِأَنُفِسِهْم َوَأنَّ ال لََّه َذِلَك بَِأنَّ اللََّه ملَْ َيُك ُمَغريِّ
يٌع َعِليٌم   األنفال ]53[مسَِ

لطفل، الذي ولد أسیر آبائه، زمنا حتى یبلغ النكاح ویكتمل إن اهللا تعالى ُیمهل ا
رشده، بعدها یكون مسئوال مسئولیة كاملة عن نفسه، وتوجیهها وٕادارتها بما یتفق مع 

 فطرته اإلیمانیة، وتفاعلها مع دالئل الوحدانیة المنتشرة في كل مكان حوله. 

ة مع نفسه، واستمر على فإذا غفل اإلنسان عن هذه المسئولیة، ولم یقف هذه الوقف
 اختیاره.قراره و دین ومذهب آبائه، فإن اهللا تعالى یتركه ل

ٍم َلُه ُمَعقَِّباٌت ِمْن بـَْنيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َحيَْفظُونَُه ِمْن أَْمِر اللَِّه ِإنَّ اللََّه ال يـَُغيـُِّر َما ِبَقوْ 
َد اللَُّه بَِقْوٍم ُسوءًا َفال َمَردَّ لَُه َوَما َهلُْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َحىتَّ يـَُغيـُِّروا َما بِأَنُفِسِهْم َوِإَذا أَرَا

  الرعد ]11[َواٍل 
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إنه قانون عام، فما یصیب اإلنسان من خیر أو شر، من سعادة أو شقاء، فمن 
 نفسه، وعلى مسئولیته، وثمرة اختیاره.

َها قـُْلُتْم َأىنَّ َهَذا ُقْل ُهَو ِمْن ِعْنِد أَنـُْفِسُكْم ِإنَّ أََوَلمَّا َأَصابـَْتُكْم ُمِصيَبٌة َقْد َأَصْبُتْم ِمثْـَليْـ 
 آل عمران ]165[اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر 

َظَهَر اْلَفَساُد ِيف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر ِمبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهْم بـَْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم 
 الروم ]41[يـَْرِجُعوَن 

ولیست قضیة  ،قضیة أفرادوتفعیل مبدأ الحریة الدینیة،  ء،إن الخروج من أسر اآلبا
حكومات، فلیس هناك قوة تستطیع أن تفرض على اإلنسان تغییرا هو ال یریده مهما كان 
ما تحمله من سالح، ألنها إن استطاعت أن تحمل جسده على التغییر فلن تستطیع أن 

 ولیس من خارجها.  ،من داخل النفسیأتي التغییر  فإنتحمل قلبه. لذلك 

 ها.ن على اتباعی، مكرههمآبائمذاهب أسرى سیولدون الناس  یعلم أنإن اهللا تعالى 
هناك مرحلة یستطیع اإلنسان عندها أن یتبین الرشد من الغي كما یعلم سبحانه أن 

ذه المرحلة هي وه، ..ویأخذ قرار تدینه بنفسه، وبكامل إرادته ،سرهذا األفیخرج من 
 .النكاح همرحلة بلوغ

ُهْم ُرْشدًا فَاْدفـَُعوا إِلَْيِهْم أَْمَواهلَُ  ْم َوال َوابـْتَـُلوا اْلَيَتاَمى َحىتَّ ِإَذا بـََلُغوا النَِّكاَح فَِإْن آَنْسُتْم ِمنـْ
ْف َوَمْن َكاَن َفِقريًا فـَْلَيْأُكْل تَْأُكُلوَها ِإْسرَافًا َوِبَدارًا َأْن َيْكبَـُروا َوَمْن َكاَن َغِنّيًا فـَْلَيْستَـْعفِ 

 النساء ]6[بِاْلَمْعُروِف فَِإَذا َدفـَْعُتْم إِلَْيِهْم أَْمَواَهلُْم فََأْشِهُدوا َعَلْيِهْم وََكَفى بِاللَِّه َحِسيباً 

إن اإلنسان یولد حرا، إذا نظرنا إلى األمر من ناحیة التكلیف وتحمل المسئولیة 
یحل فهل ح، فحریته في قلبه ال یستطیع أحد اختراقها مطلقا. إذن الدینیة عند بلوغه النكا

والتعقل..، أن تمر علیه هذه المرحلة مرور  لتفكرالتدبر وابآلیات علیه اهللا ه وقد أنعم ل
 !قبلها؟الذي ظل أسیرا له تدینه الوراثي في دون أن یعید النظر من الكرام، 

األبناء  بعد بلوغالتقلید األعمى، عة اهللا تعالى ترفض أن تتواصل حلقات یإن شر 
 وبرهان من اهللا تعالى. حجة على و  ،على علمذلك إذا قام إال  ،الرشدالنكاح و 

 : ، على الوجود البشري كلهالسؤال الذي سیفرض نفسهلذلك فإن 
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أن یعید النظر في مذهب آبائه اإلنسان عند أي مرحلة من مراحل عمره استطاع  ـ
 رفضه؟! یة ذاتیة أو قبله عن قناعیف ،الدیني

  !؟ذا الرفضه من ،وعلماء مذهبه ،موقف آبائهیكون سوٕاذا رفضه فماذا  ـ

هل سیقیم اهللا تعالى الحساب في اآلخرة على أساس هذا التدین الوراثي الذي و  ـ
 ُفرض على الناس فرضا یوم والدتهم؟! 

ذا الحساب إذن التدین الوراثي سیشفع لإلنسان في اآلخرة، فما أهمیة هوٕاذا كان  ـ
 تدینهم الوراثيألنهم عاشوا حیاتهم أسرى  ،بغیر حساب ،الناس جمیعا سیدخلون الجنةو 

  !!ال حول لهم وال قوة

حاسبون على ما فما أهمیة إرسال الرسل، إذا كان الناس جمیعا سیعلى هذا، و  ـ
 ؟! وجدوا علیه آباءهم

 كافراً  أصال ل أن یخلق اإلنسانیستحیلذلك اهللا تعالى منزه عن الظلم،  والحقیقة.. أن
اإلنسان بآلیات تجعله مختارا یأخذ قرار تعالى ، ثم یدخله النار!! لقد خلق اهللا أو مشركا

 :تقیاأراد التقوى كان  نأراد الفجور كان فاجرا، وإ  نتدینه بإرادته، فإ

َوَقْد َخاَب  ]9[أَفْـَلَح َمْن زَكَّاَها  َقدْ  ]8[َفَأْهلََمَها ُفُجوَرَها َوتـَْقَواَها  ]7[َونـَْفٍس َوَما َسوَّاَها 
 الشمس ]10[َمْن َدسَّاَها 

 الكفر، فتدبر:عباده ال یرضى لفهو سبحانه تعالى أما اهللا 

زُِر ِإْن َتْكُفُروا فَِإنَّ اللََّه َغِينٌّ َعْنُكْم َوال يـَْرَضى ِلِعَباِدِه اْلُكْفَر َوِإْن َتْشُكُروا يـَْرَضُه َلُكْم َوال تَ 
ازَِرٌة ِوْزَر ُأْخَرى ُمثَّ ِإَىل رَبُِّكْم َمْرِجُعُكْم فـَيـَُنبُِّئُكْم ِمبَا ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت وَ 

 الزمر ]7[الصُُّدوِر 

أن یقیم اإلنسان تدینه على أساس علمي، قوامه الحجة والبرهان  ،إن طوق النجاة
 والتقول على اهللا ورسله بغیر علم. ما تهوى األنفس،[اآلبائیة]، و بعیدا عن 

َها َوَما َبَطَن َواِإلْمثَ َواْلبَـْغَي ِبَغْريِ احلَْقِّ َوَأْن ُتشْ  َا َحرََّم َريبِّ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ رُِكوا ُقْل ِإمنَّ
 األعراف ]33[ُموَن بِاللَِّه َما َملْ يـُنَـزِّْل بِِه ُسْلطَاناً َوَأْن تـَُقولُوا َعَلى اللَِّه َما ال تـَْعلَ 
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ْل ِبِه ُسْلَطاناً تدبر قوله تعالى: "  "َوَأْن ُتْشِرُكوا ِباللَِّه َما َلْم ُیَنزِّ

 "َوَأْن َتُقوُلوا َعَلى اللَِّه َما ال َتْعَلُمونَ ثم قوله تعالى بعدها: "

یقلد األبناء اآلباء تقلیدا أعمى، بدعوى أنهم إنه خطر كبیر یهدد ملة التوحید، أن 
 علماء مذاهبهم قولهم الفصلفقد قال تقییم إیمانهم الوراثي، دراسة و و  ،بحثلا أهال للیسو 

 تباع!!الما علیهم إال التقلید واو 

حواس ، منها أن خلقه ب..قد أنعم اهللا تعالى على اإلنسان بنعم ال تحصىكیف..، و 
ه على الدین لیقف بنفسوالنظر...، آلیات عمل القلب،  ،والتعقل ،التفكرللتدبر، و آلیات و 

الحق واجب االتباع. فهل یعقل أن یعطي اإلنسان ظهره لهذه النعم، ویجعل آباءه 
وما علیه إال نیابة عنه، یتحملون مسئولیته الدینیة..، فیتدبرون، ویفكرون، ویعقلون..، 

 هللا على عظیم نعمه وواسع فضله؟! ااتباعهم؟! أهكذا یكون شكر 

وِن أُمََّهاِتُكْم ال تـَْعَلُموَن َشْيئًا َوَجَعَل َلُكْم السَّْمَع َواألَْبَصاَر َواللَُّه َأْخَرَجُكْم ِمْن ُبطُ 
 النحل ]78[َواألَْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن 

حین سلموا أنفسهم الناس، الذي وقع فیه معظم  ،كي تقف على حجم التقصیرلو 
فهما لمسائل الدین فقها و ، بدعوى أنهم األكثر علما و آبائهموآلیات عمل قلوبهم، إلى 

 :راجع الكتاب األول: "المدخل الفطري إلى التوحید" موضوع: أدوات فهم القرآن بحثفلت
 .آلیات عمل القلب

وٕاذا  حّملها اآلباء؟!یُ األبناء من مسئولیة اتباع الدین الحق و سیعفي اهللا تعالى فهل 
 تعالى میزان الحساب في كان أبناء الیوم هم آباء الغد، إذن فعلى أي أساس سیقیم اهللا

  ؟!اآلخرة

القائمة بین  ،التقلید األعمىفتنة اتباع اآلباء بغیر علم، وهي فتنة نتعرف على  تعالوا
جمیع الرسل أمام دعوة العقبة الكؤود كانت  هاوكیف أنمن لدن نوح علیه السالم، الناس 

الفتنة، بل وتوسعوا  هذهتواصلوا مع رسول الخاتم محمد، علیه السالم، لیالثم جاء أتباع 
ما وجد علیه یتبع في ذلك كل فریق وتخاصموا، وتقاتلوا..، و فتفرقوا في الدین، فیها..، 

 !!مذهب آبائه
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 منظومة اآلبائیة

إن تطور الحضارات وتقدمها سنة إلهیة اقتضتها مشیئة اهللا أن یجعل في األرض 
ت أنش ،با لهذا الوجود البشريألیكون ، علیه السالم، اهللا آدمأن اصطفى منذ خلیفة. ف
  وتحضره. ياإلنسانالفكر تطور ، وتواصلت معارف، ساهمت في حضارات

وٕاذا كان التقدم الحضاري یرجع الفضل فیه إلى االستفادة من خبرات السابقین 
لدین اإللهي ألصول اوتطویرها حسب إمكانات كل عصر، فإن األمر یختلف بالنسبة 

تحتاج إلى فقه السلف لتفعیلها، فنصوصها تتنزل على  ال تخضع للتطور، والالتي 
الناس مباشرة، آیة معاصرة لهم، یتفاعل عطاؤها مع "منظومة التواصل المعرفي" ومع 

 إمكانات وتحدیات ومقتضیات كل عصر.

وٕالى  ،إن ملة التوحید أصولها ثابتة، ال تتطور وال تتغیر، من لدن آدم علیه السالم
الكائنة في كل ذرة من ذراته هي و ظومة متكاملة تحكم الوجود كله، منقیام الساعة. إنها 
  التي نزلت فیها. رو عصالحسب مقتضیات  ،أما الشرائع فتغیرت

إن خالفة اإلنسان في األرض وتعمیرها..، مهمة متحركة، ولیست ثابتة، ذلك أن 
األبناء المعارف تتحرك مع تحرك الزمن، واألفكار تتطور مع تقدم الحضارات، ونظرة 

إلى اآلباء ومدى تمسكهم بأفكارهم، وبتراثهم الدیني، یجب أن توضع في مكانها الصحیح 
من الشریعة اإللهیة، وهو أخذ العبر والعظات إن كانوا طالحین والتأسي بهم إن كانوا 

 صالحین.

إن الذي یأخذ قرار اتباع تراث اآلباء هو اإلنسان نفسه، وعلى أساس قناعته الذاتیة 
كل التراث الدیني مرفوضا، ولیس كله مقبوال، والذي یحكم ذلك، ویهدي إلى وجه  فلیس

الحق فیه..، هو تفاعل اإلنسان مع فطرته، وآلیات عمل قلبه، وآیات اآلفاق واألنفس من 
 حوله، والرسالة اإللهیة التي أنزلها اهللا تعالى نورا یهدي بها الناس إلى صراطه المستقیم. 

یس األبناء لتراث آبائهم الدیني، یكمن في أن هذه القدسیة ال لذلك فإن خطر تقد
قلوب في تستمد فاعلیتها من الوحي اإللهي، وٕانما من مكانة اآلباء، وحبهم، وقداستهم 

 . لذلك وقف اآلباء عقبة أمام سنن تغییر ما باألنفس، وتغییر الواقع االجتماعي.األبناء
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محكومة بفكر الماضي ومعارفه. ولقد لقد ظلت تصرفات األبناء وشؤون حیاتهم، 
وقف اآلباء سدا منیعا أمام دعوة الرسل، بما حمله تراثهم الدیني من عقائد وتشریعات 
وأفكار..، ال یحل لألبناء الخروج عنها، في الوقت الذي جاءت الرساالت اإللهیة تجیب 

 على إشكاالت حاضرهم، وتأخذ بأیدیهم نحو مستقبل أفضل.

َنا َعَلْيِه آبَاَءنَا أََوَلْو َكاَن آبَاُؤُهْم ال َوِإَذا ِقيَل  َهلُْم اتَِّبُعوا َما أَنَزَل اللَُّه َقالُوا َبْل نـَتَِّبُع َما أَْلَفيـْ
 البقرة ]170[يـَْعِقُلوَن َشْيئاً َوال يـَْهَتُدوَن 

 َأَوَلْو َكانَ إن القرآن الحكیم، عندما رد على هؤالء اآلباء الضالین، بقوله تعالى: "
"، أراد بذلك بیان أهمیة تفعیل اإلنسان آللیات عمل َءاَباُؤُهْم َال َیْعِقُلوَن َشْیًئا َوَال َیْهَتُدونَ 

قلبه، للوقوف على حقیقة تدینه الوراثي، وأنه ال مقدس إال كالم اهللا الهادي إلى صراطه 
 المستقیم.

ل األبناء إلى عن عدم عقالنیة اآلباء، وعدم هدایتهم..، یبین أن وصو  إن الحدیث
اتباع الدین الحق یجعلهم أكثر هدایة وتعقال من آبائهم، فلم یجعلوا مشاعر الحب 

 والتقدیر لهم تحكم ما یجب أن یقوم على براهین وأسس علمیة وموضوعیة.

التي یفرزها اإلیمان الوراثي، ویفرضها منطق  ،عملیة التغییب العقليولقد وقفت 
 حریة األبناء في اختیار الدین الحق واجب االتباع. مام عقبة أ..، وقفت المعوج ءاآلبا

َ الرُّْشُد ِمْن الَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َويـُْؤِمْن بِاللَِّه فـََقْد  يِن َقْد تـَبَـنيَّ ال ِإْكرَاَه ِيف الدِّ
يٌع َعِليمٌ   ]256[ اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقى ال انِفَصاَم َهلَا َواللَُّه مسَِ

. سنة اهللا التي أقام علیها میزان الحساب في اآلخرة، إنها "ال ِإْكَراَه ِفي الدِّینِ "نعم.. 
ْشُد ِمْن الَغيِّ "فكیف یقول اهللا تعالى بعدها:  ، ثم یجعل مهمة هذا "التبّین" "َقْد تََبیََّن الرُّ

 لمسئولیة؟!ومسئولیته، في أیدي اآلباء، دون أن یكون لألبناء دور في تحمل هذه ا

، ودین اهللا تعالى: "َفَمْن َیْكُفْر ِبالطَّاُغوتِ "ثم كیف سیفرق األبناء بین دین الطاغوت: 
..، كي یتمسكوا بالعروة الوثقى، إذا لم یكن قرار تدینهم في أیدیهم، ال في "َوُیْؤِمْن ِباللَّهِ "

 أیدي آبائهم؟! 

 ا یتصوره الناس.الحقیقة أن مسألة تبین الرشد من الغي أبسط وأسهل مم
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الذي  رجعالمالمصدر أو ه عن ءولى، أن یسأل آبااألخطوة في الإن على اإلنسان، 
 إلهي أم بشري؟!صدر م واستقوا منه نصوص الدین الذي یتبعونه، وهل ه

صدر التشریعي وهي أن یعلم اإلنسان طبیعة وخصائص الم :ثم تأتي الخطوة التالیة
لقى على ما ییقف على حقیقة لالبشریة..، ر التشریعیة صاداإللهي، والفرق بینه وبین الم

 ....، ومدى وجوب اتباعها، كشریعة إلهیةمن أفكار ومعارف وفتاوى دینیة مسامع الناس
 یتبّین الرشد من الغي.وعندها سیمكنه أن 

لذلك جاءت اآلیة التالیة ُتحّمل كل إنسان مسئولیة تدینه، وتبشر الذین أخذوا قرار 
 دتهم بوالیة اهللا تعالى لهم.تدینهم بإرا

وُت اللَُّه َوِيلُّ الَِّذيَن آَمُنوا ُخيْرُِجُهْم ِمْن الظُُّلَماِت ِإَىل النُّوِر َوالَِّذيَن َكَفُروا أَْولَِياُؤُهْم الطَّاغُ 
 البقرة ]257[َن ُخيْرُِجونـَُهْم ِمْن النُّوِر ِإَىل الظُُّلَماِت أُْولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدو 

علیه  امسئولیته عند بلوغه النكاح واكتمال رشده، ویصبح فرض ویتحمل اإلنسان
 من أجلها. كرمه نعم اهللا تعالى علیه بها، و التي أ ،الذهنیة هإمكاناتتفعیل 

فكیف یحجر اآلباء على أبنائهم، ویفقدوهم أهلیتهم في اتخاذ قرار تدینهم، عندما 
 یكتمل رشدهم؟!

 ه، مخلصا له الدین، ویقیم شریعتهان الذي اكتمل رشده، علیه أن یعرف ربإن اإلنس
 ء، وفهمهم لنصوص الشریعة اإللهیةبناء على قراره هو ال قرار آبائه، فتراث وفكر اآلبا

قد وجد وفق مقتضیات ومتطلبات عصره، وقد تأتي عصور یعتبر تمسك األبناء بهذا 
 .التراث تخلفا عن ركب الحضارة وتقدمها

 واألفكار تتطور، واإلمكانات تتغیر، وعطاء اهللا ال ینفد. ،المعارف تتسعإن 

َنا  ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَدادًا ِلَكِلَماِت َريبِّ لََنِفَد اْلَبْحُر قـَْبَل َأْن تَنَفَد َكِلَماُت َريبِّ َوَلْو ِجئـْ
 الكهف ]109[ِمبِْثِلِه َمَدداً 

اآلباء المثل نیة الموحدة، على مر العصور، ضرب وفي سیاق منظومة الرسل اإلیما
وتمسكهم بشریعته، وجهادهم لتكون كلمته هي  لى، في إخالص عبودیتهم هللا تعالى،األع

 ذریتهم بإیمان.فكان حصاد ذلك أن اتبعتهم العلیا..، 
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لم و ه الضالین المشركین، ءآباواجه ی ،األواه الحلیم، علیه السالم، إبراهیمفها هو  
 لشركهم أن یخترق فطرته اإلیمانیة بل وأعلنها صراحة:یسمح 

ناً وََكْيَف َأَخاُف َما َأْشرَْكُتْم َوال َختَاُفوَن أَنَُّكْم َأْشرَْكُتْم بِاللَِّه َما ملَْ يـُنَـزِّْل ِبِه َعَلْيُكْم ُسْلطَا
يَن آَمُنوا وَملَْ يـَْلِبُسوا ِإميَانـَُهْم ِبظُْلٍم الَّذِ  ]81[َفَأيُّ اْلَفرِيَقْنيِ َأَحقُّ بِاَألْمِن ِإْن ُكنُتْم تـَْعَلُموَن 

َناَها ِإبـْرَاِهيَم َعَلى قـَْوِمِه نـَْرَفُع  ]82[أُْولَِئَك َهلُْم اَألْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن  َوتِْلَك ُحجَّتـَُنا آتـَيـْ
 األنعام ]83[َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء ِإنَّ رَبََّك َحِكيٌم َعِليٌم 

اهیم، علیه السالم، وٕاخالص عبودیته هللا تعالى، معینا ألبنائه ولقد كان صالح إبر 
وذریتهم على تقوى اهللا، وسببا في تفضیلهم على العالمین. فتدبر هذه المنظومة اإلیمانیة 

 الموحدة:

َنا لَُه ِإْسَحَق َويـَْعُقوَب ُكالًّ َهَديـَْنا َونُوحاً َهَديـَْنا ِمْن قـَْبُل َوِمْن ُذرِّيَِّتهِ  َداُووَد َوُسَلْيَماَن  َوَوَهبـْ
  ]84[َوأَيُّوَب َويُوُسَف َوُموَسى َوَهاُروَن وََكَذِلَك َجنْزِي اْلُمْحِسِنَني 

  ]85[َوزََكرِيَّا َوَحيَْىي َوِعيَسى َوِإْلَياَس ُكلٌّ ِمْن الصَّاِحلَِني 

 ]86[اَلِمَني َوِإْمسَاِعيَل َواْلَيَسَع َويُوُنَس َولُوطاً وَُكالًّ َفضَّْلَنا َعَلى اْلعَ 

َناُهْم َوَهَديـَْناُهْم ِإَىل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم َوِمْن آبَائِِهْم َوُذرِّيَّاهِتِْم َوِإْخَواِ�ِْم    ]87[َواْجَتبَـيـْ

ُهْم َما َكانُوا  َذِلَك ُهَدى اللَِّه يـَْهِدي ِبِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَلْو َأْشرَُكوا َحلَِبَط َعنـْ
 األنعام ]88[يـَْعَمُلوَن 

لقد ساعدت البیئة الصالحة األبناء على تفعیل فطرتهم اإلیمانیة، وهدایتهم إلى صراط 
 ولبیان أن اهللا تعالى ال یقبل غیرتفعیل األبناء لهذه الفطرة، وألهمیة ربهم المستقیم. 

 بقوله:المنظومة الموحدة عقب على هذه التوحید الخالص، 

 ".ْنُهْم َما َكاُنوا َیْعَمُلونَ َوَلْو َأْشَرُكوا َلَحِبَط عَ "

نعم.. إنها القضیة األولى التي یجب أن تكون محل خوف قلوب الموحدین: الحذر 
 من الشرك باهللا تعالى. 
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لذلك كان أول شيء اهتم به یعقوب، علیه السالم، وهو على فراش الموت، أن 
 ، فتدبر:یطمئن على موقف أبنائه من التوحید الخالص هللا عز وجل

َك ْم ُكنُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َحَضَر يـَْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ قَاَل لَِبِنيِه َما تـَْعُبُدوَن ِمْن بـَْعِدي قَاُلوا نـَْعُبُد ِإهلََ أَ 
 البقرة ]133[ َوِإَلَه آبَاِئَك ِإبـَْراِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحَق ِإَهلاً َواِحداً َوَحنُْن َلُه ُمْسِلُمونَ 

اق جاء یخاطب الیهود، في المقام األول، وهم الذین یّدعون أنهم على نالحظ أن السی
 ملة إبراهیم وذریته، فنزل القرآن ینكر علیهم ذلك، ویسألهم: 

هل كنتم حضورا ساعة أن وصى یعقوب، وهو على فراش الموت، أبناءه بالتوحید 
كدوا فیه الذي أ ،جواب أبنائه تمالخالص، وأال یموتوا إال وهم مسلمون؟! هل سمع

 تمسكهم بملة آبائهم األولین؟!

نهم لم یشهدوا هذا الموقف، وٕانما حصل لهم العلم به، عن طریق الرسل الحقیقة أ
 ونزل القرآن یؤكد ذلك.

، أنه سأل عن جوهر "َما َتْعُبُدوَن ِمْن َبْعِدي"نالحظ من سؤال یعقوب لبنیه: لذلك 
 بلفظ [ما] ولم یأت بـ [من]. فجاء توجه إلیها، وعن الجهة التي  "،َما َتْعُبُدونَ : "العبادة

لقد أراد یعقوب، باستخدامه هذا األسلوب، أن یتأكد من فهمهم الواعي لحقیقة 
  .بأیة صورة من صور العبادات التي كانت منتشرة في عصرهمالتوحید، وعدم تعلقه 

ا الشبهات من الیهود والنصارى، الذین أثارو  ،من سیأتي بعدهمكما أراد أن یبّین ل
حول ملته..، أنه وذریته، كانوا على ملة التوحید الخالص هللا عز وجل، الذي هو ملة 

 .علیه السالم ،إبراهیمآبائهم األولین، من لدن 

َوَقالُوا ُكونُوا ُهودًا أَْو َنَصاَرى تـَْهَتُدوا ُقْل َبْل ِملََّة ِإبـْرَاِهيَم َحِنيفًا َوَما َكاَن ِمْن اْلُمْشرِِكَني 
َنا َوَما أُنزَِل ِإَىل ِإبـْرَاِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحَق َويـَْعُقوَب  ]135[ ُقولُوا آَمنَّا بِاللَِّه َوَما أُنزَِل ِإلَيـْ

ُهْم  ْم ال نـَُفرُِّق بـَْنيَ َأَحٍد ِمنـْ َواَألْسَباِط َوَما أُوِيتَ ُموَسى َوِعيَسى َوَما أُوِيتَ النَِّبيُّوَن ِمْن َرهبِِّ
َا ُهْم ِيف  ]136[لَُه ُمْسِلُموَن  َوَحنْنُ  فَِإْن آَمُنوا ِمبِْثِل َما آَمنُتْم بِِه فـََقْد اْهَتَدوا َوِإْن تـََولَّْوا فَِإمنَّ

َغَة اللَِّه َوَمْن َأْحَسُن ِمْن اللَِّه  ]137[ِشَقاٍق َفَسَيْكِفيَكُهْم اللَُّه َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم  ِصبـْ
َغًة َوَحنُْن لَ   البقرة ]138[ُه َعاِبُدوَن ِصبـْ
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 قوله تعالى: وتدبر

َما َكاَن ِإبـْرَاِهيُم يـَُهوِديًّا َوال َنْصرَانِّيًا َوَلِكْن َكاَن َحِنيفًا ُمْسِلمًا َوَما َكاَن ِمْن اْلُمْشرِِكَني 
 آل عمران ]67[

لقد جاء جواب أبناء یعقوب في غایة الحكمة، وكشف عن حقیقة توحیدهم، وأنهم 
على أساس علمي، فلم یكونوا مقلدین آلبائهم، وٕانما وقفوا بأنفسهم على دالئل أقاموه 

 خالق واحد لهذا الكون، "ال إله إال هو":وجود الوحدانیة، الموصلة إلى اإلیمان ب

 "ْسِلُمونَ َنْعُبُد ِإَلَهَك َوإَِلَه آَباِئَك ِإْبَراِهیَم َوإِْسَماِعیَل َوإِْسَحَق ِإَلهًا َواِحدًا َوَنْحُن َلُه مُ "

لقد أقاموا توحیدهم، ومعرفتهم بفاعلیة أسماء اهللا الحسنى، من خالل دالئل الوحدانیة 
، أي نعبد اإلله الذي "َنْعُبُد ِإَلَهَك َوإَِلَه آَباِئكَ "وتفاعلها مع فطرتهم اإلیمانیة، لذلك قالوا: 

م لحقیقة تعبده، والذي عبده آباؤك..، ونحن جمیعا له مسلمون. فانظر لعمق فهمه
فقالوا "نعبد  ،دون االسم العلم إلى یعقوب باإلضافةالمعبود التوحید..، لقد َعّرفوا اإلله 

"، لبیان أنهم یعبدون نفس اإلله الذي یتصف بجمیع الصفات نعبد اهللا" وایقولإلهك" ولم 
، فجاءت إجابتهم بشكل محدد، تبین انفصالهم التام عن یعقوب وآباؤهالتي شهد له بها 

كال العبودیة الشركیة المختلفة التي كانت منتشرة في عصرهم، والتي أرادوا أن أش
 من قریب أو بعید. الشركهم من خلو قلوبهم من أیة صورة من صور ایطمئنوا أب

ردهم: كان ، فبالمنظومة اإلیمانیة الموحدة بنیه أن یطمئن على ارتباطلقد أراد یعقوب 
أبا إسماعیل، علیه السالم، مع أنه لیس سیاق هذا الفي  وذكروا "كَ َنْعُبُد ِإَلَهَك َوإَِلَه آَبائِ "
 لىاألب یرید أن یطمئن ع أن وافهم همیفهم من ذلك أن، عّمههو جّده بل  یعقوب والل

 . المقربون التي یجب أن تشمل الناس جمیعا، وفي مقدمتهمو  ،التوحیدمنظومة فهم أبنائه ل

ِبَني َفال َتدُْع َمَع تدبر قوله تعالى:  َوأَنِذْر  ]213[اللَِّه ِإَهلًا آَخَر فـََتُكوَن ِمْن اْلُمَعذَّ
 الشعراء ]214[َعِشريََتَك األَقْـَرِبَني 

ودخوله عالم اآلخرة، عالم الیقین  إن أول شيء یتمناه المرء عند احتضاره،
المطلق..، أال یموت أهله وأوالده، بل والناس أجمعین..، إال وهم مسلمون موحدون. 

ذا ما دفع یعقوب، علیه السالم، أن یبّین ألبنائه أنه لن ینفعهم تقلید أو اتباع آبائهم وه
یؤمنوا كما آمنوا على أساس مكانتهم الدینیة، وفضلهم وتقواهم..، وٕانما یجب علیهم أن 
 ویخلصوا عبودیتهم هللا تعالى كما أخلصوا، ویعملوا الصالحات كما عملوا.
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ال یضيء قلبه بنور التوحید الخالص هللا تعالى، فدائما  إن إسالم المقلد، بغیر علم،
لذلك عقب  ما یقف االتباع والتقلید األعمى حاجزا بین المرء وٕاخالص عبودیته هللا تعالى.

 اهللا تعالى على موضوع اآلیة السابقة بقوله تعالى:

 ُتْسأَُلوَن َعمَّا َكانُوا يـَْعَمُلونَ  تِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت َهلَا َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسْبُتْم َوال
 البقرة ]134[

إن قصص األنبیاء والرسل والصالحین، تأتي في القرآن من باب التأسي وأخذ العبر 
بأعمالهم لوجود البشري، ولن ینتفع منها ا المضت، وخوالعظات، فهذه األمم قد 

 غیر أفرادها. الصالحة

َرةٌ  ألُْوِيل األَْلَباِب َما َكاَن َحِديثًا يـُْفتَـَرى َوَلِكْن َتْصِديَق الَِّذي  َلَقْد َكاَن ِيف َقَصِصِهْم ِعبـْ
 يوسف ]111[بـَْنيَ يََدْيِه َوتـَْفِصيَل ُكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْمحًَة ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنوَن 

ال یحتاج إلى اإلخبار به ومع أن مسألة أخذ العبر من قصص األولین أمر بدهي، 
جاء في موضعه، خاصة وقد تكرر في موضع آخر  /البقرة]134[ عقیبإال أن هذا الت

] وذلك لزیادة التأكید على مسئولیة اإلنسان الدینیة المستقلة 141من نفس السورة [اآلیة
 عن آبائه، وأن على األبناء أال یغتروا بصالح وتقوى آبائهم، فیقلدوهم بغیر علم.

، وعن مسئولیة األبناء "َلَها َما َكَسَبتْ "قوله: لقد حدد اهللا مسئولیة اآلباء بشكل قاطع، ب
كذلك و  مإلى غیره مال یتجاوزهاآلباء  هكسب..، لبیان أن ما "َوَلُكْم َما َكَسْبُتمْ "بقوله تعالى: 

َوال ُتْسَأُلوَن "فلن یسأل المرء یوم القیامة إال عن عمله هو: م، هال یتجاوز األبناء  كسب
 ."َعمَّا َكاُنوا َیْعَمُلونَ 

علیه السالم، وهو أحد حلقات هذه السلسلة اإلیمانیة، من ذریة  ها هو یوسف،و 
إبراهیم علیه السالم، یتحرك بین الناس موحدا، خلقا وسلوكا..، لم ینحرف عن ملة آبائه 

  الموحدین الصالحین:

َل َأْن يَْأتَِيُكَما َذِلُكَما ِممَّا َعلََّمِين َريبِّ قَاَل ال يَْأتِيُكَما َطَعاٌم تـُْرَزقَانِِه ِإالَّ نـَبَّْأُتُكَما بَِتْأِويِلِه قـَبْ 
  ]37[ِإينِّ تـَرَْكُت ِملََّة قـَْوٍم ال يـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوُهْم بِاآلِخَرِة ُهْم َكاِفُروَن 

 .دین التوحیداختار و  ،دین الشركیوسف، علیه السالم، رفض لقد 
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اإلیمان باهللا تعالى علیه، وبّین أن  وأقر بفضل اهللایوسف، علیه السالم، اعترف لقد 
 ..، وعلى هذا األساس أقام یوسف اتباعه آلبائه.باآلخرةتعالى یستلزم اإلیمان 

َواتـَّبَـْعُت ِملََّة آبَاِئي ِإبـْرَاِهيَم َوِإْسَحَق َويـَْعُقوَب َما َكاَن لََنا َأْن ُنْشرَِك بِاللَِّه ِمْن َشْيٍء َذِلَك 
َنا َوَعَلى النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال َيْشُكُروَن ِمْن َفْضِل اللَِّه َعلَ   يوسف ]38[يـْ

إنه عندما تكون شجرة العائلة، أصوال وفروعا، على ملة التوحید الخالص، یصبح 
 ."َما َكاَن َلَنا َأْن ُنْشِرَك ِباللَِّه ِمْن َشْيءٍ "التوحید سمة أفرادها التي یعرفون بها، فتدبر: 

دالئل إذا قام بتفعیل فطرته، وآلیات عمل قلبه..، ونظر في  إلنسان المكلف،كان لما 
..، ما كان الوحدانیة من حوله، ووقف على تناغمها مع رسالة اهللا التي أنزلها على رسله

 .له أن یشرك باهللا تعالى

 ."ال َیْشُكُرونَ  َذِلَك ِمْن َفْضِل اللَِّه َعَلْیَنا َوَعَلى النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاسِ "

فهل شكر الناس ربهم على نعمة الفطرة اإلیمانیة، والهدایة إلى صراطه المستقیم 
 ؟!صدق الرسلوالدافعة لهم إلى النظر والتفكر في دالئل الوحدانیة، وأدلة 

إن معظم الذین ضلوا صراط ربهم المستقیم، ولم یستجیبوا لدعوة الرسل، واتبعوا ملل 
ورد ذكرهم في القرآن الكریم، في سیاق الذم، فقد كانوا العقبة الكؤود  ونحل آبائهم..، قد
 اء لدعوة الرسل. نأمام استجابة األب

 فتدبر هذه المجموعة من اآلیات: 

َفال َتُكْن ِيف ِمْريٍَة ِممَّا يـَْعُبُد َهُؤالِء َما يـَْعُبُدوَن ِإالَّ َكَما يـَْعُبُد آبَاُؤُهْم ِمْن قـَْبُل َوِإنَّا 
َر َمنُقوٍص َلمُ   هود ]109[َوفُّوُهْم َنِصيبَـُهْم َغيـْ

َوقَاَل الَِّذيَن َأْشرَُكوا َلْو َشاَء اللَُّه َما َعَبْدنَا ِمْن ُدونِِه ِمْن َشْيٍء َحنُْن َوال آبَاُؤنَا َوال َحرَّْمنَا 
لرُُّسِل ِإالَّ اْلَبالُغ اْلُمِبُني ِمْن ُدونِِه ِمْن َشْيٍء َكَذِلَك فـََعَل الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم فـََهْل َعَلى ا

 النحل ]35[

فـَُهْم َعَلى آثَارِِهْم  ]69[ِإنـَُّهْم أَْلَفْوا آبَاَءُهْم َضالَِّني  ]68[ُمثَّ ِإنَّ َمْرِجَعُهْم ٍإلَىل اجلَِْحيِم 
َلُهْم َأْكثـَُر اَألوَِّلَني  ]70[يـُْهَرُعوَن   الصافات ]71[َوَلَقْد َضلَّ قـَبـْ
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ماني بتحمل كل إنسان مسئولیته الدینیة أمام اهللا تعالى، یصبح اتباع ومن منطلق إی
أن یعید النظر فیما حملته إلیه من  وتقلید اآلباء، مجرد مرحلة معرفیة، على اإلنسان

معارف، وذلك بما أنعم اهللا علیه من فطرة إیمانیة، ومن آلیات عمل القلب، التي تعینه 
ع دالئل الوحدانیة التي ینطق بها الكون من حوله على تفعیل هذه الفطرة، وتناغمها م

 مللوقوف على صدق ما جاءت به الرسل من كتب إلهیة، تهدي الناس إلى صراط ربه
 المستقیم.

فقد استخدمت  "اتباع اآلباء" جاء في معظم آیات الذكر الحكیم في سیاق الذم، ولكون
ورها في انحراف األبناء عن صراط بهذا المفهوم، لبیان دفي هذه الدراسة،  لفظ [اآلبائیة]

ربهم المستقیم، وكیف أن تراث اآلباء الدیني، كان دائما هو العقبة التي حالت بین الناس 
 واستجابتهم لدعوة الرسل.

إن [اآلبائیة] المذمومة تقدس الماضي، وتعیش في دائرة الجمود الفكري..، فقد توقف 
 بون لمذاهبهم المختلفة المتصارعةلذلك نجدهم یتعص ،بها الزمن عند أئمة السلف

ویرفضون اإلبداع والتجدید..، ویعتبرون كل ما یخالف ما علیه أئمة السلف بدعة تأخذ 
 بصاحبها إلى نار جهنم!! 

فتعالوا نتعرف كیف عالج القرآن موقف [اآلبائیة] من دعوة الرسل، من لدن نوح علیه 
  بائیة] وهم ال یشعرون!!السالم، وكیف تشربت قلوب كثیر من الناس هذه [اآل
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 أوال: قوم نوح

أعضاؤها  ورث تي[اآلبائیة] السلفیة، النوح، علیه السالم، والمواجهة بین بدأت لقد 
 الضالل بكافة صوره، فأرسل اهللا إلیهم نوحا لهدایتهم إلى صراط ربهم المستقیم.

ُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإلٍَه َغيـْرُُه ِإينِّ َأَخاُف َلَقْد َأْرَسْلَنا نُوحًا ِإَىل قـَْوِمِه فـََقاَل يَا قـَْوِم اعْ 
 ]60[قَاَل اْلَمأل ِمْن قـَْوِمِه ِإنَّا لَنَـرَاَك ِيف َضالٍل ُمِبٍني  ]59[َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم َعِظيٍم 

أُبـَلُِّغُكْم رَِساالِت َريبِّ  ]61[قَاَل يَا قـَْوِم لَْيَس ِيب َضالَلٌة َوَلِكينِّ َرُسوٌل ِمْن َربِّ اْلَعاَلِمَني 
 األعراف ]62[َوأَنَصُح َلُكْم َوَأْعَلُم ِمْن اللَِّه َما ال تـَْعَلُموَن 

قد بدأت القصة بدعوة قوم نوح إلى فهم حقیقة التوحید، ملًة وشریعًة، وسلوكا عملیا و 
ات في واقع الحیاة، فما كان منهم إال أن صدوه، وأعلنوا الحرب علیه، لتتواصل حلق

  ، فتدبر:[اآلبائیة]، ویظل تراث السلف هو الحاكم على فكر األبناء

وَن َوَلَقْد َأْرَسْلَنا نُوحًا ِإَىل قـَْوِمِه فـََقاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإلٍَه َغيـْرُُه أََفال تـَتـَّقُ 
َذا ِإالَّ َبَشٌر ِمثْـُلُكْم يُرِيُد َأْن يـَتَـَفضََّل فـََقاَل اْلَمأل الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قـَْوِمِه َما هَ  ]23[

ْعَنا هِبََذا ِيف آبَائَِنا اَألوَِّلَني  ِإْن ُهَو ِإالَّ  ]24[َعَلْيُكْم َوَلْو َشاَء اللَُّه ألَنَزَل َمالِئَكًة َما مسَِ
 املؤمنون ]25[َرُجٌل ِبِه ِجنٌَّة فـَتَـَربَُّصوا ِبِه َحىتَّ ِحٍني 

أي اعبدوا ، "َیا َقْوِم اْعُبُدوا اللَّهَ وح، علیه السالم، یؤمنون باهللا تعالى: "قوم نلقد كان 
ولكنهم كانوا ، "ألَنَزَل َمالِئَكةً  َوَلْو َشاَء اللَّهُ اهللا الذي تؤمنون به، وأكدوا ذلك بقولهم: "

 في شأن اهللاوأرادوا أن یتدخلوا ، "َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغْیُرهُ یشركون مع اهللا آلهة أخرى: "
وكانت  "ألَنَزَل َمالِئَكةً ویشاركوه في حكمه، فطلبوا أن تكون الرسل مالئكة: " تعالى،

ِلینَ حجتهم في ذلك ما وجدوا علیه آباءهم: "  !!"َما َسِمْعَنا ِبَهَذا ِفي آَباِئَنا اَألوَّ

ى ، وعلأي أنهم بحثوا في تراث اآلباء [السلف] فلم یجدوا ما جاء نوح یدعوهم إلیه
علماء الفرق والمذاهب !! وٕالى یومنا هذا، نجد أن هذا األساس أصبح نوح مبتدعا

مذاهبهم، أو مخالف أئمة واجهتهم برأي، أو اجتهاد..، ال وجود له عند إذا المختلفة 
ِلینَ ": كقالوا للهم..،   !! "َما َسِمْعَنا ِبَهَذا ِفي آَباِئَنا اَألوَّ
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تهد دائرة االتهام بالكفر، والحكم علیه بالردة هذا معناه أن یدخل هذا المجوطبعا 
نتشر على أنها معارف حقة تتواصل المعارف الباطلة، و ت فانظر كیف !!واستحالل دمه

 تدینهم الباطل عن السلف!!  رث الخلفیداخل منظومة اآلبائیة السلفیة، وكیف 

ین توفاهم اهللا لم یأخذوا تدینهم المذهبي مباشرة من آبائهم األولین، الذقوم نوح إن 
فانظر كیف عّبروا عن ، المعاصرین آبائهمتعالى من قرون، وٕانما تلقوه، وسمعوه، من 

ثقتهم العمیاء في عدالة مدى لبیان وذلك ، "َما َسِمْعَنا ِبَهَذا"بقولهم:  سلفهمتقدیسهم لتراث 
هم وكأنهم عاشوا مع ،عن اآلباء األولینلألخبار والمرویات وضبط الرواة الناقلین 

من الدین  ویعتبرونه ،ي یقدسونه الیومذالهذا التراث نصوص  ،وسمعوا منهم مباشرة
 واجب االتباع!!

واإلشاعات المغرضة، الذي یستخدمه دائما  ،أسلوب الحرب النفسیةثم انظر إلى 
 أعضاء منظومة [اآلبائیة] لصرف الناس عن دعوة الحق، قالوا:

َل َعَلْیُكمْ َما َهَذا ِإالَّ َبَشٌر ِمْثُلُكْم "  ."ِإْن ُهَو ِإالَّ َرُجٌل ِبِه ِجنَّةٌ وقالوا: "، "ُیِریُد َأْن َیَتَفضَّ

إن األكثریة المكذبة دائما تنظر إلى القلة المؤمنة نظرة احتقار وتسفیه واتهام 
على التكذیب، وٕانما ذهبوا إلى تحقیر بالضالل. وها هم قوم نوح لم یكتفوا باإلصرار 

 ...، وهكذا تفعل [اآلبائیة] على مر العصورومن آمن معه نوح، علیه السالم،

َن ُهْم فـََقاَل اْلَمأل الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قـَْوِمِه َما نـَرَاَك ِإالَّ َبَشراً ِمثْـَلَنا َوَما نـَرَاَك اتـَّبَـَعَك ِإالَّ الَِّذي
َنا ِمْن َفْضلٍ    هود ]27[َبْل َنظُنُُّكْم َكاِذِبَني  َأرَاِذلَُنا بَاِدي الرَّْأِي َوَما نـََرى َلُكْم َعَليـْ

ال َیرْون النبوة إنهم صورة من الصور.  ةإنهم یریدون صد الناس عن سبیل اهللا، بأی
 قالوا:لذلك ، ، وٕانما یرونها ادعاء وافتراءكحقیقة واجبة االتباع ،ببصیرتهم

 "الَِّذیَن ُهْم َأَراِذُلَنا َما َنَراَك ِإالَّ َبَشرًا ِمْثَلَنا َوَما َنَراَك اتََّبَعَك ِإالَّ "

األكثریة أنهم هم ما دفعهم إلى هذه الحرب النفسیة، وٕالى إمالء شروطهم، إن 
 عندما تتفاوض، تتفاوض من مركز قوة، واثقة من استجابة اآلخرین لها.واألكثریة 

ِإْن  ]112[ا َكانُوا يـَْعَمُلوَن قَاَل َوَما ِعْلِمي مبَِ  ]111[َقالُوا أَنـُْؤِمُن َلَك َواتـَّبَـَعَك اَألْرَذلُوَن 
 الشعراء ]113[ِحَسابـُُهْم ِإالَّ َعَلى َريبِّ َلْو َتْشُعُروَن 
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وال  ،ال تتنازل عن إیمانهاالتي آمنت، وأخلصت عبودیتها هللا تعالى، ولكن القلوب 
 [اآلبائیة]: مهما كانت قوة األكثریة ،عن تقواها

 الشعراء ]115[ِإْن أَنَا ِإالَّ نَِذيٌر ُمِبٌني  ]114[َوَما أَنَا ِبطَارِِد اْلُمْؤِمِنَني 

ِإْن َأَنا  َوَما َأَنا ِبَطاِرِد اْلُمْؤِمِنینَ "انظر إلى موقف الحق في مواجهة إغراءات الباطل: 
وهكذا هي األكثریة، مع كل الرساالت، تذهب إلى اتهام الرسل  ..،"ِإالَّ َنِذیٌر ُمِبینٌ 

أمام الناس، بعد أن تعجز عن إقامة الحجة والبرهان على والمصلحین، وتشویه صورتهم 
 صحة ما هم علیه من تدین موروث!!

إلى أضافوا من قوم نوح، وهم األكثریة التي بیدها زمام األمور،  ،لقد أضاف المأل
 سجل االتهامات اتهام نوح بالضالل.

قَاَل يَا قـَْوِم لَْيَس ِيب َضالَلٌة َوَلِكينِّ  ]60[قَاَل اْلَمأل ِمْن قـَْوِمِه ِإنَّا لَنَـرَاَك ِيف َضالٍل ُمِبٍني 
أُبـَلُِّغُكْم رَِساالِت َريبِّ َوأَنَصُح َلُكْم َوَأْعَلُم ِمْن اللَِّه َما ال  ]61[َرُسوٌل ِمْن َربِّ اْلَعاَلِمَني 

 األعراف ]62[تـَْعَلُموَن 

سنة إال خمسین ألف ة نوح لقد تأصلت ملة [اآلباء] في قلوب قوم نوح، فاستمرت دعو 
 عاما. 

َوَلَقْد َأْرَسْلَنا نُوحًا ِإَىل قـَْوِمِه فـََلِبَث ِفيِهْم أَْلَف َسَنٍة ِإالَّ َمخِْسَني َعامًا فََأَخَذُهْم الطُّوفَاُن 
 العنكبوت ]14[َوُهْم ظَاِلُموَن 

بثمارها المرجوة، فقد كان أعضاء منظومة [اآلبائیة] هم  تهومع ذلك لم تأت دعو 
 لم یؤمن معه إال قلیل. فة الغالبة، األكثری

َوأُوِحَي ِإَىل نُوٍح أَنَُّه َلْن يـُْؤِمَن ِمْن قـَْوِمَك ِإالَّ َمْن َقْد آَمَن َفال تـَْبَتِئْس ِمبَا َكانُوا يـَْفَعُلوَن 
 هود ]37[ْم ُمْغَرُقوَن َواْصَنْع اْلُفْلَك بَِأْعيُِنَنا َوَوْحِيَنا َوال ُختَاِطْبِين ِيف الَِّذيَن ظََلُموا ِإنـَّهُ  ]36[

 .یفصل اهللا بین الحق والباطل، بین األكثریة المشركة، والقلة المؤمنةكان البد أن و 
 .فلك إیذانا بقرب هالك الكافرینصنع الوأمره أن ی ،لقد استجاب اهللا لدعوة نوح
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ْل ِفيَها ِمْن كُ  لٍّ َزْوَجْنيِ اثـْنَـْنيِ َوَأْهَلَك ِإالَّ َمْن َحىتَّ ِإَذا َجاَء أَْمرُنَا َوفَاَر التـَّنُّوُر قـُْلَنا امحِْ
 هود ]40[َسَبَق َعَلْيِه اْلَقْوُل َوَمْن آَمَن َوَما آَمَن َمَعُه ِإالَّ قَِليٌل 

  .لعذاب اهللا[اآلبائیة] لقد حملت سفینة نوح القلة المؤمنة وتركت األكثریة 

 :ظن نوح، علیه السالم، أن ابنه من أهلهقد و 

رِي هِبِْم ِيف َمْوٍج َكاْجلَِباِل َونَاَدى نُوٌح ابـَْنُه وََكاَن ِيف َمْعزٍِل يَا بـَُينَّ ارَْكْب َمَعَنا َوال َوِهَي جتَْ 
 هود ]42[َتُكْن َمَع اْلَكاِفرِيَن 

 وقد وعده اهللا تعالى أن ینجي أهله.

َنا إِلَْيِه َأْن اْصَنْع اْلُفْلَك بَِأْعيُِنَنا َوَوْحِيَنا فَإِ  َذا َجاَء أَْمرُنَا َوفَاَر التـَّنُّوُر فَاْسُلْك ِفيَها ِمْن  َفَأْوَحيـْ
ُهْم َوال ُختَاِطْبِين ِيف الَِّذيَن ظََلُموا  ُكلٍّ َزْوَجْنيِ اثـْنَـْنيِ َوأَْهَلَك ِإالَّ َمْن َسَبَق َعَلْيِه اْلَقْوُل ِمنـْ

 املؤمنون ]27[ِإنـَُّهْم ُمْغَرُقوَن 

 .ونوح ال یعلم سبب هذا الرفض أن یركب السفینة،رفض االبن لكن و 

قَاَل َسآِوي ِإَىل َجَبٍل يـَْعِصُمِين ِمْن اْلَماِء قَاَل ال َعاِصَم اْليَـْوَم ِمْن أَْمِر اللَِّه ِإالَّ َمْن َرِحَم 
نَـُهَما اْلَمْوُج َفَكاَن ِمْن اْلُمْغَرِقَني   هود ]43[َوَحاَل بـَيـْ

َوال "، وال من الذین ظلموا "َلْیِه اْلَقْولُ َسَبَق عَ لم یكن نوح یعلم أن ابنه من الذین "
 دعا ربه أن ینجي ابنه من الغرق.لذلك "، ُتَخاِطْبِني ِفي الَِّذیَن َظَلُموا

َونَاَدى نُوٌح َربَُّه فـََقاَل َربِّ ِإنَّ اْبِين ِمْن َأْهِلي َوِإنَّ َوْعَدَك احلَْقُّ َوأَْنَت َأْحَكُم اْحلَاِكِمَني 
 هود ]45[

 :إلیه اهللا تعالىى أوححتى 

ُر َصاِلٍح َفال َتْسأَْلِين َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم  قَاَل يَا نُوُح ِإنَُّه لَْيَس ِمْن َأْهِلَك ِإنَُّه َعَمٌل َغيـْ
 هود ]46[ِإينِّ َأِعُظَك َأْن َتُكوَن ِمْن اْجلَاِهِلَني 

ن أن التوحید أن أبیقومه، ابنه و قصة نوح مع بهذه اإلشارة، الخاصة بأردت لقد 
 المدعمة له. و  ،الخالص یرفض الشرك، مهما كانت الروابط المتصلة به
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"، وأنه لیس من القلة َعَمٌل َغْیُر َصاِلحٍ بعد أن علم نوح، علیه السالم، أن ابنه "ف
 المؤمنة التي وعدها اهللا تعالى بالنجاة، استغفر ربه وأناب. 

أََلَك َما لَْيَس ِيل ِبِه ِعْلٌم َوِإالَّ تـَْغِفْر ِيل َوتـَْرَمحِْين َأُكْن ِمْن قَاَل َربِّ ِإينِّ َأُعوُذ ِبَك َأْن َأسْ 
 هود ]47[اْخلَاِسرِيَن 

لقد سعدت األرض بهذه القلة المؤمنة، وجعل اهللا قصتهم آیة للعالمین، وجعل السفینة 
  لباطل.ا تباعوكثر أ ولو قل أتباع الحق، ،على الباطل التي حملتهم رمزا النتصار الحق

 عضاء منظومة [اآلبائیة]. نصار الباطل، أأمن  ،من الغرقلم ینج أحد 

َفاْسُلْك ِفیَها ِمْن ُكلٍّ َزْوَجْیِن " أما القلة المؤمنة فقد حملت معها من كل زوجین اثنین
 . مخلصین هللا تعالى الدین ،" لتقوم بإعادة الخالفة في األرضاْثَنْینِ 

دافه بإغواء قوم نوح، وتمسكهم بعضویتهم في لقد نجح الشیطان في تحقیق أه
 .منظومة [اآلبائیة]

لذریة هذه القلة المؤمنة التي نجاها اهللا تعالى والتزیین فهل واصل مهمته في اإلغواء 
مرة  وأعاد إلى األرض الكفر والشرك باهللا، وارتكاب الفواحش علیه السالم، مع نوح،
  أخرى؟!

 نعم...
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 ثانیا: قوم هود

، لقد خرجت من ذریة هذه القلة المؤمنة كثرة ضلت صراط ربها المستقیم وأعادت نعم
فها هم قوم هود، یسیرون في نفس فتح باب عضویة منظومة [اآلبائیة] مرة أخرى. 

 یقول اهللا تعالى في سورة األعراف:نوح. الطریق الذي سار فیه قوم 

رُُه أََفال تـَتـَُّقونَ َوِإَىل َعاٍد َأَخاُهْم ُهوداً قَاَل يَا قـَْوِم اعْ  قَاَل  ]65[ ُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغيـْ
  ]66[ اْلَمأل الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قـَْوِمِه ِإنَّا لَنَـرَاَك ِيف َسَفاَهٍة َوِإنَّا لََنظُنَُّك ِمْن اْلَكاِذِبنيَ 

صانع لقد تحدث التاریخ عن عظم حضارة عاد، وكیف كانت تشید القصور والم
المرتفعة عن األرض، بصورة أدهشت العلماء على مر العصور. فهل شكروا ربهم على 

 هذه النعم؟! لقد وقفت [اآلبائیة] عقبة في طریق شكر اإلله المنعم. 

االتهامات التي واجهها نوح، علیه  نفسو  ،لقد واجه هود، علیه السالم، التكذیب
ذّكرهم بما حدث لقوم نوح، وأن اهللا أنعم السالم. لقد اتهمه قومه بالسفاهة!! فذهب یُ 

 علیهم بنعم لم تكن في أسالفهم، مما یستوجب الشكر ال الكفر.

أُبـَلُِّغُكْم رَِساالِت َريبِّ  ]67[قَاَل يَا قـَْوِم لَْيَس ِيب َسَفاَهٌة َوَلِكينِّ َرُسوٌل ِمْن َربِّ اْلَعاَلِمَني 
ِجْبُتْم َأْن َجاءَُكْم ذِْكٌر ِمْن َربُِّكْم َعَلى َرُجٍل ِمْنُكْم أََوعَ  ]68[َوأَنَا َلُكْم نَاِصٌح أَِمٌني 

لُِينِذرَُكْم َواذُْكُروا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاَء ِمْن بـَْعِد قـَْوِم نُوٍح َوزَادَُكْم ِيف اْخلَْلِق َبْسَطًة فَاذُْكُروا 
 األعراف ]69[آالَء اللَِّه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن 

والالفت للنظر، أن أول شيء شغل قوم هود هو أن یحموا أنفسهم من ولكن الغریب، 
عذاب الطوفان الذي حدث لقوم نوح، خشیة أن یصیبهم، فأقاموا أبنیتهم على أماكن 

 مرتفعة عن األرض، ارتفاعا شاهقا، ظنا منهم أنها ستحمیهم من العذاب!!

ده، فبّین لهم هود ستطیعون ر یلقد تصوروا أن عذاب اهللا هو فقط الطوفان، وأنهم 
خطأ هذا التصور، وأنه كان األولى بهم أن یتوبوا إلى اهللا تعالى، ویذكروا نعمه علیهم 

 التي ال تحصى، ال أن ینشغلوا بكیفیة رد عذابه!! 

ُنوَن ِبُكلِّ رِيٍع آيًَة تـَْعَبثُوَن   ]129[َوتـَتَِّخُذوَن َمَصاِنَع َلَعلَُّكْم َختُْلُدوَن  ]128[أَتـَبـْ
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َواتـَُّقوا الَِّذي أََمدَُّكْم ِمبَا  ]131[فَاتـَُّقوا اللََّه َوَأِطيُعوِن  ]130[ا َبَطْشُتْم َبَطْشُتْم َجبَّارِيَن َوِإذَ 
ِإينِّ َأَخاُف َعَلْيُكْم  ]134[َوَجنَّاٍت َوُعُيوٍن  ]133[أََمدَُّكْم بِأَنـَْعاٍم َوبَِنَني  ]132[تـَْعَلُموَن 

 الشعراء ]135[َعَذاَب يـَْوٍم َعِظيٍم 

لقد حذرهم هود من طغیانهم وبطشهم بالمستضعفین، وأمرهم بتقوى اهللا، وذكرهم بما 
هم فیه من نعم، وبّین لهم أنه مهما بلغت حصونهم وقالعهم من االرتفاع والقوة فلن 

 . تعالى تقف أمام ما ینتظرهم من عذاب اهللا

وكفروا  تعالى وا نعم اهللاكثرتهم، واستكبروا في األرض، وجحدبو  ،لقد اغتروا بقوتهم
 بآیاته. 

لََّه الَِّذي َفَأمَّا َعاٌد فَاْسَتْكبَـُروا ِيف اَألْرِض ِبَغْريِ احلَْقِّ َوَقالُوا َمْن َأَشدُّ ِمنَّا قـُوًَّة أَوَملَْ يـََرْوا َأنَّ ال
ُهْم قـُوًَّة وََكانُوا بِآيَاتَِنا َجيَْحُدوَن   تفصل ]15[َخَلَقُهْم ُهَو َأَشدُّ ِمنـْ

 مر على اإلیمانیة السلسلة حلقات] اآلبائیة[ منظومة خترقانظر وتدبر كیف ت
فها هم عاد، من ذریة القلة المؤمنة التي آمنت مع نوح، یستكبرون في . العصور

 تبعواوا ،الرسل واعصجحدوا آیات اهللا، و  لقد"!! َمْن َأَشدُّ ِمنَّا ُقوَّةً األرض، ویقولون: "
 .الجبابرة

ْم َوَعَصْوا ُرُسَلُه َواتـَّبَـُعوا أَْمَر ُكلِّ َجبَّاٍر َعِنيٍد َوتِْلَك َعا َوأُْتِبُعوا  ]59[ٌد َجَحُدوا ِبآيَاِت َرهبِِّ
نـَْيا َلْعَنًة َويـَْوَم اْلِقَياَمِة َأال ِإنَّ َعادًا َكَفُروا َربـَُّهْم َأال بـُْعدًا ِلَعاٍد قـَْوِم ُهوٍد   ]60[ِيف َهِذِه الدُّ

 هود

 الطغیان حلقات تواصل على لتقف "َواتََّبُعوا َأْمَر ُكلِّ َجبَّاٍر َعِنیدٍ " :الىتع قوله تدبر
 جدی ال يذالا التواصل هذ السالم، علیه آدم، لدن من األرض، في واإلفساد واالستكبار

 القلوب أصحاب یسكنها التي األرض هذه الضالة، ]اآلبائیة[ أرض على إال فاعلیة له
 . همیبأید ،..نظرالو  تعقل،الو  تفكر،ال یاتآل عطلوا الذین المریضة

وٕاال فلماذا  ،لقد بذل الشیطان أقصى جهده كي تتواصل حلقات [اآلبائیة] دون انقطاع
لم ینتزع قوم هود أنفسهم من منظومة [اآلبائیة] الضالة وأصروا على موقفهم ولم 

 یتواصلوا مع القلة المؤمنة، من ذریة من آمن مع نوح؟! 
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ْئتَـَنا لِنَـْعُبَد اللََّه َوْحَدُه َوَنَذَر َما َكاَن يـَْعُبُد آبَاُؤنَا فَْأتَِنا ِمبَا َتِعُدنَا ِإْن ُكنَت ِمْن َقالُوا َأجِ 
قَاَل َقْد َوَقَع َعَلْيُكْم ِمْن َربُِّكْم رِْجٌس َوَغَضٌب َأُجتَاِدلُوَنِين ِيف َأْمسَاٍء  ]70[الصَّاِدِقَني 

اؤُُكْم َما نـَزََّل اللَُّه هِبَا ِمْن ُسْلطَاٍن فَانَتِظُروا ِإينِّ َمَعُكْم ِمْن اْلُمنَتِظرِيَن َمسَّْيُتُموَها أَنـُْتْم َوآبَ 
 األعراف ]71[

وفي ، "َوَنَذَر َما َكاَن َیْعُبُد آَباُؤَنالقد تمثل طغیان األكثریة في اعتزازهم بآبائهم: "
اِدِقینَ  َفْأِتَنا ِبَما َتِعُدَنا ِإْن ُكنَت ِمنْ "استكبارهم:  وفي رفضهم دعوة الحق، تمسكًا ، "الصَّ

 بخلق األولین.

َنا أََوَعْظَت أَْم ملَْ َتُكْن ِمْن اْلَواِعِظَني  ِإْن َهَذا ِإالَّ ُخُلُق اَألوَِّلَني  ]136[َقالُوا َسَواٌء َعَليـْ
ِبَني  ]137[  الشعراء ]138[َوَما َحنُْن ِمبَُعذَّ

ِلینَ ِإْن َهَذا ِإالَّ خُ تدبر قولهم: "  !!"َوَما َنْحُن ِبُمَعذَِّبینَ " "،ُلُق اَألوَّ

ال یریدون أن فها هم  ،تواصلت الملل والمفاهیم الباطلة عبر منظومة [اآلبائیة]لقد 
ملة األولین، الذین وعدوهم، في تراثهم، ومرویاتهم، أنهم غیر ال و  ،خلقال و  ،یتركوا سبیل

 !! معذبین، وأنهم سیكونون شفعاء لهم في اآلخرة

استعجل عاد، قوم هود، العذاب، فجاءهم العذاب، ریح تدمر كل على هذا األساس و 
 شيء بأمر ربها. 

إنها سنة االستئصال، والخسف، والغرق، واألمراض الوبائیة المهلكة..، التي حقت 
 على األمم المكذبة. 

 ]8[الَِّيت ملَْ ُخيَْلْق ِمثْـُلَها ِيف اْلِبالِد  ]7[ِإَرَم َذاِت اْلِعَماِد  ]6[َأملَْ تـََر َكْيَف فـََعَل َربَُّك ِبَعاٍد 
 الفجر

 لقد حملت الریح العذاب األلیم.

فـََلمَّا رَأَْوُه َعاِرضًا ُمْستَـْقِبَل أَْوِديَِتِهْم قَالُوا َهَذا َعاِرٌض ُممِْطرُنَا َبْل ُهَو َما اْستَـْعَجْلُتْم بِِه 
ُكلَّ َشْيٍء بَِأْمِر َربـَِّها فََأْصَبُحوا ال يـَُرى ِإالَّ َمَساِكنـُُهْم    تَُدمِّرُ  ]24[رِيٌح ِفيَها َعَذاٌب أَلِيٌم 

 األحقاف ]25[َكَذِلَك َجنْزِي اْلَقْوَم اْلُمْجرِِمَني 
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 الریاح، وٕانما حملت الضرر العظیمى لها ال تحمل المنافع التي ترجَّ  ،إنها ریح عقیم
 فلم یبق على األرض إال مساكن ال حیاة فیها.

 أصبح كل شيء كالرمیم.لقد 

َما َتَذُر ِمْن َشْيٍء أََتْت َعَلْيِه ِإالَّ َجَعَلْتهُ   ]41[َوِيف َعاٍد ِإْذ َأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم الرِّيَح اْلَعِقيَم 
 الذاريات ]42[َكالرَِّميِم 

لبیان أن كل ما فعلته عاد من تقدم  ،بهذه الصفة جاءت هذه الریح [العقیم]لقد 
تنفعهم تحمیهم من عذاب اهللا، لم لون وكهوف ومساكن مرتفعة حضاري، ومن حص

  شیئا، فقد ابتلعتها هذه الریح، التي ال تبقي وال تذر!!

 :وفي سیاق آخر، وصف اهللا هذه الریح بأنها ریح شدیدة الصوت والبرودة

َبْت َعاٌد َفَكْيَف َكاَن َعَذاِيب َونُُذِر  رِحياً َصْرَصراً ِيف يـَْوِم َحنٍْس  ِإنَّا َأْرَسْلَنا َعَلْيِهمْ  ]18[َكذَّ
َقِعٍر  ]19[ُمْسَتِمرٍّ  َفَكْيَف َكاَن َعَذاِيب َونُُذِر  ]20[تَنزُِع النَّاَس َكأَنـَُّهْم َأْعَجاُز َخنٍْل ُمنـْ

 القمر ]21[

 ولقد استمر هذا العذاب أیاما معدودات وصفها اهللا بأنها نحسات:

نـَْيا َفَأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم رِحيًا َصرْ  َصرًا ِيف أَيَّاٍم حنََِساٍت لُِنِذيَقُهْم َعَذاَب اخلِْْزِي ِيف اْحلََياِة الدُّ
 فصلت ]16[َوَلَعَذاُب اآلِخَرِة َأْخَزى َوُهْم ال يـُْنَصُروَن 

 ثم بّین اهللا تعالى عدد هذه األیام:

َلْيِهْم َسْبَع لََياٍل َوَمثَانَِيَة أَيَّاٍم ُحُسوماً َسخََّرَها عَ  ]6[َوأَمَّا َعاٌد َفُأْهِلُكوا ِبرِيٍح َصْرَصٍر َعاتَِيٍة 
 ]8[فـََهْل تـََرى َهلُْم ِمْن بَاِقَيٍة  ]7[فـَتَـَرى اْلَقْوَم ِفيَها َصْرَعى َكأَنـَُّهْم َأْعَجاُز َخنٍْل َخاِويٍَة 

 احلاقة

ت أما القلة المؤمنة، هود والذین آمنوا معه، فقد تواصلت حلقاتهم اإلیمانیة، مع حلقا
نوح والذین آمنوا معه، لیبقى نور الهدایة قائما، یهدي الناس إلى صراط ربهم المستقیم. 

 وبهالك قوم هود، قطع اهللا تعالى دابر الكافرین.
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بُوا بِآيَاتَِنا َوَما َكانُوا ُمْؤِمنِ  َناُه َوالَِّذيَن َمَعُه ِبَرْمحٍَة ِمنَّا َوَقَطْعَنا َداِبَر الَِّذيَن َكذَّ  نيَ فََأَجنيـْ
 األعراف ]72[

إن تعطیل، وتغییب، آلیات التفكر والتعقل والنظر..، آلیات عمل القلب، یحجب 
 الصد فيالقیام بمهمته  الشیطاندین الحق، فیسهل على عن و  ،اإلنسان عن نور الهدى

 ، وجحد آیاته، وهذا ما فعله قوم هود.اهللا سبیل عن

نَّا  نَّاُهْم ِفيَما ِإْن َمكَّ ُهْم َوَلَقْد َمكَّ ُكْم ِفيِه َوَجَعْلَنا َهلُْم َمسْعًا َوأَْبَصارًا َوأَْفِئَدًة َفَما َأْغَىن َعنـْ
َمسُْعُهْم َوال أَْبَصاُرُهْم َوال أَْفِئَدتـُُهْم ِمْن َشْيٍء ِإْذ َكانُوا َجيَْحُدوَن بِآيَاِت اللَِّه َوَحاَق هِبِْم َما  

 األحقاف ]26[َكانُوا ِبِه َيْستَـْهزِئُون 

 "َشْيءٍ  ِمنْ  َأْفِئَدُتُهمْ  َوال َأْبَصاُرُهمْ  َوال َسْمُعُهمْ  َعْنُهمْ  َأْغَنى َفَماقوله تعالى: "تدبر 

 ."اللَّهِ  ِبآَیاتِ  َیْجَحُدونَ  َكاُنوا ِإذْ : "تعالى بقوله ثم یبین اهللا سبب ذلك

 ."َیْسَتْهِزُئون ِبهِ  َكاُنوا َما ِبِهمْ  َوَحاقَ كان ثمرة عملهم: "و 

عن فتنة [اآلبائیة]  ،مسیرة اإلیمانیة، وتواصلت حلقاتها في أمان بعیدافهل سارت ال
 الضالة؟! 

كثرة ضالة مضلة، أعادت فتح باب القلة المؤمنة لقد خرجت من ذریة ال... 
 العضویة مرة أخرى لمنظومة [اآلبائیة].
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 ثالثا: قوم صالح

نوح وهود، مع زیادة وم فها هم قوم صالح، یسیرون في نفس الطریق الذي سار فیه ق
 احتكارهم للماء، الذي هو عنصر الحیاة. 

َبْت َمثُوُد اْلُمْرَسِلَني  ِإينِّ َلُكْم  ]142[ِإْذ قَاَل َهلُْم َأُخوُهْم َصاِلٌح َأال تـَتـَُّقوَن  ]141[َكذَّ
 الشعراء ]144[فَاتـَُّقوا اللََّه َوَأِطيُعوِن  ]143[َرُسوٌل أَِمٌني 

هي الشيء الوحید الذي یخترق منظومة [اآلبائیة] ویقتلعها من ى تعالتقوى اهللا  إن
  .جذورها

نتزع نفسه على الفور من تبعیته لمنظومة [اآلبائیة] الضالة ویقیم ییتقي اهللا،  الذيإن 
  .المستقیم ربهم صراط إلىلهدایة الناس جاء تدینه على فاعلیة كتاب اهللا، الذي 

ته من منطلق التخاصم والعداء، واالستكبار لقد تحرك قوم صالح في مواجهة دعو 
 النفسیة، وأسالیب الدهاء!! وٕالقاء االتهامات، واستخدام وسائل الحرب 

.، ال ..فها هم یظهرون له تقدیرهم لصفاته الحمیدة، وأنه رجل عظیم، ذكي، عاقل
 یتوقعون أن یصدر منه إال كل خیر، األمر الذي ال یتفق مع تسفیهه دین آبائهم ومنهج

 سلفهم، وطریقة تفكیرهم..، فماذا كان ردهم: 

َهانَا َأْن نـَْعُبَد َما يـَْعُبُد آبَاُؤنَا َوِإنـََّنا لَ  ِفي َقالُوا يَا َصاِلُح َقْد ُكنَت ِفيَنا َمْرُجّوًا قـَْبَل َهَذا أَتـَنـْ
  هود ]62[َشكٍّ ِممَّا َتْدُعونَا إِلَْيِه ُمرِيٍب 

ظنهم، فلم ینقد لهم، ولم یتبع ملتهم، ولم  ویتضح من السیاق أن صالحا قد خیب
لم تستطع العالقة األخویة الحمیمة التي یوافقهم على أهوائهم الفاسدة، وفي الوقت نفسه 

تربطه بهم، أن تؤثر على تفاعله مع حلقات المنظومة اإلیمانیة المتصلة بقوم هود وقوم 
  .اَنا َأْن َنْعُبَد َما َیْعُبُد آَباُؤَنا"لقد كان موقف صالح بالنسبة لهم غریبا: "َأَتْنهَ  نوح. 

بل وأفصحوا عن شكهم في أن یكون في حالة اتزان وهو یدعوهم إلى إغالق ملف 
  [اآلبائیة]: "َوإِنََّنا َلِفي َشكٍّ ِممَّا َتْدُعوَنا ِإَلْیِه ُمِریٍب"
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ر عن ذلك إلى التعبیوثقتهم في تدینهم الوراثي،  فانظر كیف وصل تقدیسهم آلبائهم،
"، وكأنهم َیرْون آباءهم أمام أعینهم یقیمون َما َیْعُبُد آَباُؤَناباستخدام الفعل المضارع "

ومن آثار فساد وطغیان قوم صالح، احتكار المأل  شعائر هذه الملة في عصرهم!! 
 !!للماء، وبذلك أصبحوا یملكون رقاب المستضعفین

باألوامر التي حملها صالح  مهللا، وااللتزاجاءت الشریعة اإللهیة تأمرهم بتقوى القد 
إلیهم، عقابا لهم على طغیانهم. فالماء سیتم توزیعه علیهم بأمر اهللا تعالى، وستشاركهم 

 فیه [ناقة]، وعلیهم أال یمسوها بسوء: 

فـََيْأُخذَُكْم  َوال َمتَسُّوَها ِبُسوءٍ  ]155[قَاَل َهِذِه نَاَقٌة َهلَا ِشْرٌب َوَلُكْم ِشْرُب يـَْوٍم َمْعُلوٍم 
 الشعراء ]156[َعَذاُب يـَْوٍم َعِظيٍم 

ُهْم َواْصَطِربْ  َنًة َهلُْم فَاْرَتِقبـْ نَـُهْم ُكلُّ  ]27[ِإنَّا ُمْرِسُلو النَّاَقِة ِفتـْ ُهْم َأنَّ اْلَماَء ِقْسَمٌة بـَيـْ َونـَبِّئـْ
 القمر ]28[ِشْرٍب ُحمَْتَضٌر 

صالح، ولم یكن لقوى التكذیب لم تصبح للحجج والبراهین جدوى مع ثمود، قوم 
 واالستكبار أن تترك صالحا في حاله، فكانت هذه هي النتیجة:

ْم َوقَالُوا يَا َصاِلُح اْئِتَنا ِمبَا َتِعُدنَا ِإْن ُكنَت ِمْن اْلُمْرسَ  ِلَني فـََعَقُروا النَّاَقَة َوَعتَـْوا َعْن أَْمِر َرهبِِّ
 األعراف ]77[

ظنوا  وبطریقة المرتفعة، الجبال قلب في مساكنهما لقد أقامت ثمود الحصون، وجعلو 
ظنا منهم أن ذلك سیحمیهم  عاصف ریحمن أي  أو طوفانال من أمنم فيأنها تجعلهم 

  من عذاب اهللا!!

 وادي أو بالحجر، ُعرف وادیا سكنواألنهم  "،الحجر أصحاببـ " ثمودلقد ُسّمي و 
 . وتبوك خیبر بین قالطری على ،صالح بمدائن الیوم المعروف وهو القرى،

َها ُمْعِرِضَني  ]80[َوَلَقْد َكذََّب َأْصَحاُب احلِْْجِر اْلُمْرَسِلَني  َناُهْم آيَاتَِنا َفَكانُوا َعنـْ َوآتـَيـْ
 احلجر ]82[وََكانُوا يـَْنِحُتوَن ِمْن اْجلَِباِل بـُُيوتاً آِمِنَني  ]81[
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 لقد .والصخور الجبال حتن في اإلبداع هي ثمود لحضارة الممیزة العالمة كانت لقدو 
 فیها یموتون هم فإذا لهم، بیوتا لتكون الكهوف وحفروا لهم، حصنا لتكون الجبال نحتوا

 ]!!الصیحة[ وهو حساباتهم، في یوضع لم بسالح

 األعراف ]78[َفَأَخَذتْـُهْم الرَّْجَفُة َفَأْصَبُحوا ِيف َدارِِهْم َجاِمثَِني 

ِإنَّا َأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم  ]30[َفَكْيَف َكاَن َعَذاِيب َونُُذِر  ]29[فـََعَقَر  فـََناَدْوا َصاِحبَـُهْم فـَتَـَعاَطى
 القمر ]31[َصْيَحًة َواِحَدًة َفَكانُوا َكَهِشيِم اْلُمْحَتِظِر 

ْم َفَأَخَذتْـُهْم  ]43[َوِيف َمثُوَد ِإْذ ِقيَل َهلُْم َمتَتـَُّعوا َحىتَّ ِحٍني  الصَّاِعَقُة َوُهْم فـََعتَـْوا َعْن أَْمِر َرهبِِّ
 الذاريات ]44[يَنظُُروَن 

 آخر موضع في تعالى اهللا سماه واحد ثالثي عذاب ،الرجفةو  ،والصاعقةالصیحة،  إن
 :بالدمدمة

َبْت َمثُوُد ِبَطْغَواَها  فـََقاَل َهلُْم َرُسوُل اللَِّه نَاَقَة اللَِّه  ]12[ِإْذ انـْبَـَعَث َأْشَقاَها  ]11[َكذَّ
بُوُه فـََعَقُروَها َفَدْمَدَم َعَلْيِهْم َربـُُّهْم ِبَذْنِبِهْم َفَسوَّاَها  ]13[َوُسْقَياَها  َوال َخيَاُف  ]14[َفَكذَّ
 الشمس ]15[ُعْقَباَها 
أسلحة التدمیر الشامل و  وطغیانهم، واستكبارهم سلطانهم كان وأین المأل، كان فأین
 التي ،حصونهم داخل وهم الحدثأذهلهم  لقد! لها؟ قیمة ال الجماد من اقطع تحولهم
 .شيء على یقدرون ال ،..الجبالفي  شیدوها

 الذاريات ]45[َفَما اْسَتطَاُعوا ِمْن ِقَياٍم َوَما َكانُوا ُمنَتِصرِيَن 

هذا التقلید األعمى ب انتهتفهل نفعهم اتباعهم وتقلیدهم آلبائهم وأئمة سلفهم؟! لقد 
 :ثمود حضارة القدیمة، الحضارات وأعظم أكبر

َنا الَِّذيَن آَمُنوا  ]52[ِتْلَك بـُُيوتـُُهْم َخاِويًَة ِمبَا ظََلُموا ِإنَّ ِيف َذِلَك آليًَة ِلَقْوٍم يـَْعَلُموَن فَ  َوَأَجنيـْ
 النمل ]53[وََكانُوا يـَتـَُّقوَن 

وتتواصل حلقات التكذیب واالستكبار واإلفساد في األرض، واضطهاد اآلبائیین ألهل 
 الحق. 
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 رابعا: قوم شعیب

فها هم مدین، قوم شعیب، عندما دعاهم شعیب إلى إخالص العبودیة هللا تعالى وعدم 
 اإلفساد في األرض، وقال لهم:

َنٌة َوِإَىل َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيباً قَاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإلٍَه َغيـْرُُه َقْد َجاَءْتُكْم بـَيـِّ 
وا اْلَكْيَل َواْلِميزَاَن َوال تـَْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهْم َوال تـُْفِسُدوا ِيف اَألْرِض ِمْن َربُِّكْم َفَأْوفُ 

ٌر َلُكْم ِإْن ُكنُتْم ُمْؤِمِنَني  َوال تـَْقُعُدوا ِبُكلِّ ِصرَاٍط تُوِعُدوَن  ]85[بـَْعَد ِإْصالِحَها َذِلُكْم َخيـْ
ُغونـََها ِعَوجًا َواذُْكُروا ِإْذ ُكنُتْم َقِليًال َفَكثـَّرَُكْم َوَتُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه َمْن آَمَن بِ  ِه َوتـَبـْ
 األعراف ]86[َوانظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِديَن 

 كانت النتیجة؟!فماذا 

وا َمَعَك ِمْن قـَْريَِتَنا قَاَل اْلَمأل الَِّذيَن اْسَتْكبَـُروا ِمْن قـَْوِمِه لَُنْخرَِجنََّك يَا ُشَعْيُب َوالَِّذيَن آَمنُ 
 األعراف ]88[أَْو لَتَـُعوُدنَّ ِيف ِملَِّتَنا قَاَل أََوَلْو ُكنَّا َكارِِهَني 

وبنون التوكید فقالوا: "َلُنْخِرَجنََّك َیا ُشَعْیُب  ،والحظ أنهم أكدوا قرار إخراجه بالالم
أن شعیبًا ومن معه لن  وهذا معناه عزمهم على ذلك، لعلمهم، َوالَِّذیَن آَمُنوا َمَعَك"

یتبعوهم، وهذا ما ظهر جلیا في رد شعیب الفوري والذي جاء عقب كالمهم مباشرة حیث 
 قال: "َقاَل َأَوَلْو ُكنَّا َكاِرِهیَن"، ثم قال: 

َها وَ  َما َيُكوُن لََنا َأْن َقْد افْـتَـَريـَْنا َعَلى اللَِّه َكِذبًا ِإْن ُعْدنَا ِيف ِملَِّتُكْم بـَْعَد ِإْذ َجنَّانَا اللَُّه ِمنـْ
ْلَنا َربـََّنا  افْـَتْح نـَُعوَد ِفيَها ِإالَّ َأْن َيَشاَء اللَُّه رَبـَُّنا َوِسَع رَبـَُّنا ُكلَّ َشْيٍء ِعْلمًا َعَلى اللَِّه تـَوَكَّ

ُر اْلَفاِحتَِني  نَـَنا َوبـَْنيَ قـَْوِمَنا بِاحلَْقِّ َوأَْنَت َخيـْ  األعراف ]89[بـَيـْ

 افي مواجهة دعوة شعیب على الحرب النفسیة، كما فعل أسالفهلقد اعتمدت مدین 
 :صالتهب اؤو استهز تطاولوا على رسول اهللا شعیب، و ولكن هذه المرة 

ُرَك َما يـَْعُبُد آبَاُؤنَا أَْو َأْن نـَْفَعَل ِيف أَْمَوالَِنا َما َنَشا ُء َقالُوا يَا ُشَعْيُب َأَصالُتَك تَْأُمُرَك َأْن نـَتـْ
 هود ]87[َت اْحلَِليُم الرَِّشيُد ِإنََّك ألَنْ 
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من وافقهم على مذهبهم دون نقد لتراثهم الدیني!! هو في نظرهم، الرشید إن الحلیم 
عله ینصرف عن تسفیه ل ، بالحدیث عن صفاته الحمیدة،شعیبخداع إنهم یریدون 

ِشیدُ "آلهتهم، فقالوا له:   ."ِإنََّك ألَْنَت اْلَحِلیُم الرَّ

أن یتركوا ما یعبدون  هصالتفكیف تأمره  ألمور:اتهموه بعدم تعقل إنهم یریدون أن ی
 ؟! همحجر على أموالین من دون اهللا، وأ

ویالیتهم اقتصروا على الحوار الهادئ، ولكنهم تعدوا ذلك إلى اإلفساد واالستكبار 
 استنادا إلى قوتهم وكثرتهم:

ُل َوِإنَّا لَنَـرَاَك ِفيَنا َضِعيفًا َوَلْوال َرْهُطَك َلَرَمجَْناَك َوَما َقالُوا يَا ُشَعْيُب َما نـَْفَقُه َكِثرياً ِممَّا تـَُقو 
َنا ِبَعزِيٍز   هود ]91[أَْنَت َعَليـْ

انظر، إنها سنة المكذبین على مر الرساالت، اتهام الرسل والمصلحین ودعاة الحق 
فهوم، وال قیمة له عندنا وال أي كالمك غیر م، "َما َنْفَقُه َكِثیرًا ِممَّا تَُقوُل"بالسفه والجنون: 

فائدة منه، ثم إنك أصال لست ممن ُیستمع إلیه حتى نهتم بكالمك ونحاول فهمه ولوال 
 .عشیرتك لقتلناك رجما: "َوَما َأْنَت َعَلْیَنا ِبَعِزیٍز"

ولكن شعیبا أراد أن یبلغ قومه أن العزة هللا جمیعا، وأن عزته من عزة اهللا، ولیست من 
 ما بلغت من القوة والكثرة:عزة عشیرته، مه

ُلوَن قَاَل يَا قـَْوِم أََرْهِطي َأَعزُّ َعَلْيُكْم ِمْن اللَِّه َواختََّْذُمتُوُه َورَاءَُكْم ِظْهرِيًّا ِإنَّ َريبِّ ِمبَا تـَْعمَ 
تِيِه َعَذاٌب َويَا قـَْوِم اْعَمُلوا َعَلى َمَكانَِتُكْم ِإينِّ َعاِمٌل َسْوَف تـَْعَلُموَن َمْن يَأْ  ]92[حمُِيٌط 

 هود ]93[ُخيْزِيِه َوَمْن ُهَو َكاِذٌب َواْرَتِقُبوا ِإينِّ َمَعُكْم رَِقيٌب 

استنفذ شعیب كل محاوالت الهدایة مع قومه، وأصبح ال یملك هو والذین وبعد أن 
 لصراعهذا انهایة لاهللا تعالى ضع أن یكان البد  ،..آمنوا معه، إال قوة التوكل على اهللا

والهدایة اإللهیة، بین العمل الصالح  ،الشیطانیةغوایة الحق والباطل، بین ال بینالقائم 
 نجاهم اهللا، وأهلك قوى االستكبار واإلفساد في األرض:..، فوالعمل الفاسد

َنا ُشَعْيبًا َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه ِبَرْمحٍَة ِمنَّا َوَأَخَذْت الَِّذيَن ظَ  َلُموا الصَّْيَحُة َوَلمَّا َجاَء أَْمرُنَا َجنَّيـْ
 هود ]94[َفَأْصَبُحوا ِيف ِديَارِِهْم َجاِمثَِني 
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 فها هم رقود في دیارهم، ال یستطیعون العودة إلى الحیاة مرة أخرى: 

 هود ]95[َكَأْن ملَْ يـَْغنَـْوا ِفيَها َأال بـُْعداً ِلَمْدَيَن َكَما بَِعَدْت َمثُوُد 

 وتدبر قول اهللا تعالى في سورة العنكبوت:

ْرِض َوِإَىل َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيباً فـََقاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اللََّه َواْرُجوا اْليَـْوَم اآلِخَر َوال تـَْعثـَْوا ِيف األَ 
بُوُه فََأَخَذتْـُهْم الرَّْجَفُة فََأْصَبُحوا ِيف َدارِِهْم َجاِمثَِني  ]36[ ُمْفِسِدينَ    ]37[َفَكذَّ

ْیَحُة َفَأْصَبُحوا ِفي ِدَیاِرِهْم َجاِثِمیَن"َوَأَخذَ تدبر قوله تعالى: " وقوله  ْت الَِّذیَن َظَلُموا الصَّ
لتقف على طبیعة هذا العذاب ، تعالى: "َفَأَخَذْتُهْم الرَّْجَفُة َفَأْصَبُحوا ِفي َداِرِهْم َجاِثِمیَن"

 منه من قبل:  شعیباأللیم، عذاب التدمیر الشامل، هذا العذاب الذي حذرهم 

َىل َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيبًا قَاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغيـْرُُه َوال تَنُقُصوا َوإِ 
 هود ]84[اْلِمْكَياَل َواْلِميزَاَن ِإينِّ َأرَاُكْم ِخبَْريٍ َوِإينِّ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم حمُِيٍط 

فساد في األرض، ولكنها عندما وصلت إلى عصر وتتواصل منظومة االستكبار واإل
 . قمة الطغیانوصلت إلى كانت قد فرعون 
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 خامسا: قوم فرعون

تعالى فرعون یمثل األكثریة من الطغاة المستكبرین الجاحدین نعم اهللا جاء لقد 
الرافضین بشریة الرسل، على مر العصور. لقد نجح الشیطان في أن یجد له معینا من 

 للصد عن سبیل اهللا بمختلف أنواع اإلغواء وعلى رأسها ادعاء األلوهیة.الطغاة الء هؤ 

َوقَاَل ِفْرَعْوُن يَا أَيـَُّها اْلَمأل َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغْريِي فََأْوِقْد ِيل يَا َهاَماُن َعَلى الطِِّني 
َواْسَتْكبَـَر ُهَو  ]38[َسى َوِإينِّ َألظُنُُّه ِمْن اْلَكاِذِبَني فَاْجَعل ِيل َصْرحًا َلَعلِّي َأطَِّلُع ِإَىل إَِلِه ُمو 

َنا ال يـُْرَجُعونَ   القصص ]39[ َوُجُنوُدُه ِيف اَألْرِض ِبَغْريِ احلَْقِّ َوظَنُّوا أَنـَُّهْم إِلَيـْ

على تواصل حلقات االستكبار، واستخفاف لقد اعتمد فرعون في ادعاء األلوهیة 
ظومة [اآلبائیة]، وعلى الدور الذي یلعبه الشیطان لتزیین هذه المستضعفین، أعضاء من

اتصف فیه الفرعون بجمیع أوجه الفساد التي األلوهیة في قلوب الناس، في الوقت الذي 
 اتصفت بها األمم الغابرة، بل وطورها بما یناسب مقتضیات عصره. 

وما  أرضهم بأقوات الناس وبخسهم حقوقهم واستعبدهم، واغتصبفرعون لقد تالعب 
 للفراعنة على مّر العصور. لالفرعون الذي أرسل اهللا إلیه موسى إال مثا

َونَاَدى ِفْرَعْوُن ِيف قـَْوِمِه قَاَل يَا قـَْوِم أَلَْيَس ِيل ُمْلُك ِمْصَر َوَهِذِه األَنـَْهاُر َجتْرِي ِمْن َحتِْيت 
ٌر ِمْن َهَذا الَّذِ  ]51[أََفال تـُْبِصُروَن  فـََلْوال  ]52[ي ُهَو َمِهٌني َوال َيَكاُد يُِبُني أَْم أَنَا َخيـْ

فَاْسَتَخفَّ قـَْوَمُه  ]53[أُْلِقَي َعَلْيِه َأْسوِرٌَة ِمْن َذَهٍب أَْو َجاَء َمَعُه اْلَمالِئَكُة ُمْقَرتِِنَني 
 الزخرف ]54[َفَأطَاُعوُه ِإنـَُّهْم َكانُوا قـَْوماً فَاِسِقَني 

 ."ا َخْیٌر ِمْن َهَذا الَِّذي ُهَو َمِهیٌن َوال َیَكاُد ُیِبینُ َأْم َأنَ : "هذا تدبر قول فرعون

 "الخیریة الشیطانیة"كیف استطاع الشیطان أن یغرس في قلوب أتباعه مرض  انظر
في قلوب أتباع الفرق والمذاهب الدینیة أیضا هذا المرض الذي نجح في غرس بذوره 

خیر من المذاهب نحن رایة  أتباعهفأصبحنا ال نرى مذهبا إال ویرفع  ،المختلفة
في الوقت الذي تتساوى فیه كل هذه الفرق المختلفة  ..،، نحن الفرقة الناجیة..األخرى

 في تبعیتها لمنظومة [اآلبائیة]!!
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لقد استخف فرعون قومه وادعى األلوهیة، فأطاعوه، ولم یكن أمامه لمواجهة دعوة 
. وكأسالفهم، اتهموا موسى هارونوضد أخیه  هضدموسى إال إثارة وتحریك الرأي العام 

وٕابعاد  وهارون بالعبث بمقدسات اآلباء وبتراث سلفهم الصالح وذلك لتشویه صورتهما
الناس عن االستماع إلیهما. إنها سنة أهل الباطل في مواجهة أهل الحق إلى یومنا 

 هذا!!

ْفِسُدوا ِيف اَألْرِض َوَيَذَرَك َوآِهلََتَك قَاَل َوقَاَل اْلَمأل ِمْن قـَْوِم ِفْرَعْوَن أََتَذُر ُموَسى َوقـَْوَمُه لِيُـ 
 األعراف ]127[َسنـَُقتُِّل أَبـَْناَءُهْم َوَنْسَتْحِي ِنَساَءُهْم َوِإنَّا فـَْوقـَُهْم قَاِهُروَن 

وقومه جاءوا  موسى المأل فرعون من دعوة موسى، بدعوى أنانظر كیف یحذر 
موسى، علیه السالم، هو اآلیات البّینات والحقیقة أن الذي جاء به  ،في األرض ایفسدو ل

  .المثبتة لنبوته

فرعون وملؤه فهو عین اإلفساد في األرض، وتزییف الحقائق  كان علیهأما الذي 
 وافتراء الكذب على اهللا ورسوله. لذلك جاء ردهم: 

ْعَنا هِبََذا ِيف فـََلمَّا َجاَءُهْم ُموَسى ِبآيَاتَِنا بـَيـَِّناٍت َقالُوا َما َهَذا ِإالَّ ِسْحٌر مُ  ْفتَـًرى َوَما مسَِ
  القصص ]36[آبَائَِنا اَألوَِّلَني 

ِلینَ تدبر قولهم: "  ".َوَما َسِمْعَنا ِبَهَذا ِفي آَباِئَنا اَألوَّ

في وجه كل من  ،من لدن نوح علیه السالم ،إنه نفس السالح المذهبي الذي ُیرفع
 یأتي برأي أو اجتهاد لم یأت به السلف!!

ِلینَ وم نوح له أیضا: "ألم یقل ق  ."َما َسِمْعَنا ِبَهَذا ِفي آَباِئَنا اَألوَّ

فهل ُیعقل أن فرعون ومأله لم یسمعوا شیئا عن ملة التوحید، والصراع بین الحق 
 والعدل، على مّر العصور؟! 

ألیست هذه من المعارف التاریخیة متواصلة الحلقات والتي كانت منتشرة قبل مجيء 
 ؟! معلیه السالموسى، 

 وبینولكن األخطر من ذلك أن یساووا بین اآلیات البّینات، التي شاهدوها بأعینهم، 
 "!! َوَما َسِمْعَنا ِبَهَذاتراث اآلباء الموروث، وقولهم "

45 
 



 

معلوم أن اآلیات البّینات التي جاءهم بها موسى، والتي هي الحجة البالغة ال من الو 
حدثون عن تراثهم الدیني، ومرویات سلفهم ُتسمع، وٕانما ُترى، فدل ذلك على أنهم یت

وأساطیرهم..، وكلها أخبار ُتسمع وُتروى..، فیساوون بینها وبین اآلیات البّینات 
 المشاهدة، الدالة على حجیة الدین اإللهي، الذي جاء به موسى، علیه السالم. 

اووا غیر ذلك؟! لقد س، على مر العصور، وهل فعل أتباع منظومة [اآلبائیة] الضالة
، وبین [الروایة] فیما بلغ... وصدق رسولهفیما أنزل، بین [اآلیة] الدالة على صدق اهللا 

والتي تناقلتها األلسن شفاهة ما یقرب من قرن الوراثي، المذهبي الدالة على مأساة تدینهم 
 من الزمان قبل تدوینها!! 

وفاة الرسل  إن مواقف البشر من دعوة جمیع الرسل مواقف ثابتة ال تتغیر، فبعد
تتغیر الموازین، ویتحول الناس عن الدین اإللهي النقي الصافي، إلى ما أحدثوه من دین 

 جدید، اختلط فیه الحق بالباطل، والتشریعات البشریة بالشریعة اإللهیة.

قِّ َوال َيُكونُوا َكالَِّذيَن َأملَْ يَْأِن لِلَِّذيَن آَمُنوا َأْن َختَْشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اللَِّه َوَما نـََزَل ِمْن احلَْ 
ُهْم فَاِسُقوَن   ]16[أُوتُوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبُل َفطَاَل َعَلْيِهْم اَألَمُد فـََقَسْت قـُُلوبـُُهْم وََكِثٌري ِمنـْ

 احلديد

فكلما طال الزمان انحرف الناس عن صراط ربهم المستقیم، وأدخلوا في دین اهللا ما 
[الروایة البشریة] غیرها باع [اآلیة اإللهیة] إلى اتباع لیس منه، وتحول الناس عن ات

 مشفوعة باجتهادات أئمة السلف، فیبعث اهللا رسوال یعیدهم إلى صراطه المستقیم:

 قِّ َكاَن النَّاُس أُمًَّة َواِحَدًة فـَبَـَعَث اللَُّه النَِّبيَِّني ُمَبشِّرِيَن َوُمنِذرِيَن َوأَنَزَل َمَعُهْم اْلِكَتاَب بِاحلَْ 
لَِيْحُكَم بـَْنيَ النَّاِس ِفيَما اْختَـَلُفوا ِفيِه َوَما اْختَـَلَف ِفيِه ِإالَّ الَِّذيَن أُوتُوُه ِمْن بـَْعِد َما 

نَـُهْم فـََهَدى اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِلَما اْختَـَلُفوا ِفيِه ِمْن احلَْقِّ بِِإْذنِ  ِه َجاَءتْـُهْم اْلبَـيـَِّناُت بـَْغيًا بـَيـْ
 البقرة ]213[يـَْهِدي َمْن َيَشاُء ِإَىل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم َواللَُّه 

 :اومكان اعلى الرغم من تباعدهم زمان ،لقد تشابهت األمم في مواقفها من الرسل

بُوُه َفأَتْـبَـْعَنا بـَْعَضُهْم بـَْعضًا َوَجَعلْ  َناُهْم ُمثَّ َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا تـَتـَْرى ُكلَّ َما َجاَء أُمًَّة َرُسوُهلَا َكذَّ
 املؤمنون ]44[َأَحاِديَث فـَبـُْعداً ِلَقْوٍم ال يـُْؤِمُنوَن 
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دین اهللا قائم فولم یكن استحقاق األمم المكذبة للعذاب بسبب اختیارهم طریق الكفر، 
استحقوا العذاب بسبب محاربتهم اهللا ورسوله، وٕافسادهم في  همولكن ختیار،اال حریةعلى 

 هم:طغیاناألرض، و 

َ الرُّْشُد ِمْن الَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َويـُْؤِمْن بِاللَِّه فـََقْد ال ِإْكرَاَه ِيف  يِن َقْد تـَبَـنيَّ  الدِّ
يٌع َعِليٌم   البقرة ]256[اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقى ال انِفَصاَم َهلَا َواللَُّه مسَِ

تقلیدا اء القائم على النقل لقد أكرهت منظومة [اآلبائیة] أعضاءها على قبول دین اآلب
بال وعي وال فكر..، ولیس على تفعیل آلیات التفكر والتعقل والنظر.. في هذا أعمى، 

 الموروث الدیني المنقول، فظلوا جامدین متخلفین على مّر العصور. 

لقد تركوا قلوبهم وأفئدتهم مع أسالفهم، فلم یستطیعوا رؤیة الباطل الذي حمله 
وال اإلمكانات العلمیة لتقییم أو تحلیل أو نقد  ،عد لدیهم القدرةتیهم، ولم الموروث الدیني إل

 هذا الموروث الدیني المذهبي!!

لقد وقف الشیطان  !!لقد نجح الشیطان بإغوائه أن یمتلك آلیات عمل قلوب أتباعه
م یوم خلقه ،الذي أقروا به وشهدوا أنه الحق ،میثاق فطرة التوحیدحاجزا بین أتباعه، وبین 

 .، كما بینت ذلك آیات سورة األعرافاهللا تعالى

َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبِين آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ُذرِّيـَّتَـُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى أَنُفِسِهْم أََلْسُت ِبَربُِّكْم 
  ]172[اِفِلَني َقالُوا بـََلى َشِهْدنَا َأْن تـَُقولُوا يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّا ُكنَّا َعْن َهَذا غَ 

َا َأْشَرَك آبَاُؤنَا ِمْن قـَْبُل وَُكنَّا ُذرِّيًَّة ِمْن بـَْعِدِهْم أَفـَتـُْهِلُكَنا ِمبَا فـََعَل اْلمُ  ْبِطُلوَن أَْو تـَُقولُوا ِإمنَّ
  األعراف ]174[وََكَذِلَك نـَُفصُِّل اآليَاِت َوَلَعلَُّهْم يـَْرِجُعوَن  ]173[

، ظنا منهم أنها جاءت تسلبهم مراكزهم الرسل ةو دعأمام ودائما یقف المترفون 
كان سالحهم في صد الناس عنها، هو التركیز على ما یحمله ف، ..االجتماعیة والمالیة

قف یي غالبا ما ذالناس من مشاعر، وعواطف، تجاه آبائهم، وتجاه تراثهم الدیني، وال
 من باطل.  ما حمله نحاجزا بینهم، وبین تفعیل آلیات عمل قلوبهم، فال یرو 

َرُفوَها ِإنَّا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعَلى  وََكَذِلَك َما َأْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِيف قـَْريٍَة ِمْن َنِذيٍر ِإالَّ قَاَل ُمتـْ
  ]23[أُمٍَّة َوِإنَّا َعَلى آثَارِِهْم ُمْقَتُدوَن 
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 ]24[ءَُكْم َقالُوا ِإنَّا ِمبَا أُْرِسْلُتْم ِبِه َكاِفُروَن قَاَل أََوَلْو ِجْئُتُكْم بَِأْهَدى ِممَّا َوَجْدُمتْ َعَلْيِه آبَا
ِبَني  ُهْم فَانظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِّ  الزخرف ]25[َفانتَـَقْمَنا ِمنـْ

كفر فكان من الطبیعي أن ی !!على الحقأنه  "فتنة اآلبائیة" تجعل المرء یؤمن إن
  ".ا ُأْرِسْلُتْم ِبِه َكاِفُرونَ ِإنَّا ِبمَ الحق الذي جاء به الرسل: "ب

 هذه هي اإلشكالیة:

 فيأثره و قناعة اإلنسان بتدینه الوراثي، دون محاولة منه للوقوف على حقیقته، 
 تدعیم أزمة التخاصم والتكفیر بین البشر على مر العصور.

من نشأ في بیئة ضالة، وظل یعیش في ضالله، بدعوى أنه هكذا وجد فهل ُیعذر 
 م، وٕان بلغ تعدادهم أكثر أهل األرض؟!آثارهواقتفى  ،لون، فسار على دربهمآباءه یفع

َلُهْم  ]70[فـَُهْم َعَلى آثَارِِهْم يـُْهَرُعوَن  ]69[ِإنـَُّهْم أَْلَفْوا آبَاَءُهْم َضالَِّني  َوَلَقْد َضلَّ قـَبـْ
 الصافات ]71[َأْكثـَُر اَألوَِّلَني 

 ."َباَءُهْم َضالِّیَن َفُهْم َعَلى آثَاِرِهْم ُیْهَرُعونَ ِإنَُّهْم َأْلَفْوا آ"تدبر قوله تعالى: 

ِلینَ ثم قوله تعالى بعدها: "  ."َوَلَقْد َضلَّ َقْبَلُهْم َأْكَثُر اَألوَّ

[إجماع] األمة دلیل على خیریتها، وأن لقد زرعت [اآلبائیة] في قلوب أعضائها أن 
بعد وفاة  متفرقت األموقد  علماء السلف سیتحّملون عنهم مسئولیتهم الدینیة!! كیف،

 الرسل إلى فرق ومذاهب متخاصمة متقاتلة؟!

 أتباعهفهل نجح الشیطان في تحقیق أهدافه، وتزیین التفرق والتخاصم في قلوب 
فتمسك كل فریق بمرجعیته السلفیة، المدّعمة لهذا التفرق، وقاتل دفاعا عنها، بدعوى أنها 

 مرجعیة اآلباء المقدسة؟! 

 في فتنة [اآلبائیة] ارئیس ایطان دور ال شك أن للش
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 الشیطان وفتنة اآلبائیة

لقد رفض الشیطان أن یطیع ربه ویسجد آلدم، علیه السالم، بدعوى أنه خیر منه 
بني آدم أجمعین، إال عباد  یغويفطرده اهللا تعالى من رحمته، فأخذ على نفسه العهد أن 

 اهللا المخلصین. 

فكرة تقلید اآلباء بغیر علم واإللقاء بالمسئولیة لقد زرع الشیطان في قلوب أتباعه 
الدینیة على أكتافهم، لتظل منظومة [اآلبائیة] متصلة الحلقات تستمد حجیتها من شيء 
له مكانته في قلوب أعضائها وهو مشاعر اإلجالل واالحترام والتقدیس التي تحملها 

 قلوب األبناء آلبائهم!! 

ٌر ِمْنُه َخَلْقَتِين ِمْن نَاٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن قَاَل َما َمنَـَعَك َأالَّ َتْسجُ  َد ِإْذ أََمْرُتَك قَاَل أَنَا َخيـْ
 األعراف ]12[ ِطنيٍ 

، قاعدة هوى النفس "َأَنا َخْیٌر ِمْنهُ "لبني آدم من قاعدة الشیطان لقد انطلقت فتنة 
ة آدم وذریته، وعلى هذا األساس تواصلت حلقات الفتن منفالشیطان یرى أنه خیر 

لقد علم الشیطان أن السبیل الوحید لالنتقام . العصورالشیطانیة ألتباع الرسل على مّر 
خطته والدور الذي من آدم هو صد ذریته عن صراط ربهم المستقیم، فعرض على ربه 

 إلغواء بني آدم: سیقوم به

ُمثَّ آلتِيَـنـَُّهْم ِمْن بـَْنيِ أَْيِديِهْم َوِمْن  ]16[قَاَل فَِبَما َأْغَويـَْتِين ألَقْـُعَدنَّ َهلُْم ِصرَاَطَك اْلُمْسَتِقيَم 
َها  ]17[َخْلِفِهْم َوَعْن أَْميَاِ�ِْم َوَعْن َمشَائِِلِهْم َوال جتَُِد َأْكثـََرُهْم َشاِكرِيَن  قَاَل اْخرُْج ِمنـْ

ُهْم َألْمَألنَّ َجَهنََّم ِمْنُكْم َأْمجَِعنيَ   األعراف ]18[ َمْذُءوماً َمْدُحوراً َلَمْن تَِبَعَك ِمنـْ

، یترصد القادمین لیفتنهم المستقیم الصراطَ لقد أخذ الشیطان على نفسه العهد أن یقعد 
وأن  زّین ألتباعه أن السلف خیر من الخلففیُ عنه وُیزّین لهم سبال أخرى لیتبعوها، 

 الماضي خیر من الحاضر، وأن الروایة السلفیة خیر من اآلیة اإللهیة المعاصرة. 

ُهْم  ]39[بِّ ِمبَا َأْغَويـَْتِين ألزَيـَِّننَّ َهلُْم ِيف اَألْرِض َوألْغِويـَنـَُّهْم َأْمجَِعَني قَاَل رَ  ِإالَّ ِعَباَدَك ِمنـْ
 احلجر ]41[قَاَل َهَذا ِصرَاٌط َعَليَّ ُمْسَتِقيٌم  ]40[اْلُمْخَلِصَني 
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فأقاموا الحق والعدل ] هم الذین دخلوا في دین اهللا بإرادتهم، اْلُمْخَلِصینَ ن عباد اهللا [إ
ِإالَّ بین الناس بقناعتهم، ورفضوا عضویة منظومة [اآلبائیة] حتى ال یكونوا من الغاوین [

] هؤالء الذین سیلقي علیهم الشیطان المسئولیة یوم القیامة ویتبرأ َمْن اتََّبَعَك ِمْن اْلَغاِوینَ 
 من شركهم.

اللََّه َوَعدَُكْم َوْعَد احلَْقِّ َوَوَعْدُتُكْم َفَأْخَلْفُتُكْم َوَما   َوقَاَل الشَّْيطَاُن َلمَّا ُقِضَي اَألْمُر ِإنَّ 
َكاَن ِيل َعَلْيُكْم ِمْن ُسْلطَاٍن ِإالَّ َأْن َدَعْوُتُكْم فَاْسَتَجْبُتْم ِيل َفال تـَُلوُموِين َولُوُموا أَنـُْفَسُكْم 

 َكَفْرُت ِمبَا َأْشرَْكُتُموِين ِمْن قـَْبُل ِإنَّ الظَّاِلِمَني َهلُْم َما أَنَا ِمبُْصرِِخُكْم َوَما أَنـُْتْم ِمبُْصرِِخيَّ ِإينِّ 
 إبراهيم ]22[َعَذاٌب أَلِيٌم 

 انظر وتدبر هذا األسر االختیاري الذي یذهب إلیه اإلنسان بإرادته:

 "َوَما َكاَن ِلي َعَلْیُكْم ِمْن ُسْلَطاٍن ِإالَّ َأْن َدَعْوُتُكْم َفاْسَتَجْبُتْم ِلي"

الذي َمّكن الشیطان من توظیف هوى اإلنسان فیما ال یرضي اهللا هو  ،هذا األسر إن
المدخل الشیطاني إلى  ألنهلذلك لم ُیذكر الهوى في القرآن إال جاء مذموما، تعالى، 

 الشرك باهللا تعالى.

 فرقانال ]43[َأرَأَْيَت َمْن اختَََّذ ِإَهلَُه َهَواُه أََفأَْنَت َتُكوُن َعَلْيِه وَِكيالً 

لقد عبد الناس آلهة من دون اهللا، ثمرة اتباعهم الهوى، وعدم تمسكهم بشریعة اهللا 
فانسلخوا من دین اهللا، ملة وشریعة. ولقد ضرب اهللا تعالى المثل لبیان خطورة اتباع 
الهوى على ملة التوحید، وكیف یوظف الشیطان هوى اإلنسان لینسلخ من فطرته 

 .اإلیمانیة ویشرك باهللا تعالى

َها فَأَتْـبَـَعُه الشَّْيطَاُن َفَكاَن ِمْن اْلَغاِويَن  َناُه آيَاتَِنا َفانَسَلَخ ِمنـْ َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبَأ الَِّذي آتـَيـْ
َنا َلَرفـَْعَناُه هِبَا َوَلِكنَُّه َأْخَلَد ِإَىل اَألْرِض َواتـََّبَع َهَواُه َفَمثـَُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب  ]175[ َوَلْو ِشئـْ

بُوا بِآيَاتَِنا فَاْقُصْص  ِإنْ  َحتِْمْل َعَلْيِه يـَْلَهْث أَْو تـَتـْرُْكُه يـَْلَهْث َذِلَك َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّ
 األعراف ]176[اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّروَن 

 إحاطة الجلداإلنسان تحیط بملة التوحید أن دلیل على  "،َفانَسَلَخ ِمْنَها"إن قوله تعالى 
 !!تدریجیا لتحل محلها ملة الكفر منهافإذا ببیئته ُتخرجه  ، یوم والدته،بالبدن
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 ".َفَأْتَبَعُه الشَّْیَطاُن َفَكاَن ِمْن اْلَغاِوینَ "وتدبر قوله تعالى: 

ن الشیطان لم یعرف مدخال إلى قلب المولود، فلما كبر، وبلغ رشده، وبدأ ینسلخ من إ
هللا الختیاره، وإلغواء الوحي الشیطاني. ولو أن اإلنسان فطرته اإلیمانیة بإرادته، تركه ا

أعمل آلیات عمل قلبه، واستجاب لنداء فطرته، لعرف صراط ربه المستقیم ولتمسك 
 بشریعته، ولرفعه اهللا في عّلیین:

 ".َوَلْو ِشْئَنا َلَرَفْعَناُه ِبَها َوَلِكنَُّه َأْخَلَد ِإَلى اَألْرِض َواتََّبَع َهَواهُ "

لد اإلنسان إلى األرض، ثمرة تعطیله آللیات التفكر والتعقل والنظر..، آلیات لقد أخ
 :موضوععمل القلب. هذا هو المحور األساس الذي تدور حوله أفكار هذا ال

 [اآلبائیة] عن طریق تغییب آلیات عمل القلب. فتنةدور الشیطان في تدعیم 

نسان أصبحت تطلب إذا تمكنت من اإلالتي شهوة من شهوات النفس، الهوى إن 
 .الشیطان ووساوِسه، طالما أنها تخضع لسلطان وحكم ادائما مزید

لذلك استحق هذا اإلنسان الذي انسلخ من فطرته اإلیمانیة، ومن شریعة اهللا، واتبع 
 :الالهث هواه، أن یمثله اهللا بالكلب

 "ْتُرْكُه َیْلَهثْ َفَمَثُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإْن َتْحِمْل َعَلْیِه َیْلَهْث َأْو تَ "

فكما أن الكلب في جمیع أحواله یلهث، فالمقلد آلبائه تقلیدا أعمى، یستوي عنده اتباع 
الحق واتباع الباطل، یستوي الدلیل القطعي الثبوت عن اهللا تعالى، والدلیل الظني الثبوت 

 ل القلب!!عمآلیات  تعن رسوله، تستوي عنده اآلیة اإللهیة والروایة البشریة..، لقد توقف

لقد كان على اإلنسان أن یرتفع بنفسه إلى الدرجة التي رفعه اهللا إلیها، أما أن یتدنى 
توظیف الشیطان ف ،إن ذلك ثمرة اتباعه هواه، وتمكن الشیطان منهبها عن هذه الدرجة، ف

 !! لهوى النفس من أكبر المفاسد، ذلك ألنه ُیزّین لإلنسان الباطل فیراه حقا

اإلنسان الباطل حقا، وقد سلبه الشیطان أهم ما یمیزه عن سائر ولماذا ال یرى 
 المخلوقات، وهو نعمة القلب الذي یبصر بآلیات التفكر والتعقل والنظر؟!

هذا اإلنسان الذي آتاه اهللا تعالى الحجج واآلیات فانسلخ منها، هو كل من قبل إن 
سار في طریق آبائه بغیر عضویة منظومة [اآلبائیة] التي ُفرضت علیه فرضا یوم ولد، و 

 تعالى. علم وال هدى من اهللا
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فطرته اإلیمانیة، ودالئل الوحدانیة المنتشرة في كل  اإلنسان الوقت تنادينفس في و 
 ، ولكن دون جدوى:..وتذكره بمیثاق التوحید ،مكان

 ."ِلُمونَ َساَء َمَثًال اْلَقْوُم الَِّذیَن َكذَُّبوا ِبآَیاِتَنا َوَأنُفَسُهْم َكاُنوا َیظْ "

اآلیات التي تحدثت عن میثاق مباشرة أن هذه اآلیات قد سبقتها الالفت للنظر، و 
 :فطرة التوحید

َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبِين آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ُذرِّيـَّتَـُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى أَنُفِسِهْم أََلْسُت ِبَربُِّكْم 
َا  ]172[لُوا يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّا ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلَني َقالُوا بـََلى َشِهْدنَا َأْن تـَُقو  أَْو تـَُقولُوا ِإمنَّ

وََكَذِلَك  ]173[َأْشَرَك آبَاُؤنَا ِمْن قـَْبُل وَُكنَّا ُذرِّيًَّة ِمْن بـَْعِدِهْم أَفـَتـُْهِلُكَنا ِمبَا فـََعَل اْلُمْبِطُلوَن 
 األعراف ]174[ِجُعوَن نـَُفصُِّل اآليَاِت َوَلَعلَُّهْم يـَرْ 

عن القرآني بالحدیث عن میثاق الفطرة، ثم أعقبه بضرب المثل السیاق فلقد بدأ 
 :من هذا السیاق تعالى بعد آیتیناهللا قال تدبر ماذا ثم  .انسالخ اإلنسان من آیات اهللا

 يـَْفَقُهوَن هِبَا َوَهلُْم َأْعُنيٌ ال َوَلَقْد َذرَْأنَا جلََِهنََّم َكِثريًا ِمْن اجلِْنِّ َواِإلنِس َهلُْم قـُُلوٌب ال
يـُْبِصُروَن هِبَا َوَهلُْم آَذاٌن ال َيْسَمُعوَن هِبَا أُْولَِئَك َكاألَنـَْعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ أُْولَِئَك ُهْم 

 األعراف ]179[اْلَغاِفُلوَن 

 فیهااإلنسان أن یقف وقفة یسأل یجب على  هفهل بعد هذا البیان من برهان على أن
نفسه: هل هو من الذین كرمهم اهللا تعالى بآلیات التفكر والتعقل والنظر..، وقام بتفعیلها 

، واتبعوا هواهم فخرجوا من دائرة لها ؟! أم أنه ممن أعطوا ظهورهمبها فرفعه اهللا تعالى
 النوع اإلنساني المكرم، إلى دائرة أحط من دائرة األنعام؟! 

 الشیطانغیر وراء ذلك فمن كان "، اُه آَیاِتَنا َفانَسَلَخ ِمْنَهاالَِّذي آَتْینَ "تدبر قوله تعالى: 
 ؟!وتغییب آلیات عمل القلب

یًَّة ِمْن َبْعِدِهمْ قوله تعالى: "تدبر و  فمن  ،"َأْو تَُقوُلوا ِإنََّما َأْشَرَك آَباُؤَنا ِمْن َقْبُل َوُكنَّا ُذرِّ
 ؟!وتغییب آلیات عمل القلب الشیطانغیر وراء ذلك كان 

َلُهْم ُقُلوٌب ال َیْفَقُهوَن ِبَها َوَلُهْم َأْعُیٌن ال ُیْبِصُروَن ِبَها َوَلُهْم آَذاٌن ال قوله تعالى: "تدبر و 
 ؟!وتغییب آلیات عمل القلب الشیطانغیر وراء ذلك فمن كان "، َیْسَمُعوَن ِبَها
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فس وهوى الن ،صدق التوجه إلى اهللا تعالى یستحیل أن یتحقق باتباع الشیطانإن 
 یستطیعوٕانما باتباع العلم، والفهم الواعي لحقیقة الوحي اإللهي وخصائصه، وهنا 

 اإلنسان أن یواجه تحدیاته بقوة وثبات، فهو ال یتبع إال ما أمره اهللا باتباعه.

، فیسهل على الشیطان إیقاعه متبعةأما إذا تمكن منه الهوى، فإنه یتحول إلى شهوة 
 في الشرك.

ينًا ِممَّْن َأْسَلَم َوْجَهُه لِلَِّه َوُهَو ُحمِْسٌن َواتـََّبَع ِملََّة ِإبـْرَاِهيَم َحِنيفًا َواختَََّذ اللَُّه َوَمْن َأْحَسُن دِ 
 النساء ]125[ِإبـْرَاِهيَم َخِليالً 

"، یكون قد أسلم حق اإلسالم، أما عندما ِملََّة ِإْبَراِهیَم َحِنیفاً فعندما یتبع المسلم " ..نعم
ین آبائه، ویتخلق بأخالقهم بغیر علم، وال إذن من اهللا تعالى، فقد یقع في یرث المسلم د

 الشرك باهللا، وهو یحسب أنه یحسن صنعا، لمجرد أنه یؤدي بعض الشعائر الدینیة!! 

وهذا ما نجده في كثیر من أتباع الطوائف الدینیة، على مّر الرساالت، الذین 
ى لآلباء، فیحلون ویحرمون حسب أهوائهم ینطلقون في تدینهم من منطلق التقلید األعم

 وما یأمرهم به الشیطان الرجیم!!

إنه مع نمو شجرة [اآلبائیة] المذهبیة، التي یتولى رعایتها هوى النفس، ویقوم بإدارة 
 تدریجیا من شجرة التوحید الطیبة شئونها الشیطان الرجیم، یبدأ اإلنسان في االنسالخ

 به الهادیة إلى صراطه المستقیم. الكامنة في فطرته، ومن شریعة ر 

 وفتنة سلطان [اآلبائیة] دون تحذیر؟! ،فهل ترك اهللا عباده إلغواء الشیطان الرجیم

إن من رحمة اهللا تعالى بالناس أن بّین لهم السبیل إلى العبودیة الحقة، التي تحصنهم 
حق وأهله، وأن من من فتنة هذه المنظومة الشیطانیة، وبّین لهم، أن الوالء ال یكون إال لل

 الشیطان ولیا فإنه یضله ویخرجه من ملة التوحید.یتخذ 

ُهَما لَِباَسُهَما  يَا َبِين آَدَم ال يـَْفِتنَـنَُّكْم الشَّْيطَاُن َكَما َأْخرََج أَبـََوْيُكْم ِمْن اْجلَنَِّة يَنزُِع َعنـْ
َحْيُث ال تـََرْونـَُهْم ِإنَّا َجَعْلَنا الشََّياِطَني أَْولَِياَء  ِلُريِيـَُهَما َسْوآهِتَِما ِإنَُّه يـَرَاُكْم ُهَو َوَقِبيُلُه ِمنْ 

 األعراف ]27[لِلَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن 
 .، واتباع الظن والهوىتعالى إن العبودیة الحقة ال تقوم على مخالفة شرع اهللا
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الذي یزین الباطل ألتباعه لیروه ، فتنة الشیطانإن العبودیة الحقة ال تقوم على 
 ، فتدبر:سناح

َها آبَاَءنَا َواللَُّه أََمَرنَا هِبَا ُقْل ِإنَّ اللََّه ال يَْأُمُر بِا ْلَفْحَشاِء َوِإَذا فـََعُلوا فَاِحَشًة َقالُوا َوَجْدنَا َعَليـْ
 األعراف ]28[أَتـَُقولُوَن َعَلى اللَِّه َما ال تـَْعَلُموَن 

هذا هو السبیل و علم والبرهان، على الحجة والتقوم العبودیة الخالصة هللا تعالى إن 
 الهادي إلى صراط اهللا المستقیم. 

 من اتبع سبیال غیر سبیل اهللا، هداه الشیطان إلى عذاب السعیر. ٕان و 

ُكِتَب َعَلْيِه أَنَُّه َمْن   ]3[َوِمْن النَّاِس َمْن ُجيَاِدُل ِيف اللَِّه ِبَغْريِ ِعْلٍم َويـَتَِّبُع ُكلَّ َشْيطَاٍن َمرِيٍد 
 احلج ]4[الَُّه َفأَنَُّه ُيِضلُُّه َويـَْهِديِه ِإَىل َعَذاِب السَِّعِري تـَوَ 

َلَعَنُه اللَُّه َوقَاَل  ]117[ِإْن َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ِإالَّ ِإنَاثًا َوِإْن َيْدُعوَن ِإالَّ َشْيطَانًا َمرِيدًا 
َذنَّ ِمْن ِعَباِدَك َنِصيباً َمْفُروضاً   النساء ]118[َألختَِّ

اللَِّه َوَمْن  ألِضلَّنـَُّهْم َوألَمنـِّيَـنـَُّهْم َوآلُمَرنـَُّهْم فـََليَُبتُِّكنَّ آَذاَن األَنـَْعاِم َوآلُمَرنـَُّهْم فـََليـَُغيـُِّرنَّ َخْلقَ وَ 
 النساء ]119[يـَتَِّخْذ الشَّْيطَاَن َولِيّاً ِمْن ُدوِن اللَِّه فـََقْد َخِسَر ُخْسرَاناً ُمِبيناً 

أُْوَلِئَك َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوال جيَُِدوَن  ]120[نِّيِهْم َوَما يَِعُدُهْم الشَّْيطَاُن ِإالَّ ُغُروراً يَِعُدُهْم َوميَُ 
 النساء ]121[َعنـَْها حمَِيصاً 

 تدبر قوله تعالى:

 ."َوإِْن َیْدُعوَن ِإالَّ َشْیَطانًا َمِریداً وقوله تعالى: "، "َوَیتَِّبُع ُكلَّ َشْیَطاٍن َمِریدٍ "

 :علم أن ثمرة اتباع الفتنة الشیطانیة هيلت

 ".َوَمْن َیتَِّخْذ الشَّْیَطاَن َوِلّیًا ِمْن ُدوِن اللَِّه َفَقْد َخِسَر ُخْسَرانًا ُمِبیناً "

، أو مصادر تشریعیة ما اكل من اتخذ من دون اهللا أولیاء، سواء كانوا أشخاصإن 
غیر الشیطان ولیا، لذلك یخسر  أنزل اهللا بها من سلطان، فإنه في الحقیقة ال یتخذ

 خسرانا مبینا.
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هذه و هم خیر أمة أخرجت للناس، ف، بكل هذا وال یقولن قائل: فما عالقة المسلمین
 اآلیات قد جاءت تتحدث عن المشركین المكذبین، ولیس عن المسلمین المؤمنین؟! 

ا الموروث دون إرادة منهم، ویستمر التمسك بهذ اآلباءاألبناء یرثون ملة أقول: إن 
 . همحتى بعد بلوغهم النكاح واكتمال رشدالدیني 

من سبات التقلید  یستقیظ اإلنسانال هذه المرحلة من العمر عند بلوغ  ،فلماذا
 حق عبادته، األمر الذي یفرض علیهیدرك أن له ربَّا یجب علیه أن یعبده و ، األعمى

 ؟!النظر في تدینه الوراثيأن یعید  ]اآلبائیةـ [مهما كانت هویته الدینیة وتمسكه ب

ما یجب  لذلك كان ها،أساسإن ملة التوحید ال تعرف اإلیمان الوراثي إال إذا قام على 
على اإلنسان فعله هو أن یتأكد من أن إیمانه الوراثي یقوم على ملة التوحید وذلك 
بقناعته الشخصیة القائمة على العلم، وتفعیل آلیات عمل القلب، ولیس بسؤال أتباع 

 مذهبه الذي ولد فیه، وتربى على مائدته!!

ولكن الشیطان الرجیم، لم، ولن، یسمح مطلقا أن یستیقظ األبناء من سباتهم لیهدموا  
هو وجنوده، على تغییب وتعطیل آلیات عمل قلوبهم إلى ما  ،خطته وأهدافه، لذلك یعمل

ون على فترة بلوغ ، وقد نجح فعال في ذلك. فنجد أن معظم الناس یمر ..بعد بلوغ النكاح
النكاح واكتمال رشدهم، مرور الكرام، متمسكین بعضویتهم في منظومة [اآلبائیة] إلى أن 

 یتوفاهم اهللا تعالى!!

  ألیس هذا هو الواقع المشاهد الذي ال یخفي على كل ذي بصیرة؟!

فإذا علمنا أن العهد الذي أخذه الشیطان على نفسه هو إغواء بني آدم أجمعین، وأن 
الذي مفتاحه تغییب آلیات عمل  تعالى، اب الرئیس لهذا اإلغواء هو باب الشرك باهللالب

لیعرف أین هو من  ،صبح على كل إنسان أن یقف وقفة مع نفسهی اإلنسان..، قلب
 : اإلغواء الشیطاني

ُهْم  ]39[َني قَاَل َربِّ ِمبَا َأْغَويـَْتِين ألزَيـَِّننَّ َهلُْم ِيف اَألْرِض َوألْغِويـَنـَُّهْم َأْمجَعِ  ِإالَّ ِعَباَدَك ِمنـْ
ِإنَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم  ]41[قَاَل َهَذا ِصرَاٌط َعَليَّ ُمْسَتِقيٌم  ]40[اْلُمْخَلِصَني 

  احلجر ]42[ُسْلطَاٌن ِإالَّ َمْن اتـَّبَـَعَك ِمْن اْلَغاِويَن 

 ؟!نفسهمن عباد اهللا الُمخَلصین الذي استثناهم الشیطان بأنت هل ف
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 أقمت الدلیل على أنك من عباد اهللا المخلصین؟! هل 

وٕاقامة  ،إنه أول الطریق الذي جاء جمیع الرسل لهدایة الناس إلیه، طریق العلم
 من حزب الشیطان.یسوا لهم البرهان المثبت أن

الشیطان مع بني آدم، لصدهم عن صراط ربهم  قام بهكان الدور الرئیس الذي لقد 
التوحید، لیسهل علیه بعد ذلك صدهم عن اتباع أحكام ة عن فطر  جبهمحالمستقیم، هو 

 الشریعة اإللهیة. 

ولقد كانت خطته لتحقیق ذلك أن یجعلهم یتخذون آلهة یعبدونها من دون اهللا، لتكون 
لهم حاجزًا عن فطرة التوحید، التي فطر اهللا الناس علیها، بدءا بأمة نوح علیه السالم 

سله اهللا إلى الناس، وحتى أمة خاتم النبیین محمد، علیهم جمیعا باعتباره أول رسول یر 
 أفضل السالم. 

َنا ِإَىل ِإبـْرَاِهيَم َوإِ  َنا ِإَىل نُوٍح َوالنَِّبيَِّني ِمْن بـَْعِدِه َوأَْوَحيـْ َنا إِلَْيَك َكَما أَْوَحيـْ ْمسَاِعيَل ِإنَّا أَْوَحيـْ
َنا َداُووَد َوِإْسَحَق َويـَْعُقوَب َواَألْسَباِط َوِعيَسى  َوأَيُّوَب َويُوُنَس َوَهاُروَن َوُسَلْيَماَن َوآتـَيـْ

 النساء ]163[َزبُوراً 

الشیطان لصد الناس عن ملة التوحید، وتزیین الشرك  قام بهبدأ ببیان الدور الذي أوس
 قاعدة ینطلق منها.  ..،آبائهم عاطفة األبناء، وتقدیسهم لتراثفي قلوبهم، متخذا 

، بعد في صد الناس عن شریعة ربهمالشیطان  قام بهالذي  دورالیان ثم نتبع ذلك بب
وتعطیلهم  ،السلفي آبائهماألبناء بفقه فتنة یساعده في ذلك أن صدهم عن ملة التوحید، 

 وتحدیات عصور مضت!!بفكر وتحدیاته، ، فعاشوا حاضرهم عمل قلوبهم..آللیات 
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 صد عن ملة التوحیدالاآلبائیة و 

فتن الشیطانیة أن یضل الناس طریق ربهم وهم یحسبون أنهم یحسنون إن من أعظم ال
صنعا. لقد زّین الشیطان للناس الكفر والشرك والباطل والظلم..، لیفعلوه باسم الحق 

  في إطار منظومة "التزیین الشیطانیة". وذلكوالعدل، وباسم سنن األنبیاء، 

وذلك بفضل  ،تهم الیومیةلقد عبد قوم نوح أشیاء هي في األصل من متطلبات حیا
 لیظل الشرك دوما في قلوبهم ومع حركة حیاتهم، ساعة بساعة. التزیین الشیطاني، 

َوَقْد  ]23[َوَقالُوا ال َتَذُرنَّ آِهلََتُكْم َوال َتَذُرنَّ َوّدًا َوال ُسَواعًا َوال يـَُغوَث َويـَُعوَق َوَنْسرًا 
 نوح ]24[ِإالَّ َضالالً  َأَضلُّوا َكِثرياً َوال َتزِْد الظَّاِلِمنيَ 

 قام بهفتعالوا نتعرف على هذه األلهة التي ُتعبد من دون اهللا، بفضل الدور الذي 
 الشیطان في تغییب آلیات عمل القلب:

صنم یرمز لكل المشاعر القلبیة الحمیمة الودودة التي ُتوجه لخدمة المخطط  َود:
 الشیطاني.

الشاذة والمحرمة، سواء كانت خارج العالقة  : صنم یرمز لكل العالقات الجنسیةُسواع
 الزوجیة أو داخلها. 

صنم یرمز لكل مشاعر االستغاثة التي توجه لغیر اهللا طلبا للعون أو لمنفعة  َیغوث:
 أو لكشف ضر أو دفع سوء. 

 صنم یرمز لكل ما ُینفق، أو ُیتقرب به لغیر اهللا، وللصد عن سبیله. َیعوق:

 یرفع، أو مصدر تشریعي ُیّتبع، دون إذن من اهللا.صنم یرمز لكل شعار  َنسر:

 وهناك إله آخر كان یعبد من دون اهللا في عصر إلیاس، علیه السالم، وهو "بعل":

أََتْدُعوَن بـَْعالً  ]124[ِإْذ قَاَل ِلَقْوِمِه َأال تـَتـَُّقوَن  ]123[َوِإنَّ ِإْلَياَس َلِمْن اْلُمْرَسِلَني 
 الصافات ]126[اللََّه َربَُّكْم َوَربَّ آبَاِئُكْم اَألوَِّلَني  ]125[ِلِقَني َوَتَذُروَن َأْحَسَن اْخلَا

 : صنم یرمز لكل من اعتقد أن بیده األسباب والمسببات.والَبعل
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فإذا ذهبنا إلى عصر الرسالة الخاتمة، وجدنا أن الشیطان قد أضاف إلى هذه اآللهة 
 آلهة أخرى: ةثالث

 ]21[أََلُكْم الذََّكُر َوَلُه األُنَثى  ]20[َوَمَناَة الثَّالَِثَة اُألْخَرى  ]19[ْلُعزَّى أَفـََرأَيـُْتْم الالََّت َوا
ِإْن ِهَي ِإالَّ َأْمسَاٌء َمسَّْيُتُموَها أَنـُْتْم َوآبَاؤُُكْم َما أَنَزَل اللَُّه هِبَا  ]22[تِْلَك ِإذًا ِقْسَمٌة ِضيَزى 

ْم اْهلَُدى  ِمْن ُسْلطَاٍن ِإْن يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ  الظَّنَّ َوَما تـَْهَوى األَنـُْفُس َوَلَقْد َجاَءُهْم ِمْن َرهبِِّ
 النجم ]23[

 صنم یرمز لكل قوة تعبد من دون اهللا تعالى. الالت:

 صنم یرمز لكل حاشیة ُتعضد وُتساند وُتزكي الالت. الُعزى:

 وأرزاقهم.صنم یرمز لكل من أوهم الناس أن بیده أقدارهم وموتهم وحیاتهم  مناة:

وكانت فانظر إلى هذه اآللهة، التي كانت ُتْصنع لها رموز من حجر أو خشب..، 
َیعُكف على عبادتها األبناء، اتباعا لآلباء، دون وعي أو من مقدسات منظومة [اآلبائیة]، 

 تعالى. علم أو برهان من اهللا

فتأمل كیف .، اهللا تعالى وحده خالق كل شيء، وبیده مقالید السماوات واألرض.إن 
أن یجعل األبناء یتمسكون بملة الشرك التي و  ،استطاع الشیطان أن یحقق أهدافه بنجاح

 تعالى:وفي هذا السیاق، تدبر قول اهللا كان علیها اآلباء!! 

 يوسف ]106[َوَما يـُْؤِمُن َأْكثـَُرُهْم بِاللَِّه ِإالَّ َوُهْم ُمْشرُِكوَن 

وكانت من  ،انت غارقة وقومها في الشركاهللا المثل بملكة سبأ، التي كولقد ضرب 
 األعضاء المؤسسین لحزب الشیطان، وقد كشف "هدهد" سلیمان عن ذلك بقوله:

ُهْم  َوَجْدتـَُها َوقـَْوَمَها َيْسُجُدوَن لِلشَّْمِس ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَزيََّن َهلُْم الشَّْيطَاُن َأْعَماَهلُْم َفَصدَّ
 النمل ]24[ُدوَن َعْن السَِّبيِل فـَُهْم ال يـَْهتَ 

لقد نشأت ملكة سبأ في بیئة كافرة، وتمسكت بعضویتها في حزب الشیطان، فكان 
 ذلك سببا في صدها عن سبیل اهللا:

َها َما َكاَنْت تـَْعُبُد ِمْن ُدوِن اللَِّه ِإنـََّها َكاَنْت ِمْن قـَْوٍم َكاِفرِيَن   النمل ]43[َوَصدَّ
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ا، وقامت بتفعیل آلیات عمل قلبها عرفت عندما رفعت الغشاوة عن بصیرته ولكنها
 الحق، فاستغفرت ربها وأسلمت هللا تعالى. 

َها قَاَل ِإنَُّه َصرٌْح ُممَرَّدٌ   ِقيَل َهلَا اْدُخِلي الصَّرَْح فـََلمَّا رَأَْتُه َحِسَبْتُه جلًَُّة وََكَشَفْت َعْن َساقـَيـْ
 ]44[َوَأْسَلْمُت َمَع ُسَلْيَماَن لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمَني ِمْن قـََوارِيَر َقاَلْت َربِّ ِإينِّ ظََلْمُت نـَْفِسي 

 النمل

. لقد حصلت ملكة سبأ حریة ال تتحقق إال بإرادة اإلنسان وبمجهوده الشخصيإن ال
وأسلمت مع سلیمان هللا رب  ،على حریتها یوم أن انتزعت نفسها من أسر [اآلبائیة]

  العالمین.

ال یریدون انتزاع أنفسهم منها وهي التي  ،آلبائیة]معظم الناس الیوم أسرى هذه [او 
كانت سببا فیما أصابهم من تخلف وتخاصم وانحراف عن صراط ربهم المستقیم. لقد 

سلطان وسكرة [اآلبائیة] وهم یظنون أنهم على الهدى، لذلك ال یقبلون الخروج من  فواألِ 
 سكرتهم. 

عضاء منظومة [اآلبائیة] فاعلیة لقد نجح الشیطان في مهمته، وحقق أهدافه، وأفقد أ
 آلیات عمل قلوبهم، فجاء تدینهم الوراثي اتباعا أعمى، حسب ما أْلَفْوا علیه آباءهم.

َنا َعَلْيِه آبَاَءنَا أََوَلْو َكاَن  آبَاُؤُهْم ال َوِإَذا ِقيَل َهلُْم اتَِّبُعوا َما أَنَزَل اللَُّه َقالُوا َبْل نـَتَِّبُع َما أَْلَفيـْ
 البقرة ]170[وَن َشْيئاً َوال يـَْهَتُدوَن يـَْعِقلُ 

نعم، إنهم ال یستطیعون إقامة الحجة والبرهان اإللهي على أن تدینهم الوراثي حق 
ال َیْعِقُلوَن أي أنهم منقادون ال یعلمون إلى أین هم ذاهبون، ألنهم " "َبْل َنتَِّبعُ لذلك قالوا: "

  تعالى بعده بقوله: "، وهذا ما بینه اهللاَشْیئًا َوال َیْهَتُدونَ 

َوَمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا َكَمَثِل الَِّذي يـَْنِعُق ِمبَا ال َيْسَمُع ِإالَّ ُدَعاًء َوِنَداًء ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي فـَُهْم 
 البقرة ]171[ال يـَْعِقُلوَن 

وا َحْسبـَُنا َما َوَجْدنَا َعَلْيِه آبَاَءنَا َوِإَذا ِقيَل َهلُْم تـََعاَلْوا ِإَىل َما أَنَزَل اللَُّه َوِإَىل الرَُّسوِل َقالُ 
 املائدة ]104[أََوَلْو َكاَن آبَاُؤُهْم ال يـَْعَلُموَن َشْيئاً َوال يـَْهَتُدوَن 
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َوال  ،..ال َیْعَلُمونَ  ،..ال َیْعِقُلونَ فهم  ،..ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْميٌ  هذه هي فتنة [اآلبائیة]: ..نعم
 !!َیْهَتُدونَ 

یات، یعلم علم الیقین، أن الدور الرئیس الذي یقوم به الشیطان المتدبر لهذه اآلإن 
في فتنة [اآلبائیة] هو تغییب وتعطیل آلیات عمل القلب، لیقلد األبناء آباءهم تقلیدا 

إنهم یفعلون كما فعل اآلباء، ولیسوا على استعداد أن یغیروا ما بأنفسهم، فما هم أعمى!! 
 ".ا َما َوَجْدَنا َعَلْیِه آَباَءَناَحْسُبنَ "، لذلك قالوا: علیه یكفیهم

لقد أخذ الشیطان العهد على نفسه أن یغوي الناس أجمعین، إال عباد اهللا الصالحین 
 وتركه اهللا یقوم بهذه المهمة، وحذر الناس منه. 

ُهَما لَِباَسُهَما يَا َبِين آَدَم ال يـَْفِتنَـنَُّكْم الشَّْيطَاُن َكَما َأْخرََج أَبـََوْيُكْم ِمْن اْجلَنَِّة يَنِز  ُع َعنـْ
لَِياَء ِلُريِيـَُهَما َسْوآهِتَِما ِإنَُّه يـَرَاُكْم ُهَو َوَقِبيُلُه ِمْن َحْيُث ال تـََرْونـَُهْم ِإنَّا َجَعْلَنا الشََّياِطَني أَوْ 

 األعراف ]27[لِلَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن 
ك باهللا تعالى، وٕانما ولم یكتف الشیطان بإفساد ملة التوحید في قلوب أتباعه، بالشر 

وباسم سنن أفسد علیهم أیضا شریعتهم، فجعلهم یفعلون الفواحش باسم "الشریعة اإللهیة"، 
 األنبیاء!!

َها آبَاَءنَا َواللَُّه أََمَرنَا هِبَا ُقْل ِإنَّ اللََّه ال يَْأُمُر بِا ْلَفْحَشاِء َوِإَذا فـََعُلوا فَاِحَشًة َقالُوا َوَجْدنَا َعَليـْ
 األعراف ]28[ولُوَن َعَلى اللَِّه َما ال تـَْعَلُموَن أَتـَقُ 

تدبر: "َقاُلوا َوَجْدَنا َعَلْیَها آَباَءَنا"، لتعلم أن األبناء یصعب علیهم اتهام اآلباء 
 بالضالل، مهما كانت طبیعة ما ورثوه عنهم، وتوجهوا بعبادتهم إلیه.

اهللا تعالى، وتوریث األبناء لقد وصل اإلغواء الشیطاني إلى درجة افتراء الكذب على و 
 على أنه الدین اإللهي واجب االتباع، فأوقعهم في معصیتین: ،ما حمله اآلباء من باطل

َوإَِذا َفَعُلوا األولى: اتباعهم المعارف والتصرفات الباطلة، فیما یتعلق بالشریعة: "
 ".َفاِحَشًة َقاُلوا َوَجْدَنا َعَلْیَها آَباَءَنا

ة التوحید، فجعلهم الشیطان ینسبون إلى اهللا تعالى تشریعات ما الثانیة: تتعلق بمل
 ".َواللَُّه َأَمَرَنا ِبَهاأنزل بها من سلطان: "
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"، وأن میراث اآلباء قائم ال َیْأُمُر ِباْلَفْحَشاءِ إذن فكیف یعرف األبناء أن اهللا تعالى "
 "؟! اللَِّه َما ال َتْعَلُمونَ  تَُقوُلوَن َعَلىعلى هوى، وعلى افتراء الكذب على اهللا تعالى: "أ

یستحیل أن یقف األبناء على ذلك إال إذا قاموا بتفعیل آلیات عمل قلوبهم، فتعقلوا 
وتفكروا ونظروا في هذا المیراث نظرة دراسة وتحلیل، مقارنة برسالة اهللا، وما أمرهم به 

 من دین إلهي.

یة، التي لم یسلم من الوقوع إن افتراء الكذب على اهللا تعالى من أخطر الفتن الشیطان
في شراكها كثیر من أتباع الرسل!! لذلك لم یهتم القرآن بالرد على الشق األول من اآلیة 

واهتم بالشق الثاني األخطر، وهو ، وهو: "َوإَِذا َفَعُلوا َفاِحَشًة َقاُلوا َوَجْدَنا َعَلْیَها آَباَءَنا"
 قولهم: "َواللَُّه َأَمَرَنا ِبَها"!!

أن قولهم: "َواللَُّه َأَمَرَنا ِبَها" لم یكن قائما على حجة وال على برهان من اهللا  وال شك
تعالى، فهو كذب ومحض افتراء، فمعظم أعضاء منظومة [اآلبائیة] بمختلف توجهاتهم 
 المذهبیة یقولون مثل قولهم وینسبون إلى اهللا مصادر تشریعیة ما أنزل بها من سلطان!! 

"، لبیان أن اهللا تعالى ال ُقْل ِإنَّ اللََّه ال َیْأُمُر ِباْلَفْحَشاءِ ي الحاسم: "لذلك جاء الرد اإلله
یقبل اإلیمان الوراثي إال إذا قام على دلیل قطعي الثبوت عن اهللا عز وجل، وٕاال كان 

 ". َأتَُقوُلوَن َعَلى اللَِّه َما ال َتْعَلُمونَ صاحبه من الذین توعدهم اهللا تعالى بقوله: "

عقل أن هذا اإلله المتصف بصفات الكمال المطلق، والذي له وحده األسماء فهل ی
 بغیربالخرافات والمتناقضات، أو بالظلم، أو بقتل نفس الحسنى، یأمر بالفحشاء، أو 

حق، أو یفوض رسوله في التشریع ثم ال یحفظ موضوع هذا التفویض، حتى ال یختلف 
 یصح؟! الناس..، ویتقاتلون حول ما صح منه وما لم 

يَن َكَما  ُقْل أََمَر َريبِّ بِاْلِقْسِط َوأَِقيُموا ُوُجوَهُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َواْدُعوُه ُخمِْلِصَني لَُه الدِّ
َفرِيقًا َهَدى َوَفرِيقًا َحقَّ َعَلْيِهْم الضَّالَلُة ِإنـَُّهْم اختََُّذوا الشََّياِطَني  ]29[َبَدَأُكْم تـَُعوُدوَن 

 األعراف ]30[ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَحيَْسُبوَن أَنـَُّهْم ُمْهَتُدوَن أَْولَِياَء 

  :تدبر قول اهللا تعالى مبینا ثمرة اتباع اآلباء بغیر علم

 "ِإنَُّهْم اتََّخُذوا الشََّیاِطیَن َأْوِلَیاَء ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَیْحَسُبوَن َأنَُّهْم ُمْهَتُدونَ "
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 "، والذي یبینه قوله تعالى:َیْحَسُبوَن َأنَُّهْم ُمْهَتُدونَ وَ تدبر مرة ثانیة قوله تعالى: "

نـَْيا َوُهْم  ]103[ُقْل َهْل نـَُنبُِّئُكْم بِاَألْخَسرِيَن أَْعَماًال  الَِّذيَن َضلَّ َسْعيـُُهْم ِيف اْحلََياِة الدُّ
ْم َوِلَقائِِه َفَحِبَطْت أُولَِئَك الَِّذيَن َكَفُروا بِ  ]104[َحيَْسُبوَن أَنـَُّهْم ُحيِْسُنوَن ُصْنعًا  آيَاِت َرهبِِّ

َذِلَك َجزَاُؤُهْم َجَهنَُّم ِمبَا َكَفُروا َواختََُّذوا  ]105[َأْعَماُهلُْم َفال نُِقيُم َهلُْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوْزنًا 
 الكهف ]106[آيَاِيت َوُرُسِلي ُهُزواً 

 ".ُنوَن ُصْنعاً َوُهْم َیْحَسُبوَن َأنَُّهْم ُیْحسِ تدبر قوله تعالى: "

هكذا یواجه أهل الباطل أهل الحق، یثیرون حولهم الشبهات، مستغلین مشاعر الناس 
یحسنون صنعا!! ومن ذلك وعواطفهم الدینیة تجاه تراثهم، وتجاه آبائهم، ویحسبون أنهم 

 قولهم:

َوَجْدنَا َعَلْيِه آبَاَءنَا أََوَلْو َكاَن الشَّْيطَاُن َوِإَذا ِقيَل َهلُْم اتَِّبُعوا َما أَنَزَل اللَُّه َقالُوا َبْل نـَتَِّبُع َما 
 لقمان ]21[َيْدُعوُهْم ِإَىل َعَذاِب السَِّعِري 

 وقولهم:

ُن َقالُوا َأِجْئتَـَنا لِتَـْلِفتَـَنا َعمَّا َوَجْدنَا َعَلْيِه آبَاَءنَا َوَتُكوَن َلُكَما اْلِكْربِيَاُء ِيف اَألْرِض َوَما حنَْ 
 يونس ]78[ِمِنَني َلُكَما ِمبُؤْ 

َأِجْئتََنا ِلَتْلِفتََنا َعمَّا َوَجْدَنا " ، بعد قولهم:"َوَتُكوَن َلُكَما اْلِكْبِرَیاُء ِفي اَألْرضِ " تدبر قولهم:
 ".َوَجْدَنا َعَلْیهِ "قولهم  ، والحظ"َعَلْیِه آَباَءَنا

 لتعبیراوٕان  .له مالزمتهمهذا الدین من قلوبهم، و  تمكنحرف "على" یبین مدى إن 
 كما قال تعالى: یبین مدى تشرب قلوب األبناء دین اآلباء، "َوَجْدَنا"فعل ب

 األنبياء ]53[َقالُوا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َهلَا َعاِبِديَن 

اتباعهم، وتجعلهم صحة إن مكانة [اآلباء] في قلوب [األبناء] تمنعهم من الشك في 
فهل بعد ذلك من دلیل على نجاح ، بدعوى أن اهللا تعالى أمر بهایفعلون الفواحش 

  ؟!بین الناس الشیطان في تنفیذ خطته، ورواج سلعته وتزیینه لها
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شركهم وٕافسادهم في  یسوِّغ لهملقد قبلوا أن یكون الوحي الشیطاني مصدرا تشریعیا، 
 ".َوَیْحَسُبوَن َأنَُّهْم ُمْهَتُدونَ األرض وارتكابهم الفواحش، وُیزّین لهم ذلك في قلوبهم: "

لهم الحرام، وحرم علیهم الحالل، ثم جعلهم یفعلون كل ما هو الشیطان لقد أحل 
 مستفحش ومستقبح باسم الشریعة اإللهیة!! 

يَا أَيـَُّها النَّاُس ُكُلوا ِممَّا ِيف اَألْرِض َحالًال طَيِّبًا َوال تـَتَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن ِإنَُّه َلُكْم 
َا يَْأُمرُُكْم بِالسُّوِء َواْلَفْحَشاِء َوَأْن تـَُقولُوا َعَلى اللَِّه َما ال تـَْعَلُموَن إِ  ]168[َعُدوٌّ ُمِبٌني  منَّ

 البقرة ]169[
لقد جعل الشیطان وحیه ندا هللا تعالى، لصرف الناس عن التوحید الخالص وحرمانهم 

 مقلوبهم، لیسهل علیه قیادته تغییب آلیات عملالهدایة، بعد أن نجح في من نعمة 
، ساعده على ذلك أئمة الضالل الذین استطاع الشیطان أن یوظفهم وفتنتهم وٕاغوائهم

یقوموا هم ویسلموها لهم ل عمل قلوبهم،آلیات تفعیل لحسابه، لیحّرموا على أتباعهم 
 بإدارتها نیابة عنهم!!

إن الذین ینسبون إلى اهللا مصادر تشریعیة دون إذن من اهللا تعالى [ولیس فقط 
إذا قیل لهم اتبعوا ما أنزل اهللا، قالوا الء هم أنصار حزب الشیطان، الذین رسوله] هؤ 

  ال یمكن أن یجمعوا على ضاللة!! نحسبنا ما أحله وحرمه آباؤنا، فهم سلفنا الذی

  لذلك قال تعالى بعدها:

َنا َعَلْيِه آبَاَءنَا أََوَلْو َكاَن آبَاُؤُهْم ال َوِإَذا ِقيَل َهلُْم اتَِّبُعوا َما أَنَزَل اللَُّه َقالُوا َبْل نـَتَِّبُع َما أَْلَفيْـ 
 البقرة ]170[يـَْعِقُلوَن َشْيئاً َوال يـَْهَتُدوَن 

 : هاالعالقة بین، وحاول أن تقف على اآلیاتهذه تدبر 

 " َیْهَتُدونَ َأَوَلْو َكاَن آَباُؤُهْم ال َیْعِقُلوَن َشْیئًا َوال": َبْل َنتَِّبُع َما َأْلَفْیَنا َعَلْیِه آَباَءَنا

 "َأَوَلْو َكاَن آَباُؤُهْم ال َیْعَلُموَن َشْیئًا َوال َیْهَتُدونَ ": َحْسُبَنا َما َوَجْدَنا َعَلْیِه آَباَءَنا

 "السَِّعیرِ  َعَذابِ َأَوَلْو َكاَن الشَّْیَطاُن َیْدُعوُهْم ِإَلى ": َبْل َنتَِّبُع َما َوَجْدَنا َعَلْیِه آَباَءَنا

ثمرة من ثمرات اتباع اإلغواء الشیطاني  تعالى، اء بغیر هدى من اهللاإن اتباع اآلب
 ، والهادي إلى عذاب السعیر!! ..تغییب آلیات التفكر والتعقل والنظرعلى القائم 
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ال و ، ون، وال یهتدونال یعقل ه:أعضاء أن يالشیطاناإلغواء حزب من سمات إن 
لقد ُغّیبت آلیات . ى الحجة والبرهانال یقبلون الحوار العلمي القائم عل هم!! إنونیعلم

 عمل قلوبهم، فعلى أي أساس سیقبلون الحجة والبرهان؟! 

دائرة التخاصم والعنف والتهدید لیضعهم في  ،الشیطانهو ذلك وٕان الذي یدفعهم إلى 
 :وهذا ما فعلوه مع األنبیاء والرسل والوعید

قـُْلَنا يَا نَاُر ُكوِين بـَْردًا َوَسالمًا َعَلى  ]68[ْم فَاِعِلَني َقالُوا َحرُِّقوُه َوانُصُروا آِهلََتُكْم ِإْن ُكنتُ 
 األنبياء ]70[َوَأرَاُدوا بِِه َكْيداً َفَجَعْلَناُهْم اَألْخَسرِيَن  ]69[ِإبـْرَاِهيَم 

 يس ]18[َعَذاٌب أَلِيٌم َقالُوا ِإنَّا َتطَيـَّْرنَا ِبُكْم لَِئْن َملْ تَنتَـُهوا لَنَـْرُمجَنَُّكْم َولََيَمسَّنَُّكْم ِمنَّا 

إننا أمام قضیة في منتهى الخطورة على ملة التوحید، قضیة یلعب فیه الشیطان دورًا 
وهم  ،وهم األبناء المقلدون ومتبوع ،خطیرا في مسألة االتباع. فالناس ینقسمون إلى تابع

ه، المتبوع في كل شيء فیأتمر بأمر  أسیر، ومهمة الشیطان أن یجعل التابع ..أئمتهم
 ویقتدي بسیرته، وبأقواله وأفعاله، دون علم وال هدى من اهللا تعالى!!

لذلك كان فرض عین على كل إنسان أن یتحقق بنفسه من أن اتباعه ألئمته ولتراثهم 
الدیني هو عین االتباع الذي أمر اهللا به، وأقامه رسوله في حیاته..، ذلك أن حساب 

 إال إذا كان في إطار االتباع الحق. اآلخرة ال یعرف لإلیمان الوراثي وزنا، 

الشیطان الرجیم في  یقوم بهفتدبر هذه اآلیات لتقف على هذا الدور الخطیر الذي 
 مسألة االتباع:

 ]166[ِإْذ تـَبَـرََّأ الَِّذيَن اتُِّبُعوا ِمْن الَِّذيَن اتـَّبَـُعوا َورَأَْوا اْلَعَذاَب َوتـََقطََّعْت هِبِْم اَألْسَباُب 
ُهْم َكَما تـَبَـرَُّءوا ِمنَّا َكَذِلَك يُرِيِهْم اللَُّه َأْعَماهلَُ َوقَاَل الَّ  ْم ِذيَن اتـَّبَـُعوا َلْو َأنَّ لََنا َكرًَّة فـََنَتبَـرََّأ ِمنـْ

 البقرة ]167[َحَسرَاٍت َعَلْيِهْم َوَما ُهْم ِخبَارِِجَني ِمْن النَّاِر 

بدوهم من دون اهللا، ثم یوم القیامة ناس لیعال ضللوا الذین هم :"الَِّذیَن اتُِّبُعواإن "
القیامة الحسرة والخزي  یومفهم الذین ستصیبهم  ":الَِّذیَن اتََّبُعوا"أما  منهم. یتبرءون

 لیعلنوا براءتهم من هذه المنظومة [اآلبائیة]!!  الدنیا إلىویتمنون أن یعودوا 

  ]66[تَـَنا َأَطْعَنا اللََّه َوَأَطْعَنا الرَُّسوَل يـَْوَم تـَُقلَُّب ُوُجوُهُهْم ِيف النَّاِر يـَُقولُوَن يَا لَيْ 
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َربـََّنا آهِتِْم ِضْعَفْنيِ ِمْن  ]67[َوَقالُوا َربـََّنا ِإنَّا َأَطْعَنا َساَدتـََنا وَُكبَـرَاَءنَا َفَأَضلُّونَا السَِّبيَل 
ُهْم َلْعناً َكِبرياً   األحزاب ]68[اْلَعَذاِب َواْلَعنـْ

أن التابعین [األبناء] والمتبوعین [اآلباء] مصیرهم واحد في لقد علم الشیطان الرجیم 
اآلخرة، فإن كانوا مؤمنین دخلوا الجنة، وٕان كانوا كافرین دخلوا جهنم، فوضع خطته على 

 أساس صد التابع والمتبوع عن الحق، لیكون مصیرهم جمیعا النار. 

لقیاسي في صد ولقد كان فرعون في مقدمة أولیاء الشیطان الذین ضربوا الرقم ا
 الناس عن اتباع الحق: 

ِإَىل ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه َفاتـَّبَـُعوا أَْمَر ِفْرَعْوَن َوَما  ]96[َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسى ِبآيَاتَِنا َوُسْلطَاٍن ُمِبٍني 
اَر َوبِْئَس اْلِوْرُد اْلَمْوُروُد يـَْقُدُم قـَْوَمُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َفَأْوَرَدُهْم النَّ  ]97[أَْمُر ِفْرَعْوَن ِبَرِشيٍد 

 هود ]99[َوأُْتِبُعوا ِيف َهِذِه َلْعَنًة َويـَْوَم اْلِقَياَمِة بِْئَس الرِّْفُد اْلَمْرُفوُد  ]98[

وكثیر هم األئمة، أعضاء الحزب الشیطاني، الذین یدعون إلى النار، على مّر 
 العصور. 

َوأَتْـبَـْعَناُهْم ِيف َهِذِه  ]41[النَّاِر َويـَْوَم اْلِقَياَمِة ال يُنَصُروَن َوَجَعْلَناُهْم أَِئمًَّة َيْدُعوَن ِإَىل 
نـَْيا َلْعَنًة َويـَْوَم اْلِقَياَمِة ُهْم ِمْن اْلَمْقُبوِحَني   القصص ]42[الدُّ

م یقو لتقف على خطورة الدور الذي ، "َوَأْتَبْعَناُهْم ِفي َهِذِه الدُّْنَیا َلْعَنةً تدبر قوله تعالى: "
الشیطان في هذه المنظومة [اآلبائیة]، وأنه یرتبط ارتباطًا وثیقا بصد الناس عن دینهم  به

 ال"!!َوَقاُلوا َربََّنا ِإنَّا َأَطْعَنا َساَدتََنا َوُكَبَراَءَنا َفَأَضلُّوَنا السَِّبیالحق: "

  وهو ُیوّدع هذه الدنیا؟!التقلیدي فهل نفع الفرعون إیمانه 

 في سورة یونس:تدبر قوله تعالى 

ْلَغَرُق َوَجاَوْزنَا بَِبِين ِإْسرَائِيَل اْلَبْحَر فَأَتْـبَـَعُهْم ِفْرَعْوُن َوُجُنوُدُه بـَْغيًا َوَعْدوًا َحىتَّ ِإَذا أَْدرََكُه ا
 ]90[قَاَل آَمْنُت أَنَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ الَِّذي آَمَنْت ِبِه بـَُنو ِإْسرَائِيَل َوأَنَا ِمْن اْلُمْسِلِمَني 

لقد قهرت سكرات الموت فرعون، وتبین أن الغلبة كانت للحق الذي كان علیه 
 .ولكن من باب غیر شرعي ،موسى، علیه السالم، فقرر أن یدخل في اإلسالم مسرعا
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َلَعلِّي َأْعَمُل َصاِحلًا ِفيَما تـَرَْكُت   ]99[َحىتَّ ِإَذا َجاَء َأَحَدُهْم اْلَمْوُت قَاَل َربِّ اْرِجُعوِن 
َعثُوَن كَ   املؤمنون ]100[الَّ ِإنـََّها َكِلَمٌة ُهَو قَائُِلَها َوِمْن َورَائِِهْم بـَْرزٌَخ ِإَىل يـَْوِم يـُبـْ

فیرید أن یؤمن إال عند سكرة الموت،  ،لحقااإلنسان ال یرى الكبرى، أ المصیبة هاإن
 !!وقد كان معرضا عنه فترة حیاته..، ولكن هیهاتویستغفر ربه، 

فَاْليَـْوَم نـَُنجِّيَك بَِبَدِنَك لَِتُكوَن ِلَمْن  ]91[َصْيَت قـَْبُل وَُكْنَت ِمْن اْلُمْفِسِديَن َوَقْد عَ  آلنآ
 يونس ]92[َخْلَفَك آيًَة َوِإنَّ َكِثرياً ِمْن النَّاِس َعْن آيَاتَِنا َلَغاِفُلوَن 

 عقلهل یف، وقت حصول الموتإن اإلیمان، والتوبة من المعاصي..، ال ینفع المرء 
 وأغلق باب العمل؟! ،قبل اهللا عذرا، والنفس تفارق الجسد، بعد أن طویت الصحفأن ی

َا التـَّْوبَُة َعَلى اللَِّه لِلَِّذيَن يـَْعَمُلوَن السُّوَء ِجبََهاَلٍة ُمثَّ يـَُتوبُوَن ِمْن َقرِيٍب َفأُْولَِئَك يـَتُ  وُب ِإمنَّ
  ]17[ماً اللَُّه َعَلْيِهْم وََكاَن اللَُّه َعِليماً َحِكي

إن الذین ضلوا صراط ربهم المستقیم، وهم یعملون السوء..، ثم یندمون، ویتوبون 
 ویقلعون عن ذنوبهم، قبل أن یتبین لهم الموت، فهؤالء یتوب اهللا علیهم.

إن التوبة عودة إلى الحیاة الطاهرة المستقیمة، وٕالى عمل الصالحات، وتغییر ما 
الموت، وُأغلق باب التوبة  م، بعد أن جاءهونتوبی نبالنفس إلى األحسن..، أما الذی

 .مال توبة لههؤالء ف

َولَْيَسْت التـَّْوبَُة لِلَِّذيَن يـَْعَمُلوَن السَّيَِّئاِت َحىتَّ ِإَذا َحَضَر َأَحَدُهْم اْلَمْوُت قَاَل ِإينِّ تـُْبُت 
 النساء ]18[َهلُْم َعَذاباً أَلِيماً  اآلَن َوال الَِّذيَن َميُوتُوَن َوُهْم ُكفَّاٌر أُْولَِئَك أَْعَتْدنَا
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 إللهیةاشریعة الصد عن الاآلبائیة و 

إن من أخطر فتن [اآلبائیة] أن یصل الشیطان بهوى اإلنسان، بعد أن صده عن ملة 
التوحید، وتغییب آلیات عمل قلبه..، أن یصل به إلى أن یحل ویحرم، ویرتكب الفواحش 

فسد معه آلیات تة من اهللا تعالى، فعندما یفسد القلب ویأتیها جهارا دون حیاء أو خشی
 عمله. وسنضرب بعض األمثلة على ذلك:

 ـ فتنة قوم لوط1

لقد استطاع هذا الشیطان الرجیم أن یجعل أمة بأكملها تفعل فاحشة لم یسبقها فیها 
  إتیان الرجال شهوة من دون النساء!!أحد من العالمین وهي فاحشة 

یأمرهم بتقوى اهللا أن یرسل اهللا تعالى إلى هذه األمة رسوال،  لذلك كان من الضروري
 واالنتهاء عن فعل هذه الفاحشة. 

  إنه رسول اهللا لوط، علیه السالم.

لقد أقام اهللا تعالى هذا الوجود البشري على نظام الزوجیة، ولوال التقاء ماء الرجل 
اوج والتناسل بین البشر هي التي بماء المرأة ما قام لهذا الوجود البشري قائمة، فسنة التز 

 حافظت على بقاء النوع البشري. 

امتنع الناس عن النكاح، ورغبوا عن النساء  ،من العصورما فلنفترض أنه في عصر 
وكان المجال لتفریغ شهواتهم هو إتیان الرجال، فكیف سیكون حال المجتمعات بعد ربع 

 قرن مثال؟! 

 النوع البشري تماما!!  الشك أن البشر سیتناقصون حتى ینقرض

وهذا ما أراده الشیطان، وخطط له، منذ أن ُطرد من الجنة، فمن یومها وهو یرید أن 
 ینسف هذا الوجود البشري من قواعده نسفا. 

إن هذا الذي فعله قوم لوط، واستوجب أن یرسل اهللا لهم رسوال خاصا، أمر مخالف 
الشیطان قد نجح في غرس بذرة الشذوذ  للسنن الكونیة، وللفطرة السلیمة، وهذا یعني أن

واالستمتاع بالشهوات المحرمة، وتفعیلها بما یخالف الطبیعة البشریة، بل والحیوانیة، فلم 
 یعهد عالم الحیوان مثل هذا العمل الخبیث. 
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ْزَواِجُكْم َبْل أَنـُْتْم َوَتَذُروَن َما َخَلَق َلُكْم َربُُّكْم ِمْن أَ  ]165[أَتَْأتُوَن الذُّْكرَاَن ِمْن اْلَعاَلِمَني 
 الشعراء ]166[قـَْوٌم َعاُدوَن 

 ".َأتَْأُتوَن الذُّْكَراَن ِمْن اْلَعاَلِمینَ التوبیخي االستنكاري: " االستفهامتدبر هذا 

 . "َوَتَذُروَن َما َخَلَق َلُكْم َربُُّكْم ِمْن َأْزَواِجُكمْ : "تركوا ما أحل اهللا لهم من الطیباتلقد 

َبْل تنة الهوى والشهوات المحرمة هي الحاكمة على تصرفات قوم لوط: "لقد كانت فو 
 . "َأْنُتْم َقْوٌم َعاُدونَ 

قوما لقد استطاع الشیطان بتزیین هذه الشهوة الخبیثة في قلوب أهل الهوى، أن یفتن 
 .عن آخرهم

َناُه ِمْن اْلَقْريَِة الَِّيت  َناُه ُحْكماً َوِعْلماً َوَجنَّيـْ َكاَنْت تـَْعَمُل اْخلََباِئَث ِإنـَُّهْم َكانُوا قـَْوَم   َولُوطاً آتـَيـْ
 األنبياء ]75[َوأَْدَخْلَناُه ِيف َرْمحَِتَنا ِإنَُّه ِمْن الصَّاِحلَِني  ]74[َسْوٍء فَاِسِقَني 

إن الشهوات المحرمة شذوذ عن الفطرة السلیمة، وتغییب آللیات عمل القلب، فال یرى 
 تعة المحرمة. فاعلها في هذه الدنیا إال الم

لذلك ال یقبل أصحاب هذه المتع المحرمة النصیحة، بل یهددون ویتوعدون من 
 ینصحهم باإلیذاء!!

قَاَل ِإينِّ لَِعَمِلُكْم ِمْن اْلَقاِلَني  ]167[ قَاُلوا لَِئْن ملَْ تـَْنَتِه يَا ُلوُط لََتُكوَننَّ ِمْن اْلُمْخَرِجنيَ 
 الشعراء ]168[

تبعاد أو نفي لوط من هذه القریة ألن النور الذي جاء به لقد كان من الضروري اس
 یزعج أهلها، والطهارة التي أمرهم بها تؤذي مشاعرهم الملوثة بالخبائث!! 

 هكذا صور لنا القرآن الحوار بین لوط وقومه.

ْم لََتْأتُوَن الرَِّجاَل َشْهَوًة أَئِنَّكُ  ]54[َولُوطًا ِإْذ قَاَل ِلَقْوِمِه أَتَْأتُوَن اْلَفاِحَشَة َوأَنـُْتْم تـُْبِصُروَن 
َفَما َكاَن َجَواَب قـَْوِمِه ِإالَّ َأْن َقالُوا َأْخرُِجوا  ]55[ِمْن ُدوِن النَِّساِء َبْل أَنـُْتْم قـَْوٌم َجتَْهُلوَن 

 النمل ]56[آَل لُوٍط ِمْن قـَْريَِتُكْم ِإنـَُّهْم أُنَاٌس يـََتَطهَُّروَن 
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َلتَْأُتوَن ویعلمون طبیعتها الخبیثة: " "،َوَأْنُتْم تُْبِصُرونَ "الفاحشة: مواقعة إنهم یبصرون 
ولكن هواهم، وتزیین الشیطان لهم الخبائث جعلهم یرونها ، "الرَِّجاَل َشْهَوًة ِمْن ُدوِن النَِّساءِ 

 أمرا محمودا، ویرْون الطهارة أمرا مذموما:

 !!"ٌس َیَتَطهَُّرونَ َأْخِرُجوا آَل ُلوٍط ِمْن َقْرَیِتُكْم ِإنَُّهْم ُأَنا"

وال یجتمع الجهل وكما وصف اهللا تعالى قوم لوط بالجهل، وصفهم أیضا باإلسراف، 
 مع اإلسراف إال إذا كان الهوى قد تحول إلى سرطان قد أمسك بالنفس كلها!! 

ِإنَُّكْم  ]80[اْلَعاَلِمَني  َولُوطًا ِإْذ قَاَل لَِقْوِمِه أَتَْأتُوَن اْلَفاِحَشَة َما َسبَـَقُكْم هِبَا ِمْن َأَحٍد ِمنْ 
َوَما َكاَن َجَواَب قـَْوِمِه  ]81[لََتْأتُوَن الرَِّجاَل َشْهَوًة ِمْن ُدوِن النَِّساِء َبْل أَنـُْتْم قـَْوٌم ُمْسرُِفوَن 

 األعراف ]82[ِإالَّ َأْن َقالُوا َأْخرُِجوُهْم ِمْن قـَْريَِتُكْم ِإنـَُّهْم أُنَاٌس يـََتَطهَُّروَن 

ول لوط، علیه السالم، مبینا أصل هذا الداء، وأنه بدأ بترك اإلنسان نفسه تدبر ق
 ".ِإنَُّكْم َلتَْأُتوَن الرَِّجاَل َشْهَوًة ِمْن ُدوِن النَِّساءِ لهواها وشهواتها: "

فال ، "َبْل َأْنُتْم َقْوٌم ُمْسِرُفونَ عندما تتحكم الشهوة في اإلنسان، یصبح عبدا لها: "إنه 
 ونهارتكبقوم لوط ی ا عائق، في أي مكان، وفي أي زمان، حتى أصبحیعوقه عن فعله

 علنا جهارا في النوادي.

 ]28[َولُوطًا ِإْذ قَاَل لَِقْوِمِه ِإنَُّكْم لََتْأتُوَن اْلَفاِحَشَة َما َسبَـَقُكْم هِبَا ِمْن َأَحٍد ِمْن اْلَعاَلِمَني 
لسَِّبيَل َوتَْأتُوَن ِيف نَاِديُكْم اْلُمنَكَر َفَما َكاَن َجَواَب أَئِنَُّكْم لََتْأتُوَن الرَِّجاَل َوتـَْقَطُعوَن ا

 العنكبوت ]29[قـَْوِمِه ِإالَّ َأْن َقالُوا اْئِتَنا ِبَعَذاِب اللَِّه ِإْن ُكنَت ِمْن الصَّاِدِقَني 

لذلك لم یكن غریبا أن یهجر قوم لوط النكاح، ویقطعوا السبیل أمام بقاء النوع 
لقد حضر الضیوف [رسل اهللا] لزیارة لوط، علیه السالم وعلم  .ر الذریةواستمرا ،البشري
 .ى بیتههرعوا إلف هم،خبر وصولقومه 

 ]77[َوَلمَّا َجاَءْت ُرُسُلَنا لُوطًا ِسيَء هِبِْم َوَضاَق هِبِْم َذْرعًا َوقَاَل َهَذا يـَْوٌم َعِصيٌب 
َكانُوا يـَْعَمُلوَن السَّيَِّئاِت قَاَل يَا قـَْوِم َهُؤالِء بـََناِيت ُهنَّ   َوَجاَءُه قـَْوُمُه يـُْهَرُعوَن ِإلَْيِه َوِمْن قـَْبلُ 

 هود ]78[َأْطَهُر َلُكْم فَاتـَُّقوا اللََّه َوال ُختُْزوِين ِيف َضْيِفي أَلَْيَس ِمْنُكْم َرُجٌل َرِشيٌد 
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لیات عمل لتعلم أن هوى النفس یفسد آ "،َأَلْیَس ِمْنُكْم َرُجٌل َرِشیدٌ تدبر قول لوط: "
القلب، ویصد عن صراط اهللا المستقیم، ما یؤدي إلى التمرد على الطبیعة البشریة 

  الشیطانیة، التي حلت محل الشخصیة اإلنسانیة. تهاویكشف عن شخصی

 هود ]79[قَالُوا َلَقْد َعِلْمَت َما لََنا ِيف بـََناِتَك ِمْن َحقٍّ َوِإنََّك لَتَـْعَلُم َما نُرِيُد 

لشهوات الخبیثة فطرة اإلنسان، فلم تعد النفس تشتهي النكاح الذي شرعه لقد أفسدت ا
 ". َوإِنََّك َلَتْعَلُم َما ُنِریدُ "، وٕانما تشتهي الرجال: "َما َلَنا ِفي َبَناِتَك ِمْن َحقٍّ " اهللا:

 لقد نجح الشیطان في تغییر موازین النخوة والشهامة، بل لقد ضیعها أصال. 

لى قوم كانت حیاتهم كلها خبائث في خبائث، وسوء في سوء لقد أرسل اهللا لوطا إ
في فسق، فكانت مهمته شاقة وسط هذه القلوب المنحرفة عن صراط ربها  اوفسق

 المستقیم. 

لم یعد أنه لقد تمكن الهوى، وتمكنت الشهوات المحرمة الشاذة من القلب إلى درجة 
هللا تعالى في كتابه الحكیم بكل قادرا على استقبال هدایة الرسل. وكیف ال وقد وصفهم ا

 الصفات المذمومة:

 [األعراف]. "َبْل َأْنُتْم َقْوٌم ُمْسِرُفونَ فقد وصفهم اهللا تعالى باإلسراف: "

 [األنبیاء] ".ِإنَُّهْم َكاُنوا َقْوَم َسْوٍء َفاِسِقینَ وبالفسق: "
 [النمل] ".َبْل َأْنُتْم َقْوٌم َتْجَهُلونَ بالجهل: "و 

 [العنكبوت] ".اَل َربِّ انُصْرِني َعَلى اْلَقْوِم اْلُمْفِسِدینَ قَ وبالفساد: "

 [العنكبوت] ".ِإنَّ َأْهَلَها َكاُنوا َظاِلِمینَ وبالظلم: "

وٕان قریة قد تحكم فیها الهوى، والشهوات الخبیثة، إلى هذا الحد، ما كان لها أن تبقى 
 على ظهر األرض بعد إذ ُأنذرت. 

عالقة ما و  ؟وكیف ساء صباح المنذرین ؟اق بقوم لوطفما هو نوع العذاب الذي ح
 ؟!هذا العذاب بطبیعة الفاحشة التي كانت مكونا رئیسا من مكونات منظومة [اآلبائیة]

فبعد أن نجح الشیطان في صد األبناء عن ملة التوحید، نجح أیضا في صدهم عن 
 عذاب األلیم. شریعة ربهم، فورث األبناء الفاحشة عن اآلباء، فاستحقوا جمیعا ال
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لقد أرسل اهللا تعالى المالئكة إلیقاع العذاب بقوم لوط، وجاء الیوم الفصل، یوم 
خطة خروجه تخلیص البشریة من هذه اآلفة السرطانیة. ولقد علم لوط، علیه السالم، ب

 ونجاته هو ومن معه من هذه القریة.

ْيَك َفَأْسِر بَِأْهِلَك ِبِقْطٍع ِمْن اللَّْيِل َوال يـَْلَتِفْت َقالُوا يَا لُوُط ِإنَّا ُرُسُل َربَِّك َلْن َيِصُلوا إِلَ 
ِمْنُكْم َأَحٌد ِإالَّ اْمَرأََتَك ِإنَُّه ُمِصيبـَُها َما َأَصابـَُهْم ِإنَّ َمْوِعَدُهْم الصُّْبُح أَلَْيَس الصُّْبُح 

 هود ]81[ِبَقرِيٍب 
ْبحُ ِإنَّ [ طلوع الفجرلقد كانت الخطة أن یخرجوا لیال، وقبل  ] ویسیروا َمْوِعَدُهْم الصُّ

 حسب أوامر المالئكة.

َفَأْسِر بَِأْهِلَك ِبِقْطٍع ِمْن اللَّْيِل َواتَِّبْع أَْدبَاَرُهْم َوال يـَْلَتِفْت ِمْنُكْم َأَحٌد َواْمُضوا َحْيُث 
 احلجر ]65[تـُْؤَمُروَن 

، فكفرت بربها فلنا أن نتخیل هذا المشهد المهیب: قریة بأكملها، خالفت شریعة ربها
وأفسدت في األرض، وبدا علیها شبح العذاب األلیم، فهي اآلن تترقبه، ثم ینجي اهللا أهل 

 البیت الوحید في هذه القریة الذین تمسكوا بدین اهللا، واعتصموا بشریعته.

َر بـَْيتٍ  ]35[َفَأْخَرْجَنا َمْن َكاَن ِفيَها ِمْن اْلُمْؤِمِنَني  ِمْن اْلُمْسِلِمَني  َفَما َوَجْدنَا ِفيَها َغيـْ
 الذاريات ]37[َوتـَرَْكَنا ِفيَها آيًَة لِلَِّذيَن َخيَاُفوَن اْلَعَذاَب األَلِيَم  ]36[

إنه انتصار للحق على الباطل، ولنور الفطرة على ظالم الهوى، ولطهارة النفس على 
قطع دنسها وخبثها، وللشهوة الحالل على الشهوة المحرمة، ولنعمة الذریة على نقمة 

السبیل إلیها، لیعلم الناس جمیعا كیف أن ملل الكفر، المتوارثة عن اآلباء، یسهل علیها 
 أن ترتكب من الفواحش ما ال یخطر على قلب بشر!! 

 وعند الشروق كانت الصیحة تدوي في هذه القریة التي كانت تعمل الخبائث. 

َعالِيَـَها َساِفَلَها َوأَْمَطْرنَا َعَلْيِهْم ِحَجارًَة ِمْن َفَجَعْلَنا  ]73[َفَأَخَذتْـُهْم الصَّْيَحُة ُمْشرِِقَني 
يٍل   احلجر ]74[ِسجِّ

 !؟"َعاِلَیَها َساِفَلَها"ألم یكن كافیا أن یجعل اهللا تعالى 
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  ه إعدادا خاصا؟!تتعالى له حجار فلماذا هذا النوع من المطر الذي أعد اهللا 

يٍل َمْنُضوٍد فـََلمَّا َجاَء أَْمرُنَا َجَعْلَنا َعالِيَـهَ  َها ِحَجارًَة ِمْن ِسجِّ  ]82[ا َساِفَلَها َوأَْمَطْرنَا َعَليـْ
 هود ]83[ُمَسوََّمًة ِعْنَد رَبَِّك َوَما ِهَي ِمْن الظَّاِلِمَني بَِبِعيٍد 

خاصة.  ألغراضوُتعد وضع تُ التي  المسومة: التي لها سیما، وهي العالمةاألحجار 
َمًة ِعْنَد َربِّكَ اهللا تعالى: "فهذه األحجار ُمعدة ومهیأة عند  " ألداء مهمة خاصة. ُمَسوَّ

  .تحدیداهؤالء الظالمین وٕانزالها على  اتقدیره أيتسویمها عند اهللا و 

لقد دمر اهللا ولم یرسل اهللا تعالى هذا النوع من العذاب ألمة من األمم غیر قوم لوط. 
جذوره وتطهر األرض من  تعالى القریة بمن فیها، وبطریقة تستأصل هذا السرطان من

 آثارهم الخبیثة. 

َنا ِإلَْيِه َذِلَك اَألْمَر َأنَّ َداِبَر َهُؤالِء َمْقطُوٌع ُمْصِبِحَني   احلجر ]66[َوَقَضيـْ

َأنَّ َداِبَر َهؤُالِء لم یبق أثر لقوم لوط: " نجاة لوط، علیه السالم، ومن معه،بعد إنه 
فكیف إذن انتشر هذا العمل الخبیث دابرهم؟! ". فهل انتهى عمل قوم لوط بقطع َمْقُطوعٌ 

 إنه اإلغواء الشیطاني!!  هذا؟! ناإلى یوم

ال شك أن تداول أخبار هذه القریة بین الناس، على مر العصور، كما تداولت ف
األجیال ثقافة الكفر والشرك باهللا عبر منظومة [اآلبائیة]، ال شك أن ذلك جعل النفوس 

تكون هي الحاكمة أن الشیطان، وتعظیم الشهوات إلى حد  المریضة بیئة صالحة إلغواء
هذه الفاحشة ونشرها بین الناس مرة تصور كیفیة ارتكاب على النفس، فكان من السهل 

 أخرى، بعد أن دفنت في الجحیم الذي أصاب قوم لوط!! 

فانظر كیف یتحول االنحراف عن أحكام الشریعة اإللهیة، بفضل اتباع الشیطان 
ات عمل القلب، إلى انحراف عن ملة التوحید، والعكس صحیح. فبعد أن كان وتغییب آلی

یظل المسلم مسلما، تحول إلى كفر باهللا تعالى وخروج بها الرتكاب الفاحشة عقوبته، و 
عن الملة. وبعد أن كان عذاب االستئصال یأتي لألمم المنحرفة عن ملة التوحید جاء 

 أیضا ألمة انحرفت عن شریعة ربها. 

ما واالنحراف عن [الشریعة]  ،بین االنحراف عن [الملة] ،ال فرق في معصیة اهللا إنه
 الشیطان هو الحاكم في الحالین، فدین اهللا أصال، ملة وشریعة، ال ینفصالن. دام 
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ِبِه َوَجَعَل َعَلى أَفـََرأَْيَت َمْن اختَََّذ ِإَهلَُه َهَواُه َوَأَضلَُّه اللَُّه َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم َعَلى َمسِْعِه َوقـَلْ 
 اجلاثية ]23[َبَصرِِه ِغَشاَوًة َفَمْن يـَْهِديِه ِمْن بـَْعِد اللَِّه أََفال َتذَكَُّروَن 

 :إلى یوم الدینبین الناس آیة قائمة  ، علیه السالم، مع قومهجعل اهللا قصة لوط لقد

 الذاريات ]37[َوتـَرَْكَنا ِفيَها آيًَة لِلَِّذيَن َخيَاُفوَن اْلَعَذاَب األَلِيَم 

 من هم الذین یعتبرون بهذه اآلیات؟! :ولكن

َها آيًَة بـَيـَِّنًة لَِقْوٍم يـَْعِقُلوَن   العنكبوت ]35[َوَلَقد تـَرَْكَنا ِمنـْ

مع أن هذه اآلیة مبصرة، فإن اهللا تعالى یبّین أنه لن یؤمن بها أكثر الناس، هؤالء و 
 .الذین غّیب الشیطان آلیات عمل قلوبهم

 الشعراء ]174[َذِلَك آليًَة َوَما َكاَن َأْكثـَُرُهْم ُمْؤِمِنَني ِإنَّ ِيف 

لقد خلق اهللا تعالى اإلنسان حرا، یختار ملته بإرادته، ولقد استغل الشیطان هذه 
من الناس عن ملة التوحید، وعن شریعة  االحریة، وتفاعلها مع هوى النفس، لیصد كثیر 

 ربهم، صراط ربهم المستقیم. 

اهللا لنا المثل بقوم لوط، لبیان أن من أعظم الشهوات تدمیرا للنفس بل وبعد أن ضرب 
وللملة والشریعة اإللهیة، شهوة المتعة واللذة المحرمة، یضرب اهللا تعالى لنا مثال آخر 
عن قریة نجح الشیطان أیضا في صدها عن ملة الوحید، فتعاظمت فیها أكثر من شهوة 

 .من شهوات النفس

ب، علیه السالم، حیث تحكم النظام الحاكم في أقوات الناس قوم شعی ،مدینإنها 
 بأكل أموالهم بالباطل، وٕانقاص المكیال والمیزان، والصد عن سبیل اهللا. 

 ـ فتنة قوم شعیب2

معصیة قوم لوط ولقد اختلفت دعوة لوط عن دعوة شعیب، علیهما السالم، في أن 
على الوجود البشري  اوخطورته افلعظمه "،إتیان الرجال شهوة من دون النساءكانت: "

 یأمرهم بتقوى اهللا تعالى:لوط جاء 
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َبْت قـَْوُم لُوٍط اْلُمْرَسِلَني  ِإينِّ َلُكْم  ]161[ِإْذ قَاَل َهلُْم َأُخوُهْم لُوٌط َأال تـَتـَُّقوَن  ]160[َكذَّ
 الشعراء ]163[فَاتـَُّقوا اللََّه َوَأِطيُعوِن  ]162[َرُسوٌل أَِمٌني 

وأكل أموالهم بالباطل  ،واستعبادهم معصیتهم ظلمهم للناس تفقد كان أما قوم شعیب
 كانوا یریدونها عوجا. 

بإقامة موازین الحق والعدل بین الناس ، و بإخالص العبودیة هللالذلك جاء یأمرهم 
 اآلیات:المجموعة من فتدبر هذه 

لََّه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغيـْرُُه َقْد َجاَءْتُكْم َوِإَىل َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيبًا قَاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا ال 
بـَيـَِّنٌة ِمْن رَبُِّكْم َفَأْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميزَاَن َوال تـَْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهْم َوال تـُْفِسُدوا ِيف 

ٌر َلُكْم ِإْن ُكنُتْم ُمْؤِمِنَني  ال تـَْقُعُدوا ِبُكلِّ ِصرَاٍط وَ  ]85[اَألْرِض بـَْعَد ِإْصالِحَها َذِلُكْم َخيـْ
ُغونـََها ِعَوجًا َواذُْكُروا ِإْذ ُكنُتْم قَِليالً  تُوِعُدوَن َوَتُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه َمْن آَمَن بِِه َوتـَبـْ

 األعراف ]86[ َفَكثـَّرَُكْم َوانظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِدينَ 

 وتدبر قول اهللا تعالى:

ْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيبًا قَاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغيـْرُُه َوال تَنُقُصوا َوِإَىل مَ 
َويَا قـَْوِم  ]84[اْلِمْكَياَل َواْلِميزَاَن ِإينِّ َأرَاُكْم ِخبَْريٍ َوِإينِّ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم حمُِيٍط 

اْلِميزَاَن بِاْلِقْسِط َوال تـَْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهْم َوال تـَْعثـَْوا ِيف اَألْرِض أَْوُفوا اْلِمْكَياَل وَ 
 هود ]85[ُمْفِسِديَن 

 وقوله تعالى:

َوِإَىل َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيبًا فـََقاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اللََّه َواْرُجوا اْليَـْوَم اآلِخَر َوال تـَْعثـَْوا ِيف 
 العنكبوت ]36[ْفِسِديَن اَألْرِض مُ 

أكثر یشمل وكما هو واضح من سیاق اآلیات، فقد كان إفساد أهل مدین في األرض 
مجاالت الحیاة. لقد قامت المعامالت المالیة بین أهل مدین على أصول وقواعد فاسدة 

اختلت یحكمها الهوى واالحتكار والمكر والمصالح الشخصیة، فضاعت حقوق الناس و 
  شاع الظلم واالستبداد، وكادت الحیاة أن تتوقف.الموازین، و 
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جاء النهي عن إنقاص المكیال والمیزان مباشرة بعد األمر بالتوحید، وهذا یعني لقد 
 . ةسدافأعمالهم الأن هذا الموضوع كان على رأس قائمة 

مة موازین الحق لقد جاء شعیب یدعو قومه إلى توحید اهللا بكل مقتضیاته، ومنها إقا
 :عن طریقوذلك وتوجیههم نحو مستقبل أفضل،  بین الناس، والعدل

 ".َفَأْوُفوا اْلَكْیَل َواْلِمیَزانَ "كل ذي حق: حق ضمان 

 ".َوال َتْبَخُسوا النَّاَس َأْشَیاَءُهمْ تحدید أثمان األشیاء دون بخس لقیمتها الحقیقة: "

 ."َبْعَد ِإْصالِحَهاَوال تُْفِسُدوا ِفي اَألْرِض "التنمیة المستدامة: توجیههم نحو 

 :من الرحمة والشفقة علیهموكل ذلك في إطار 

 ".َوإِنِّي َأَخاُف َعَلْیُكْم َعَذاَب َیْوٍم ُمِحیطٍ "

إن ترك المكیال والمیزان ألهواء الناس، من شأنه أن یشیع الفوضى، وینشر الفساد 
وجود إله في البالد، ویحول اإلنسان إلى سلعة، تباع وتشترى، ما یشكك الناس في 

ینصر المظلوم، وینتقم من الظالم، فیكفروا باهللا، أو یشركوا معه آلهة أخرى ظنا منهم 
 أنها ستنصرهم من دون اهللا. 

فإذا كان هذا النظام الحاكم والمتحكم في مقدرات الناس یعمل داخل منظومة 
 [اآلبائیة] فیرثه األبناء عن اآلباء، كانت الفتنة أشد وأعظم. 

 تحذیر من أن یحكم هذا النظام الشعوب بعد األمر بالتوحید:لذلك جاء ال

 . "َیا َقْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغْیُرُه َوال َتنُقُصوا اْلِمْكَیاَل َواْلِمیَزانَ "

قامت دعوة شعیب على إصالح نظام إدارة المجتمع، هذا النظام القائم على  لقد
قیموا بالباطل. لذلك كان على قوم شعیب أن یتقوا اهللا تعالى ویالظلم وأكل أموال الناس 

لهم حیاة آمنة مستقرة بمعزل  ضمنتي تلتلك الصالة االصالة على وجهها الصحیح، 
 عن الفحشاء والمنكر. 

 !!همحل استهزاء من قومكانت هذه الصالة إقامة شعیب لوالغریب أن 

ُرَك َما يـَْعُبُد آبَاُؤنَا أَْو َأْن نـَْفَعَل ِيف أَْمَوالَِنا َما َنَشاُء  َقالُوا يَا ُشَعْيُب َأَصالُتَك تَْأُمُركَ  َأْن نـَتـْ
 هود ]87[ِإنََّك ألَْنَت اْحلَِليُم الرَِّشيُد 

75 
 



 

فهم إذن في ذاتها ال تأمر، هي  ، كمجرد هیئة،من المعلوم بداهة أن الصالةو 
  لصالة.اتمثلة في إقام ربه، المباإلیمانیة وصلته  ،شعیبدین االستهزاء بیقصدون 

مع التالعب  ،عندما یجتمع الشركو  ،هذا االستهزاء من مقومات الشرك باهللا تعالىن إ
..، فقد فسدت الملة هنا یكون الطغیان قد وصل إلى منتهاه ،بالنظام االقتصادي للدولة

  والشریعة معا!!

فها هم أصحاب امتد فساد قوم شعیب، وتواصلت حلقاته، مع البالد المجاورة. ولقد 
وكانوا  ]مدین[على مقربة من كانوا باألشجار، و  ةمكتظاألیكة، وقد سكنوا الجنات ال

فأرسل اهللا تعالى إلیهم  ،، فانشغلوا بالِنعم عن الُمنعم، وانتشر بینهم الفسادمنّعمین مترفین
 شعیبا، فكذبوه كما كذبه أصحاب مدین. 

موقف أصحاب األیكة، لتعلم حجم  فتدبر ماذا كان موضوع دعوة شعیب، وماذا كان
 اإلشكالیة التي یسببها اإلیمان الوراثي، واتباع اآلباء بغیر علم:

ِإينِّ  ]177[ِإْذ قَاَل َهلُْم ُشَعْيٌب َأال تـَتـَُّقوَن  ]176[َكذََّب َأْصَحاُب األَْيَكِة اْلُمْرَسِلَني 
َوَما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن  ]179[وِن فَاتـَُّقوا اللََّه َوَأِطيعُ  ]178[َلُكْم َرُسوٌل أَِمٌني 

  ]180[َأْجرِي ِإالَّ َعَلى َربِّ اْلَعاَلِمَني 
سورة بّینت كما  شرك،عن ال مههانأصحاب األیكة إلى تقوى اهللا، و شعیب لقد دعا 

ویفسدون في أشیاءهم ویبخسون الناس  ،یطففون المكیال والمیزانكانوا شركهم ومع  هود.
  .قوانین المعاملة بینهم، فوضع شعیب ..ألرضا

َوال  ]182[َوزِنُوا بِاْلِقْسطَاِس اْلُمْسَتِقيِم  ]181[أَْوُفوا اْلَكْيَل َوال َتُكونُوا ِمْن اْلُمْخِسرِيَن 
ُكْم َواتـَُّقوا الَِّذي َخَلقَ  ]183[تـَْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهْم َوال تـَْعثـَْوا ِيف اَألْرِض ُمْفِسِديَن 

 الشعراء ]184[َواْجلِِبلََّة اَألوَِّلَني 

هو الذي  همالذي خلقثم دعاهم شعیب مرة أخرى إلى تقوى اهللا، ولكن بتذكیرهم بأن 
 تدبر قوله تعالى في سورة الشعراء: فماذا كان جواب قومه؟! م.هخلق األمم قبل

َا أَْنَت ِمْن اْلُمَسحَّرِيَن  َت ِإالَّ َبَشٌر ِمثْـُلَنا َوِإْن َنظُنَُّك َلِمْن َوَما أَنْ  ]185[َقالُوا ِإمنَّ
َنا ِكَسفاً ِمْن السََّماِء ِإْن ُكْنَت ِمْن الصَّاِدِقَني  ]186[اْلَكاِذِبَني    ]187[َفَأْسِقْط َعَليـْ
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أن ما دلیل على فهذا بشر لبشریته، وألنه لقد أنكروا أن شعیبا مرسل من اهللا تعالى، 
  أن یأتیهم بعذاب اهللا!! هتحدو لذلك هللا تعالى، من ا یصدر منه لیس وحیاً 

العذاب جاءهم وقد  ،تعالىإلى اهللا بهذا العذاب سند العلم أن أفكان جواب شعیب 
 !! من السماءیسقط علیهم شيء  :من جنس ما سألوهفعال 

بُوُه َفَأَخَذُهْم َعَذاُب يـَْومِ  ]188[قَاَل َريبِّ َأْعَلُم ِمبَا تـَْعَمُلوَن  الظُّلَِّة ِإنَُّه َكاَن َعَذاَب  َفَكذَّ
َوِإنَّ َربََّك َهلَُو  ]190[ِإنَّ ِيف َذِلَك آليًَة َوَما َكاَن َأْكثـَُرُهْم ُمْؤِمِنَني  ]189[يـَْوٍم َعِظيٍم 

 الشعراء ]191[اْلَعزِيُز الرَِّحيُم 

 دعن فطرة التوحی انحرافهملقد عذب اهللا تعالى المكذبین، على مّر الرساالت، بسبب 
وأكل أموال الناس بالباطل، ومن وما ترتب على هذا االنحراف من إفساد في األرض، 

فتن الشهوات الجنسیة المحرمة، وكلها من أعظم الفتن المدمرة للفرد واألسرة، وألي 
 مجتمع مهما بلغ من التقدم الحضاري، والمادي، والتكنولوجي. 

إلى قوم شاع وانتشر بینهم الشذوذ لقد أرسل اهللا تعالى رسوله لوطا، علیه السالم، 
 حیاتهم. لنظام الجنسي، حتى أصبح المكون الرئیس 

كما أرسل اهللا تعالى رسوله شعیبا، علیه السالم، إلى قوم شاع بینهم الفساد المالي 
واالقتصادي وأكل أموال الناس بالباطل، حتى أصبح الغش والتطفیف واالحتكار وبخس 

 في حیاتهم.  الناس أشیاءهم مكونا رئیسا

جمعت ما شاء اهللا أن  ،"آیة قرآنیة"ثم تواصلت الرساالت، وجاءت الرسالة الخاتمة 
كما جاءت تحذر أتباع رسول اهللا یذكره من إشكاالت واجهت دعوة الرسل السابقین، 

من فتنة تمسكهم بما وجدوا علیه ن، و الوقوع فیما وقع فیه السابقمن محمد، علیه السالم، 
 . هدى من اهللا تعالىال و  ،ر علمهم، بغیءآبا
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 رسالة اهللا الخاتمة

التطور الحضاري  منطق صادمیُ  بغیر هدى وٕاذن من اهللا تعالى اآلباء تقلیدإن 
وٕانما بتجدید  ،بتقلید السلف تنشط ال والعلم الفكر حركةالمشاهد على مر العصور، ف

تكون اآلیة الدالة على  ٕابداعات الخلف. وٕاذا كانت مشیئة اهللا تعالى قد اقتضت أنو 
التدبر آیة معرفیة، تقوم على تفعیل آلیات علیه السالم، ، محمد صدق رسوله الخاتم

المتجدد على مر  ،، فإن البشریة لن تجني عطاء هذه اآلیة..التفكر والتعقل والنظرو 
وفاعلیة بفكر  هم،العصور، والمسلمون مقلدون لسلفهم، عاجزون عن مواجهة تحدیات

 ".القرآنیةاآلیة "

 تهلقد أبصر رسول اهللا محمد، علیه السالم، الحق قبل بعثته، على أساس قناع
 و األنبیاء إبراهیم، علیه السالمأبالذي أقام علیه ، واتباع منهج االستدالل العقليالذاتیة، 

 فهداه اهللا إلى صراطه المستقیم. إسالم وجهه هللا تعالى، 

 ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم ِدينًا ِقَيمًا ِملََّة ِإبـْرَاِهيَم َحِنيفًا َوَما َكاَن ِمْن ُقْل ِإنَِّين َهَداِين َريبِّ ِإَىل 
ال  ]162[ُقْل ِإنَّ َصالِيت َوُنُسِكي َوَحمَْياي َوَممَاِيت لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمَني  ]161[اْلُمْشرِِكَني 

َر اللَِّه أَْبِغي َربًّا َوُهَو َربُّ   ]163[ َشرِيَك َلُه َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوأَنَا أَوَُّل اْلُمْسِلِمنيَ  ُقْل أََغيـْ
َها َوال َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى ُمثَّ ِإَىل َربُِّكْم  ُكلِّ َشْيٍء َوال َتْكِسُب ُكلُّ نـَْفٍس ِإالَّ َعَليـْ

 األنعام ]164[َمْرِجُعُكْم فـَيـَُنبُِّئُكْم ِمبَا ُكنُتْم ِفيِه َختَْتِلُفوَن 

وتفاعلها مع فطرته  ه،وأدرك بآلیات عمل قلب ،رشدهإبراهیم، علیه السالم، ا بلغ عندمف
أمر ال یقبله قلبه السلیم..، قام وواجه أباه  ،من أصنام قومهأن ما یعبده  ،اإلیمانیة
 :  بحكمة

يَا أََبِت  ]42[َك َشْيئاً ِإْذ قَاَل ألَبِيِه يَا أََبِت ِملَ تـَْعُبُد َما ال َيْسَمُع َوال يـُْبِصُر َوال يـُْغِين َعنْ 
يَا أََبِت ال تـَْعُبْد  ]43[ِإينِّ َقْد َجاَءِين ِمْن اْلِعْلِم َما ملَْ يَْأِتَك فَاتَِّبْعِين َأْهِدَك ِصرَاطًا َسِويًّا 

َعَذاٌب  يَا أََبِت ِإينِّ َأَخاُف َأْن َميَسَّكَ  ]44[الشَّْيطَاَن ِإنَّ الشَّْيطَاَن َكاَن لِلرَّْمحَِن َعِصّيًا 
 مرمي ]45[ِمْن الرَّْمحَِن فـََتُكوَن لِلشَّْيطَاِن َولِّياً 
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 ."َیا َأَبِت ِإنِّي َقْد َجاَءِني ِمْن اْلِعْلِم َما َلْم َیْأِتكَ تدبر قول إبراهیم، علیه السالم، ألبیه: "

ي ، الهادالعلمالتباع القائم على تباع الحق هو االأن اإبراهیم، علیه السالم، ن بیّ لقد 
 ".َفاتَِّبْعِني َأْهِدَك ِصَراطًا َسِوّیاصراط اهللا المستقیم: "إلى 

ي منه المرء ستقالذي یحجیة المصدر وٕاقامة الدلیل والبرهان على  اتباع الهدى،إن 
الذي یأخذ بأیدي األبناء إلى صراط ربهم  ،نصوص الشریعة اإللهیة..، هو طوق النجاة

 المستقیم.

ولكن  ،الحجة والبرهانإال على العلم، والدلیل و مطلقا إن االتباع الحق ال یقوم 
وال یعرفون غیر  ،، الذین حجب اإلیمان الوراثي قلوبهم عن إبصار الحق، ال یرْوناألبناء

یحول بین و  حقال الذي یكره الرجیم، الشیطانما وجدوا علیه آباءهم، یساندهم في ذلك 
 كل الطرق الموصلة إلیه!! اإلنسان و 

، فلن ییئس من أن یوقع تعالى أن ُیعبد هو من دون اهللاإذا یئس من  إن الشیطان
لذلك واجه أهل الحق، على مر  "!!َیا َأَبِت ال َتْعُبْد الشَّْیَطانَ ": الناس في الشرك باهللا

 العصور، صنوف العذاب المختلفة، ثمرة تمسكهم بهذا الحق، ورفضهم اتباع الشیطان:

 مرمي ]46[ِيت يَا ِإْبراِهيُم لَِئْن ملَْ تَنَتِه َألْرُمجَنََّك َواْهُجْرِين َمِلّياً قَاَل أَرَاِغٌب أَْنَت َعْن آهلَِ 

أسالیب العداء نفس واجه رسول اهللا محمد، علیه السالم، نفس االتهامات، و ولقد 
 جمیع الرسل. ت جهاالمغرضة، التي و 

َلى َعَلْيِهْم آيَاتـَُنا بـَيـَِّناٍت َقالُوا َما  َهَذا ِإالَّ َرُجٌل يُرِيُد َأْن َيُصدَُّكْم َعمَّا َكاَن يـَْعُبُد َوِإَذا تـُتـْ
 آبَاؤُُكْم َوقَالُوا َما َهَذا ِإالَّ ِإْفٌك ُمْفتَـًرى َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا لِْلَحقِّ َلمَّا َجاَءُهْم ِإْن َهَذا ِإالَّ 

 سبأ ]43[ِسْحٌر ُمِبٌني 

َما َهَذا ِإالَّ ِإْفٌك : "كان ردهمیات البّینات، باآلقومه رسول اهللا  في الوقت الذي جاءف
الدافع األساس وراء كل هذه االتهامات وكان  "!!ِإْن َهَذا ِإالَّ ِسْحٌر ُمِبینٌ " وقالوا: "ُمْفَتًرى

 تمسكهم بعضویتهم في منظومة [اآلبائیة]!!ووراء معارضتهم للحق، هو 

  !!"ْن َیُصدَُّكْم َعمَّا َكاَن َیْعُبُد آَباُؤُكمْ َما َهَذا ِإالَّ َرُجٌل ُیِریُد أَ " تدبر قولهم:

 على مر العصور. في صد الناس عن ملة التوحید،  یة،الشیطانإنها األسالیب 

79 
 



 

حب استنادا إلى الشائعات المضللة لتشویه صورة الرسل،  "اآلبائیون"فدائما ینشر 
، الذي حارب الدیني همتراثلهدم إال جاءوا ما إقناعهم بأن هؤالء الرسل ٕالى و  األبناء لهم،

 !!اآلباء من أجل الدفاع عنه وعدم المساس به

 "آَباُؤُكمْ فانظر كیف استخدم المكذبون في تحریض األبناء وٕاثارة عواطفهم..، كلمة "
 اآلباء فرض عین على كل فرد منهم "، لتصبح مسئولیة الدفاع عن تراثآباؤنا"ولیس 

 ثم تدبر ماذا قال اهللا ردا علیهم: !ولیس فرض كفایة، تقوم به جماعة منهم!

َلَك ِمْن َنِذيٍر  َناُهْم ِمْن ُكُتٍب َيْدُرُسونـََها َوَما َأْرَسْلَنا ِإلَْيِهْم قـَبـْ  سبأ ]44[َوَما آتـَيـْ

رسوال من رسل إلیهم یولم  ،كتبا یدرسونهافلم یسبق أن أعطى اهللا تعالى المكذبین 
تراث آبائهم هو الحق، الذي ال یجب التنازل أن  او فكیف عرف ..،ینذرهم ویبین لهم ،قبل

لیكون كالمهم قائما على دلیل وبرهان  ،الباطلبینه وبین میزوا عنه، وعلى أي أساس 
 علمي؟!

إن المیزان الذي یجب أن یرجع إلیه األبناء لمعرفة الحق، والتمییز بینه وبین الباطل 
أین هو هذا الكتاب الذي هو، فال مقدس واجب االتباع إال هو كتاب اهللا تعالى، ف

 یستندون إلیه في ادعائهم هذا؟! 

كتابا أو نصا تشریعیا، لم إلى اهللا تعالى، أو إلى رسوله، إنسان ینسب أي لذلك فإن 
قد افترى  كونیبرهان صدق نسبته إلى اهللا تعالى..،  وأیحمل في ذاته دلیل حجیته، 

وحي ال التي أنزلها على رسله،  اهللا تعالىكتب الكذب على اهللا تعالى وعلى رسوله، ف
الرسل، أو عن تثبت حجیته إال بالبرهان قطعي الثبوت عن اهللا عز وجل، ولیس عن 

 !الرواة منسوبا إلیهم!

أن  اأمام دعوة جمیع الرسل، فما الذي یمنعهعقبة  توقففتنة [اآلبائیة] قد  توٕاذا كان
[بعد موته]  صرف أتباعهتم، و قف أیضا أمام دعوة رسول اهللا الخاتم محمد، علیه السالت

  عن صراط ربهم المستقیم؟!

 ؟!اهللا تعالى بعصمة أتباع رسول من الرسلفهل وعد 

وٕانما وعد بتأیید ونصر عباده د بعصمة أتباع رسول من الرسل، عِ إن اهللا تعالى لم یَ 
 ة]فتنة [اآلبائیانتزاع أنفسهم من  ،الذین تحملوا بإرادتهم وعلى مسئولیتهم ،المخلصین

 :لها الشیطانوفتنة تزیین 
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 احلجر ]42[ِإنَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَاٌن ِإالَّ َمْن اتـَّبَـَعَك ِمْن اْلَغاِويَن 

وهم  ،یعترفوناألتباع ها هم ف. لتشمل تقلید كل تابع لكل متبوع[اآلبائیة] فتنة متد تو 
آلمنوا برسول ن الشیطان لهم أعمالهم ، وتزییالمتبوعینفتنة یساقون إلى جهنم، بأنه لوال 

 .اهللا محمد، علیه السالم

َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا َلْن نـُْؤِمَن هِبََذا اْلُقْرآِن َوال بِالَِّذي بـَْنيَ يََدْيِه َوَلْو تـََرى ِإْذ الظَّاِلُموَن 
ْم يـَْرِجُع بـَْعُضُهْم ِإَىل بـَْعٍض اْلَقْوَل يَـ  ُقوُل الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا لِلَِّذيَن َمْوُقوُفوَن ِعْنَد َرهبِِّ

 سبأ ]31[اْسَتْكبَـُروا َلْوال أَنـُْتْم َلُكنَّا ُمْؤِمِنَني 
 "!!َلْوال َأْنُتْم َلُكنَّا ُمْؤِمِنینَ تدبر قول المستضعفین للمستكبرین: "

 فمن هم هؤالء الذین صدوهم عن اإلیمان وعن صراط اهللا المستقیم؟! 

اتباع المستضعفین و اتباع األبناء لآلباء، قضیة قضیة، هذه ال إن المتهم الرئیس في
 اتباع المحكوم للحاكم..، هو "التقلید األعمى"!! و للمستكبرین، 

بدعوى أن األبناء لذلك یأتي المتبوعون یوم القیامة یدفعون عن أنفسهم هذا االتهام، 
 !!، فهم الذین اختاروا الضالل بإرادتهمبطبیعتهم مجرمون

الَِّذيَن اْسَتْكبَـُروا لِلَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا َأَحنُْن َصَدْدنَاُكْم َعْن اْهلَُدى بـَْعَد ِإْذ َجاءَُكْم َبْل  قَاَل 
 سبأ ]32[ُكنُتْم ُجمْرِِمَني 

َبْل ُكنُتْم "، ثم قولهم بعدها: "َأَنْحُن َصَدْدَناُكْم َعْن اْلُهَدى َبْعَد ِإْذ َجاَءُكمْ تدبر قولهم: "
  "!!ُمْجِرِمینَ 

 فماذا قال المستضعون للمستكبرین؟!

 َوقَاَل الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا لِلَِّذيَن اْسَتْكبَـُروا َبْل َمْكُر اللَّْيِل َوالنـََّهاِر ِإْذ تَْأُمُرونـََنا َأْن َنْكُفرَ 
َعْلَنا اَألْغالَل ِيف َأْعَناِق الَِّذيَن  بِاللَِّه َوَجنَْعَل َلُه أَنَدادًا َوَأَسرُّوا النََّداَمَة َلمَّا رَأَْوا اْلَعَذاَب َوجَ 

 سبأ ]33[َكَفُروا َهْل ُجيَْزْوَن ِإالَّ َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن 

 . "َهْل ُیْجَزْوَن ِإالَّ َما َكاُنوا َیْعَمُلونَ .. "نعم
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 مصیر التابع والمتبوع:النار  تلذلك كان

ِمْن اجلِْنِّ َواِإلنِس ِيف النَّاِر ُكلََّما َدَخَلْت أُمَّةٌ  قَاَل اْدُخُلوا ِيف أَُمٍم َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبِلُكمْ 
يعًا قَاَلْت أُْخرَاُهْم ألُوالُهْم رَبـََّنا َهُؤالِء َأَضلُّونَا  َلَعَنْت أُْختَـَها َحىتَّ ِإَذا ادَّارَُكوا ِفيَها مجَِ

َوقَاَلْت أُوالُهْم  ]38[ ال تـَْعَلُمونَ  َفآهِتِْم َعَذاباً ِضْعفاً ِمْن النَّاِر قَاَل ِلُكلٍّ ِضْعٌف َوَلِكنْ 
َنا ِمْن َفْضٍل َفُذوُقوا اْلَعَذاَب ِمبَا ُكنُتْم َتْكِسُبوَن   ]39[ُألْخرَاُهْم َفَما َكاَن َلُكْم َعَليـْ

 األعراف

فًا ِمْن َقاَلْت ُأْخَراُهْم ُألوالُهْم َربََّنا َهؤُالِء َأَضلُّوَنا َفآِتِهْم َعَذابًا ِضعْ تدبر قوله تعالى: "
  "!!النَّارِ 

لعله یكون من هؤالء  ،أال تستحق كل هذه اآلیات أن یقف اإلنسان مع نفسه وقفة
اتباع ، وٕاعادة نفسه إلى رع بالتوبةا] فیسنی[المتبوع أو أضلوان] ی[التابعالذین ضلوا 

 المستقیم؟! ربهصراط 

في جهنم اعهم..، وأتب، ینطاالشیأعضاء منظومة [اآلبائیة]، و سیحشر إن اهللا تعالى 
جمیعا، هؤالء الذین اتخذوا مصادر تشریعیة مفتراة على اهللا ورسله، جعلوها في منزلة 

  !!همئهواأیستقون منها أحكام الحالل والحرام حسب تعالى،  الحق المنزل من عند اهللا

الُوا َوُهْم ِفيَها َخيَْتِصُموَن قَ  ]95[َوُجُنوُد ِإبِْليَس َأْمجَُعوَن  ]94[َفُكْبِكُبوا ِفيَها ُهْم َواْلَغاُووَن 
َوَما َأَضلََّنا  ]98[ِإْذ ُنَسوِّيُكْم ِبَربِّ اْلَعاَلِمَني  ]97[تَاللَِّه ِإْن ُكنَّا َلِفي َضالٍل ُمِبٍني  ]96[

 الشعراء ]99[ِإالَّ اْلُمْجرُِموَن 

جهنم لم یكن بسبب عبادة أصنام من خشب أو  وأتباعهإن دخول إبلیس وجنوده 
...، فهذه مجرد رموز ألشخاص عاقلین، زین الشیطان تألیههم، فأصبحوا هم حجر

 السلطة التي یسجد لها أعضاء منظومة [اآلبائیة] على مّر العصور!!

َها اْلُبطُوَن  َها َفَمالُِئوَن ِمنـْ يٍم  ]66[فَِإنـَُّهْم آلِكُلوَن ِمنـْ َها َلَشْوبًا ِمْن محَِ ُمثَّ ِإنَّ َهلُْم َعَليـْ
  ]68[ِإنَّ َمْرِجَعُهْم ٍإلَىل اجلَِْحيِم  ُمثَّ  ]67[
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َلُهْم  ]70[فـَُهْم َعَلى آثَارِِهْم يـُْهَرُعوَن  ]69[ِإنـَُّهْم أَْلَفْوا آبَاَءُهْم َضالَِّني  َوَلَقْد َضلَّ قـَبـْ
 الصافات ]71[َأْكثـَُر اَألوَِّلَني 

 ا فعله فرعون مع قومه:وهذا م ".َفُهْم َعَلى آثَاِرِهْم ُیْهَرُعونَ تدبر قوله تعالى: "

 الزخرف ]54[فَاْسَتَخفَّ قـَْوَمُه َفَأطَاُعوُه ِإنـَُّهْم َكانُوا قـَْوماً فَاِسِقَني 

تعالى دور عالمي، شاء اهللا األبناء، في إغواء فتنة [اآلبائیة]  تقوم بهإن الدور الذي 
 . بینهم، على مر العصورأن یظل قائما 

األبناء لرساالت اهللا، بعد وفاة الرسل وتحویلها تحریف هو وأخطر ما في هذا الدور، 
 إلى مرویات وتراث دیني، یتصارعون علیه بین مصحح ومضعف لنصوصه!!

كیف أن ، و ا الدورولقد بین اهللا تعالى لرسوله الخاتم، علیه السالم، طبیعة هذ
تعهد لى تعا اهللا اهللا، ولوال أنرساالت ختراق استغالل األبناء ال ،حاول وجنودهیالشیطان 

تصارع وتراث دیني تلتحول كالم اهللا تعالى إلى مرویات بشریة، رسالته الخاتمة، بحفظ 
 !!المختلفة مذاهبهمعلیه 

في إطار بیان سنة اهللا في الصراع القائم بین الحق والباطل، ودور الشیطان في و 
یضع دائما هذا الصراع، یخبر اهللا تعالى رسوله محمدا، تثبیتا له وتطمینا، أن الشیطان 

إلى صراط ربهم هدایتهم و  ،الرسلالعقبات التي تحول بین استجابة األبناء لدعوة 
 .المستقیم

َسُخ َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َوال َنِيبٍّ ِإالَّ ِإَذا َمتَىنَّ أَْلَقى الشَّْيطَاُن ِيف أُْمِنيَِّتِه فـَيَـنْ 
 احلج ]52[ُمثَّ ُحيِْكُم اللَُّه آيَاتِِه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم  اللَُّه َما يـُْلِقي الشَّْيطَانُ 

شبهات من  ،األسلحة الشیطانیة المستخدمةكانت مهما كان هذا اإللقاء، ومهما و 
رسول اهللا الخاتم محمد، علیه  ق أمنیةیتحقعقبة أمام ا هجمیعقف وخطط، ت ،وأسالیب
فظ رسالته الخاتمة، لتكون اوححكم آیاته، مفإن اهللا تعالى غالب على أمره، و السالم، 

للذین في قلوبهم فتنة یلقیه الشیطان وجاعل ما  ،حجة على العالمین إلى یوم الدین
 مرض، والقاسیة قلوبهم.
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َنًة لِلَِّذيَن ِيف قـُُلوهِبِْم َمَرٌض َواْلَقاِسَيِة قـُُلوبـُُهْم َوِإنَّ الظَّ  اِلِمَني لَِيْجَعَل َما يـُْلِقي الشَّْيطَاُن ِفتـْ
 احلج ]53[َلِفي ِشَقاٍق بَِعيٍد 

في طریق دعوة  على أنه إلقاء الضالل والفساد یلإسناد اإللقاء إلى الشیطان دلإن 
زین یوٕادخال في دین اهللا ما لیس منه، و عصیان، الو  تكذیبالیأمر الناس بالرسل، بأن 

 الشیطانیة.واألسلحة ه حقا... إلى آخر األسالیب و الباطل لیر لهم 

أقاموا كله، ألنهم  هذاتوا العلم، فال یتأثرون بو أما أصحاب القلوب المؤمنة، الذین أ
قناعتهم اإلیمانیة على منهج االستدالل العلمي، على الدلیل والحجة والبرهان، عن طریق 

 . ل قلوبهممتفعیل آلیات ع

فـَيـُْؤِمُنوا بِِه فـَُتْخِبَت َلُه قـُُلوبـُُهْم َوِإنَّ اللََّه َهلَاِد  َولِيَـْعَلَم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم أَنَُّه احلَْقُّ ِمْن رَبِّكَ 
 احلج ]54[الَِّذيَن آَمُنوا ِإَىل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم 

ترك مسألة تدین البشر الختیاراتهم، فالذین عرفوا أنه ال سبیل شاء اهللا تعالى أن یلقد 
سیهدیهم فاتبعوه ، ..والحجة والبرهان والدلیل، ،العلمسبیل إلى دین اهللا غیر سبیل واحد، 

 ربهم إلى صراطه المستقیم. 

أما الذین یظنون أن ما هم علیه من تدین وراثي، وتقلید أعمى آلبائهم..، هو قدر 
 قدره اهللا على الناس، وما علیهم إال االستسالم لمشیئة اهللا وٕارادته..، فهؤالء أقول لهم:

صل بهوى اإلنسان إلى أن ینسب إلى مشیئة إن من أخطر فتن الشیطان الرجیم أن ی
المتصلة اهللا مشیئة  هابإرادته] بدعوى أناإلنسان اهللا عز وجل وقضائه، كل قبیح [یفعله 

  !!م المختلفةهبهاالحلقات بآبائهم األولین، وبأئمة مذ

 ولبیان هذه المسألة علینا أن نتدبر بعض آیات الذكر الحكیم. 

 رسول محمد، علیه السالم، بااللتزام بالوحي اإللهي:تبدأ القضیة بأمر من اهللا ل

َوَلْو َشاَء  ]106[اتَِّبْع َما أُوِحَي ِإلَْيَك ِمْن َربَِّك ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َوَأْعِرْض َعْن اْلُمْشرِِكَني 
 األنعام ]107[ٍل اللَُّه َما َأْشرَُكوا َوَما َجَعْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيظاً َوَما أَْنَت َعَلْيِهْم ِبوَِكي

، فلماذا نرهق "َوَلْو َشاَء اللَُّه َما َأْشَرُكوا" فما دامت مشیئة اهللا هي الغالبةإذن یقولون: و 
 ؟!أنفسنا في إثبات حجیة الدین اإللهي واجب االتباع
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وحسب مشیئة اهللا، فماذا نحن فاعلون أمام بإجماع أمتنا،  ،ورثنا الشرك عن آبائنالقد 
 هذه المشیئة؟!

قول: علینا أن نتدبر السیاق القرآني، المتعلق بهذه المسألة، بتجرد، ودون فهم أ
 لها.مذهبي سلفي 

أن یثبت اإلنسان على یقتضي أن "، اتَِّبْع َما ُأوِحَي ِإَلْیَك ِمْن َربِّكَ ن قول اهللا تعالى: "إ
َما ُأوِحَي " ..."اتبع"تباعه، فاهللا یقول: اقبل  ، عن اهللا تعالى،أوال قطعیة ثبوت هذا الوحي

محمد كون قد أثبت في نفس الوقت صدق نبوة ی ،فإذا أثبت ذلك، ..."ِمْن َربِّكَ " ..،".ِإَلْیكَ 
 .إلى ربه ذا الوحيه ینسب، الذي جاء بن عبد اهللا

كثرة أتباع المذهب  نإن على اإلنسان، من لدن آدم علیه السالم، وبصرف النظر ع
ما هو علیه من تدین وراثي قائم على یثبت أن أن ه الدیني الذي ورثه یوم ولد..، علی

حسب  الشرك وهو یعتقد أنه من وحي اهللاوٕاال فقد یسیر في طریق االتباع العلمي الحق، 
اهللا، ولو شاء اهللا ما إرادة لقد كانت : أتي یوم القیامة ویقولثم یما أقنعه به آباؤه، 

 أشركت!!

 ن: على الناس مرتی تهلقد أقام اهللا تعالى حج

حیث شهد بنو آدم جمیعا بعبودیتهم هللا تعالى وحده ال  ،في عالم الغیب األولى:
في أیة مرحلة من عمره على  ،التي تعین اإلنساناإلیمانیة  میثاق الفطرةهي شریك له، و 

 الوقوف على الدین اإللهي الحق.

 في عالم الشهادة، وذلك على لسان جمیع الرسل.  والثانیة:

 اهللا تعالى في هذه المسألة: فتدبر ماذا قال 

َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبِين آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ُذرِّيـَّتَـُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى أَنُفِسِهْم أََلْسُت ِبَربُِّكْم 
َا أَ  ]172[َقالُوا بـََلى َشِهْدنَا َأْن تـَُقولُوا يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّا ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلَني  ْو تـَُقولُوا ِإمنَّ

وََكَذِلَك  ]173[َأْشَرَك آبَاُؤنَا ِمْن قـَْبُل وَُكنَّا ُذرِّيًَّة ِمْن بـَْعِدِهْم أَفـَتـُْهِلُكَنا ِمبَا فـََعَل اْلُمْبِطُلوَن 
 األعراف ]174[نـَُفصُِّل اآليَاِت َوَلَعلَُّهْم يـَْرِجُعوَن 

باع رسالة اهللا الخاتمة، من الوقوع یحذر األبناء المسلمین، أتجاء القرآن الحكیم لقد 
  .في أسر هذه [اآلبائیة] الضالة الذي وقع فیه أتباع الكتب السابقة
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 لهم مثال بموقف أتباع عیسى، علیه السالم، من رسالته بعد وفاته:اهللا وقد ضرب 

ُذوِين  َوأُمِّي ِإَهلَْنيِ ِمْن ُدوِن اللَِّه  َوِإْذ قَاَل اللَُّه يَا ِعيَسى اْبَن َمْرَميَ أَأَنَت قـُْلَت لِلنَّاِس اختَِّ
قَاَل ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن ِيل َأْن أَُقوَل َما لَْيَس ِيل ِحبَقٍّ ِإْن ُكنُت قـُْلُتُه فـََقْد َعِلْمَتُه تـَْعَلُم َما 

  ]116[ِيف نـَْفِسي َوال َأْعَلُم َما ِيف نـَْفِسَك ِإنََّك أَْنَت َعالَُّم اْلُغُيوِب 

َهلُْم ِإالَّ َما أََمْرَتِين ِبِه َأْن اْعُبُدوا اللََّه َريبِّ َوَربَُّكْم وَُكنُت َعَلْيِهْم َشِهيدًا َما ُدْمُت  َما قـُْلتُ 
 املائدة ]117[ِفيِهْم فـََلمَّا تـََوفـَّْيَتِين ُكنَت أَْنَت الرَِّقيَب َعَلْيِهْم َوأَْنَت َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد 

 :، ثم قوله بعدها"َوُكنُت َعَلْیِهْم َشِهیدًا َما ُدْمُت ِفیِهمْ " :المتدبر قول عیسى علیه الس
ِقیَب َعَلْیِهمْ "  ".َفَلمَّا َتَوفَّْیتَِني ُكنَت َأْنَت الرَّ

وأساطیر وخرافات عن  ،وأدخلوا فیه مرویات مزیفة ربهم،كتاب األبناء حرف  لقد
 !! فاة المسیح علیه السالمو  رواها الرواة بعد عشرات السنین من ،أنبیائهم وملوكهم

أن إیمانهم الوراثي قدر مقدر من اهللا تعالى ولكن الالفت للنظر، اعتقاد األبناء 
لقد ورثوا عن آبائهم م بذلك قد أصبحوا غیر مسئولین عن هذا التدین، فیظنون أنهو 

القضاء والقدر، وهل اإلنسان مسیر أم مخیر، ومسائل تتعلق  في مسائل وشبهات
..، فماذا هم والصفات اإللهیة، وعن الغیب الذي ال یظهره اهللا تعالى ألحدباألسماء 

  فاعلون أمام كل هذه المسائل العلمیة التي ال طاقة لهم بها؟!

یفترون أحكام الحالل والحرام، ثم یبررون اتباع الناس لها  المشركون كانلقد  ،فمثال
  بأنها مشیئة اهللا:

أَ ِمْن احلَْْرِث َواألَنـَْعاِم َنِصيباً فـََقالُوا َهَذا لِلَِّه ِبَزْعِمِهْم َوَهَذا ِلُشرََكائَِنا َفَما  َوَجَعُلوا لِلَِّه ِممَّا َذرَ 
َكاَن ِلُشرََكائِِهْم َفال َيِصُل ِإَىل اللَِّه َوَما َكاَن لِلَِّه فـَُهَو َيِصُل ِإَىل ُشرََكائِِهْم َساَء َما 

  ]136[َحيُْكُموَن 

ِلَكِثٍري ِمْن اْلُمْشرِِكَني قـَْتَل أَْوالِدِهْم ُشرََكاُؤُهْم لِيـُْرُدوُهْم َولِيَـْلِبُسوا َعَلْيِهْم  وََكَذِلَك َزيَّنَ 
 األنعام ]137[ِدينَـُهْم َوَلْو َشاَء اللَُّه َما فـََعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما يـَْفتَـُروَن 

  ".ُهْم َوَما َیْفَتُرونَ َوَلْو َشاَء اللَُّه َما َفَعُلوُه َفَذرْ فتدبر قول اهللا تعالى: "
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إن الضمیر یعود إلى ما سبق بیانه في اآلیة، من المحرمات، والذي یفهم منه أنه 
 لوال أن اهللا شاء أن یفعلوا هذه المحرمات ما فعلوها.

 :بقولهم عبادتهم للمالئكةوكانوا یبررون 

ثًا َأَشِهُدوا َخْلَقُهْم َسُتْكَتُب َشَهاَدتـُُهْم َوَجَعُلوا اْلَمالِئَكَة الَِّذيَن ُهْم ِعَباُد الرَّْمحَِن ِإنَا
  ]19[َوُيْسأَلُوَن 

أَْم  ]20[َوقَالُوا َلْو َشاَء الرَّْمحَُن َما َعَبْدنَاُهْم َما َهلُْم ِبَذِلَك ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُهْم ِإالَّ َخيُْرُصوَن 
َناُهْم ِكَتاباً ِمْن قـَْبِلِه فـَُهْم بِِه ُمْسَتْمِسُكونَ   ]21[ آتـَيـْ

 الزخرف ]22[َبْل َقالُوا ِإنَّا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعَلى أُمٍَّة َوِإنَّا َعَلى آثَارِِهْم ُمْهَتُدوَن 

انظر كیف ُیَعّلم اهللا تعالى الناس منطق الحوار، وٕاقامة الحجة على العلم والبرهان 
 "؟! َأَشِهُدوا َخْلَقُهمْ اإللهي، ال على الهوى والظن، فتدبر: "

ِإنَّا َوَجْدَنا آَباَءَنا َعَلى ُأمٍَّة على هذا السؤال المنطقي بقولهم: " "اآلبائیین"بر رد ثم تد
  ردا علیهم:بعدها تدبر ماذا قال اهللا تعالى  مث"!! َوإِنَّا َعَلى آثَاِرِهْم ُمْهَتُدونَ 

َرُفوَها ِإنَّا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعَلى  وََكَذِلَك َما َأْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِيف قـَْريٍَة ِمْن َنِذيٍر ِإالَّ قَالَ  ُمتـْ
قَاَل أََوَلْو ِجْئُتُكْم بَِأْهَدى ِممَّا َوَجْدُمتْ َعَلْيِه آبَاءَُكْم  ]23[أُمٍَّة َوِإنَّا َعَلى آثَارِِهْم ُمْقَتُدوَن 
ُهْم فَانظُ  ]24[َقالُوا ِإنَّا ِمبَا أُْرِسْلُتْم بِِه َكاِفُروَن  ِبَني فَانتَـَقْمَنا ِمنـْ ْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِّ

 الزخرف ]25[

إن [اآلبائیة] الضالة، المضلة، أزمة عالمیة، لم یستثن اهللا تعالى منها أتباع أمة من 
األمم، فمعظم أتباع الرسل انحرفوا بعد وفاة رسلهم، وعلى أساس هذا االنحراف قامت 

 حراف عن اآلباء جیال بعد جیل. فاعلیة [اآلبائیة]، حیث یرث األبناء هذا االن

إن المتدبر لآلیات السابقة، یستطیع أن یعلم كیف استطاع الشیطان أن یوظف 
[اآلبائیة] في إیقاع الناس في الشرك، وافتراء الكذب على اهللا تعالى، وهم منظومة 

 یحسبون أنهم یحسنون صنعا. 

 إذن نحن أمام هذه اآلیات، السابق ذكرها:
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 األنعام ]107[ ..."للَُّه َما َأْشرَُكواَوَلْو َشاَء ا"

 األنعام ]137[َوَلْو َشاَء اللَُّه َما فـََعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما يـَْفتَـُروَن  "...

 الزخرف ]20[..." َوقَاُلوا َلْو َشاَء الرَّْمحَُن َما َعَبْدنَاُهْم 

الكتب الف علماء السلف والخلف، آفیها  نفكیف عالج القرآن هذه القضیة، التي دوّ 
یقیم اإلنسان عقیدته على التوحید الخالص، فإذا بهم یتخاصمون ویكفر كیف بحث ت

 !!؟بعضهم بعضا..، بسبب اختالفهم حول هذه المسألة

، یحمد اهللا أن جعل مسائل خالفیةالحقیقة أن المتدبر لما حملته هذه الكتب من و 
 في كتابه الحكیم.ماثلة ین..، الهدایة إلى توحیده، والرد على شبهات وافتراءات المكذب

وفق اهللا في نفس سورة األنعام، التي ورد فیها ادعاء المشركین أن شركهم جاء یقول 
 :مشیئة اهللا تعالى

َسيَـُقوُل الَِّذيَن َأْشرَُكوا َلْو َشاَء اللَُّه َما َأْشرَْكَنا َوال آبَاُؤنَا َوال َحرَّْمَنا ِمْن َشْيٍء َكَذِلَك  
يَن ِمْن قـَْبِلِهْم َحىتَّ َذاُقوا بَْأَسَنا ُقْل َهْل ِعْندَُكْم ِمْن ِعْلٍم فـَُتْخرُِجوُه لََنا ِإْن َكذََّب الَّذِ 

  ]148[تـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن أَنـُْتْم ِإالَّ َختُْرُصوَن 

 األنعام ]149[ُقْل فَِللَِّه احلُْجَُّة اْلَباِلَغُة فـََلْو َشاَء َهلََداُكْم َأْمجَِعَني 
یریدون أن یقولوا: لو شاء اهللا أال نشرك ما أشركنا، وما أشرك آباؤنا، وال حرمنا إنهم 

 ؟! ما الخطأ في ذلك، فأوال وأخیرا.. ما أحل اهللا، إذن فهي مشیئة اهللا

ال "، رافعین رایة أن اهللا تعالى السلفیة فعل معظم أعضاء منظومة [اآلبائیة]ی هكذاو 
أنهم ینسبون إلى اهللا تعالى أوال الفعل، الذي یریده هواهم افتراًء  !! أي"ُیسأل عما یفعل

؟! قالوا: "إن اهللا ال ..، فإذا سألهم أحد: هل یصح أن تقولوا على اهللا كذا وكذا..وكذبا
 ُیسأل عما یفعل"!!

فكیف  ،إذا كان اهللا تعالى هو الذي شاء لهم فعل هذه المحرماتوالسؤال المنطقي: 
 ؟! "َلَنا َفُتْخِرُجوهُ َهْل ِعْنَدُكْم ِمْن ِعْلٍم " قول لهم:یأتي بعد ذلك وی

 یأتي بعدها ببیان السبب الذي دفعهم إلى هذا االعتقاد الباطل بقوله:كیف ثم 
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 ؟!"ِإْن َتتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوإِْن َأْنُتْم ِإالَّ َتْخُرُصونَ "

 ثم یأتي بالرد الحاسم بعدها ویقول:

ُة اْلَباِلَغُة َفَلْو َشاَء َلَهَداُكْم َأْجَمِعینَ  ُقْل َفِللَّهِ "   ؟!"اْلُحجَّ

ةُ "فـ  لیست مرویات ینسبها الرواة إلى الرسل، ویقیمون علیها مصادر  "اْلَباِلَغةُ  اْلُحجَّ
 تشریعیة ما أنزل اهللا بها من سلطان. 

ةَ " إن آلیات عمله إلى تعالى  قانون المشیئة اإللهیة، الذي أسند اهللاهي  "اْلَباِلَغةَ  اْلُحجَّ
 ، فتدبر ماذا قال اهللا بعدها:إرادة اإلنسان واختیاره

ِبْع ُقْل َهُلمَّ ُشَهَداءَُكْم الَِّذيَن َيْشَهُدوَن َأنَّ اللََّه َحرََّم َهَذا َفِإْن َشِهُدوا َفال َتْشَهْد َمَعُهْم َوال تـَتَّ 
بُوا ِبآيَاتَِنا َوالَِّذي  األنعام ]150[َن ال يـُْؤِمُنوَن بِاآلِخَرِة َوُهْم ِبَرهبِِّْم يـَْعِدُلوَن َأْهَواَء الَِّذيَن َكذَّ

حل لمسلم، یشهد أنه ال إله إال اهللا، وأن محمدا رسول اهللا..، أن ینسب إلى اهللا فهل ی
تعالى، أو إلى رسوله، تشریعات ما أنزل اهللا بها من سلطان، بدعوى أن علماء وأئمة 

  مذهبه قد أجمعوا علیها؟!

َوال َتتَِّبْع َأْهَواَء قوله بعدها: "ثم  ،"َفال َتْشَهْد َمَعُهمْ "ألم یتدبر هؤالء قول اهللا لرسوله: 
 ؟!"...الَِّذیَن َكذَُّبوا ِبآَیاِتَنا

ثم هل یعقل أن یكتب اهللا تعالى على الناس الشرك، ثم یأتي فیحرمه علیهم، ویدخل 
 ذا قال اهللا تعالى بعدها:  من أشركوا نار جهنم خالدین فیها؟! فتدبر ما

تـُُلوا أَْوالدَُكْم ُقْل تـََعاَلْوا أَْتُل َما َحرََّم َربُُّكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيئاً َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً َوال تـَقْ 
َها َوَما َبَطَن َوال تـَْقتـُُلوا النـَّْفَس ِمْن ِإْمالٍق َحنُْن نـَْرزُُقُكْم َوِإيَّاُهْم َوال تـَْقَربُوا اْلَفَواِحَش َما َظهَ  َر ِمنـْ
 األنعام ]151[الَِّيت َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاحلَْقِّ َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلوَن 

فهم العالقة بین سیاق اآلیات التي تحدثت عن أن الشرك كان وفق فكیف نإذن 
 :تعالىمشیئة اهللا 

 األنعام ]107[اللَُّه َما َأْشرَُكوا َوَما َجَعْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيظاً َوَما أَْنَت َعَلْيِهْم ِبوَِكيٍل َوَلْو َشاَء 

 ، وتتهم قائله بافتراء الكذب:تعالىعن اهللا تماما تلك التي جاءت تنفي ذلك وبین 
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وَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن أَنـُْتْم ِإالَّ َختُْرُصوَن ُقْل َهْل ِعْندَُكْم ِمْن ِعْلٍم فـَُتْخرُِجوُه لََنا ِإْن تـَتَِّبعُ  "...
 األنعام ]148[

 ثم عالقة ذلك بقوله تعالى بعدها:

 األنعام ]149[ُقْل فَِللَِّه احلُْجَُّة اْلَباِلَغُة فـََلْو َشاَء َهلََداُكْم َأْمجَِعَني 
ر الكفر أو النفس اإلنسانیة بآلیات تعینها على اختیاتعالى أقول: لقد خلق اهللا 

 بكامل إرادتها:كله وذلك  ..،الحق أو الباطل، الهدایة أو الضالل، اإلسالم

َوَقْد َخاَب  ]9[َقْد أَفْـَلَح َمْن زَكَّاَها  ]8[َفَأْهلََمَها ُفُجوَرَها َوتـَْقَواَها  ]7[َونـَْفٍس َوَما َسوَّاَها 
 الشمس ]10[َمْن َدسَّاَها 

أن ب ،فهو لم یخرج عن قانون المشیئة اإللهیة فعندما یختار المرء طریق [الفجور]
 أعطاه اهللا حریة اختیار [الفجور] بإرادته. 

طریق [التقوى] فهو لم یخرج عن قانون المشیئة اإللهیة الذي المرء وعندما یختار 
 أعطاه حریة اختیار [التقوى] بإرادته. 

ون المشیئة وكذلك، فهو عندما یختار طریق الشرك باهللا، فهو لم یخرج عن قان
 اإللهیة الذي أعطاه حریة أن [یشرك باهللا] بإرادته. 

ولو أن مشیئة اهللا اقتضت أال یكون لإلنسان آلیات لالختیار، لسلك الوجود البشري 
 كله طریق الهدایة، وهذا معنى قوله تعالى:

 ."َأْشَرُكواَوَلْو َشاَء اللَُّه َما "، وقوله تعالى: "َفَلْو َشاَء َلَهَداُكْم َأْجَمِعینَ "

 .ما أشرك أحد ..،أي ولو شاء اهللا أال یكون هناك قانون لالختیار

 األنعام ]149[ُقْل فَِللَِّه احلُْجَُّة اْلَباِلَغُة فـََلْو َشاَء َهلََداُكْم َأْمجَِعَني 
التدبر آلیات لقد أقام اهللا تعالى حجته على الناس، على أساس ما زودهم به من 

الحجة ال تقوم إال إذا كانت تستند إلى فالنظر..، آلیات عمل القلب، التفكر، والتعقل، و و 
 .البرهان، األمر الذي ال یتحقق إال بإرادة اإلنسان واختیارهالدلیل و العلم و 
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، فهذا هو اختیاره، الذي ال ..، أو اتباع الظن والهوى..اختار اإلنسان تقلید آبائهفإذا 
هو الذي اإلنسان ف لواله الهتدى الناس جمیعا.یخرج عن قانون المشیئة اإللهیة، الذي 

 یختار طریقه:

فإما أن یسیر في طریق العلم، وٕاقامة الحجة والبرهان اإللهي على حجیة الدین الذي 
وٕاما أن یتبع هواه، أو یقلد آباءه ..، یتبعه، فیعبد اهللا على بصیرة، فیكون من الناجین

 بغیر علم، فیكون من الهالكین.

َن لَُه ُسوُء َعَمِلِه فـََرآُه َحَسنًا فَِإنَّ اللََّه ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء َويـَْهِدي َمْن َيَشاُء َفال أََفَمْن زُيِّ 
 فاطر ]8[َتْذَهْب نـَْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسرَاٍت ِإنَّ اللََّه َعِليٌم ِمبَا َيْصنَـُعوَن 

، ذلك حسب سنة "َمْن َیَشاءُ  َفِإنَّ اللََّه ُیِضلُّ َمْن َیَشاُء َوَیْهِدي" إن قوله تعالى:
االختیار، التي خلق اهللا تعالى البشر على أساسها، وهؤالء قد اختاروا طریق الهوى الذي 

 زین لهم أعمالهم. فتدبر:

 حممد ]14[أََفَمْن َكاَن َعَلى بـَيـَِّنٍة ِمْن َربِِّه َكَمْن زُيَِّن َلُه ُسوُء َعَمِلِه َواتـَّبَـُعوا َأْهَواَءُهْم 

 یة تحكي حال فریقین:إن اآل

 الفریق األول: هو المتبع للحق القائم على البینة، وهي علم وحجة وبرهان من اهللا.

 والفریق الثاني: هو المتبع للباطل القائم على الشرك والهوى وٕاغواء الشیطان.

 حكم الفریقین، انطلق منه قانون االختیار البشري. نظام كوني ین المشیئة اإللهیة إ و 

َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت  ]1[َن َكَفُروا َوَصدُّوا َعْن َسِبيِل اللَِّه َأَضلَّ َأْعَماَهلُْم الَِّذي
ُهْم َسيَِّئاهِتِْم َوَأْصَلَح بَاَهلُْم  ْم َكفََّر َعنـْ  ]2[َوآَمُنوا ِمبَا نـُزَِّل َعَلى ُحمَمٍَّد َوُهَو احلَْقُّ ِمْن َرهبِِّ

ْم َكَذِلَك  َذِلَك بَِأنَّ  الَِّذيَن َكَفُروا اتـَّبَـُعوا اْلَباِطَل َوَأنَّ الَِّذيَن آَمُنوا اتـَّبَـُعوا احلَْقَّ ِمْن َرهبِِّ
 حممد  ]3[َيْضِرُب اللَُّه لِلنَّاِس أَْمثَاَهلُْم 

من  موتحریره األبناء،إلیقاظ وعي رسالة اهللا الخاتمة، "آیة قرآنیة"، لقد جاءت و 
وٕارشادهم إلى طوق النجاة الذي سیأخذ بأیدیهم إلى صراط ربهم سلطان [اآلبائیة] 

 .من نصوص الدین اإللهي ملة وشریعةالرسالة تباع الحق لما حملته الالمستقیم، وهو ا
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 الربانیة خلق النبوة

إن من رحمة اهللا تعالى بالناس أن جعل لكل داء دواء، والدواء الذي ُیحّصن اإلنسان 
دراسة وتعلیم "اآلیة القائم على ن فتنة [اآلبائیة]، هو العلم من اإلغواء الشیطاني، وم

 . على مر العصور لوقوف على عطائها المتجدد،واالقرآنیة"، 

 َما َكاَن لَِبَشٍر َأْن يـُْؤتَِيُه اللَُّه اْلِكَتاَب َواحلُْْكَم َوالنُّبُـوََّة ُمثَّ يـَُقوَل لِلنَّاِس ُكونُوا ِعَبادًا ِيل 
 ]79[ ِه َوَلِكْن ُكونُوا رَبَّانِيَِّني ِمبَا ُكْنُتْم تـَُعلُِّموَن اْلِكَتاَب َوِمبَا ُكنُتْم َتْدُرُسونَ ِمْن ُدوِن اللَّ 

 آل عمران

المسلم یعین إن خلق الربانیة منهج ونظام حیاة، یقوم على تعلیم ودراسة كتاب اهللا، 
هللا تعالى باتباعها التي أمر االشریعة اإللهیة على استلهام عطاء آیاته، والوقوف على 

 تمكن منه.ت[اآلبائیة] أن فتنة قلبه، كما یصعب على اختراق یصعب على الشیطان ف

األبناء على هذا الخلق هدي اآلباء لتربیة نورًا یو  ،"آیة قرآنیة"كتاب اهللا،  لقد جاء
إغواء  وأ، همئهواأحتى ال یقعوا أسرى علیه السالم، العظیم، أسوة بنبیهم الكریم، 

 .نطیاالشی

خلق العلم الموصل إلى دالئل الوحدانیة وتفاعلها مع فطرة هو إن خلق الربانیة 
یقیم حیاته على مقتضى هذه و أنه "ال اهللا إال اهللا"، شهادة علمیة، التوحید، لیشهد اإلنسان 

 الشهادة.

بمجموعة من اآلیات المحكمات البّینات، تضع القواعد العامة سورة الروم لقد جاءت و 
 لمدرسة التربویة، العاصمة لإلنسان من فتنة [اآلبائیة] واإلغواء الشیطاني. لهذه ا

تبدأ مجموعة من اآلیات، وحدة بنائیة متكاملة، ومدرسة إیمانیة فاعلة وتعتبر هذه ال
  تعالى:اهللا بقول

َواَألْرِض  َواتِ َوَلُه احلَْْمُد ِيف السَّمَ  ]17[َفُسْبَحاَن اللَِّه ِحَني ُمتُْسوَن َوِحَني ُتْصِبُحوَن 
 الروم ]18[َوَعِشّياً َوِحَني ُتْظِهُروَن 

 قوله تعالى:ٕالى و 
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َضَرَب َلُكْم َمَثًال ِمْن أَنـُْفِسُكْم َهْل َلُكْم ِمْن َما َمَلَكْت أَْميَاُنُكْم ِمْن ُشرََكاَء ِيف َما 
َسُكْم َكَذِلَك نـَُفصُِّل اآليَاِت لَِقْوٍم َرَزقْـَناُكْم فَأَنـُْتْم ِفيِه َسَواٌء َختَاُفونـَُهْم َكِخيَفِتُكْم أَنفُ 

َبْل اتـََّبَع الَِّذيَن ظََلُموا َأْهَواَءُهْم ِبَغْريِ ِعْلٍم َفَمْن يـَْهِدي َمْن َأَضلَّ اللَُّه َوَما  ]28[يـَْعِقُلوَن 
 الروم ]29[َهلُْم ِمْن نَاِصرِيَن 

وجل، الذي تأسس في لیبدأ بعدها بیان لما یستلزمه منهج التوحید الخالص هللا عز 
 قلب المسلم، حسب ما تعلمه من اآلیات السابقة، فقال تعالى:

يِن َحِنيفًا ِفْطَرَة اللَِّه الَِّيت َفَطَر النَّاَس َعَليـَْها ال تـَْبِديَل ِخلَْلِق اللَِّه َذِلَك  َفأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّ
يُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال يـَْعلَ  ُمِنيِبَني إِلَْيِه َواتـَُّقوُه َوأَِقيُموا الصَّالَة َوال  ]30[ُموَن الدِّ

ِمْن الَِّذيَن فـَرَُّقوا ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشَيعًا ُكلُّ ِحْزٍب ِمبَا َلَدْيِهْم  ]31[َتُكونُوا ِمْن اْلُمْشرِِكَني 
 الروم ]32[َفرُِحوَن 

عیش في عالم من التوحید ٕان المتدبر لهذه المجموعة من اآلیات، یشعر أنه یو 
الذي نعیش فیه.  ،الخالص، هذا التوحید الذي تشهد به كل ذرة من ذرات هذا الكون

  ؟!هذه الحقیقةمن الذي سیصل إلى فهم ولكن، 

تعمل على أن لـ [اآلبائیة] أصحاب القلوب الحیة، هؤالء الذین لم یعطوا فرصة إنهم 
 هذه المجموعة بقوله تعالى:بعض آیات ى آلیات عمل قلوبهم. لذلك عقب اهللا علتغییب 

 "ِإنَّ ِيف َذِلَك آليَاٍت ِلَقْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ "... 

 "ِإنَّ ِيف َذِلَك آليَاٍت لِْلَعاِلِمنيَ "... 
 "ِإنَّ ِيف َذِلَك آليَاٍت ِلَقْوٍم َيْسَمُعونَ "... 
 "ِإنَّ ِيف َذِلَك آليَاٍت ِلَقْوٍم يـَْعِقُلونَ "... 
 "نـَُفصُِّل اآليَاِت ِلَقْوٍم يـَْعِقُلونَ َكَذِلَك "... 

نعم إنه أول الطریق: فال فاعلیة لـ "اآلیة القرآنیة"، وتناغمها مع دالئل الوحدانیة إال 
 . [اآلبائیة]تفعیل آلیات عمل القلب، لتحصیل العلم العاصم من فتنة ب
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التي قام  ،"آیة الزواج"جاءت هذه المنظومة الكونیة الموحدة، وسط في  هنالحظ أنو 
 :علیها الوجود البشري

َنُكْم َمَودًَّة َوَرْمحَةً  َها َوَجَعَل بـَيـْ  َوِمْن آيَاتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنُفِسُكْم َأْزَواجًا لَِتْسُكُنوا إِلَيـْ
 الروم ]21[ِإنَّ ِيف َذِلَك آليَاٍت لَِقْوٍم يـَتَـَفكَُّروَن 

بائیة] لصد الناس عن التفاعل مع هذه [اآل تقوم بهلدور الذي لوجاء أیضا بیان 
 الموحدة. الكونیة المنظومة 

َن َبْل اتـََّبَع الَِّذيَن ظََلُموا َأْهَواَءُهْم ِبَغْريِ ِعْلٍم َفَمْن يـَْهِدي َمْن َأَضلَّ اللَُّه َوَما َهلُْم ِمْن نَاِصرِي
 الروم ]29[

ثم تدبر قوله بعدها:  ".َأْهَواَءُهْم ِبَغْیِر ِعْلمٍ َبْل اتََّبَع الَِّذیَن َظَلُموا  تعالى: "اهللا تدبر قول
 ".َفَمْن َیْهِدي َمْن َأَضلَّ اللَّهُ "

 ضع الشيء في غیر موضعه. یإن اتباع الهوى ضالل، وظلم للنفس، ألنه  

ثم ما لم ینزل به سلطانا. اإلنسان إلیه أن ینسب الشرك باهللا تعالى، و  ،وأول الظلم
حاجزًا بین اإلنسان وفطرته اإلیمانیة، فال یرى دالئل  قفیأتي ظلم النفس، والذي ی

كان على من أسلم وجهه هللا تعالى، وأخلص !! لذلك فطرته الوحدانیة وتفاعلها مع
 عبودیته له، أن یقیم الدین القیم، سلوكا عملیا، ملة وشریعة. 

يِن َحِنيفًا ِفْطَرَة اللَِّه الَِّيت َفَطَر ا لنَّاَس َعَليـَْها ال تـَْبِديَل ِخلَْلِق اللَِّه َذِلَك َفأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّ
يُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال يـَْعَلُموَن   الروم ]30[الدِّ

نعم إنهم لیسوا من أهل العلم الحق  ".َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َیْعَلُمونَ تدبر قوله تعالى: "
وٕاقامة الصلة ، اهتقو و  یهاإلنابة إل عز وجل، وعلى الذي یقوم على التوحید الخالص هللا

 .وتعالى الدائمة به سبحانه

هذا  واإلغواء الشیطاني. السالح الوحید في مواجهة فتنة [اآلبائیة]إن العلم الحق هو 
الفاعلیة التي تقوم بها أمة  هالعلم القائم على الفهم الواعي لفاعلیة "اآلیة القرآنیة"، هذ

هللا تعالى، فأقامت الصالة حق اإلقامة، صفا واحدا یعصمها من  أخلصت عبودیتها
 التفرق في الدین.

94 
 



 

ِمْن الَِّذيَن فـَرَُّقوا  ]31[ُمِنيِبَني ِإلَْيِه َواتـَُّقوُه َوأَِقيُموا الصَّالَة َوال َتُكونُوا ِمْن اْلُمْشرِِكَني 
 الروم ]32[ُحوَن ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشَيعاً ُكلُّ ِحْزٍب ِمبَا َلَدْيِهْم َفرِ 

أنصاره ، لیس من خلق النبوة، ولیس من الربانیة في شيء، و إن التفرق في الدین
ُكلُّ ِحْزٍب ِبَما في دین اهللا تعالى: "واختالفهم فرقهم تلیسوا بعلماء، فالعلماء ال یفرحون ب

 "!! َلَدْیِهْم َفِرُحونَ 

َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـَْهْوَن َعْن اْلُمْنَكِر َوأُْولَِئَك ُهْم  َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَىل اخلَْْريِ 
َوال َتُكونُوا َكالَِّذيَن تـََفرَُّقوا َواْختَـَلُفوا ِمْن بـَْعِد َما َجاَءُهْم اْلبَـيـَِّناُت  ]104[اْلُمْفِلُحوَن 

 آل عمران ]105[َوأُْولَِئَك َهلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم 

، یستحیل أن "ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهْم اْلَبیَِّناتُ "علماء بالبّینات،  لحقیقیینا إن العلماء
 یتفرقوا في الدین، إلى فرق ومذاهب متصارعة.

َا أَْمُرُهْم ِإَىل اللَِّه ُمثَّ يـُنَ  ُهْم ِيف َشْيٍء ِإمنَّ بِّئـُُهْم ِإنَّ الَِّذيَن فـَرَُّقوا ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشَيعًا َلْسَت ِمنـْ
 األنعام ]159[ِمبَا َكانُوا يـَْفَعُلوَن 

، أسوة "َلْسَت ِمْنُهْم ِفي َشْيءٍ " الحقیقیین یتبرؤون من التفرق في الدین،إن العلماء 
 . برسول اهللا محمد، علیه السالم

إن العلماء الحقیقیین هم أهل العلم الحق، الذین أقاموا تدینهم على الدلیل والبرهان 
 عالى، بعیدا عن التقلید األعمى الذي ورثوه عن آبائهم. استجابة لشریعة اهللا ت

ا وتعلقت قلوبهم بهالذین تعلموا ودرسوا آیات الذكر الحكیم هم العلماء الربانیین، إن 
 .فعصمهم ذلك من الوقوع في الشرك باهللا تعالى ،ملة وشریعة

يِن َما َوصَّى ِبِه نُوحًا َوالَِّذي أَْوحَ  َنا ِبِه ِإبـْرَاِهيَم َشرََع َلُكْم ِمْن الدِّ َنا ِإلَْيَك َوَما َوصَّيـْ يـْ
يَن َوال تـَتَـَفرَُّقوا ِفيِه َكبـَُر َعَلى اْلُمْشرِِكَني َما َتْدُعوُهْم ِإلَْيِه  َوُموَسى َوِعيَسى َأْن أَِقيُموا الدِّ

 الشورى ]13[اللَُّه َجيَْتِيب ِإلَْيِه َمْن َيَشاُء َويـَْهِدي ِإلَْيِه َمْن يُِنيُب 
ُقوا ِفیهِ بر قوله تعالى: "تد لتعلم أن التفرق في الدین مخالف ، "َأْن َأِقیُموا الدِّیَن َوال َتتََفرَّ

  .ینالمهدی ینلسنة جمیع األنبیاء والرسل، سنة الصالح
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الذین انفصلوا عن هذه السلسلة اإلیمانیة، متصلة الحلقات بجمیع األنبیاء إن 
شیعا، بغیا بینهم، في الوقت الذي یحملون فیه "آیة  فرقوا دینهم وكانواوالرسل، هم الذین 

قرآنیة" تأمرهم لیل نهار أن یستقیموا على منهاج النبوة، وخلق الربانیة، وتدبر وتعلم 
 نصوص "اآلیة القرآنیة".

نَـُهْم َوَلْوال َكِلَمٌة َسبَـقَ  ْت ِمْن رَبَِّك ِإَىل َوَما تـََفرَُّقوا ِإالَّ ِمْن بـَْعِد َما َجاَءُهْم اْلِعْلُم بـَْغياً بـَيـْ
نَـُهْم َوِإنَّ الَِّذيَن أُورِثُوا اْلِكَتاَب ِمْن بـَْعِدِهْم َلِفي َشكٍّ ِمْنُه  َأَجٍل ُمَسمًّى َلُقِضَي بـَيـْ

 الشورى ]14[ ُمرِيبٍ 

 ."َوإِنَّ الَِّذیَن ُأوِرُثوا اْلِكتَاَب ِمْن َبْعِدِهْم َلِفي َشكٍّ ِمْنُه ُمِریبٍ تدبر قوله تعالى: "

أخالق النبوة، وعلى رأسها خلق "الربانیة"، حیث  على تقوم إال نوحدة األمة لن إ
االجتماع على كتاب اهللا تعالى، الستلهام عطاءاته التي تعید للمسلمین خیریتهم 

م على الدین یوشهادتهم على األمم. لذلك أمر اهللا رسوله محمدا، علیه السالم، أن یستق
" ـ ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهْم اْلِعْلمُ "ال یعلمون، الذین تفرقوا في الدین، القیم، وال یتبع أهواء الذین 

 ".َبْغیًا َبْیَنُهمْ "

 َفِلَذِلَك فَادُْع َواْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت َوال تـَتَِّبْع أَْهَواَءُهْم َوُقْل آَمْنُت ِمبَا أَنـَْزَل اللَُّه ِمْن ِكَتابٍ 
َنُكْم ال نَـَنا َوأُِمْرُت َألْعِدَل بـَيـْ لَُّه َربـَُّنا َوَربُُّكْم لََنا َأْعَمالَُنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم ال ُحجََّة بـَيـْ

نَـَنا َوإِلَْيِه اْلَمِصُري  َنُكْم اللَُّه َجيَْمُع بـَيـْ  الشورى ]15[َوبـَيـْ

َفِلَذِلَك ال یمكن تحققها بالتقلید األعمى لآلباء: "دین اهللا تعالى إن االستقامة على 
 :قول اهللا تعالى تدبرو "، َوال َتتَِّبْع َأْهَواَءُهمْ وال باتباع الهوى: "، "اْسَتِقْم َكَما ُأِمْرتَ َفاْدُع وَ 

 اجلاثية ]18[ُمثَّ َجَعْلَناَك َعَلى َشرِيَعٍة ِمْن اَألْمِر فَاتَِّبْعَها َوال تـَتَِّبْع َأْهَواَء الَِّذيَن ال يـَْعَلُموَن 

ن یتمسكون بعضویتهم في منظومة یالمسلممعظم ومع هذا البیان الواضح، ال یزال 
أئمة مذاهبهم بغیر علم، ویهجرون "اآلیة متجاهلین مسئولیتهم الفردیة، یقلدون  [اآلبائیة]،

قائمة بینهم تدعوهم لتفعیل نصوصها، سلوكا عملیا، أمة واحدة واتباعا لسنة القرآنیة"، ال
 لدین وعدم التفرق فیه.نبیهم العظمى، سنة األنبیاء جمیعا..، سنة إقامة ا
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أن یتخلى عن هذا  وأعظم "آیة"، ،رسالة كرمالذي شرفه اهللا بحمل أمسلم، لیحل لفهل 
ال یفكر وال ینظر وال یتأمل وال  مقلدایعیش في هذه الدنیا تابعا أن و  ،الشرف السامي

 ؟!  وتخلف، بل أقول وتقهقر من بؤس یعقل ما وصل إلیه حال المسلمین الیومحتى 

فطرة أخالق النبوة، ومع خلق "الربانیة"، ومع لتفرق في الدین یتصادم مع إن ا
القیم، لذلك كان یجب أن ینظر كل مسلم في تدینه الوراثي ، یتصادم مع الدین ..التوحید

 الحق؟! اهللا دین هو ، وهل تهنظرة علمیة تأصیلیة، لیقف على حقیق

 فتدبر هذه المجموعة من اآلیات:

َنا اإلِ   ِيب َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم َفالْنَساَن ِبَواِلَدْيِه ُحْسنًا َوِإْن َجاَهَداَك لُِتْشرَِك َوَوصَّيـْ
 ]15/لقمان[ انظرو  ـ العنكبوت ]8[ُتِطْعُهَما ِإَيلَّ َمْرِجُعُكْم َفأُنـَبُِّئُكْم ِمبَا ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن 

ُر َصاِلٍح َفال َتْسأَْلِين  قَاَل يَا نُوُح ِإنَُّه لَْيَس ِمْن َأْهِلَك ِإنَّهُ  َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم َعَمٌل َغيـْ
 هود ]46[ِإينِّ َأِعُظَك َأْن َتُكوَن ِمْن اْجلَاِهِلَني 

من "الحكمة" التي أوحاها اهللا تعالى إلى رسوله محمد، علیه السالم، ما تضمنته إن 
  .ةأصول الدین وقواعده الرئیسشملت سورة اإلسراء، من وصایا، 

َذِلَك ِممَّا أَْوَحى ِإلَْيَك رَبَُّك ِمْن احلِْْكَمِة َوال َجتَْعْل َمَع اللَِّه ِإَهلًا آَخَر فـَتـُْلَقى ِيف َجَهنََّم 
 اإلسراء ]39[َمُلوماً َمْدُحوراً 

تفكر تدبر و الوصیة بإعمال آلیات عمل القلب، من  ،تضمنت هذه الوصایاولقد 
في إسالم المرء هو أن یقیم تفعیله لهذه الوصایا على ، لبیان أن األصل ..وتعقل ونظر

 أساس منهج االستدالل العقلي، فقال تعالى عن هذا المنهج:

تـَْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُْولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئوالً َوال 
 اإلسراء ]36[

خالقهم، وتوحیده، وٕاخالص عبودیتهم  ةعرفمیعینوا الناس على إن مهمة الرسل أن 
له..، وذلك بالوقوف على دالئل الوحدانیة، المنتشرة في الكون، وتفاعلها مع فطرة 

 التوحید، وآیات الكتاب المنزل علیهم.
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حقق إال أن یتوٕان الوقوف على دالئل الوحدانیة، وتفاعلها مع فطرة التوحید، یستحیل 
ات عمل القلب، أي إال بالعلم..، علم الكتاب اإللهي المنزل، الذي من شأنه بتفعیل آلی

 ففائدة العلم العمل. الشرك باهللا..،  أن یعصم المتعلم، والمعلم، من

الفرق بین ما هو دین إلهي، وما هو تراث لذلك كان من مهمة الرسل تعریف الناس ب
التمییز بین اآلیة اإللهیة ن صنعه آباؤهم بأیدیهم، وأن كل إنسان مسئول عبشري، 

فلیس في دین اهللا مقدس غیر كالم حتى الیقع في الشرك باهللا تعالى، والروایة البشریة، 
إال بالدلیل قطعي الثبوت عن اهللا، ولیس  ي ال تثبت صحة نسبته إلیه عز وجل، الذاهللا

 عن رسله. 

إلى اهللا لتوفى كل  الرسل أن یبینوا للناس أن هناك یوما سیرجعون فیه من مهمةن وإ 
نفس ما عملت، وأن كل إنسان سیحاسب على ما قدمت یداه، ال على ما قدمت أیدي 

  الناس. 

  ]13[وَُكلَّ ِإنَساٍن أَْلَزْمَناُه طَائَِرُه ِيف ُعُنِقِه َوُخنْرُِج َلُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِكَتاباً يـَْلَقاُه َمنُشوراً 

  ]14[َك اْليَـْوَم َعَلْيَك َحِسيباً اقْـَرْأ ِكَتاَبَك َكَفى بِنَـْفسِ 

َا َيِضلُّ َعَليـَْها َوال َتزُِر َوازَِرٌة ِوْزَر ُأْخَرى  َا يـَْهَتِدي لِنَـْفِسِه َوَمْن َضلَّ فَِإمنَّ َمْن اْهَتَدى فَِإمنَّ
َعَث َرُسوالً  ِبَني َحىتَّ نـَبـْ  اإلسراء ]15[َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

 

98 
 



 

 المسئولیة فردیة

هم في الخبرات والمهن تقلیدو  ،من تجارب اآلباء في مختلف المیادینإن االستفادة 
لتقدم األمم ، وضروري واجب شرعي وهبل فیه،  شيءال المختلفة..، أمر ممدوح، 

  .والحضارات

النبوات ما سیحاسب علیه اإلنسان شخصیا یوم القیامة، من أمر أما تقلیدهم فی
فیه، إال إذا وقف المقلد لتقلید ى، فال مجال لاهللا تعالدین ، والذي هو والشرائع اإللهیة

، وفي هذه الحالة لن یسمى عمله على الدلیل والبرهان اإللهي، المثبت لصحة هذا التقلید
 . هذا تقلیدا وٕانما اتباعا بعلم

إن العلم هو القاعدة التي یقوم علیها خلق "الربانیة"، والتي یقیم علیها المسلم توحیده 
 أمر اهللا تعالى رسوله محمدا: هللا عز وجل، وبذلك

َقلََّبُكْم فَاْعَلْم أَنَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َواْستَـْغِفْر ِلَذنِْبَك َولِْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناِت َواللَُّه يـَْعَلُم ُمتَـ 
 حممد ]19[َوَمثْـَواُكْم 

األعمى آلبائه  فكیف یظن مسلم، أن اهللا تعالى یمكن أن یقبل إیمانه الوراثي، وتقلیده
سلوك ومنهج، یقوم على قواعد وأصول  بعلم،إن االتباع  أو اتباعه لهم بغیر علم؟!

 موضوعیة، تحقق إرادة المتبوع. 

فإذا كان االتباع لمنهج اهللا ولشریعته، فإنه ال شك سیأخذ باإلنسان إلى صراط ربه 
، فإنه ال شك سیأخذ باإلنسان إلى تهالمستقیم، أما إذا كان لغیر منهج اهللا، ولغیر شریع

 المعیشة الضنك:

قَاَل  ]124[َوَمْن َأْعَرَض َعْن ذِْكرِي فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنكًا َوَحنُْشرُُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة أَْعَمى 
 طه ]125[َربِّ ِملَ َحَشْرَتِين َأْعَمى َوَقْد ُكنُت َبِصرياً 

فإنه سیعیش معیشة ضنكا، ویكون  اإلنسانالذي إذا أعرض عنه ذكر هذا الفما هو 
 مصیره جهنم؟! یقول اهللا تعالى:

 طه ]126[قَاَل َكَذِلَك أَتـَْتَك آيَاتـَُنا فـََنِسيتَـَها وََكَذِلَك اْليَـْوَم تُنَسى 
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عضویته في منظومة [اآلبائیة] على مر العصور، إلنسان لیزین الشیطان إن 
الموصل إلى العلم الحق، باب تفعیل آلیات  یصده عن البابلمنظومة التفرق في الدین، 

 مأساة تفرق أمته، وتخاصم أفرادها وتقاتلهم. حتى ال یقف على و عمل القلب، 

 هخاللها على حقیقة تدینمن كیف ال یقف اإلنسان مع نفسه وقفة صدق، یتعرف ف
 وكیف یقبل أن یكون تابعا مقلدا ألئمة مذهبه، من غیر علم؟!وراثي، ال

دلیل، وال دون تدین وراثي، اكتسب قناعة ذاتیة بما هو علیه من  و منإن المقلد ه
 برهان، وال هدى من اهللا تعالى. لذلك فهو:

دائرة الظن والوهم، ال یعتني بإقامة البراهین العقلیة التي تنیر طریقه إلى ین سجـ 
  .معرفة الحق

بما هو علیه من موروثة اكتسب قناعة ، فقد أبعد الناس عن إدراك حقائق األشیاءـ 
یبطل نعمة كبرى من نعم اهللا ذلك بو  ،دون تفعیل آلیات عمل قلبه ..،عقیدة وثقافة وقیم

 .نحو مستقبل أفضلتعالى علیه، أال وهي نعمة التغییر والتطویر 

من أي اجتهاد  هالذي یحذر  ،یرفض االجتهاد في الدین، ألنه سجین تراثه المذهبيـ 
 بار علم الدین قد تم واكتمل. بعد اجتهاد علماء سلفه، باعت

المستدامة ال یستطیع أن یعیش حالة التوازن بین ثوابت العقیدة ومتطلبات التنمیة ـ 
 والتقدم الحضاري. 

أنهم خیر من بدعوى السلف، وما دونوه من تراث دیني، من فكر إن االنطالق 
 ...بل ومضللوفهم الدین، انطالق غیر صحیح  ،بل وفوقهم في العلم والحكمة ،الخلف

حسب قدراتهم الذهنیة  ،بشر اجتهدوا وتفاعلوا مع نصوص الدینالسلف  ذلك أن
وعلى الخلف أن یفعلوا مثل ما وقد تحملوا مسئولیتهم الشخصیة،  ،ومقتضیات عصورهم

 .یتحمل كل مسلم مسئولیته الشخصیةل، فعلوا

لن  "اآلیة القرآنیة"فرق والمذاهب المختلفة، نحو فهم وتفعیل تراث الاالنطالق من إن 
الذي استلهام عطائها سیكون عقبة في طریق و ن ظلمات، ما هم فیه ممالمسلمین  یخرج

 .جب علیهم التمسك واالعتصام بهالذي یهو طوق النجاة األخیر 

یفقد  هوفإذا  ،یقبل اإلبداع والتطور الفكري ،لقد أراد اهللا تعالى لإلنسان أن یولد حرا
 !!أبیهولته، ویتحول إلى صورة طبق األصل من حریته بانتهاء فترة طف
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 یغفل المسلم أبدا عن قول اهللا تعالى:ال أكان من الضروري لذلك 

ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُْولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئوالً َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َوال تـَْقُف 
 اإلسراء ]36[

أن و  ،خطر التقلید األعمىعلى ل على فساد اإلیمان الوراثي، و هذه اآلیة هي الدلیف
 .مسئولیة فردیة، ولیست جماعیة هدینعن تمسئول اإلنسان 

وفي هذا العصر عصر شبكة المعلومات العالمیة [اإلنترنت] أصبح فرض عین على 
من صحة ما یقرأه أو یسمعه من بنفسه كل مسلم، یحمل ثقافة علمیة متوسطة، أن یتأكد 

لیقف على حقیقة تدینه، ومكانه من الدین اإللهي المختلفة، التخاصمیة منابر الدعوة 
 .واجب االتباع

ما للتثبت من صحة من تفعیل منهج االستدالل العقلي في حیاة المسلم، مفر  إنه ال
المسلم ال یروي خبرا على قلبه من ثقافة إسالمیة قد تفسده وال تصلحه. فكما أن حمله ی

ما ثبت یقینا أنه من إال فكذلك ال یقبل في دینه  إال إذا شهد بنفسه وقائعه، أنه حقیقة
 ون ما صح عن الرسول، علیه السالمعند اهللا تعالى، ولیس فقط من عند رسوله، فقد یك

 خاصا بعصر الرسالة.

 واحدة مرةجمیع المعاصرین لرسول اهللا قد سمعوا حدیثه، كلمة كلمة،  نصحیح أ
ن عند رسول اهللا، وبدأ كل منهم یروى لآلخرین ما سمعه من حدیث خرجوا مإذا ولكن 

وكل  ،سیأتون عند األداء ،رسول اهللا، فإن هؤالء الذین تلقوا حدیث رسول اهللا بُأُذن واحدة
تختلف عن غیره، وذلك حسب إمكاناتهم وثقافتهم  ،منهم له روایة عن حدیث رسول اهللا

 وحاالتهم الذهنیة. فهمهم للمنقول وضبطهم أللفاظ أدائه، و 

أن الخبر إذا لم یدون وقت حدوثه فإن فمن الحقائق التي ال تخفى على ذي بصیرة، 
 !! كلما بعدت المسافة الزمنیة عن مسرح الحدثیزداد  هتحریفاحتمال 

في  وردالتي  آیات الذكر الحكیم،جاءت في جمیع  ]السمع[كلمة لذلك نجد أن 
لبیان أنه عند التلقي  ،على اإلفراد تجاء ،..ئدةسیاقها ذكر السمع واألبصار واألف

[البصر] فقد جاء مفردا في اآلیة السابقة فقط  أما .الجمیع الخبر بآلة سمع واحدةیستقبل 
 !؟في هذه اآلیة بالذات لماذاف، ..األخرىجمعا في جمیع اآلیات جاء و 
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، فكان  تعالىأمام اهللالإلنسان  "یةمسئولیة الفردال" تتحدث عن ألن هذه اآلیة جاءت
لم یشهد  وما ،من اتباع ما ال یعلم حقیقته ]َوال َتْقفُ شخصیا [اإلنسان  البد من تحذیر

 غیره.  بقلبولیس  ،هوه بقلآلیات عمل وب ،..ولیس ببصر غیره ،ببصره وقائعه

وال  ر غیرهابصإوال ب عالقة له بسماع غیره، الفیما یتعلق بمسئولیة اإلنسان الدینیة: ف
 .غیرهوتدبر وتعقل تفكیر ب

التي تخضع المدنیة، قبیل العلوم  كان من، وما ما تختلف فیه األهواء وال تتالقىأما 
فهذا  ،. إلى آخره..قامت علیها حركة تطور الحیاة بنظمها المختلفةو  للتجارب المعملیة،

صلحة بما یخدم م ،هموتطور أفكار یستفاد فیه من تجارب اآلخرین، مما یجب أن كله 
 . ریة جمعاء، مسلمهم وكافرهمبشال

أمر دینه [ملة وشریعة] فهو بنفسه  تعالى لذلك كان من الضروري أن یتولى اهللا
حتى ال یكون للناس على اهللا له أمانة الدین، بطبیعة هذا اإلنسان الذي حمّ سبحانه أعلم 
: هكذا ..].، والشیعي، والمعتزليالسنيأتباع المذاهب المختلفة [فیقول ، دینحجة یوم ال

 ءنا یفعلون!!آبا ناوجد

 فماذا لو قال اهللا تعالى لهم جمیعا: 

تحریف یمسها  ي یستحیل أنتال "،یة"القرآن"آیة" رسولكم  :لقد أمرتكم باتباع العلم الحق
واجتهاداتكم  العشوائیة ومرویاتكم ،مذاهبكم المختلفة فاتبعتم أهواء ،..ناإنس وال ج

هجروا آیته، الدالة على صدق بالغه عن الذین  منها هو رسولكم یتبرأ و  المذهبیة،
 ؟!اهللا

هم في الوقت الذي السنة النبویة، یقولون ذلك یتحدثون عن تمسكهم بإن الذین 
أعطوا ظهورهم أصال لآلیة المثبتة لهذه "السنة متفرقون في الدین، وبتفرقهم هذا قد 

 ولن یكون هناك "رسول" النبویة"، هذه "اآلیة" التي من غیرها لن تكون هناك "سنة"،
 !أن یتمسك اإلنسان بالفرع، ویترك األصل؟ لأصال..، فهل یعق

 ايَا َويـَْلت ]27[َويـَْوَم يـََعضُّ الظَّاِملُ َعَلى يََدْيِه يـَُقوُل يَا لَْيَتِين اختََّْذُت َمَع الرَُّسوِل َسِبيًال 
ْذ ُفالناً َخِليالً   ]28[لَْيَتِين ملَْ َأختَِّ

 الفرقان ]29[ِين َعْن الذِّْكِر بـَْعَد ِإْذ َجاَءِين وََكاَن الشَّْيطَاُن ِلِإلنَساِن َخُذوالً َلَقْد َأَضلَّ 
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  !؟جاء إلى اإلنسان بنفسه، فأعرض عنه، واتخذ فالنا خلیالالذي الذكر هذا فما هو 

 إنه القرآن الحكیم.

 الفرقان ]30[ُقْرآَن َمْهُجوراً َوقَاَل الرَُّسوُل يَا َربِّ ِإنَّ قـَْوِمي اختََُّذوا َهَذا الْ 
والرسول یشهد  ،الظالم یشهد بأن سبب ضالله هو عدم اتباعه سبیل الرسولهذا إن 

 .بأن سبیله هو هذا القرآن الذي اتخذه قومه مهجورا

والتي ستكون ، اجب على الناس اتباعهتي یال آیات القرآن الحكیمإذن فالذكر هو 
ا، وتحریفها، بأیة یعملون لیل نهار على اختراقهین الذهدفا للمجرمین، أعداء الدین 

 !! صورة من الصور

 یأتي هذا البیان القرآني بعدها: الطبیعي أن كان منلذلك 

 الفرقان ]31[وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ َنِيبٍّ َعُدّواً ِمْن اْلُمْجرِِمَني وََكَفى ِبَربَِّك َهاِدياً َوَنِصرياً 

خمسة عشر قرنا تقریبا الفرق والمذاهب اإلسالمیة حداث تراث إن بیننا وبین مسرح أ
عصر تدوینه  في "الخالفة اإلسالمیة"ما سمحت به  ال تملك كل فرقة منه اآلن إال

  !!بل وٕاعدام أصحابه ،تم إعدامهقد فهناك تراث لفرق إسالمیة  ،بتداوله

عنه  ربه وهوإن المسلم الذي یرید أن یسیر في حیاته على هدى وبصیرة، لیلقى 
 أصول الدین وقواعده الرئیسةالتي حملت للناس  ،حكمةالوصایا ال یغفل راض، علیه أ

 بقوله تعالى: تبدأوالتي 

  اإلسراء ]22[ال َجتَْعْل َمَع اللَِّه ِإَهلاً آَخَر فـَتَـْقُعَد َمْذُموماً َخمُْذوالً 

 والتي ختمت بقوله تعالى:

َك ِمْن احلِْْكَمِة َوال َجتَْعْل َمَع اللَِّه ِإَهلًا آَخَر فـَتـُْلَقى ِيف َجَهنََّم َذِلَك ِممَّا أَْوَحى ِإلَْيَك رَبُّ 
 اإلسراء ]39[َمُلوماً َمْدُحوراً 

 :ووسط هذه الوصایا جاء األمر بتحمل كل إنسان مسئولیته الفردیة یوم القیامة

َر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُْولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئوالً ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبصَ َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َوال تـَْقُف 
 اإلسراء ]36[
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محمد علیه  تعالى إلى رسوله اهللاهذه الوصیة، التي هي من الحكمة التي أوحاها إن 
أصول منهج االستدالل العقلي للتثبت من صحة األخبار، التي یجب  تضع السالم،

 ه.إسالمالمرء  ام علیهییق أن

یروي خبرا على أنه حقیقة إال إذا شهد بنفسه وقائعه یحل له أن مسلم ال الفكما أن 
..، كما أمرت وأنه حقیقة مجزوم بها ،أي إال إذا كان على علم یقیني بما سیخبر به

ما یصل عمسئول الشریعة اإلسالمیة، واقتضته مسئولیة اإلنسان الدینیة..، فكذلك هو 
عمل وسائل إدراكه في غیر العلم الحق الذي ومؤاخذ إذا أ ..،إلى سمعه وبصره وقلبه

 أمره ربه باتباعه.

تثبت صحة نسبتها إلى اهللا تعالى، عند جمیع الفرق  نصوص الكتاب الحكیم لم إن
وٕاال لجاءت بنفس الصورة علیه السالم، رسول اهللا،  والمذاهب اإلسالمیة، بالروایة عن
 !! مختلفةالفرق والمذاهب الالمذهبیة التي جاءت بها مرویات 

هم و  ي أعناقهم هم، ال في أعناق غیرهم،مسئولیة المسلمین معلقة فلذلك فإن 
المعاصرة لهم هم، ولیس عن تفعیل من في القبور  "اآلیة القرآنیةمسئولون عن تفعیل "

 قائمة بینهم الیوم، كما كانت قائمة بین آبائهم. ة هذه "اآلیة القرآنیة" وحجی ،لها

الدین، سائلینه  مخلصین هللاهذه "اآلیة القرآنیة"، حول معون فلماذا ال یجتإذن.. 
التي نطقت بها كل آیة من نبیهم الكبرى، التباع سنة  هم،، وشرح صدور همتألیف قلوب

 ، سنة:آیات ذكره الحكیم

َنا بِ  َنا ِإلَْيَك َوَما َوصَّيـْ يِن َما َوصَّى ِبِه نُوحًا َوالَِّذي أَْوَحيـْ ِه ِإبـْرَاِهيَم َشرََع َلُكْم ِمْن الدِّ
يَن َوال تـَتَـَفرَُّقوا ِفيِه َكبـَُر َعَلى اْلُمْشرِِكَني َما َتْدُعوُهْم ِإلَْيِه َوُموَسى  َوِعيَسى َأْن أَِقيُموا الدِّ

  الشورى ]13[اللَُّه َجيَْتِيب ِإلَْيِه َمْن َيَشاُء َويـَْهِدي ِإلَْيِه َمْن يُِنيُب 
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 خیر أمةمسئولیة 

 ه في حیاتهمم المتحضرة "فقه اآلباء"، واهتموا بـ "فقه األبناء"، وتفعیللقد تجاوزت األم
یكونوا شهداء ل العالمیة الخالدة الذین حملوا "اآلیة القرآنیة" ،نیالمسلمأما معظم فتقدموا. 

ولم واتبعوا "الروایة"،  "اآلیة" هجروالم یخرجوا من دائرة "فقه اآلباء"، و على الناس..، 
یتهم في منظومة [اآلبائیة]، وتركوا "السنة النبویة" الكبرى، سنة تفعیل یتنازلوا عن عضو 

 ."اآلیة القرآنیة"، سنة الشهادة على العالمین، سنة إخراج الناس من الظلمات إلى النور..
 تركوها وراء ظهورهم!!

ْم ِإَىل ِصرَاِط اْلَعزِيِز الر ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه إِلَْيَك لُِتْخرَِج النَّاَس ِمْن الظُُّلَماِت ِإَىل النُّ  وِر بِِإْذِن َرهبِِّ
 إبراهيم ]1[احلَِْميِد 

وصوم  ،إقامة الصلوات الخمسأن علماء المسلمین ودعاتهم، ظن معظم لقد 
منابر دعوتهم المذهبیة، المحلیة انشغالهم ب، و ..وأداء العمرة ،وحج البیت ،رمضان

  یتهم وشهادتهم على العالمین!!خیر ظنوا أن ذلك دلیل وبرهان على  ..،والفضائیة

تلك تحقیق نها خطوة في طریق إوهم أمة واحدة، لقلنا  ،والحقیقة أنهم لو فعلوا ذلك
 إقامة الشهادة على العالمین. حرصهم على و  ،"اآلیة القرآنیة"لـ  همتفعیلو الخیریة، 

أزمة  أما أن یؤدوا الشعائر التعبدیة وقلوبهم شتى، ومنابر دعوتهم تشهد لیل نهار
فأنتجت  ،، هذه األزمة التي نبتت في عصور الفتن الكبرىلبعضهمالتخاصم والتكفیر 

هذه الفرق المتخاصمة، بتراثها ومرویاتها المذهبیة..، فإن هذا كله ال عالقة له 
قد حّملها خاطب أمة واحدة، فإنه یتحدث عن ذلك، یالقرآن الحكیم عندما ف، ..بالخیریة

 .على الناس ةشهاداهللا تعالى مسئولیة ال

َر َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن    ]77[يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ارَْكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا َربَُّكْم َوافْـَعُلوا اْخلَيـْ
يِن ِمْن َحرٍَج ِملَّ  َة َوَجاِهُدوا ِيف اللَِّه َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِيف الدِّ

أَبِيُكْم ِإبـْرَاِهيَم ُهَو َمسَّاُكْم اْلُمْسِلمَني ِمْن قـَْبُل َوِيف َهَذا لَِيُكوَن الرَُّسوُل َشِهيدًا َعَلْيُكْم 
َتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َفأَِقيُموا الصَّالَة َوآتُوا الزََّكاَة َواْعَتِصُموا بِاللَِّه ُهَو َمْوالُكْم وَ 

 احلج ]78[ َونِْعَم النَِّصُري َفِنْعَم اْلَمْوَىل 
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ولیس من مصلحتهم إقامة  ،سفینة واحدةیركبون متى سیفهم المسلمون أنهم جمیعا ف
!! ألیسوا المذهبیة، بسبب عضویتهم في منظومة [اآلبائیة] جسور العداء والتخاصم بینهم

 هم األمة الوسط التي أمرها اهللا تعالى أن تقیم الشاهدة على الناس؟!

الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيداً  َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكونَ ِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة وََكذَ 
َها ِإالَّ لِنَـْعَلَم َمْن يـَتَِّبُع الرَُّسوَل ِممَّْن يَنَقِلُب َعَلى َعِقبَـ  َلَة الَِّيت ُكنَت َعَليـْ ْيِه َوَما َجَعْلَنا اْلِقبـْ

ْت َلَكِبريًَة ِإالَّ َعَلى الَِّذيَن َهَدى اللَُّه َوَما َكاَن اللَُّه لُِيِضيَع ِإميَاَنُكْم ِإنَّ اللََّه بِالنَّاِس َوِإْن َكانَ 
 البقرة ]143[َلَرُءوٌف َرِحيٌم 

ض من و نهللسبیل ال واجدو ، فممع حاضرههي األمة الوسط، التي تفاعل أفرادها أین ف
العون والنصر منه  ونستقی م،بكتاب ربه واعتصمیو  ا،و تحدیأن  أزمة تفرقهم وتخاصمهم

  ؟!والهدایة

تحدث تأن وأیة فرقة، من الفرق اإلسالمیة، هي التي ستسمح لها الفرق األخرى 
 !لعالم باسم اإلسالم؟ل

اقتضت أن یكون محمد، علیه السالم، هو خاتم الرسل قد وٕاذا كانت مشیئة اهللا 
"اآلیة القرآنیة" القائمة بین الناس إلى یوم الدین  برهان صدقه هویكون والنبیین، وأن 

لیخرجوهم من فلماذا لم یستطع المسلمون تفعیل هذه "اآلیة القرآنیة" في حیاة الناس، 
 ادة على الناس"؟!شهالظلمات إلى النور، استجابة ألمر اهللا تعالى لهم بـ "ال

ذاهبهم المختلفة، قد وأئمة م ،نیالمسلمالحقیقة أن السبب وراء كل هذا: أن معظم 
، فهجروا كتاب ..أتباع األمم السابقةالذي وقع فیه  فكر [اآلبائیة] المذهبي، أسرى واوقع
 . تشریعات ما أنزل اهللا بها من سلطانمرویات و واتبعوا  ،ربهم

وقد یقول قائل: إن القرآن عندما ذم [اآلبائیة] كان یوجه خطابه إلى ملل الكفر 
الذین ولدوا في بیئة مسلمة، ویحملون الهویة اإلسالمیة ویقیمون  المختلفة، ولیس لهؤالء

 الشعائر اإلسالمیة، تقلیدا واتباعا آلبائهم!!

أقول: إن اهللا تعالى عندما ذم [اآلبائیة] لم یذم أشخاص [اآلباء]، وال هویات [األبناء] 
بناء عن اآلباء والمصادر التشریعیة..، التي یرثها األ واألنظمة وٕانما ذم الملل والمناهج

 اهللا تعالى.من برهان دون إذن أو واجب االتباع،  امقدس ادینباعتبارها 
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فالقضیة لیست قضیة هویات یولد بها اإلنسان، وٕانما هي قضیة دین إلهي على كل 
إنسان أن یتحمل مسئولیته. لذلك عندما أراد اهللا تعالى بیان وجوب اتباع إبراهیم، علیه 

 .  هشخصقصود هو اتباع ملته ولیس السالم، بّین أن الم

َنا ِإلَْيَك   النحل ]123[َوَما َكاَن ِمْن اْلُمْشرِِكَني  َأْن اتَِّبْع ِملََّة ِإبـْرَاِهيَم َحِنيفاً ُمثَّ أَْوَحيـْ

 ، هو التبرؤ من الشرك:الذي علیه برهان من اهللا ،االتباع المحمودوٕان ما یمیز 

اِهيَم َوِإْسَحَق َويـَْعُقوَب َما َكاَن لََنا َأْن ُنْشرَِك بِاللَِّه ِمْن َشْيٍء َذِلَك َواتـَّبَـْعُت ِملََّة آبَاِئي ِإبـْرَ 
َنا َوَعَلى النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال َيْشُكُروَن   يوسف ]38[ِمْن َفْضِل اللَِّه َعَليـْ

 :رسی، أمر اهللا تعالى رسوله محمدًا أن ی..نهج األنبیاء وهداهمعلى ملة و و 

فَِبُهَداُهْم اقْـَتِدِه ُقْل ال َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإْن ُهَو ِإالَّ ِذْكَرى أُْولَِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَُّه 
 األنعام ]90[لِْلَعاَلِمَني 

شریعة" اتباع ""، لتعلم أن االتباع اتباع "منهج"، و َفِبُهَداُهْم اْقَتِدهِ تدبر قوله تعالى "
 ."، وهدي المرسلین مرجعیته كتاب اهللا ولیس أشخاصهمَفِبُهَداُهمْ عالى: "و"هدى"، فقال ت

لقد عرف العرب شخص رسول اهللا محمد، علیه السالم، وأحّبوه وصّدقوه..، فلما ف
 حمل رسالة اهللا إلیهم، كذبه من كذبه، ال لشخصه، ولكن لنبوته ورسالته. 

بـَُّروا اْلَقْوَل أَْم َجاَءُهْم    ]68[َما َملْ يَْأِت آبَاَءُهْم اَألوَِّلَني أَفـََلْم َيدَّ
 ]69[أَْم َملْ يـَْعرُِفوا َرُسوَهلُْم فـَُهْم َلُه ُمنِكُروَن 

 املؤمنون ]70[أَْم يـَُقولُوَن ِبِه ِجنٌَّة َبْل َجاَءُهْم بِاحلَْقِّ َوَأْكثـَُرُهْم لِْلَحقِّ َكارُِهوَن 
علیه السالم "اْلَقْوَل" الذي خرج على لسان رسول اهللا، إن  :"َأَفَلْم َیدَّبَُّروا اْلَقْولَ "نعم.. 

وأمرهم اهللا أن یتدبروه، هو النور الذي أنزله على رسوله، هو نصوص "اآلیة القرآنیة" 
 التي تعهد اهللا بحفظها. 

 . ، كرهوها: "َبْل َجاَءُهْم ِباْلَحقِّ َوَأْكَثُرُهْم ِلْلَحقِّ َكاِرُهوَن"امطلق احقكونها ول

 ل رسول اهللا غیر الحق المطلق المنزل من ربه؟! وهل حم
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آیات الذكر الحكیم الحق، هذا فلنتخیل أن اهللا تعالى أسند إلى المسلمین مهمة حفظ 
 فهل سیظل حقا؟! 

َناُهْم ِبذِْكرِهِ  ْم َوَلْو اتـََّبَع احلَْقُّ َأْهَواَءُهْم َلَفَسَدْت السََّمَواُت َواَألْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ َبْل أَتـَيـْ
 املؤمنون ]71[فـَُهْم َعْن ِذْكرِِهْم ُمْعِرُضوَن 

"الظن" ال یغني من "الحق" شیئا، وتعهد اهللا تعالى ٕان و  اآلباء، یتبع أهواءإن الحق لم 
من وب الناس وقظ قل، الذي ی..لتكون الحجة والمنهج والذكر آیات ذكره الحكیم،بحفظ 

 ْم َعْن ِذْكِرِهْم ُمْعِرُضوَن"َبْل َأتَْیَناُهْم ِبِذْكِرِهْم َفهُ غفلتها: "

 إن االتباع، في دین اهللا ال یكون إال للحق، ال یكون للظن أبدا. 

ُقْل َهْل ِمْن ُشرََكاِئُكْم َمْن يـَْهِدي ِإَىل احلَْقِّ ُقْل اللَُّه يـَْهِدي لِْلَحقِّ أََفَمْن يـَْهِدي ِإَىل احلَْقِّ 
  ]35[ي ِإالَّ َأْن يـُْهَدى َفَما َلُكْم َكْيَف َحتُْكُموَن َأَحقُّ َأْن يـُتََّبَع أَمَّْن ال يَِهدِّ 

ُلوَن َوَما يـَتَِّبُع َأْكثـَُرُهْم ِإالَّ ظَّناً ِإنَّ الظَّنَّ ال يـُْغِين ِمْن احلَْقِّ َشْيئاً ِإنَّ اللََّه َعِليٌم ِمبَا يـَْفعَ 
 یونس ]36[

وبین التراث  ذاه صل بینالفاألمر ستلزم اتراث اآلباء ومرویاتهم ظنیة، ولكون حجیة 
حتى ال تختلط األمور  ، أي بین ما هو بشري، وما هو إلهي،نصوص "اآلیة القرآنیة"

 قال تعالى بعدها: فعلى الناس، 

َوَما َكاَن َهَذا اْلُقْرآُن َأْن يـُْفتَـَرى ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَلِكْن َتْصِديَق الَِّذي بـَْنيَ َيَدْيِه َوتـَْفِصيَل 
 يونس ]37[ال َرْيَب ِفيِه ِمْن َربِّ اْلَعاَلِمَني  اْلِكَتابِ 

الباطل من بین  اال یأتیهالروایة البشریة"، أن "اآلیة" ، و اإللهیة" إن الفرق بین "اآلیة
  !!ىفتر تفیمكن أن روایة" ال"، أما اوال من خلفه ایدیه

البشري بّین اهللا تعالى بعدها كیف ُیمیز اإلنسان بین النص اإللهي، والنص لذلك 
 ویفصل بینهما: 

أَْم يـَُقولُوَن افْـتَـرَاُه ُقْل فَْأتُوا ِبُسوَرٍة ِمْثِلِه َواْدُعوا َمْن اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِإْن ُكْنُتْم 
 يونس ]38[َصاِدِقَني 
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غیر مرتبط بشخصه الكریم، ال ألنه ال یستحق اهللا، جاء األمر باتباع رسول لقد 
، فال یجب أن ترتبط رسالته بشخصه، وٕانما ..ألنه میت ال محالة وٕانما ،فحاشاه ،ذلك

 القرآنیة"، القائمة بین الناس إلى یوم الدین، فتدبر: ته"آیكتابه وب

ِل الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّيبَّ األُمِّيَّ الَِّذي جيَُِدونَُه َمْكُتوبًا ِعْنَدُهْم ِيف التـَّْورَاِة َواِإلِجني
َهاُهْم َعْن اْلُمنَكِر َوحيُِلُّ َهلُْم الطَّيَِّباِت َوُحيَرُِّم َعَلْيِهْم اْخلََباِئَث يَأْ  ُمُرُهْم بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

ُهْم ِإْصَرُهْم َواَألْغالَل الَِّيت َكاَنْت َعَلْيِهْم َفالَِّذيَن آَمُنوا بِِه َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه  َوَيَضُع َعنـْ
 األعراف  ]157[أُْولَِئَك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن  وَر الَِّذي أُنزَِل َمَعهُ َواتـَّبَـُعوا النُّ 

ُسوَل أمر اهللا تعالى باتباع الرسول، فقال تعالى: "لقد فانظر وتدبر:  الَِّذیَن َیتَِّبُعوَن الرَّ
یه وحدده تحدیدا واضحا ال لبس ف ،بیَّن للناس موضوع هذا االتباع، ثم .."النَِّبيَّ اُألمِّيَّ 

 وال غموض، فقال بعدها:

ُروُه َوَنَصُروُه َواتََّبُعوا النُّوَر الَِّذي ُأنِزَل َمَعهُ "   "َفالَِّذیَن آَمُنوا ِبِه َوَعزَّ

 فهل یصح أن یرث أبناء المسلمین غیر هذا النور، كدین إلهي واجب االتباع؟! 

  المختلفة، واسأل أصحابها: للفرق والمذاهب ،انظر إلى منابر الدعوة

 المحلیة والفضائیة؟!  دعوتكم،تعتمدون علیها في ما المراجع الدینیة التي 

مراجع عاشوا أسرى كل علماء أو دعاة فرقة، أو مذهب معین، إنك ستجد أن 
والغریب أنهم جمیعا  ،ینهون أتباعهم عن قراءة مراجع الفرق والمذاهب األخرى هم،مذاهب

المذهبیة"، التي ولدوا فیها، وتربوا على  ئیة]أسرى [اآلبایركبون سفینة واحدة، سفینة "
 !!مائدتها

، أن یدرسوا كل هذه المذاهب هم..رشدالنكاح، واكتمال لقد كان علیهم، بعد بلوغهم 
إذا كانوا حقا یبتغون الحصول على صفة، أو لقب "عالم"..، ألنهم دراسة علمیة جادة، 

علیه رسول اهللا وصحبه ما كان إلى یعودون هذه المذاهب، و سیتركون كل فعلوا، فذا إ
 .الكرام، قبل ظهور هذه الفرق وهذه المذاهب المختلفة

اإلیمان الوراثي وهل هذه السلسلة من الدراسات، إال ثمرة هذه الرحلة اإلیمانیة، من 
 إلى اإلیمان العلمي الیقیني؟!  
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 لمختلفةأن أنصار [اآلبائیة] الذین یصرون على تمسكهم بمذاهبهم اوالالفت للنظر، 
المتصارعة..، إذا واجهتهم باآلیات القرآنیة التي تنهى عن التقلید األعمى، وعن اتباع 

الناسخ والمنسوخ، وأسباب یبطلون مفعول هذه اآلیات، بدعوى اآلباء بغیر علم، ذهبوا 
 !!..النزول، وأن هذه اآلیة نزلت في النصارى، وتلك نزلت في الیهود

بهذا الفهم  آیات الذكر الحكیم،محذرا من التعامل مع  فهل تدبروا قول اهللا تعالى،
 حیث قال: ،المذهبي

َا أُنزَِل  ]155[َوَهَذا ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه ُمَباَرٌك فَاتَِّبُعوُه َواتـَُّقوا َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُوَن  َأْن تـَُقولُوا ِإمنَّ
أَْو تـَُقولُوا َلْو أَنَّا  ]156[ْن ِدرَاَسِتِهْم َلَغاِفِلَني اْلِكَتاُب َعَلى طَائَِفتَـْنيِ ِمْن قـَْبِلَنا َوِإْن ُكنَّا عَ 

َنا اْلِكَتاُب َلُكنَّا أَْهَدى  ُهْم فـََقْد َجاءَُكْم بـَيـَِّنٌة ِمْن َربُِّكمْ أُنزَِل َعَليـْ َفَمْن  َوُهًدى َوَرْمحَةٌ  ِمنـْ
َها َسَنْجزِي  الَِّذيَن َيْصِدُفوَن َعْن آيَاتَِنا ُسوَء َأْظَلُم ِممَّْن َكذََّب ِبآيَاِت اللَِّه َوَصَدَف َعنـْ

 األنعام ]157[اْلَعَذاِب ِمبَا َكانُوا َيْصِدُفوَن 

فلماذا یرید المسلمون إخراج أنفسهم من دائرة التحذیر الخاصة بأتباع الرسل 
السابقین؟! ألیسوا بشرا كسائر البشر، یمكن أن یضلوا السبیل بعد وفاة رسولهم، كما ضل 

  قین؟!أكثر الساب

هل یحملون الدلیل والبرهان على أنهم على الحق الذي كان علیه رسول اهللا وصحبه 
حسب وتربوا على مراجعهم الدینیة، الكرام؟! أم أنهم هكذا وجدوا آباءهم یفعلون، فقلدوهم، 

 فیها؟! واالتي ولد مفرقه

ن على هذا هم الذی ،من الفرق اإلسالمیة ،، فأتباع أیة فرقة..وٕاذا كانوا على الحق
 وما برهان ذلك من كتاب اهللا تعالى؟! ؟!..، أي هم الفرقة الناجیةالحق

وٕاذا كنا نسمع دائما عن السلف الصالح، وعن تقدیس تراثهم الدیني..، كل حسب 
كان تراثهم الدیني أن  ،إلى یومنا هذا ،ننا لم نسمعفإفرقته، أو مذهبه، الذي ینتمي إلیه، 

 !! اصرةعالم همواألخذ بأیدیهم لمواجهة تحدیات له دور في نهضة المسلمین،

، أن یكونوا مقلدین تابعین..، ال اومعرفی اعلمی ،إنه من الخطر الكبیر على األبناء
على أساس  ةالقائم ،الذاتیةالفكریة  تهممن قناعالدینیة، في بحوثهم ودراساتهم  ینطلقون

 سیقوم بهذه المهمة، ومتى؟! فمن إذن الذي !!فاعلیة "اآلیة القرآنیة" المعاصرة لهم
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من إن الدارس الجاد ألمهات كتب التراث الدیني، للفرق والمذاهب المختلفة، یجد أن 
..، على أنها من الدین اإللهي واجب االتباع، فإذا .عقائد، وأفكاراقد ورثوا یتبعونها 
 واترتشاعت وانتشرت وتإلى هذا الموروث الدیني وجدته قائما على مرویات نظرت 

، وال عالقة لها بالنص أصبحت مكونا رئیسا من تدینهمحتى  ،على ألسنة الناس
 !!التشریعي اإللهي القطعي الثبوت عن اهللا تعالى وعن رسوله

المذهبیة   ودلیل ذلك ما یقوم به طلبة الدراسات العلیا، في المؤسسات الدینیة
 غاء كثیر من محتواها!!تصل إلى حد إلقد لكتب، مستمرة ألمهات المختلفة، من تنقیة ا

أما إذا كانت هذه الدراسات متعلقة بمقارنة المذاهب اإلسالمیة، فستجد أن أصحابها 
 أن المذهب الذي ینتمون إلیه هو أصح المذاهب!!إلى بحثهم  نهایةیصلون في 

مشاهیر العلماء والدعاة  المذهبي،وتزداد اإلشكالیة وتتسع، عندما یحمل هذا التراث 
 منابرهم الدعویة المختلفة!! خالل  منینشرونه 

 تخاصميمن الناس الذین یلقى على مسامعهم هذا التراث الالعامة فماذا یملك 
التي یستطیعون بها، الوقوف أمام هذا  العلمیة من األدلة والبراهینالمفرق للمسلمین..، 

 ؟!الرد على حاملیهالتغییب العقلي، و 

 إلى الناس كافةعلیه السالم، بـ "آیة قرآنیة"  ،داً لقد بعث اهللا تعالى رسوله الخاتم محم
 "ال إله إال اهللان أ"ناسخة لكل الكتب والشرائع السابقة، قائمة بین الناس، تشهد بذاتها 

 .، إلى یوم الدین"محمدًا رسول اهللا"وأن 

  ؟!فمن من هذه الفرق المختلفة، سیحمل مسئولیة الشهادة على الناس جمیعا

واألغالل التي وضعتها  ،إصرهمالناس  لیضع عنالخاتم  هلى رسولبعث اهللا تعالقد 
فرسول اهللا حسیة، آیة عقلیة، ولیست قرآنیة"، ال ته"آیولقد جاءت [اآلبائیة] على قلوبهم. 

میت، وآیته الدالة على صدقه البد أن تبقى خالدة، حاملة آلیات حفظها في ذاتها لتقیم 
 ن.الحجة على الناس جمیعا إلى یوم الدی

  ؟!فمن من هذه الفرق المختلفة، سیثبت عالمیة هذه "اآلیة القرآنیة" للناس جمیعا

المتسع والممتد  ،جاءت "اآلیة القرآنیة" آیة عقلیة، معاصرة، ترتبط بعالم األفكارلقد 
إلى یوم الدین. هذا العالم الذي ُیتیح للناس فرصة الوقوف على عطائها المتجدد مع 

 عصر. تحدیات ومقتضیات كل 
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  ؟!فمن من هذه الفرق المختلفة، سیظهر عطاء هذه "اآلیة القرآنیة" للناس جمیعا

لفهم نصوص هذه "اآلیة القرآنیة" قول  ،لذلك فإن القول بوجوب اتباع أئمة السلف
ودخیل على طبیعة وخصائص هذه "اآلیة القرآنیة"، التي ال تستمد حجیتها وال  ،غریب

 . من عطائها المعاصر، المتجدد على مر العصور، وٕانما فاعلیتها من الماضي

فهم آیات الذكر برأي في  دليین كل من ویزداد األمر غرابة عندما نجد من یقول: إ
 في دین امبتدع یعد ،هذا یذكر المرجع السلفي الذي استقى منه رأیهدون أن الحكیم، 

 ! ن ملة اإلسالم!عخارج في الدین والمبتدع  ،اهللا..

قد ببدعته عن ملة اإلسالم، هو في الحقیقة  ارجا، خامبتدع هیدعون من والحقیقة أن
، ولیس من ملة اإلسالم الحاكمة وتربى على مائدته ،المذهب الذي نشأ فیهخرج عن ملة 

 لكل هذا الوجود البشري.

من لدن نوح "السلفیة" منظومة فكریة تستمد أصولها من منظومة [اآلبائیة] األم، إن 
 أخذ العبرال یتعدى  یةسالمشریعة اإلمكان هذه المنظومة في الو علیه السالم، 

في سیاق الحدیث عن  ،سلف]هكذا فهمنا من الموضع الوحید الذي ذكر [ال .والعظات
 هالك فرعون وقومه: 

ُهْم فـََلمَّا آَسُفونَا انتَـَقْمنَ  ]54[فَاْسَتَخفَّ قـَْوَمُه فََأطَاُعوُه ِإنـَُّهْم َكانُوا قـَْومًا فَاِسِقَني  ا ِمنـْ
 الزخرف ]56[َفَجَعْلَناُهْم َسَلفاً َوَمَثًال ِلآلِخرِيَن  ]55[َفَأْغَرقْـَناُهْم َأْمجَِعَني 

 عبرةلیأخذ الخلف منه ال ،] ومثالَسَلفاً لقد جعل اهللا تعالى مصیر فرعون وقومه [
 عملهم. ولیعلموا أن انتقام اهللا سینالهم إن هم ساروا في طریقهم، وعملوا 

على التقلید األعمى لآلباء، واتباعهم بغیر علم وال هدى [اآلبائیة] منظومة مت لقد قا
فانظر إلى أتباع الفرق والمذاهب المختلفة، المتمسكین بتدینهم الوراثي من اهللا تعالى. 

 الشعائر الدینیة، والمعامالت اإلسالمیة، واسأل معظمهم: معظم كیف یقیمون 

امكم بهذا العمل، وفي أي المصادر الدینیة هل تعلمون الدلیل الشرعي على قی
 یوجد؟! لن تجد إال إجابة واحدة: هكذا سمعنا من أئمتنا، أو قرأنا في أحد كتبهم!!   

جاء القرآن یحدد المسئولیة الفردیة لكل شخص في هذا الوجود، ویبین أن الموتى لقد 
 .ذ العبربق إال ذكراهم، وما على األحیاء إال أختقد طویت صحائفهم، ولم 
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 :قوله تعالى في سورة البقرة فتدبر

أَْم ُكنُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َحَضَر يـَْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ قَاَل لَِبِنيِه َما تـَْعُبُدوَن ِمْن بـَْعِدي قَاُلوا نـَْعُبُد 
  ]133[َلُه ُمْسِلُموَن ِإَهلََك َوِإَلَه آبَاِئَك ِإبـْرَاِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحَق ِإَهلاً َواِحداً َوَحنُْن 

التعلق فبعد أن تحدث السیاق عن موقف األمم من دعوة األنبیاء والرسل، جاء یقطع 
 هو أعمال الخلف وما كسبت قلوبهم.المعول علیه یبین أن , و األمم التي خلتهذه ب

 وَن َعمَّا َكانُوا يـَْعَمُلونَ تِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت َهلَا َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسْبُتْم َوال ُتْسأَلُ 
 البقرة ]134[

 ثم عاد السیاق یستكمل الحدیث عن الجدل القائم بین الرسل والمكذبین لدعوتهم.

َوَقالُوا ُكونُوا ُهودًا أَْو َنَصاَرى تـَْهَتُدوا ُقْل َبْل ِملََّة ِإبـْرَاِهيَم َحِنيفًا َوَما َكاَن ِمْن اْلُمْشرِِكَني 
 البقرة ]135[

 وصل السیاق إلى قوله تعالى:حتى 

أَْم تـَُقولُوَن ِإنَّ ِإبـْرَاِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحَق َويـَْعُقوَب َواَألْسَباَط َكانُوا ُهوداً أَْو َنَصاَرى ُقْل 
ِبَغاِفٍل َعمَّا  أَأَنـُْتْم َأْعَلُم أَْم اللَُّه َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن َكَتَم َشَهاَدًة ِعْنَدُه ِمْن اللَِّه َوَما اللَّهُ 

 البقرة ]140[تـَْعَمُلوَن 
بعالم نشغل اإلنسان أال یثم عاد السیاق یذكر الناس بمسئولیتهم الفردیة، وأن على 

 .األموات، إال من أجل أخذ العبرة

 ْعَمُلونَ تِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت َهلَا َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسْبُتْم َوال ُتْسأَُلوَن َعمَّا َكانُوا يَـ 
 البقرة ]141[

ة ال ی، وهذه بدهوالزمان المكانمنها خال  أيأمة مضت، عن  خبر "خلت"إن كلمة 
أن من خلت منهم األرض [أي ؤكد فعندما یذكرها القرآن فإن هذا یتحتاج إلى بیان، 

عتبار الا، إال صورة من صور النفع ةالموتى]، لن ینفعوا من علیها [األحیاء]، بأی
 .لم یتبعوا الحق الذي كانوا علیهإذا اآلباء األبناء صالح  ینفعفلن  واالتعاظ،
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فكیف یكون تراث اآلباء عن أعمال آبائهم، لن یسألوا األبناء والسؤال: إذا كان 
 مصدر تشریع وفتوى لألبناء، ال یصح إسالمهم إال باتباعه؟!

  .عن عمله آلباء ما كسبوا، ولألبناء ما كسبوا، وسیسأل كلٌّ إن ل

ألم تحدث محاوالت لتطبیق الشریعة اإلسالمیة؟! ولكن لماذا ظلت هذه المحاوالت 
 أسیرة المذهب الدیني الذي یعتنقه قادتها؟! ولماذا لم یبارك اهللا تعالى هذه المحاوالت

 ویجعلها سببا في توحید الصف اإلسالمي؟! 

ها؟! وهل العكس وهل القیادة "السنیة" یمكن أن تسمح للقیادة "الشیعیة" أن تحل محل
 ة، یختلف عن مفهومه عند "الشیعة"صحیح؟! إن مفهوم "السلف الصالح" عند أهل السن

 !! واحدة "السلفكلمة "و 

 ح مسألة مذهبیة، الصالح عند فریقفأین الخلل؟! لماذا أصبح التأسي بالسلف الصال
 عند آخر!!لیس كذلك 

لدیني؟! ألم یفقد هذا التوجه لماذا توقفت نماذج الصالح عند أئمة السلف وتراثهم ا
الفكري المذهبي المسلمین قدرتهم الذاتیة على التغییر والتجدید..، فأصبحوا في ذیل 

 الركب الحضاري، وهم الذین أسند اهللا تعالى إلیهم مهمة قیادته؟!

إلخراج الناس من الظلمات إلى النور، بما یحملونه من ن و مؤهلالمسلمون الیوم، هل 
بي، تخاصمي، تتصارع علیه كل فرقة، وكل مذهب من مذاهب الفرقة تراث دیني مذه

الواحدة، إلظهار أن تراثها هو الحق واجب االتباع، وأنه الذي حمل نصوص "السنة 
 النبویة" الصحیحة، والدلیل على أن أتباعه هم الفرقة الناجیة؟!

لذلك هل اإلشكالیة في أن المسلمین مستضعفون، متخلفون عن الركب الحضاري، 
  ؟!تحمل مسئولیتهم التي أمرهم ربهم بهایصعب علیهم 

أم أن "المؤامرة" على اإلسالم هي التي أقعدتهم عن النهوض من كبوتهم؟! أم أنهم 
قد هم الذین، بتفرقهم وتخاصمهم وتقاتلهم..، منذ عصر الفتنة الكبرى وٕالى یومنا هذا 

 مفوفهم، ویتآمروا علیهم، ولسمحوا ألعداء اإلسالم أن یشلوا حركتهم، ویخترقوا ص
 ا لهم بالتقدم خطوة إال بإذنهم؟!یسمحو 

، لن ینفع معها تمسك كل صاحب مذهب بمذهبه، ولن ینفع إذن فنحن أمام مأساة
 .معها اضطهاد المفكرین الذي یریدون إیقاظ المسلمین من سباتهم
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ن من االنتساب تحذر المسلمی"آیة قرآنیة"،  ،جاءت رسالة اهللا العالمیة الخاتمةلقد 
لهم كیف كانت بین بغیر علم، وت ،السلفتأمر باتباع إلى هذه المنظومة [اآلبائیة] التي 

فیما وقع فیه من أهلكهم اهللا  واهذه التبعیة السلفیة عقبة أمام دعوة الرسل، حتى ال یقع
 بسبب تمسكهم بهذه اآلبائیة الضالة. 

هم الذین تقدموا، وقادوا العالم في إن الذین فصلوا أنفسهم عن منظومة [اآلبائیة] 
 مسیرة الركب الحضاري. 

فماذا لو أن المسلمین، حملة "اآلیة القرآنیة"، تمیزوا عن هؤالء بتفعیل نصوصها 
 سلوكا عملیا حضاریا، أمة واحدة؟! 

كفهم تكریم اهللا تعالى لهم، وتشریفهم بحمل آیة رسوله القرآنیة، العالمیة الخالدة ألم ی
 اموا بتفعیلها في حیاتهم، كانوا خیر أمة أخرجت للناس؟!التي إن ق

َا أَنَا َنِذيٌر ُمِبنيٌ  َا اآليَاُت ِعْنَد اللَِّه َوِإمنَّ  ]50[ َوَقالُوا َلْوال أُْنزَِل َعَلْيِه آيَاٌت ِمْن َربِِّه ُقْل ِإمنَّ
ْيِهْم ِإنَّ ِيف َذِلَك َلَرْمحًَة َوِذْكَرى ِلَقْوٍم أَنَّا أَنـَْزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب يـُتـَْلى َعلَ ملَْ َيْكِفِهْم  أَوَ 

   العنكبوت ]51[يـُْؤِمُنوَن 

الدالة على صدق اآلیة ، اهللابكتاب أتباع الفرق والمذاهب المختلفة، فلماذا لم یكتف 
ذهبوا ، والتي حذرت أتباعه من التفرق في الدین و ربهعن بالغ الرسول علیه السالم، 

 اتباع أئمة مذاهبهم المتخاصمة؟! بتفرقهم، و  نتمسكو ی

بثمار أزمة التفرق والتخاصم، التي أسفرت  فقهاء المذاهب المختلفة، انشغللماذا 
 ، واتهام من ینكره، أو ینكر بعضهعنها الفتن الكبرى، وتقدیس كل فرقة لتراثها الدیني

على  وسائلهامة منابر الدعوة، بمختلف بإنكار ما هو معلوم من الدین بالضرورة...، وٕاقا
، بدعوى أن اهللا تعالى قد بینهم ، لتظل فتاوى استحالل دماء المسلمین قائمة..أساس ذلك

شهد للفریقین المتقاتلین باإلیمان، على الرغم من سفك دماء بعضهم بعضا..، ودلیلهم 
وسیأتي شكال وموضوعا، ال یصح مع أن استداللهم هذا،  ]الحجرات/ 9اآلیة[على ذلك 
 عد؟!ب مایبیان ذلك ف

كل  نیتعالوا علم و  فاعلیة كتاب اهللا كـ "آیة قرآنیة" معاصرة لهم،ینطلقوا من لماذا لم 
هي من ، في مسائل بعضهم إصدار أحكام تكفیرعن یتورعوا لم اإلشكاالت المذهبیة، و 

 المختلفة؟! هممذاهبأنفسهم، و صنع 
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اع كل فرقة، وكل أن یرفع أتبهو ولكن الذي ال یمكن أن یقبله المنطق السلیم، 
مذهب من مذاهب الفرقة الواحدة، رایة التمسك بـ "السنة النبویة"، فإذا هم في حقیقة 

حتى وصل األمر یتمسكون بأحادیث، إن صحت عند فریق، لم تصح عند آخر، 
 !! جمیعاحد یبطلها الخالف بین علماء الفرق والمذاهب المختلفة، إلى 

لنبویة" تفعیال عملیا لنصوص "اآلیة القرآنیة" "السنة اصحابة رسول اهللا عاش لقد 
، المحفوظ النص القرآنيه من أحكام، جنبا إلى جنب تكیفیات األداء العملي لما أجملول

بحفظ اهللا تعالى له، وعلى هذا األساس خاطبهم اهللا تعالى كخیر أمة حظیت بشرف 
  فیهم.اهللا وجود رسول

نَـُهْم تـَرَاُهْم رُكَّعًا ُسجَّداً ُحمَمٌَّد َرُسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن مَ  اُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَمحَاُء بـَيـْ َعُه َأِشدَّ
يـَْبتَـُغوَن َفْضًال ِمْن اللَِّه َوِرْضَوانًا ِسيَماُهْم ِيف ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر السُُّجوِد َذِلَك َمثـَُلُهْم ِيف 

رََج َشْطأَُه َفآَزرَُه فَاْستَـْغَلَظ فَاْستَـَوى َعَلى ُسوِقِه التـَّْورَاِة َوَمثـَُلُهْم ِيف اِإلجنِْيِل َكَزرٍْع َأخْ 
ُهْم َمْغِفرَ  ًة يـُْعِجُب الزُّرَّاَع لَِيِغيَظ هِبِْم اْلُكفَّاَر َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت ِمنـْ

 الفتح ]29[َوَأْجراً َعِظيماً 

وتخاصمهم..، من هذا المسلمین  تفرقزمة ألعمة االد ،فأین أصحاب منابر الدعوة
علماء ظهر ی، قبل أن ..العدالةبو  ،له بالخیریةتعالى الجیل القرآني، الذي شهد اهللا 

علم الحدیث على اجتهاداتهم  قامذین والتصحیح والتضعیف، ال ،لجرح والتعدیلا
 ؟!یةالمذهبومدارسهم 

أقاموا شهادتهم على قد سول اهللا، إن الذین شهد اهللا تعالى لهم بالعدالة، من صحابة ر 
 فتدبر: اهللا جمیعًا،حبل ب هممااعتصبالناس، 

َر َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن   ]77[يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ارَْكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا رَبَُّكْم َوافْـَعُلوا اْخلَيـْ
يِن ِمْن َحرٍَج ِملََّة  َوَجاِهُدوا ِيف اللَِّه َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباُكمْ  َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِيف الدِّ

أَبِيُكْم ِإبـْرَاِهيَم ُهَو َمسَّاُكْم اْلُمْسِلمَني ِمْن قـَْبُل َوِيف َهَذا لَِيُكوَن الرَُّسوُل َشِهيدًا َعَلْيُكْم 
اْعَتِصُموا بِاللَِّه ُهَو َمْوالُكْم الصَّالَة َوآتُوا الزََّكاَة وَ  َوَتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َفأَِقيُموا

 احلج ]78[َفِنْعَم اْلَمْوَىل َونِْعَم النَِّصُري 
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وهكذا یجب أن تكون شهادة المسلمین، على مر العصور، تنفیذا ألمر اهللا تعالى 
، وٕامكاناته الثقافیة والمعرفیة. لذلك كل عصر وتأسیًا بسنة رسوله، وتفاعال مع تحدیات

 ، فتدبر:محمد، علیه السالم عالى فاعلیة "اآلیة القرآنیة" بحیاة رسولهلم یربط اهللا ت

 َوَما ُحمَمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبِلِه الرُُّسُل أَفَِإن َماَت َأْو قُِتَل انـَْقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكمْ 
َقِلْب َعَلى َعِقبَـْيِه فـََلْن َيُضرَّ اللََّه َشيْ   آل عمران ]144[ ئاً َوَسَيْجزِي اللَُّه الشَّاِكرِينَ َوَمْن يـَنـْ

أنه ال تالزم بین دوام فاعلیة "اآلیة القرآنیة" وبقاء للناس، لقد أراد اهللا تعالى أن یبّین 
ستعطي عطاءها على قید الحیاة، فقد حملت "اآلیة القرآنیة" حجیتها في ذاتها، و  رسولال
، وعلى هذا األساس، تتواصل خیریة ..رو عصعلى مر الكل من آمن بها وصّدقها، ل

  .العالمین، إلى یوم الدینالمسلمین، على مسئولیة شهادة األمة، وتتحقق 

 في حالین: من االنقالب على األعقابتحذیرا  اآلیةفي نفس الوقت، حملت و 

قد  رسول اهللالنبي، وقد بّین السیاق أن الصحابة عندما ظنوا أن  "قتلإذا "األولى: 
 فنزلت اآلیة تحذر من تكرار ذلك. ، من انقلب انقلب منهم على األعقاب ،"قتل"

وقد بّین السیاق أن من الصحابة من قد ینقلب على النبي،  "تامإذا "الثانیة: 
واكتمال الدین، وتمام النعمة، فنزلت اآلیة تحذر من حدوث األعقاب بعد "موت" النبي، 

 مستقبل.ذلك مستقبال، وتكون اآلیة بذلك إنباء بال

االنقالب الذي حذرت إذن فولم یقتل،  ،ماتقد ن رسول اهللا، علیه السالم، إحیث و 
 . تهوفابین المسلمین من فتن كبرى بعد فعال منه اآلیة، هو ما حدث 

جاء ذكر لو لم یشأ اهللا تعالى أن یكون محمد هو رسوله الخاتم، لوعلینا أن نعلم، أنه 
على من اهللا سینزله كان الذي  كتابالفي  ..،من فتن كبرىهذا االنقالب تفاصیل 
عیسى علیه ال، تماما كما ذكر لنا ما حدث من انقالب بین أتباع رسوله رسو سیبعثه 

 مباشرة. فتدبر: ا، وهو الرسول الذي سبق رسول اهللا محمدالسالم، بعد وفاته

ُذوِين َوأُمِّي ِإَهلَْنيِ ِمْن ُدوِن اللَِّه َوِإْذ قَاَل اللَُّه يَا ِعيَسى اْبَن َمْرَميَ أَأَنَت قـُْلَت لِلنَّا ِس اختَِّ
قَاَل ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن ِيل َأْن أَُقوَل َما لَْيَس ِيل ِحبَقٍّ ِإْن ُكنُت قـُْلُتُه فـََقْد َعِلْمَتُه تـَْعَلُم َما 

  ]116[ِيف نـَْفِسي َوال َأْعَلُم َما ِيف نـَْفِسَك ِإنََّك أَْنَت َعالَُّم اْلُغُيوِب 
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 َما قـُْلُت َهلُْم ِإالَّ َما أََمْرَتِين بِِه أَْن اْعُبُدوا اللََّه َريبِّ َوَربَُّكْم وَُكنُت َعَلْيِهْم َشِهيدًا َما ُدْمتُ 
 املائدة ]117[ ِفيِهْم فـََلمَّا تـََوفـَّْيَتِين ُكنَت أَْنَت الرَِّقيَب َعَلْيِهْم َوأَْنَت َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيدٌ 

تحكي لنا بعده شاءت إرادة اهللا أن یكون محمد هو خاتم النبیین، فال رسالة  أما وقد
تعالى ما حدث من انقالب بین اتباعه، إذن فنحن ال نملك دلیال قطعي الثبوت، عن اهللا 

حذرت منه التخاصم المذهبي..، إال ما و هذا التفرق  وأیؤكد حدوث هذا االنقالب، 
ثم ما حملته لنا ، على األعقاب.. ، واالنقالبدینفي ال التفرقمن اآلیات القرآنیة، 

 حدوث ذلك.تؤكد  ،وقائع تاریخیةمن  "منظومة التواصل المعرفي"

ذاك هذا سني و ف، ةفهل فكرت یوما لماذا لم ینقسم صحابة رسول اهللا إلى فرق مختلف
.. هذا حنفي، وآخر شافعي..عند أهل السنة: ثم شیعي، وهذا معتزلي، وآخر خارجي..، 

 ؟! هكذا باقي الفرق المختلفةو 

ولماذا تمسك المسلمون بكل هذه المذاهب المختلفة، على مر العصور، والتي ال 
 على ذي بصیرة؟!مأساتها تخفى 

ة رسول بعد سنوات قلیلة من وفاقاتل المسلمین في ت ،جلیة[اآلبائیة] فتنة لقد ظهرت 
الناس ة مختلفة، وٕان بدا لبعض اهللا محمد، علیه السالم، وتفرقهم إلى فرق دینیة مذهبی

ولكن الالفت للنظر هو تواصل هذه الفتنة وتدعیمها على مر  أن الصراع كان سیاسیا.
قبول أیة دعوة ى أتباع هذه الفرق، حتى أصبح یصعب علالعصور، وٕالى یومنا هذا، 

في أنفسهم حرجا یمنعهم من  نوال یجدو بل ، تراث مذاهبهم ومرویاتهتصرفهم عن تقدیس 
 لدفاع عنه، والموت في سبیله!!ا

بین أتباع  اوتواصلت حلقاتهت فتنة [اآلبائیة] امتدلماذا یبقى السؤال قائما: لذلك س
 !؟إلى یومنا هذا همبینوظلت قائمة محمد، علیه السالم، اهللا رسول 

 والجواب: ألن المسلمین تخلوا عن مسئولیتهم في الشهادة على العالمین.
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 على الناسمسئولیة الشهادة 

قطعیة..، وذلك كله یجب الدلة األبرهان و العلم و التقوم على إن الشهادة على الناس 
 أن یكون معاصرا للحدث، وٕاال فال قیمة لهذه الشهادة. 

 تدبر قول اهللا تعالى:

ًة َوَسطًا ِلَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَیُكوَن الرَُّسولُ  َعَلْیُكْم َشِهیدًا َوَما  َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمَّ

ُسوَل ِممَّْن َینَقِلُب َعَلى َعِقَبْیِه  َوإِْن َكاَنْت َجَعْلَنا اْلِقْبَلَة الَِّتي ُكنَت َعَلْیَها ِإالَّ ِلَنْعَلَم َمْن َیتَِّبُع الرَّ

ْم ِإنَّ اللََّه ِبالنَّاِس َلَرُءوٌف َرِحیٌم َلَكِبیَرًة ِإالَّ َعَلى الَِّذیَن َهَدى اللَُّه َوَما َكاَن اللَُّه ِلُیِضیَع ِإیَماَنكُ 

 البقرة ]143[

واألعمال  الموازین والقیم تضعإن األمة الوسط، هي أمة الحق والعدل، التي 
الصالحة بین الناس، لتأخذ بأیدهم نحو مستقبل أفضل، ونحو تنمیة مستدامة قاعدتها ال 

سالمیة، عند اهللا تعالى، فما بالنا وٕاذا كانت هذه هي مكانة األمة اإل ضرر  وال ضرار.
 بمكانة علمائها؟!

إن صفة "الوسطیة" التي وصف اهللا تعالى بها هذه األمة، قیمة علمیة وسلوك 
 حضاري، األمر الذي ال یتحقق إال بإرادة أفرادها، واستقامتهم على صراط اهللا المستقیم. 

الذین یقفون صفا واحدا  ولكن.. أین هي هذه األمة الیوم، وأین هم هؤالء العلماء،
بتخصصاتهم العلمیة المختلفة..، یقیمون الشهادة على الناس، سلوكا حضاریا، بال تفریط 

 وال إفراط؟!  

لذلك فإن القول بـ "إجماع األمة"، الذي تتحدث عنه منابر الدعوة المذهبیة المختلفة 
مین، إال إذا كان یقصد به إجماع أتباع فرقة أو مذهب معین، ولیس إجماع كافة المسل

المقصود هو ما اتفق علیه أتباع كافة الفرق والمذاهب المختلفة..، كاتفاقهم على حجیة 
 . على القیام والركوع والسجودالركعات، و وعدد كتاب اهللا، وعلى أعداد الصلوات، 

حجة في دین اهللا  دإن هذا اإلجماع، المنقول عبر "منظومة التواصل المعرفي"، یع
  ط أن یكون قائما على نص قرآني یأمر بموضوعه.تعالى، بشر 
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مذاهب مختلفة، متصارعة..، وٕانما یخاطب  وأإذن فسیاق اآلیة، ال یخاطب فرقا 
 كیان أمة، تحّمل كل فرد فیها مسئولیته كاملة أمام اهللا تعالى.

أمة اعتصمت بكتاب ربها، واتبعت تفعیل رسوله آلیاته، هذا التفعیل الذي تعلمه 
ما بالتقلید والمحاكاة عبر "منظومة التواصل المعرفي"، والقائم بین المسلمین  المسلمون

 النص القرآني نفسه. يبق

وٕاذا كان رسول اهللا، علیه السالم، قد شهد بذاته على معاصریه، ثم بعد وفاته شهد  
تتحرك الشهادة على مر العصور..، إذن فمهمة  ،على معاصریهم، وهكذا صحبه الكرام

 .مسلمة مهمة [وسط]، بین عصر الرسالة، الذي تحملت عنه مسئولیة الشهادة..األمة ال
وبین كافة العصور، وٕالى یوم الدین، حیث دورها الحقیق في إقامة هذه الشهادة بین 

 الناس. 

وبما أن رسالة اهللا الخاتمة رسالة عالمیة، فإن التقصیر في أداء هذه المهمة [الوسط] 
شهادة، بل ضیاعا للرسالة نفسها، وذلك لعدم وصول نور یعتبر تقصیرا في أداء ال

 هدایتها للعالمین.

وٕاذا كان تقصیر المسلمین وعلمائهم، في تحمل مسئولیة هذه الشهادة، أمة واحدة 
یعتبر مخالفة لسبیل رسول اهللا، ألنهم هم الوسطاء، وبدونهم ما كان لدین اهللا أن ینتشر 

أن یشغل أذهان المسلمین كافة، هو التوبة بین الناس..، إذن فإن أول عمل یجب 
ن هذه المخالفة لـ "السنة من هذا التقصیر، و مواالستغفار..، واإلنابة إلى اهللا تعالى، 

النبویة" الكبرى، سنة أداء الشهادة على العالمین، التي هي امتداد لمهمة رسول اهللا الذي 
 یّدعون تمسكهم بسنته:

يِن ِمْن َحرٍَج ِملََّة َوَجاِهُدوا ِيف اللَِّه َحقَّ  ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِيف الدِّ
لَِيُكوَن الرَُّسوُل َشِهيدًا َعَلْيُكْم أَبِيُكْم ِإبـْرَاِهيَم ُهَو َمسَّاُكْم اْلُمْسِلمَني ِمْن قـَْبُل َوِيف َهَذا 

الَة َوآتُوا الزََّكاَة َواْعَتِصُموا بِاللَِّه ُهَو َمْوالُكْم َوَتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َفأَِقيُموا الصَّ 
 احلج ]78[َفِنْعَم اْلَمْوَىل َونِْعَم النَِّصُري 

حمل واالجتباء: االصطفاء، أي هو اختاركم لت"، ُهَو اْجَتَباُكمْ تدبر قول اهللا تعالى: "
ُسوُل َشِهیدًا مسئولیة الشهادة على الناس: "  ".َعَلْیُكْم َوَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاسِ ِلَیُكوَن الرَّ
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وٕاذا كان اتباع "السنة النبویة" یعني العمل بما كان علیه رسول اهللا وصحبه الكرام في 
عصر الرسالة، فأین تمسك المسلمین بهذه "السنة النبویة"، سنة إقامة "األمة الوسط" التي 

 تتحمل مسئولیتها في الشهادة على الناس؟!

یعقل أن یحصر علماء المسلمین اتباع "السنة النبویة" في دائرة اتباع األحادیث  فهل
یكفرون ثم التي نسبها الرواة إلى رسول اهللا، والتي یعترف معظمهم أنها ظنیة الثبوت..، 

منكرها، ویسفكون دماء بعضهم بسببها..، بدعوى إنكار ما هو معلوم من الدین 
ذا هو أكبر همهم..، دون االلتفات إلى ما هو أخطر بالضرورة..، هل یعقل أن یكون ه

 من ذلك، بل إلى الدین نفسه، وهو ضیاع أمتهم [الوسط]؟!

 إذن فمن المسئول عن تخلي المسلمین عن [الوسطیة] والشهادة على العالمین؟!

"المؤامرة على اإلسالم هي السبب"، ولن ینفعهم  مقولة أننفع علماء المسلمین، تولن 
ى مسألة تعهد اهللا تعالى بحفظ كتابه..، ألنه مع إیماننا الیقیني بحفظ اهللا الركون إل
ننا نؤمن في نفس الوقت أن هذا الحفظ كان في اللوح المحفوظ، قبل أن ینزل فإلكتابه، 

 ، علیه السالم.القرآن على قلب رسول اهللا محمد

هد العالم، تفعیل إذن فما أهمیة حفظ اهللا تعالى لذكره الحكیم بعد نزوله، إن لم یش
المسلمین آلیاته، إلقامة الدلیل والبرهان على أنه "اآلیة" الدالة على صدق اهللا فیما أنزل 

 وصدق رسوله فیما بلغ؟!

 علىتعلق  وألقد تعهد اهللا بحفظ ذكره الحكیم، ال لیكون آیات تحفظ في الصدور، 
الوقت الذي یعیش فیه تقرأ في المناسبات..، في  وأالمكاتب،  توضع على وأ، الجدران

في  تهمالعالم بعیدا عن هدایة القرآن، وفاعلیة آیته، بسبب تقصیر المسلمین في أداء مهم
 الشهادة على الناس، واألخذ بأیدیهم إلى صراط ربهم المستقیم. 

مصابیح حملة و"الوسطیة"..، وأنهم  ن رفع رایات "الخیریة"،یلن ینفع المسلمأنه كما 
ن بمنابرهم المذهبیة، المحلیة والفضائیة یخاطبون ین، فرحین متفرجالهدى..، وهم یقفو 

 أنفسهم من داخل بیوتهم، ال عالقة لهم بما یحدث من حولهم!! 

 قرونا من الزمان السبب وراء هذا الفرح، وهذه السعادة..، أنهم ینتظرونالحقیقة أن و 
حمل عنهم مسئولیة یالذي س ،المهديبعثة  من التفرق والتخلف..، هوهم على حالهم هذ

 نیابة عنهم!!  ،وٕاخراج العالم من ظلماتهالشهادة على الناس، 
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الكریمة الذي جاءت اآلیة لمعنى "الشهادة على الناس"، فهل هذا هو الفهم الواعي، 
 تحدیدا محكما ال غموض فیه؟!  هحددت

تي مسئولیة فرقة، أو مذهب من مذاهبها..، هذه الفرق الهل "الشهادة على الناس 
أم  ؟!انیابة عنهأمام اهللا تعالى تحمل المسئولیة لی هتنتظر على حقیقة المهدي، و  تتصارع

 فتدبر قوله تعالى: ؟!أمة واحدةوهم ، شهادة المسلمین كافةهي 

َهْوَن َعْن اْلُمنَكِر َوتـُْؤِمُنونَ  َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ بِاللَِّه َوَلْو  ُكْنُتْم َخيـْ
ُهْم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكثـَُرُهْم اْلَفاِسُقونَ   آل عمران ]110[ آَمَن َأْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخْرياً َهلُْم ِمنـْ

والغریب، أنه مع ضیاع هذه "األمة الوسط"، وتفرق المسلمین إلى مذاهب شتى نجد 
یر على المخالفین لهم في أن علماءهم ال یتورعون عن إصدار أحكام الردة والتكف

المذهب، بدعوى مخالفة ما هو معلوم من الدین بالضرورة!! فإذا الذي یّدعون أنه معلوم 
من الدین بالضرورة مسألة خالفیة، إن لم یحدث الخالف حولها بین مذاهب الفرقة 

 الواحدة، فستجده قائما على أشده بین الفرق المختلفة!!

كان المسلمون، في یوم من األیام، في موقع الشهادة بعد أن فلقد تغیرت األدوار، 
 ، على تفرقهم وتخاصمهم وتقاتلهم!! هم الشهداء علیهمالیوم الناس  على الناس، أصبح

ال یترك علماء الفرق والمذاهب المختلفة منابرهم المذهبیة المفرقة للمسلمین  فلماذا
لى الناس"، مع بقاء منابرهم كما على "السنة النبویة" الكبرى، سنة "الشهادة ع نویجتمعو 

   ها الفكري؟! فهل یمكن أن یحدث هذا، في یوم من األیام؟!هتغییر توجو هي، 

الحقیقة أننا أمام عقبة وٕاشكال عقدي خطیر، یدعي أن ما علیه علماء المسلمین 
الیوم، بمنابرهم المذهبیة المختلفة، من تفرق وتخاصم وتقاتل..، هو إرادة اهللا التي ال 

بیل لإلنسان إلى تغییرها، واهللا ال یسأل عما یفعل، فإذا أراد للمسلمین أن ینهضوا من س
 كبوتهم فعل، فهو قادر، ألنه القائل عز وجل:

َا قـَْولَُنا ِلَشْيٍء ِإَذا َأَرْدنَاُه َأْن نـَُقوَل َلُه ُكْن فـََيُكوُن   النحل ]40[ِإمنَّ

، یختار بإرادته بین الحق حرااإلنسان خلق اهللا أن یمشیئة لقد اقتضت أقول: 
التي تعینه  ..،التفكر والتعقلالتدبر و آلیات زوده بأن یو والباطل، بین الهدى والضالل، 

 ساجدة، مسبحة، كسائر المخلوقات.  ،ولو شاء اهللا لجعل الناس أمة واحدةعلى ذلك، 
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ِإالَّ َمْن َرِحَم َربَُّك َوِلَذِلَك  ]118[ َن ُخمَْتِلِفنيَ َوَلْو َشاَء َربَُّك جلَََعَل النَّاَس أُمًَّة َواِحَدًة َوال يـََزاُلو 
 هود ]119[َخَلَقُهْم َوَمتَّْت َكِلَمُة َربَِّك َألْمَألنَّ َجَهنََّم ِمْن اْجلِنَِّة َوالنَّاِس َأْمجَِعَني 

فرقا ومذاهب مختلفة، فكانوا كما أراد سبحانه ثم الناس تعالى أن یكون اهللا أراد فهل 
 !ثم یقول تعالى: "َوِلَذِلَك َخَلَقُهْم"؟ ا،فریقیحرم و  ،منهم برحمته اریقیشمل ف

كافرین ویرحم ثم یعذب البین كافر ومسلم،  اهللا تعالى الناس جعلیهل یعقل أن و 
  َوَتمَّْت َكِلَمُة َربَِّك َألْمَألنَّ َجَهنََّم ِمْن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس َأْجَمِعیَن"؟!" ثم یقول:المسلمین 

وتفضیله على كثیر من  ،..التفكر والتعقل والنظرالتدبر و آلیات اإلنسان بتكریم إن 
األمم  ةا حضار مقامت علیهلتین ال واالختالف، جعله ممیزا بسنة االختیار ،المخلوقات
 ولكن هذا كله في إطار المهمة األساس التي خلق اهللا تعالى الناس ألدائها: وتقدمها.

 الذاريات ]56[َواِإلنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدوِن  َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ 

 المستقیم، صراط العبودیة الحقة مهرب صراطأرسل اهللا الرسل لهدایة الناس إلى لذلك 
 أمرهم بإقامة الدین، وعدم التفرق فیه، فقال تعالى:و 

َنا ِإلَْيكَ  يِن َما َوصَّى ِبِه نُوحًا َوالَِّذي أَْوَحيـْ َنا ِبِه ِإبـْرَاِهيَم  َشرََع َلُكْم ِمْن الدِّ َوَما َوصَّيـْ
يَن َوال تـَتَـَفرَُّقوا ِفيِه َكبـَُر َعَلى اْلُمْشرِِكَني َما َتْدُعوُهْم ِإلَْيِه  َوُموَسى َوِعيَسى َأْن أَِقيُموا الدِّ

 الشورى ]13[اللَُّه َجيَْتِيب ِإلَْيِه َمْن َيَشاُء َويـَْهِدي ِإلَْيِه َمْن يُِنيُب 
خلق اهللا تعالى الناس فرقا ومذاهب دینیة مختلفة، ثم یتوعد إذن فیستحیل أن ی

بأال یتفرقوا في الدین، وهو سبحانه قد خلقهم هم یعقل أن یأمر وهل المختلفین بجهنم!! 
 أصال فرقا ومذاهب مختلفة!!

  إننا یجب أن نفرق بین علم اهللا تعالى وٕارادته، وبین إرادة اهللا تعالى ومشیئته.

م ما كان، وما هو كائن، وما سیكون. وهذه قضیة ال عالقة لنا بها اهللا تعالى یعلإن 
 اإلیمان والتسلیم. بإال 

وال یرضى لعباده المعصیة، ال لعباده الكفر و  ،واهللا تعالى ال یرید، وال یرضى
وهذا أصل من األصول اإلیمانیة التي یجب أن یقیم علیها  الدین. االختالف والتفرق في
 كفارا!!أصال فریقا من الناس اهللا یعقل أن یخلق المسلم إسالمه، فال 
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َوِإْن َتْشُكُروا يـَْرَضُه َلُكْم َوال َتزُِر  َعْنُكْم َوال يـَْرَضى ِلِعَباِدِه اْلُكْفرَ ِإْن َتْكُفُروا فَِإنَّ اللََّه َغِينٌّ 
ا ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت َوازَِرٌة ِوْزَر ُأْخَرى ُمثَّ ِإَىل رَبُِّكْم َمْرِجُعُكْم فـَيـَُنبُِّئُكْم مبَِ 

 الزمر ]7[الصُُّدوِر 

 تبقى مسألة المشیئة، وهذه فیها تفصیل: 

سبحانه لم مطلقة، فلو شاء تعالى لهدى الناس جمیعا، ولكنه تعالى إن مشیئة اهللا 
 اته. دأن یختار اإلنسان دینه بإر  شاءیشأ ذلك، وٕانما 

شاء أن یكون هناك  ،ناك طریق للهدى، وطریق للضاللأن یكون هتعالى لذلك شاء 
 طریق لإلسالم، وطریق للكفر. 

فمن اختار طریق الهدى، فهو لم یخرج عن مشیئة اهللا، واهللا تعالى لم یجبره على 
اختیار طریق الهدى. ومن اختار طریق الضالل، فهو لم یخرج أیضا عن مشیئة اهللا 

 یق الضالل.واهللا تعالى لم یجبره على اختیار طر 

وٕانما خلقهم أحرارا لیختاروا بین  ،مختلفین في الدینالناس أصال  هللا تعالى لم یخلقفا
 :االختیارقانون وفق  َوال َیَزاُلوَن ُمْخَتِلِفیَن""لذلك الحق والباطل، 

 ".ِإالَّ َمْن َرِحَم َربُّكَ : "فمن اختار الحق فقد نالته رحمة اهللا تعالى

 ". َوِلَذِلَك َخَلَقُهمْ للرحمة: "األصل أن اهللا خلقهم و 

َوَتمَّْت َكِلَمُة َربَِّك َألْمَألنَّ َجَهنََّم ِمْن اْلِجنَِّة : "فقد ناله عذاب اهللا ،من اختار الباطلو 
  ".َوالنَّاِس َأْجَمِعینَ 

وٕاذا كان كثیر من علماء ودعاة المسلمین، على مستوى الفرق والمذاهب المختلفة قد 
ة على وحدة أمتهم، بدعوى أنها إرادة اهللا، وهكذا وجدوا آباءهم فرطوا في المحافظ

 ، فمن الذي سیوقظهم من سباتهم، وینهض بهم من كبوتهم، إال أنفسهم؟!..یفعلون

ومن التفرق في المذهبیة، انتزاع أنفسهم من منظومة [اآلبائیة] إذا أرادوا ن یالمسلمإن 
التي ال تعرف إال رسوال  ،األمة الواحدة وعادوا بأنفسهم إلى عصر الرسالة، حیث ،الدین
، فإن اهللا تعالى سیغیر حالهم الذي هم علیه الیوم ویخرجهم ..واحداإلهیا وكتابا  ،واحدا

كل إلى نور الوحدة والحب والتآلف ویعیش  ..، والتخاصموالتقاتل من ظلمات التفرق 
 .ىآمنا معاف مجتمعهفي منهم 
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التي  في الدینمذاهب المختلفة إلنهاء أزمة التفرق ماذا فعل علماء ودعاة الفرق والف
حذرهم اهللا تعالى من الوقوع فیها، والقائمة بینهم منذ عصر الفتن الكبرى إلى یومنا 

وا قول اهللا تعالى مخاطبا رسوله محمدا، ومحذرا المؤمنین من التفرق في ءألم یقر  هذا؟!
 الدین:

ِمْن الَِّذيَن فـَرَُّقوا  ]31[وا الصَّالَة َوال َتُكونُوا ِمْن اْلُمْشرِِكَني ُمِنيِبَني ِإلَْيِه َواتـَُّقوُه َوأَِقيمُ 
 الروم ]32[ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشَيعاً ُكلُّ ِحْزٍب ِمبَا َلَدْيِهْم َفرُِحوَن 

ومدى  اإلسالمیة المختلفةمعظم علماء ودعاة الفرق والمذاهب إن الناظر في أحوال 
قف و قرأ القرآن، وتدبر آیاته، و إذا ، ..، المحلیة والفضائیةعویةالد منابرهم انتشار وشهرة

على حقیقة المسئولیة التي كلف اهللا بها هؤالء العلماء، یشعر بضآلة وتخلف هذه المنابر 
العالمیة الذي وضع اهللا تعالى ركب الحضارة عن مسئولیة الشهادة على الناس، بل وعن 

 !!المسلمین مسئولیة قیادته في أعناق

إن المتابع الجید لثقافة هذه المنابر الدینیة، ومدى تأثیرها على العامة من المسلمین 
قف على مسئولیة كل مسلم في تفعیل و قرأ القرآن، و إذا ، ..ارتباط المسلمین بهامدى و 

محمدا، علیه السالم سلوكا حضاریا تنمویا، یثبت للعالم أجمع كیف أن رسوله  هنصوص
المذهبیة تعمل من منطلق  یشعر بأن هذه المنابر ،إن فعل ذلكجاء رحمة للعالمین..، 

في  المفرق للمسلمین من خالل تراثها الدیني التخاصميإقامة الشهادة على أتباعها 
، من "اآلیة القرآنیة" لتعمل من منطلق الشهادة على العالمینالوقت الذي جاءت فیه 

 .د العطاء على مر العصورمتجدوالفقهها القرآني المعاصر، الوقوف على منطلق 

ي تالإن ما حدث من تفرق وتخاصم بین المسلمین، بسبب أحداث الفتن الكبرى 
یعیشون  ،بإرادتهمإلى فرق ومذاهب مختلفة  ن ینتمونیالمسلمجعل  ،كیان األمة تمزق

ومرجعیاتها الخاصة  ،في كیانات مستقلة، لكل فرقة مؤسساتها الدینیة الخاصة بها
تحذیر اهللا ل ،األمر الذي یحتاج إلى فهم واع، وبمنابرها الدعویة، لفةالمخت هبهاابمذ

للوصول إلى  ،ما بأنفسهم وا، حتى یغیر في الدین"فرق تال"المسلمین من الوقوع في فتنة 
 . على خیر وجه شهادة على الناسالقادرة على تحمل مسئولیة ال[الوسط] األمة 
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 القرآن یحذر من الفتنة

تعالى لرسله، ضرورة شرعیة، لتذكیر الناس بضرورة تفعیل  لقد كان إرسال اهللا
فطرتهم اإلیمانیة، وآلیات عمل قلوبهم، للوقوف على دالئل الوحدانیة، في اآلفاق وفي 
أنفسهم، وتفاعلها مع المعارف، التي تنقلها لهم "منظومة التواصل المعرفي" حسب 

 إمكانات وأدوات كل عصر. 

س كیف یقیمون حجیة الدین اإللهي، واجب االتباع، في لقد جاء الرسل لتعلیم النا
الشیطان وهوى النفس وتحمل مسئولیتهم اإلیمانیة أمام اهللا  وٕاغواءمواجهة فتنة [اآلبائیة]، 

 تعالى عند بلوغهم النكاح واكتمال رشدهم. 

تحمل للناس وجاءت الرسالة اإللهیة الخاتمة، تتواصل مع المعارف السابقة، و 
الرساالت اإللهیة، ألخذ العبرة، والتحذیر من الوقوع فیما وقع فیه أتباع  محصلة تفاعل

 الرسل السابقین، من تفرق في الدین، وتبدیل وتحریف لرساالتهم.

وفرقانا ُیعین الناس على االهتداء إلى "آیة قرآنیة" عالمیة، جاءت الرسالة الخاتمة، 
مكنه من تة من النضج الفكري، صراط ربهم المستقیم، بعد أن وصل اإلنسان إلى مرحل

اإلیمان بصدق اهللا فیما أنزل، وصدق رسوله فیما بلغ، عن طریق إثبات حجیة هذه 
"اآلیة القرآنیة"، بعد أن انتهى عصر اآلیات الحسیة، التي ال تقوم حجیتها إال على من 

 شاهدها، وأدرك فاعلیتها.

األعمى، وتأمرهم بإعادة النظر جاءت "اآلیة القرآنیة"، توقظ الناس من سبات االتباع 
في تدینهم الوراثي، للوقوف على مدى مطابقته لمیثاق الفطرة، ولدعوة الرسل وللحجج 

 والبراهین الدالة على الوحدانیة التي حملتها آیات اآلفاق واألنفس للناس جمیعا. 

 فیه تقوم ،عن بدایة عصر جدید ،بمثابة إعالن عالميجاءت "اآلیة القرآنیة" لقد 
التمییز بین الحق والباطل الدور األساس في بالتفكر والتعقل والنظر..، التدبر و آلیات 

وسائل في دین اهللا تعالى، ل ،مكانم یعد هناك فلبین اآلیة اإللهیة والروایة البشریة، 
 . تتخذ الموروث دینا مقدسا ..،أو مشلولة ،إدراك معطلة

نَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُْولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئوالً َوال تـَْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم إِ 
 اإلسراء ]36[
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ِإالَّ ِعَباَد فإذا علمنا أن الشیطان قد أخذ على نفسه العهد أن یغوي الناس أجمعین، "
عمل یات فلنعلم أن أول باب من أبواب هذا اإلغواء كان باب تغییب آل "،اللَِّه اْلُمْخَلِصینَ 

للناس الباطل تزیین ، و ورسلهعلى اهللا افتراء الكذب لیسهل علیه قیادة أتباعه إلى  القلب،
 .حقالعلى أنه 

َنا َعَلْيِه آبَاَءنَا أََوَلْو َكاَن  ال آبَاُؤُهْم َوِإَذا ِقيَل َهلُْم اتَِّبُعوا َما أَنَزَل اللَُّه َقالُوا َبْل نـَتَِّبُع َما أَْلَفيـْ
 البقرة  ]170[َشْيئاً َوال يـَْهَتُدوَن  يـَْعِقُلونَ 

ٕاذا كانت هذه هي سنة اإلغواء الشیطاني، التي حذر اهللا تعالى بني آدم من و 
 ...اتباعها، حتى ال تتواصل فتنة [اآلبائیة] فیضل الناس صراط ربهم المستقیم

ى أسر [اآلبائیة]  منظومةوٕاذا كان الناس یخرجون من رحم أمهاتهم أحرارا، لیدخلوا 
حیة وبآلیات  شرفه اهللا بوسائل إدراكقد  لمسلم، یحلفهل  ،..ملل ومذاهب وشرائع آبائهم

مهمة استخالفه في األرض على ق یحقتعینه على تللتدبر والتفكر والتعقل والنظر..، 
في  احیاته عضو یعیش ، و أن یتخلى عن هذا الشرف الساميهل یحل له  ..،وجهخیر 

في میراث ینظر وال  ،یعقلوال  ،یفكریتدبر وال ال  ،..قلدامتابعا  ،منظومة [اآلبائیة]
 ، فیظل أسیر مذاهبهم، طوال حیاته؟! ..آبائه

ألم یقص اهللا تعالى القصص كي نأخذ العبرة من انحراف أتباع الرسل السابقین الذین 
فتنهم الشیطان، فغیروا وبدلوا وحرفوا رساالت ربهم، وتفرقوا وتقاتلوا، ووقعوا في فتنة 

 [اآلبائیة]؟!

ألم تتواصل فتنة [اآلبائیة] لتشمل أیضا أتباع رسول اهللا محمد، علیه السالم وبصورة 
ما كان الشیطان یحلم أن یحققها، مع خیر أمة أخرجت للناس، الذین أسند اهللا تعالى 

 إلیهم مهمة "الشهادة على العالمین" إلى یوم الدین؟! 

، علیه السالم، إلى فرق: سني، وشیعي وفاة رسول اهللاألم ینقسم المسلمون بعد 
 باضي..، ثم إلى مذاهب مختلفة، داخل الفرقة الواحدة؟! إ ومعتزلي، و 

نني لم أكن أرید فتح ملف هذه "الفتنة الكبرى"، لوال أهمیته في هذه إفي الحقیقة، 
ما یتعلق منها  وباألخص ها،على قناعة بحدوث يالتي تجعلن الشواهدالدراسة، وتوافر 

  . نة "التفرق في الدین"فتب
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 :الشواهدهذه من و 

االنقالب القرآنیة التي حذرت أتباع رسول اهللا محمد، علیه السالم، من ة اآلی :أوال
 . ، والتي سیأتي ذكرها بعدعلى األعقاب إذا قتل الرسول أو مات

حسب ما حملته لنا "منظومة التواصل المعرفي" من ولم یقتل،  ،رسول اهللامات لقد 
في صفوف وما سیحدث المستقبل، ب ئتنبهذه اآلیة ما یجعلني على قناعة بأن ر، أخبا

 .، بعد وفاة رسول اهللا، علیه السالممن انقالب المسلمین

الذین صاحبوا رسول اهللا في دعوته  ،الجیل األول من المؤمنینتعالى لقد ابتلى اهللا 
حتى "آیة قرآنیة" جاءت قد اآلیة الدالة على صدق رسوله،  أنلناس لیبین ل وجهاده،
 . اهللا عد وفاة رسولفاعلیتها بتستمر 

ولقد حذر اهللا تعالى المسلمین من االنقالب على األعقاب، في سیاق آیات تتحدث 
 :سورة آل عمرانفي  عن الجهاد، حیث یقول اهللا تعالى

 ]142[ َن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َويـَْعَلَم الصَّاِبرِينَ أَْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْجلَنََّة َوَلمَّا يـَْعَلْم اللَُّه الَِّذي
  ]143[َوَلَقْد ُكْنُتْم تـََتَمنـَّْون اْلَمْوَت ِمْن قَـْبِل َأْن تـَْلَقْوُه فـََقْد َرأَيـُْتُموُه َوأَنـُْتْم تـَْنظُُروَن 

إذا كان الجهاد والقتال في سبیل اهللا جزءا من فاعلیة الرسالة العالمیة الخاتمة، فال ف
عن سقط الجهاد لالفاعلیة بشخص رسول اهللا، علیه السالم، وٕاال  هرتبط هذتعقل أن ی

 ."آیته القرآنیة"توقفت فاعلیة لبموته، و  كاهل المسلمین

  بعدها:تعالى فتدبر ماذا قال اهللا 

نـَْقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم َوَمْن َوَما ُحمَمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبِلِه الرُُّسُل أَفَِإن َماَت أَْو قُِتَل ا
َقِلْب َعَلى َعِقبَـْيِه فـََلْن َيُضرَّ اللََّه َشْيئاً َوَسَيْجزِي اللَُّه الشَّاِكرِيَن   آل عمران ]144[يـَنـْ

لقد كان من الضروري أن یلتحق الجیل األول من المسلمین بمدرسة التربیة 
 اء خیر أمة أخرجت للناس. والتمحیص واالبتالء، فهم اللبنة األولى لبن

الجیل عصر التنزیل واكتمال الدین، لذلك كان ارتباطهم بشخص هذا لقد عاش 
مة من مهوهم في هذه المرحلة ال ،نیتخیلو  وانو رسول اهللا ارتباط النفس بالجسد، فلم یك

 ، علیه السالم.، أن یغیب عنهم رسول اهللالتربیة
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استغله وهذا ما یعني ضیاع الدین، رسول ال، أن قتل أو موت هملقد تصور بعض
یجعل اهللا تعالى ل ،في هذه المعركة ،رسول اهللامقتل یقوم بدوره في إشاعة خبر لالشیطان 

 . لتمحیصهم وابتالء ااختبار ذلك 

على للمسلمین  اللومللتعبیر عن شدة  "اْنَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكمْ "استخدام جملة ونالحظ 
تقصیر من تولٍّ و مع وجود مواقف مماثلة، حدث فیها لمعركة، ما حدث منهم، في هذه ا

  :یوم حنین، ومن هذه المواقف .لوم الشدیدالمسلمین، ولم یوجه إلیهم هذا ال

 ْيئاً َلَقْد َنَصرَُكْم اللَُّه ِيف َمَواِطَن َكِثريٍَة َويـَْوَم ُحنَـْنيٍ ِإْذ َأْعَجَبْتُكْم َكثْـَرُتُكْم فـََلْم تـُْغِن َعْنُكْم شَ 
 التوبة ]25[َوَضاَقْت َعَلْيُكْم اَألْرُض ِمبَا َرُحَبْت ُمثَّ َولَّْيُتْم ُمْدِبرِيَن 

لقد أید اهللا تعالى المؤمنین في هذه المعركة بإنزال السكینة، وبالمالئكة، وتاب على 
 قبل توبته. تمن علم سبحانه أنه یستحق أن 

ِه َوَعَلى اْلُمْؤِمِنَني َوأَنَزَل ُجُنودًا ملَْ تـََرْوَها َوَعذََّب الَِّذيَن  ُمثَّ أَنَزَل اللَُّه َسِكيَنَتُه َعَلى َرُسولِ 
ُمثَّ يـَُتوُب اللَُّه ِمْن بـَْعِد َذِلَك َعَلى َمْن َيَشاُء َواللَُّه  ]26[َكَفُروا َوَذِلَك َجزَاُء اْلَكاِفرِيَن 

 التوبة ]27[َغُفوٌر َرِحيٌم 

 :ما یلي ،المعركتینؤكد اختالف طبیعة التولي في یمما و 

تحدث سیاقها عن "االنقالب على األعقاب"، وكان وراء ذلك قد  ،المعركة األولىففي 
 إلى ما كانوا علیه في الجاهلیة.  سلمینطائفة أرادت أن تعود بالم

 قوله تعالى:وقد ورد هذا المعنى في سیاق الحدیث عن هذا االنقالب في 

ُهْم ُمثَّ أَنـَْزَل َعَلْيُكْم ِمْن بـَعْ  ِد اْلَغمِّ أََمَنًة نـَُعاسًا يـَْغَشى طَائَِفًة ِمْنُكْم َوطَائَِفٌة َقْد َأَمهَّتـْ
َر احلَْقِّ َظنَّ اْجلَاِهِليَِّة يـَُقوُلوَن َهْل لََنا ِمْن اَألْمِر ِمْن َشْيٍء ُقْل  أَنـُْفُسُهْم َيظُنُّوَن بِاللَِّه َغيـْ

 أَنـُْفِسِهْم َما ال يـُْبُدوَن َلَك يـَُقوُلوَن َلْو َكاَن لََنا ِمْن اَألْمِر ِإنَّ اَألْمَر ُكلَُّه لِلَِّه ُخيُْفوَن ِيف 
َشْيٌء َما قُِتْلَنا َهاُهَنا ُقْل َلْو ُكْنُتْم ِيف بـُُيوِتُكْم لَبَـَرَز الَِّذيَن ُكِتَب َعَلْيِهْم اْلَقْتُل ِإَىل 

لُِيَمحَِّص َما ِيف قـُُلوِبُكْم َواللَُّه َعِليٌم ِبَذاِت َمَضاِجِعِهْم َولَِيْبَتِلَي اللَُّه َما ِيف ُصُدورُِكْم وَ 
 آل عمران ]154[ الصُُّدورِ 

 . "َیُظنُّوَن ِباللَِّه َغْیَر اْلَحقِّ َظنَّ اْلَجاِهِلیَّةِ " :فتدبر قوله تعالى
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 "!! َلْو َكاَن َلَنا ِمْن اَألْمِر َشْيٌء َما ُقِتْلَنا َهاُهَنا" :وقولهم

 تعلق فقط بتولي األجساد عن القتال، وٕانما األساس فیها توليإذن فالقضیة ال ت
 القلوب عن دین اهللا تعالى.

فیهم  نیخاطب المؤمنین جمیعا، بم يالقرآنالسیاق فقد جاء  ،المعركة الثانیة في أما
إلى مخالفات "، ولم یشر ثُمَّ َأنَزَل اللَُّه َسِكیَنَتُه َعَلى َرُسوِلِه َوَعَلى اْلُمْؤِمِنینَ رسول اهللا: "

 بملة التوحید وظن الجاهلیة!!  تتعلق

فتنة لضعاف اإلیمان، إلحساسهم بضیاع  تعة قتل الرسول، كانئیبین أن شاوهذا 
  !!إلشعال نار الحرب النفسیة نیلمنافقفرصة ل تكانالدین، بموت الرسول، و 

اهللا تعالى وابتالء، ُیعذر فیها من أخطأ، فقد عفا  ،وتمحیصتربیة وألنها كانت مرحلة 
 عن الذین استزلهم الشیطان بما كسبوا:

ُْم الشَّْيطَاُن بِبَـْعِض َما َكَسُبوا وَ  َا اْستَـَزهلَّ َلَقْد ِإنَّ الَِّذيَن تـََولَّْوا ِمْنُكْم يـَْوَم اْلتَـَقى اجلَْْمَعاِن ِإمنَّ
ُهْم ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َحِليٌم   آل عمران ]155[َعَفا اللَُّه َعنـْ

 هجعلو عركة األولى في الملكلمة "االنقالب"، م القرآن الحكیم ااستخدحظ أن ومن المال
لم یكن في اهللا المسلمین  لومأن یبین  ،الذي هو موت الرسول أو قتله ،جزاء للشرط

في حال تعالى  اهللا تولي عن دینال ، وٕانما بسببتولي عن الزحفال المقام األول، بسبب
  !!هقتلموت الرسول أو 

، وهو تعبیر أكثر إیحاء، وتصویرا الرجوع إلى الوراءعنى لمة "انقالب" تذلك أن ك
الذي وجهه اهللا تعالى للمنقلبین، وكأنهم انقلبوا إلى حالتهم التي كانوا  اللوملبیان شدة 

 !!"اْنَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكمْ ": علیها قبل اإلسالم

إلى  ،مین، بعد وفاة رسول اهللالمسلااالرتباط الوثیق بین ما حدث من تفرق  :ثانیا
بین عدید و مذاهب دینیة مختلفة، ظهرت هیاكلها بوضوح بعد أحداث الفتن الكبرى..، 
في  التفرقمن اآلیات القرآنیة، التي جاءت تحذر المسلمین، أتباع رسول اهللا محمد، من 

  مصادر تشریعیة، ما أنزل اهللا تعالى بها من سلطان.، واتباع الدین

  :تعلیق، التي ال تحتاج إلى التالیةاآلیات  هذهتدبر ف
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يِن َحِنيفًا ِفْطَرَة اللَِّه الَِّيت َفَطَر النَّاَس َعَليـَْها ال تـَْبِديَل ِخلَْلِق اللَِّه َذِلَك  َفأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّ
يُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال يـَْعَلُموَن  َواتـَُّقوُه َوأَِقيُموا الصَّالَة َوال ُمِنيِبَني إِلَْيِه  ]30[الدِّ

ِمْن الَِّذيَن فـَرَُّقوا ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشَيعًا ُكلُّ ِحْزٍب ِمبَا َلَدْيِهْم  ]31[َتُكونُوا ِمْن اْلُمْشرِِكَني 
 الروم ]32[َفرُِحوَن 

َواْعَتِصُموا  ]102[ِإالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسِلُموَن  يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َحقَّ تـَُقاتِِه َوال َمتُوُتنَّ 
يعًا َوال تـََفرَُّقوا َواذُْكُروا نِْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء َفأَلََّف بـَْنيَ قُـ  ُلوِبُكْم ِحبَْبِل اللَِّه مجَِ

ُ َفَأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا وَُكْنُتْم َعَلى َشَفا ُحْفرَ  َها َكَذِلَك يـُبَـنيِّ ٍة ِمْن النَّاِر َفأَنـَْقذَُكْم ِمنـْ
 ]103[اللَُّه َلُكْم آيَاتِِه َلَعلَُّكْم تـَْهَتُدوَن 

ُهْم  َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَىل اخلَْْريِ َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـَْهْوَن َعْن اْلُمْنَكِر َوأُْولَِئكَ 
َوال َتُكونُوا َكالَِّذيَن تـََفرَُّقوا َواْختَـَلُفوا ِمْن بـَْعِد َما َجاَءُهْم اْلبَـيـَِّناُت  ]104[َن اْلُمْفِلُحو 

 ]105[َوأُْولَِئَك َهلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم 

[اآلبائیة] منظومة وتدعیم الكبرى"، على مر العصور،  الفتنتواصل توابع هذه " :ثالثا
 إلى یومنا هذا.المذهبیة لها..، 

لماذا استمرت توابع أحداث "الفتن الكبرى" إلى یومنا هذا، وظل المسلمون  لسؤال:وا
فرح؟! من تراث دیني بما لدیه ، كل حزب ..على حالهم من التفرق والتخاصم والتقاتل

صحت عند فریق، لم ن إولماذا تحولت أحادیث رسول اهللا، بعد وفاته، إلى مرویات، 
 ا موضوعة؟!تصح عند آخر، وقد یراها ثالث أنه

والجواب: إنه بعد وفاة الرسل، یقوم الشیطان بدوره في إغواء األبناء وصدهم عن 
وعن إقامة الدین الحق، وتزیین التفرق فیه. تساعده في ذلك  صراط ربهم المستقیم،

منظومة [اآلبائیة] التي تعمل على تدعیم أصول الُفرقة والمذهبیة وتمسك األبناء بمیراث 
 والقتال للدفاع عنه. آبائهم الدیني،

أن اهللا تعالى اصطفى أمة رسول اهللا محمد، علیه السالم، لحمل لقد علم الشیطان 
 مسئولیة الشهادة على الناس، وتفعیل آیته القرآنیة، متجددة العطاء إلى یوم الدین. 
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كما علم الشیطان أن "الخیریة" التي وصف اهللا بها هذه األمة، لیست ادعاء، وال 
ل في المؤتمرات والمناسبات، وٕانما هي منهج حضاري وبرنامج تنموي، یأخذ كلمة تقا

 بأیدي الناس إلى خیري الدنیا واآلخرة..، وهذا كله یتعارض مع أهدافه الشیطانیة.

من رغم تحذیر اهللا لهم لمسلمین تفرق اهو فأسعد الشیطان، وحقق أمنیته..، الذي أما 
 ه وٕاغوائه وفتنته..، األمر الذي تخصص فیهالتفرق في الدین، ومن الوقوع في شراك

، ونجح في فتنة معظم أتباع الرسل السابقین عن طریقه، والذي یعلم أنه إذا الشیطان
 نجح في فتنة فریق منهم، یكون قد نجح في فتنتهم جمیعا!! 

 ومن اآلیات التي حذرت المؤمنین من هذه الفتنة، قول اهللا تعالى:

َمُنوا اْسَتِجيُبوا لِلَِّه َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُحيِْييُكْم َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َحيُوُل يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آ
َنةً  ]24[بـَْنيَ اْلَمْرِء َوقـَْلِبِه َوأَنَُّه ِإلَْيِه ُحتَْشُروَن  ِمْنُكْم ال ُتِصيَنبَّ الَِّذيَن ظََلُموا  َواتـَُّقوا ِفتـْ

َواذُْكُروا ِإْذ أَنـُْتْم قَِليٌل ُمْسَتْضَعُفوَن ِيف  ]25[َأنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب  َواْعَلُمواَخاصًَّة 
اَألْرِض َختَاُفوَن َأْن يـََتَخطََّفُكْم النَّاُس َفآَواُكْم َوأَيَّدَُكْم بَِنْصرِِه َوَرَزَقُكْم ِمْن الطَّيَِّباِت 

 األنفال ]26[َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن 

أمة واحدة ن و المسلمة الحقیقة، هي في االختالف في الدین، فبعد أن كان الفتنن إ
ُسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ": في االستجابة هللا وللرسول ،كلمة واحدةأصحاب  اْسَتِجیُبوا ِللَِّه َوِللرَّ

ختل نظام وشقاق، فیتفرقون إلى مذاهب دینیة مختلفة، فی ،اختالفیحدث بینهم  ،"ُیْحِییُكمْ 
، وتنهار أمتهم. وهذه الفتنة إذا وقعت عمت الناس جمیعا، الظالم منهم عتهمجما

 والصالح، وتكون نوعا من عذاب اهللا في الدنیا.

ولیست الفتنة في اختالف اآلراء، واألفكار, واألفهام..، فهذه كلها من مقتضیات "سنة 
اءت "اآلیة القرآنیة" االختیار" التي أقام اهللا تعالى علیها هذا الوجود البشري، والتي ج

تحث الناس على اتخاذ الجانب البّناء منها، في استلهام عطائها المتجدد على مر 
 العصور. 

لقد وضع الشیطان بذور الفتنة ورسول اهللا، علیه السالم، على فراش الموت واستمرت 
ثم ثمارها بقتلهم خلیفتهم الثالث أمام أعینهم،  ىشجرتها تنمو حتى جنى المسلمون أول

 توالى جني الثمار إلى یومنا هذا، مرورا بأحداث الفتنة الكبرى المعروفة!! 
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 علیلإلى النصوص الدینیة، لت دراستهاهذه الفتن التي كان یستند المسلمون في 
بعد منها، كٌل حسب توجهه العقدي والمذهبي، حتى جاء عصر التدوین، سلفهم موقف 

فدّونت كل فرقة، ودّون كل قل تقدیر، قرن ونصف قرن من وفاة رسول اهللا، على أ
مذهب من مذاهب الفرقة الواحدة، تراثهم الدیني، الذي ما زال إلى یومنا هذا، تحمله 

 !! منابر الدعوة اإلسالمیة، بصورها المختلفة، تمسكا وتدعیما للُفرقة والمذهبیة

لتي قامت وعلى هذا األساس أقمت قناعتي بأن القاعدة التي انطلقت منها كل الفتن ا
بین المسلمین كانت قاعدة دینیة، یستند كل فریق فیها إلى نصوص دینیة..، وهي مسألة 

عنها كل اإلشكاالت المتعلقة بالخالف حول إقامة  ت"الخالف حول اإلمامة"، والتي تفرع
 دولة دینیة، أو مدنیة..، إلى یومنا هذا!! 

خاصة وأن صیبهم جمیعا، التي ستفهل استوعب المسلمون الدرس، واتقوا الفتنة، 
 ؟! یها إنباء بالمستقبلفاآلیات 

َنًة ال ُتِصيَنبَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمْنُكْم َخاصًَّة َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقابِ   ]25[ َواتـَُّقوا ِفتـْ

أصبح العالم اإلسالمي اهللا، و  رسولموت بعد لقد وقعوا في الفتنة، وحدث االنقالب 
، وسار تهالفتنة الكبرى" كیانات دینیة مذهبیة مغلقة، وضع أصولها وقواعدها أئم"بعد ا

 تمسكا بعضویتهم في منظومة [اآلبائیة].  ،علیها الخلف

جعلوها حاكمة  ،من مذاهب فكریة وفقهیةاآلباء بما وضعه  األبناءلقد ارتبط تدین 
 ."اآلیة القرآنیة"فاعلیة على 

مذاهبهم، یتحدثون مع أنفسهم، ویتخاصمون مع  ائرو دلقد عاش المسلمون داخل 
أنفسهم، ویقتلون أنفسهم..، ویعیشون في واد، والعالم كله یعیش في واد آخر، ینظر إلیهم 

  في ذیل الحضارة، غائبا عن معارفها وتحدیاتها؟!كعالم متخلف..، یعیش 

یظلوا على فهل یحل للمسلمین أن یتخلوا عن مسئولیتهم في الشهادة على العالمین، و 
وهم یحملون "اآلیة القرآنیة" التي حالهم هذا، من التفرق والتخاصم والتخلف الحضاري، 

 رسولهم؟!نبوة بدونها لن یستطیعوا إثبات صدق 

هي قاعدة  ،كبرى"الإن اآلیات القرآنیة، التي أشارت إلى حدوث مثل هذه "الفتن 
ذي ال مفر من االستعانة في البیانات التي أقمت علیها قناعتي بفتح هذا الملف، ال

 .وله، بأمهات كتب المؤرخین األُ اتمعالجة موضوع
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ف تواصلت حلقات االنحراف عن  [اآلبائیة]، وكي فتنةوال ننسى أننا نتحدث عن 
  أن یرسل رسوال بعد رسوله محمدصراط اهللا المستقیم بعد وفاة الرسل، وأنه لو شاء اهللا

 أتباع رسوله محمدما وقع من فتن كبرى بین دة الجدیعلیه السالم، لذكر في رسالته 
 .تباع عیسى عن صراط اهللا المستقیمأتماما كما ذكر ما وقع من انحراف 

 تعالى:اهللا ل و قی

ُذوِين َوأُمِّي ِإَهلَْنيِ ِمْن ُدوِن اللَِّه قَ  اَل َوِإْذ قَاَل اللَُّه يَا ِعيَسى اْبَن َمْرَميَ أَأَنَت قـُْلَت لِلنَّاِس اختَِّ
ْبَحاَنَك َما َيُكوُن ِيل َأْن أَُقوَل َما لَْيَس ِيل ِحبَقٍّ ِإْن ُكنُت قـُْلُتُه فـََقْد َعِلْمَتُه تـَْعَلُم َما ِيف سُ 

 ]116[نـَْفِسي َوال أَْعَلُم َما ِيف نـَْفِسَك ِإنََّك أَْنَت َعالَُّم اْلُغُيوِب 

وا اللََّه َريبِّ َوَربَُّكْم وَُكنُت َعَلْيِهْم َشِهيدًا َما ُدْمُت َما قـُْلُت َهلُْم ِإالَّ َما أََمْرَتِين بِِه أَْن اْعُبدُ 
 املائدة ]117[ ِفيِهْم فـََلمَّا تـََوفـَّْيَتِين ُكنَت أَْنَت الرَِّقيَب َعَلْيِهْم َوأَْنَت َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيدٌ 

ر فهل تعلم المسلمون، أتباع الفرق والمذاهب المختلفة، الدرس..، وأخذوا العب
  ؟!ث "الفتن الكبرى"، التي مزقت الصف المسلماوالعظات من أحد

كل  ولن األُ و المؤرخمقتطفات من هذه األحداث، وكیف تناولها تعالوا نتعرف على 
 !!المذهبیةالعقدیة و رؤیته حسب 

 ألسباب أهمها: ،التي استقیت منها هذه المقتطفات ،تعمدت أال أذكر المراجعولقد 

موضوع عن مجرد عرض لوقائع وأحداث تاریخیة  لیسالدراسة  ـ أن الهدف من هذه1
 مراجع وهوامش ثباتإلبیان ذلك، و في وٕاال الحتجنا إلى عشرات الكتب  "،فتنة اآلبائیة"

 . هذه الدراسة

ـ عندما اتخذت "منظومة التواصل المعرفي" مرجعا مبینا لما أشار إلیه القرآن من 2
، علیه السالم، كان ذلك محمد وفاة رسول اهللا حدوث انقالب في صفوف المسلمین، بعد

انقسام إلى فرق من علیه المسلمون لربط نصوص "اآلیة القرآنیة" المعاصرة لنا، بما 
وضعت بذورها ورسول اهللا على فراش بداخلها الیوم، وقد  ونیعیش، ومذاهب مختلفة

فرقا وتخاصما ظلت تنمو وتثمر تأحداث "الفتن الكبرى"، و ثم نمت شجرتها مع الموت، 
 !إلى یومنا هذا..، وتقاتال
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ـ عندما اعتمدت المؤرخین اُألول مصدرا معرفیا، لبیان أحداث هذه الفتن، كان ذلك 3
بهدف أخذ العبر والعظات من أحداث التاریخ، كما أمر اهللا تعالى في كتابه، لذلك فإن 

ث، ولیس نقال حرفیا احدألمعظم ما نقلته عنهم، غلبت علیه النظرة التحلیلیة النقدیة ل
بما أوردته فیه من  ىلرجوع إلى الموضوع نفسه، وال یكتفعلى اوذلك لحث القارئ الكریم 

 ، فالقضیة أكبر من أن یشار إلى وقائعها فقط!! ..إشارات

ـ وعلى أساس ما سبق، ومن منطلق قناعتي بوجوب تفعیل نصوص "اآلیة القرآنیة" 4
والعظات من أحداث التاریخ..، لبناء مستقبل أفضل في واقعنا المعاصر، مع أخذ العبر 

ج الع یةیصبح فرض عین على كل مسلم، من وجهة نظري، أن یقف بنفسه على كیف
 بهذه يیكتف"الفتن الكبرى"، من زوایا الرؤى المذهبیة المختلفة، وال  ألحداثن یالمؤرخ

 .لدراسةتسعى إلیه هذه الما  ارئیس اهدفالمقتطفات، ألنها لیست في ذاتها 

تخفى على معظم المسلمین، كما اشتهرت بحیث ال ـ إن أحداث "الفتن الكبرى" 5
المذهلة، التي حملتها وسائل اإلعالم، بمنابرها وآلیاتها  "المعلوماتیة"كانت قبل هذه الثورة 

المختلفة، وعلى رأسها شبكة اإلنترنت العالمیة، التي یسرت لإلنسان الحصول على 
 د قراءته، في دقائق معدودة.الموضوع الذي یری

أن یمكن اعتمدنا علیها، والموجودة على شبكة اإلنترنت، و همة التي مومن المراجع ال
المؤرخون العرب والفتنة كتاب "أي وقت شاء، في  ،لقارئ الكریمتكون بین یدي ا

  ، دار الطلیعة، بیروت.للدكتور عدنان محمد ملحم ،"الكبرى

تعالوا نستعرض سریعا تاریخ أحداث "الفتنة الكبرى"، قبل إلقاء الضوء على بعض و 
، للوقوف على الذین نقلوا هذه األحداث ،]المؤرخین[و ،]األخباریین[وفاة أهم وأشهر 

 من ناحیة ]خباریینإلا[األحداث وعصر هذه بین مسرح  ]غیر الموثقة[ المساحة الزمنیة
 .رىمن ناحیة أخ ]المؤرخین[و ]خباریینإلا[ يوكذلك بین عصر 
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 خباریون والمؤرخونألا

في البدایة، البد أن ُنمّیز بین فترتین زمنیتین، األولى: فترة من شهدوا مسرح األحداث 
 وهؤالء اصطلح علماء السلف على تسمیتهم[عصر الرسالة وعصر الخالفة الراشدة] 

وهم  أو بـ [الرواة]أحداث التاریخ أخذ المؤرخون اُألول عنهم وهم الذین ، ]األخباریین[
هي وهذه الفترة الذین أخذ عنهم [المحدثون] األحادیث المنسوبة إلى النبي، علیه السالم. 

موثقة ألصحابها، تصلح ولم یعثر على مدونات كاملة  ،تقریبا ،القرن األول الهجري
 .للتحقیق العلمي

فترة عصر التدوین، والتي بدأت مع منتصف القرن الثاني فهي الفترة الثانیة: أما 
الذین تفصلهم عن و[المحدثون] [المؤرخون]، خاللها ظهر هجري، على أقل تقدیر، و ال

توثیق ویعتمد من الزمان!! آخر ال تقل عن قرن  ة زمنیة،مساح، و[الرواة] [األخباریین]
اعتمد الذین للرواة اُألول  على ما إذا كانت هناك مخطوطاتهذه الفترة، مرویات أخبار و 

 حدثون] في نقل مرویاتهم.علیها [المؤرخون] و[الم

صحة مرویات أن العقبة التي ستقف أمامنا، عند إرادة الوقوف على مدى والحقیقة 
من  ،غیر الموثقةي هذه الفترة األولى، ه، ..حدیث، المنسوب إلى النبيلأو االتاریخ، 

الذي  مسرح األحداثو الرواة واألخباریین، عصر حلقات السند الروائي، التي تربط بین 
مدونات ومخطوطات أصحابها الوقوف على  بدوني یستحیل تواللوا عنه مرویاتهم، نق

 حقیقة ما حدث حتى منتصف القرن األول الهجري، على أقل تقدیر!!

دونت ف ،عصر التدوینجاء تداولها األلسن شفاهة، ثم تاألخبار والمرویات لقد كانت 
یحسنوا لم الت وعقبات إن إشكاأمام علماء السلف ، ما وضع بعد أن ُتوفى أصحابها

  ، لسقطت مرویات الحدیث، والتاریخ، كلها!!الذین نقلوها لرواةاالظن ب

وهذه الحلقة األولى من حلقات "السند الروائي"، التي قامت على إحسان الظن 
نصوص شریعة واجبة باعتبارها بالموتى، هي التي أفقدت معظم المرویات حجیتها، 

ا یعترفون بهفهم  ،المؤرخینال على و  ،المحدثینیست غریبة على االتباع!! وهذه الحقیقة ل
 تراث الفرق والمذاهب المختلفة!! كتبفي أمهات 

  یتضح لنا جانب من هذه الحقیقة عند الوقوف على تاریخ وفاة أشهر األخباریینسو 
   سیرتهم الذاتیة.مقتطفات من والمؤرخین اُألول، و 
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 أوال: األخباریون اُألول

 :ولاألُ  هؤالء األخباریین ومن أشهر

  ـ]:ه93[تعروة بن الزبیر بن العوام  ـ1

على في مسألة النزاع  الزبیر بن العوام، ورواة الحدیث، تأثر بوالده من فقهاء المدینة
وقتل  بن أبي طالب يّ علإعالن الحرب ضد في طلیعة الداعین إلى كان الذي الخالفة، 

 في موقعة الجمل.

  ـ]:ه105[تعفان  أبان بن عثمان بن ـ2

 وكان من رواة الحدیث. عمل سبع سنین والیا على المدینة لعبد الملك بن مروان.

  ـ]:ه114أو 110[ت وهب بن منبه ـ3

في  المالم یكن معتمدا في الحدیث، وكان ع، و عمل قاضیا على صنعاء
 اإلسرائیلیات.

 ـ]:ه120[تعاصم بن عمر بن قتادة  ـ4

أمره عمر بن عبد العزیز أن یجلس في المسجد ، كان من رواة الحدیث ،تابعي
 ومناقب الصحابة.  ،األموي بدمشق فیحدث الناس بالمغازي

  :ـ]ه123[تشرحبیل بن سعد  ـ5

لكن سفیان بن عیینة قال  ،أسقطوا مغازیه وعلمهفكان یجعل لمن ال سابقة له سابقة، 
یحیى بن معین ي الحدیث فوقد وثقه  !!فیه: لم یكن أحد أعلم بالمغازي والبدریین منه

 .ج له ابن حبان وابن خزیمة في صحیحیهماوخرّ  ،وابن حبان

 ]:هـ124ت [ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ـ6

كان من رواة الحدیث، وكان حریصا على إرضاء التوجه السني العام الذي كان 
نه أمام ولك ،استعمله یزید بن عبد الملك على القضاءسائدا في عصر الدولة األمویة، 
السیدة عثمان و أدان دافع عن علّي وشیعته، و  هـ]126[تمجون واستهتار الولید بن یزید 

ول، لم تحفظ كتب الزهري، ولكن األُ  األخباریینوكمعظم كتب  .وطلحة والزبیر ،عائشة
 في مصنف عبد الرزاق الصنعاني.  ،"المغازي"یسمى  هل كتابحفظت أجزاء من 

 :ـ]ه130[تالمدني یزید بن رومان األسدي  ـ7
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في طبقات ابن سعد، وجل اعتماده  ،"المغازي"یسمى  هل كتابأجزاء من  حفظت
 . على عروة والزهري، وروى عنه ابن إسحاق

 :ـ]ه131[تأبو األسود األسدي  ـ8
بن حجر، ومعظم ال "اإلصابة"في ، "المغازي"یسمى  هل كتابأجزاء من  حفظت

 . عروة بن الزبیرروایاته عن 
  :ـ]ه135[تاهللا بن أبي بكر بن حزم  عبد ـ9

، أخذ عن أبیه وعروة بن الزبیر، وحدث عنه الزهري وابن "المغازيكتاب "صاحب 
 . إسحاق
 :ـ]ه135[تداود بن الحصین األموي  ـ10

 في مذهبه. الخوارجیتبع  ،حدث عنه ابن إسحاق تلمیذ عكرمة،
 :ـ]ه141[تموسى بن عقبة  ـ11

 روایاته.الزهري ن من رواة الحدیث، ونقل عن كا، و "المغازي"كتاب  صاحب
 ]:هـ 141ت[أبان بن تغلب بن رباح  ـ12

أخرج له  .، فقیها لغویا، وله كتاب في تفسیر غریب القرآنالشیعة كان من وجوه قّراء
وأبو حاتم  ،ویحیى بن معین ،أهل السنة في سننهم نحو مئة حدیث، وقد وثّقه أحمد

كتاب  :في التاریخ. ذكر المؤرخون أن له وابن حّبان ،وابن عديّ  ،والنسائي ،الرازي
 "..، وكلها غیر موجودة!!النهروان"كتاب و ، "الَجَمل"كتاب و ، "ِصّفین"

 هـ]:146محمد بن السائب الكلبي الكوفي النّسابة [ت ـ13
ولكنه عند أهل السنة  ،لیس بثقةو ، متروك الحدیث ولة األُ شیعال األخباریینمن كبار 

 .في األنساب رأسعندهم 
 ]:هـ147،158ت[ الكلبيعوانة بن الحكم  ـ14

حداث عبر ألبمعنى الكتاب الجامع لصاحب أول كتاب یحمل لفظة "التاریخ" 
 بعد ذلك أخذ عنه المؤرخون وأصحاب التراجم،ثّم  ، وقد أسماه "كتاب التاریخ"،السنین

كثیر الروایة عن  !!كان عثمانیا یضع األخبار لبني أمیة .على نحو واسعهذه اللفظة 
 !! أن روى حدیثا مسندا لَّ قَ ولكنه  ،التابعین
 :ـ]ه151،152[تمحمد بن إسحاق بن یسار  ـ15
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 رةأول كتاب ُیحسن صاحبه ترتیب أحداث السی، وهو النبویة" السیرةكتاب "صاحب 
أخبار  هعن ]هـ183[تنقل زیاد البكائي من رواة الحدیث، كان  !!لم یصل كامالولكن 
بعد أن نقحها واختصرها ودفع  السیرة،هذه عن زیاد  ]هـ182[ت نقل ابن هشامثم ة، السیر 

 . منها ما شك فیه من األخبار
بعض أهل الحدیث بالزندقة وأنه أدخل في السیرة النبویة روایات منكرة اتهمه 

 !!هممنقطعة. وقد وثقه بعض
 ]:هـ157ت[ األزدي الكوفيأبو مخنف لوط بن یحیى  ـ16

عن سیاسة  دافع. الحدیث فيأهل السنة ضعفه ول. األُ  مؤرخي الشیعة من أعاظم
انتقد و  ،عائشة وطلحة والزبیر ومعاویةأم المؤمنین وأدان مواقف  ّي بن أبي طالب،عل

 . هعثمان نتیجة حتمیة لسیاساتاعتبر مقتل و  ،األمویین بشكل حاد
 هـ]:184[ت إبراهیم بن محّمد بن أبي یحیى المدني ـ17

صنف كتابا سماه الموطأ !! هـ]207[ت ، ُنسبت إلیه سائر كتب الواقديشیعي مؤّرخ
ولم  ،وهو أضعاف موطأ مالك. حدث عنه جماعة قلیلة منهم الشافعي، الذي لم یوثقه

 یتهمه بالكذب. 
 ]:هـ170،180،200 ت[سیف بن عمر  ـ18

اعَتَمد ذلك ومع  ،، ومن ثم تركوا مرویاتهحادیثاتهمه أئمة النقد بوضع األ ،أخباري
وابن  ،كالذهبي[ أصحاب كتب الحدیث[كالطبري وابن كثیر] و  كثیر من المؤرخین علیه
النقول عنه في أخبار و ٕاماما في التاریخ و  ،خباریا عارفاأ] واعتبروه وابن عساكر ،حجر

  !!الردة والفتوح كثیرة
صحح كثیر من المحدثین بعض أسماء رواتهم، وبعض األحداث التاریخیة وقد 

واعتبره ابن حبان لم یرووا عنه األحادیث،  إال أن كثیرا منهمه، استنادا إلى مرویات
في  "سیف بن عمر" مرویاتالمحدثین،  عند ،لماذا صحتوالسؤال:  ."زندیقا" ]هـ354ت[

 في الحدیث؟!عنه التاریخ، ولم تصح 
 ]: هـ190ت[ لقبه سحیم واسمه عامر بن حفصأبو الیقظان النسابة  ـ19

 !!كبار المحدثین الذین ذكرهم ضمن مصادرهتن بالحدیث رغم أن شیوخه من یعلم 
 .میوله أمویة، ویخالف غالة الشیعةو عاش بالبصرة، 

 ]:هـ170،200[تحمر البجلي ألأبان بن عثمان ا ـ20
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. مام الكاظم وحّدث عنه قلیالً إلأدرك ا ،مام الصادقإلِ فقهاء أصحاب االمن كبار 
سالم إلِ كتاب یستوعب عصور ما قبل اأول  همیعتبره بعضالتاریخ أّلف كتابًا كبیرًا في 

 . ولىألمن تاریخ الخالفة ا يءوش ،مع السیرة النبوّیة
في فقد ُحفظت أخباره أما ، هذا ال وجود له هكتابفإن  األخباریینوكغیره من أوائل 

 .والكافي يالیعقوبكالمصادر التي أخذت عنه 
 ]:هـ206، 204ت[ الكوفي كلبيهشام بن محمد بن السائب ال ـ21

على  هعتمادالفي الحدیث أهل السنة جرحه . ولة األُ شیعال األخباریینمن كبار 
 .تخدم توجهه المذهبيمصادر 

 يّ دعم عل ز دور بني العباس فيابر إالخلفاء العباسیین على بالجیدة  هأثرت عالقات
من  ومعاویة، من جهة یروطلحة والزب ،عائشةالسیدة صراعه مع في  والوقوف إلى جانبه

  جهة أخرى!!
ن لحق و ن الحقیقیو المغتصبالفتنة، وأنهم  واعتبرهم المسئولین عن ،انتقد األمویین

 العلویین والعباسیین في الحكم. 
 ]:هـ207ت[محمد بن عمر بن واقد، أبو عبد اهللا الواقدي  ـ22

اعتمد  .د وللمأمونلهارون الرشیقاضیا عمل  "،المغازيوله كتاب في "اتهم بالتشیع، 
  .ومعمر بن راشد، وهما تلمیذا الزهري ،على موسى بن عقبةروایاته في 

 . دون أن یذكر اسمه "بن إسحاق"السیرة الكثیرا من كتاب نقل 
وقیل ثالثین ألف  ،بلغ عددها عشرین ،انفرد بروایات وأخبار وأحادیث غیر معروفة

 !! حدیث
واتهموه  ،إذ وثقه بعضهم وضعفه آخرون ه،تباینت آراء المحدثین في درجة توثیق

 لتشیعه!! واعتبروه "متروكا" ،بالكذب وتقلیب األحادیث
 ]:هـ209أو  207 ت[ الطائيالهیثم بن عدي  ـ23

اتهموه "بالكذب" وقالوا و  بما یخالف شروطهم،جرحه المحدثون لتساهله في اإلسناد 
  عنه "متروك الحدیث" و"سكتوا عنه".

 !! الهیثم بن عدي أوثق عندي من الواقدي :دینيقال عنه ابن الم
  ]:هـ209ت [أبو عبیدة معمر بن المثنى  ـ24

140 
 



 

 !!كان شعوبیا یبغض العرب، ویذهب مذهب الخوارج

 :]هـ212ت[ المنقري الكوفي نصر بن مزاحم ـ25

 حدیثه. اضطراب بالكذب و أهل السنة ول، اتهمه ة األُ شیعال األخباریینمن كبار 

 ]:هـ225ت[علي بن محمد المدائني ن أبو الحس ـ26

زین.   في الحدیث ]هـ233ت[ وثقه یحیى بن معینأحد رجال البصرة ورواتها المبرَّ
أنه اعتبر حجة في التاریخ، حتى  إال ،لیس بالقوي ]هـ360ت[اعتبره عبد اهللا بن عدي و 

 !!إسنادلها یذكر  في الروایات التي لم

 .النهروان ،رجالخوا ،صفین ،: مقتل عثمانعنكتب له 

 هـ]:230[تمحمد بن سعد  ـ27

 ، وجد في طبقاته الخبر الضعیف، والمنقطع، والغریب"الطبقات الكبرى"صاحب 
 والمرسل...، ومع ذلك عّدله علماء الجرح والتعدیل!! 

 هـ]:262أبو زید عمر بن شبة النمیري [ت ـ28

من مؤلفاته الكثیرة  یبقله كتاب "أخبار البصرة"، تحدث فیه عن موقعة الجمل، ولم 
 !! وثقه بعض المحدثین، كالدارقطني.سوى أخبار المدینة

 : تعلیق

 بین عصر تدوین أیة مدونةیفصل إن هناك قرنا من الزمان، على أقل تقدیر،  ـ1
من مدونات العلوم اإلسالمیة، وبین زمن حدوث ما احتوته من أخبار ومرویات..، إنه 

المنسوبة إلى رسول المرویات األخبار التاریخیة، و روى تكانت فقد القرن األول الهجري، 
أو  لم یكن یشغل بال أحد من صحابة رسول اهللا، أن یدّون "الحدیث النبوي"شفاهة، و  اهللا

من حیث الناس بهذا العمل، أولى هم و في مرجع متكامل، أحداث "الفتن الكبرى"، 
  الضبط والعدالة.

وكان یجب أن  ،تولى أمر خالفة المسلمین ومنهم منلألحداث، لقد كانوا معاصرین 
من و  من أولویات عمله، إن كان من الدین اإللهي الواجب االتباع!!تدوین الحدیث یكون 

فلماذا  القرن األوللهذه العلوم اإلسالمیة، في  ،مدونات إذا كانت هناكسأل: نالبدهي أن 
 ث الهجري؟!القرن الثالأخذ مكانها العلمي، الذي أخذته مدونات ت إذن لم
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نه حتى نهایة القرن الثاني الهجري ألقد أجمع معظم المؤرخین، والمحققین، على  ـ2 
 فقدتقد ، ف..لم تكن هناك مصنفات كاملة في التاریخ اإلسالمي، أو في الحدیث

 .معظمها، ولم تصل منها إال أجزاء، وكلها خاصة بالسیر والمغازي

 ]هـ206ت[وهشام الكلبي  .كتابا 32ثر من له أكن إقیل  ]هـ157ت[فأبو مخنف مثًال 
 .كتاباً  240نحو ]هـ225ت[والمدائني  .كتابا 150نحو 

 الجملموقعة لسیرة النبویة والمغازي والسقیفة والرّدة، ومقتل عثمان، و اكلها في و 
لحدیث كالتي في ا...، ولیس من بینها مصنفات وأخبار معاویة وصّفین، والنهروان

 تاعلماء القرن األول الهجري مصنفدّون لم ی ، فلماذا..ث الهجريي القرن الثالظهرت ف
 ؟! مختلف العلوم اإلسالمیةفي  ةلكام

قد خضعت  بعض [األخباریین]،، التي اتهم بها نالحظ أن مسألة "التشیع" ـ3
، بحیث یمكنهم اتهام من یریدون تجریحه ووجهات نظر علماء الجرح والتعدیللتعریفات 

 شاءوا!!بـ "التشیع"، إن 

 ، قالوا عنه: "متشیع".على عثمان بن أبي طالب فضل عليّ فمن 
 . "تشّدد في التشّیع"مهو [وعلى رأسهم معاویة] فل من بني أمّیة انومن 
 ي".فضار "على أبي بكر وعمر فهو  افضل علیّ ومن 

 . "في الرفض "مغالل من أبي بكر وعمر فهو انمن و 

 لمجّرد تفضیلهم عليّ  ،من أهل العلم في التشّیع اوبناًء على هذا التقسیم أدخلوا كثیر 
الذین  النیسابوري والحاكم ،النسائيمثل الطبري، و وقدحهم في بني ُأمّیة،  ،بن أبي طالبا

 . شیع لهذا االعتبارتالاتهموا ب

"آیته القرآنیة" العالمیة شریعته، ونصوص حجیة فهل یعقل أن یقیم اهللا تعالى دینه، و 
في الجرح ات واجتهادات علماء السلف، ومدارسهم المذهبیة المختلفة مروی على ،الخالدة

  التصحیح والتضعیف؟! والتعدیل، و 
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 ثانیا: المؤرخون اُألول

باإلشارة السابق ذكرهم، واكتفوا  األخباریینول هم الذین نقلوا مرویات المؤرخون األُ 
 . في بعض األحیانتحلیل أو نقد لها مع  ها،إلى مصادر 

أوائل وأشهر المؤرخین، أحداث الفتن الكبرى، برؤى مختلفة، ارتبطت  قد سجلو 
 :ؤالءه ومن .بمیولهم واتجاهاتهم الدینیة المذهبیة

 ]:هـ274،276ت[ محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري وأبـ 1

ابن "بمقارنة المصادر والروایات التي اعتمد علیها أنه أكدت عدید من الدراسات 
وجد  ،"اإلمامة والسیاسة"مؤلفاته، مع األسانید المتفرقة التي وردت في كتاب في  "قتیبة

  .الكتاب إلیههذا عدم صحة نسبة القول بما یؤید  ،تباین كبیر بینهما

عاش في أواسط القرن  ،لمؤلف مجهول ،كتابهذا الأن ذهبت بعض الدراسات إلى و 
بصرف بوجه عام اإلسالمیة،  الخالفةلدفاع عن شرعیة ل، وكان یهدف الثالث الهجري

ید یأى الخلفاء، لذلك ذهب إلى تین علرجاالخهاجم النظر عن هویة ومذهب الخلیفة، و 
 !!..، على حد سواءوالعباسیین ،والشیعة ،مویینألا

 هـ]:279[ أحمد بن یحیى بن جابر البالذريـ 2

ي ترجمته فخاصة  ،على كتاباتهوقد أثر ذلك قویة، الخلفاء العباسیین كانت صلته ب
الروایات واألحادیث النبویة  هـ] حیث حشد عددا كبیرا من32للعباس بن عبد المطلب [ت

 هینسب ،ذكر حدیثاقد و اهللا، علیه السالم.  وأبرزت مكانته عند رسول ،التي أشادت بفضله
 فیه لعمه العباس: "فیكم النبوة وفیكم الخالفة".، یقول رسولالإلى 

كثیرة ، وحشد روایات بن عفان عثمانالمسلمین هم خلیفة وفي مقدمت، انتقد األمویین
ألنه وزره هو حمل یتوأكد أن مقتل عثمان ، وخروجه على سنة الرسول ،سیاستهتدین 

ّي بدعوى على خالفة علأن یخرج معاویة ، وأن لیس من حق نتیجة أعماله الخاطئة
 !!المطالبة بدم عثمان

 . ]هـ262و 211[ زمن وفاتهم بین یتراوحاعتمد في روایات الفتنة على شیوخ 

ول، مع أنه األُ [األخباریین] من  ةمباشر أنه أخذ أخباره ألفاظا تدل على وقد استخدم 
  !!إلضفاء الثقة على معلوماته، وذلك شیوخهأخذها من 
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"قال  ]هـ157ت[ "قال أبو مخنف" ،]هـ124ت[ "قال الزهري"قوله:  هذه األلفاظ،ومن 
 ]هـ225ت[ "قال المدائني" ،]هـ207ت[ قال الواقدي" "، ]هـ204ت [ الكلبي" هشام بن

  ألنه لم یعاصرهم!![األخباریین]  لم یأخذ روایاته عن هؤالءوالحقیقة أنه 

 كان یأخذ من [األخباریین] ما یوافق مذهبه، ویترك ما یخالفه:و 

مجال تطورات الفتنة زمن عثمان  فيبن الحكم عوانة  عتمد على روایاتلم یف ـ
عوانة وطلحة والزبیر، مع أن ل ،عائشةالسیدة و ّي بن أبي طالب، لصراع بین علوا

عن سیاسة عثمان لمصنفات اذه ه وربما یعود ذلك إلى دفاع!! مصنفات تعالج هذه الفترة
 وتأییدها له. 

هما عن الفتنة، ن یكتابلم یأخذ عن الواقدي أحداث الفتن، على الرغم من أن له  ـ
 !!المدائني وأبي مخنفن ع، وأخذ الجمل وصفین

 االتهامات التي وجهت له.مرویاته عن الفتن بسبب بن عدي لم یأخذ عن الهیثم  ـ
  .لعلي في مواجهة معاویة والخوارجكما أظهرت مرویاته عن الفتن تأییده 

وجهة نظر أهل البصرة في دعمهم لم یعتمد على مرویات المدائني التي تبنت  ـ
 .زبیر في معركة الجملعائشة وطلحة والالسیدة 

الولید  والیة ىالحسین عل ذكر استعداد الزهري للخروج مع زید بن علي بنبانفرد  ـ
 . ]هـ126ت [ بن یزید

عند الیعقوبي ثالثون ألفا وعند هم و  ،في معركة الجمل عشرون آلفاذكر أن القتلى  ـ
 !!الطبري ستة آالف

نها كتابان هما: فتوح البلدان ستة كتب، فقد منها أربعة، ووصل م البالذري صنف
 .وكتاب أنساب األشراف

 هـ]:292[ت أحمد بن واضح بن یعقوب البغداديـ 3

، وكتابه في التاریخ من أهم القرن الثالث الهجريالمؤرخین الشیعة في من أعالم 
مصنفات الواقدي  بشكل رئیس منأخباره عن الفتنة  أخذمصادر الشیعة التاریخیة. 

 واعتبر الخروج على سلطته أمرا شرعیا ،انتقد سیاسة عثمان .مخنف أبي، و والمدائني
أن مقتله كان نهایة متوقعة. كما وصف حكم عثمان بأنه مؤامرة أمویة لتجاوز أحقیة و 

 .العلویین بالخالفة
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مؤامرة شخصیة، وأدان معاویة ة علّي خروج أصحاب الجمل على خالفاعتبر 
واعتبر انتصار معاویة انتصارا  ،ى "الملك"ووصفه بأنه صراع عل ّي،وصراعه مع عل
 للظلم والعدوان. 

  :ـ]ه310[ت محمد بن جریر الطبريـ 4

یعتبر كتابه "تاریخ الملوك" ، و القرن الثالث الهجريفي  السنةالمؤرخین من أعالم 
 عند أهل السنة. األساس التاریخي المصدر 

مرویات والدولة األمویة  ،نوثقه المحدثون، في الوقت الذي احتوت مرویاته عن الفت
[األخباریین]  تهاستخدم في أسانید روایاته ألفاظا تدل على معاصر و . ضعیفة وموضوعة

بهدف وذلك  ...وأخبرنا، وحدثنا ،حدثنيالذین نقل عنهم، وهو لم یعاصرهم، كقوله: 
 أخباره. إضفاء الثقة على 

وجهة شى مع اتتم التي ]هـ180ت[ "سیف بن عمر"بشكل رئیس على روایات اعتمد 
 !! والمتهم بالزندقة ،المعروف بالكذب ووضع الحدیثوهو في أحداث الفتنة الكبرى، نظره 

من خالل روایات الزهري معلومات متناثرة تعكس وجهة نظر المدینة إزاء أحداث قدم 
السیدة ، وتنتقد بشكل معتدل يّ خالف مواقف عثمان وعلیعزز أو منها ما ی ،الفتنة

بسبب أدوارهم في  ،ومحمد بن أبي حذیفة ،ومحمد بن أبي بكر ،حة والزبیروطل ،عائشة
  الفتنة.

تتعلق بتطورات  ،معلومات متناثرة عن أحداث الفتنة ،من خالل روایات عوانةقدم 
[الشیعي] وجهات نظر تختلف عما قدمه أبو مخنف لبیان ومعاویة،  يّ الصراع بین عل

عن تطورات الفتنة  هأغفل روایات، و هذا الصراععن  إلعطاء صورة متوازنةوذلك عنها، 
ّي بن أبي طالب، وأم المؤمنین علخلیفة المسلمین عن الصراع بین ، و زمن عثمان

 .طلحة والزبیرمعها و  ،عائشة

روایات أبي اعتمد بشكل أساس على  ومعاویةّي الصراع بین علعندما تحدث عن 
..، في الوقت الذي لم یأخذ داثاألحفي وجهة نظره  عنألنها تعبر  [الشیعي] مخنف

كتابا عن "معركة  یف أبي مخنفنتصعلى الرغم من عنه شیئا یتعلق بـ "معركة الجمل"، 
بالفتنة زمن عثمان، على الرغم من ذكر شیئا عن المرویات المتعلقة لم ی!! و الجمل"

 . "الشورى ومقتل عثمان"تصنیف أبي مخنف كتابا باسم 
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من فترة في أهم روایة،  ]585[ في تاریخ الطبريیعي] [الش أبي مخنف بلغت مرویات
فكیف  هـ]132[حتى سقوط الدولة األمویة اهللا، و وفاة رسول ، وهي الفترة ما بین التاریخ

اخترقت مرویات أبي مخنف تاریخ الطبري، وكیف نتحقق من صحتها، وكتبه التي قیل 
 أن المؤرخین أخذوا عنها، ال وجود لها؟!

لمدونات التي اهتمت برواة الشیعة قد ظهرت في القرن الرابع اأهم ونالحظ أن 
 للنجاشي "الرجال، و"]هـ380[ت ، للندیم"الفهرستالهجري، وما بعده، بدایة بكتاب "

  .]هـ460[ت لطوسيل، "الفهرست، و"]هـ450[ت

من  افانظر، وتدبر، متى ظهرت أمهات كتب الفرق والمذاهب المختلفة، وكم قرن
عن مسرح األحداث وهي التي أقام على مرویاتها أتباع الفرق المختلفة الزمان یفصلها 

 ؟ ثقافتهم الدینیة التخاصمیة التكفیریة

 تعلیق:

باحث أن یتحقق من صحة وأمانة نقل المؤرخین األوائل عن هؤالء الفإذا أراد ـ 1
 ال وجود لها؟! دونات الشیوخ واإلخباریین، وم ،الرواة فكیف یتسنى له ذلك

 ؟! إحسان الظن بهؤالء المؤرخین لیه أن یقیم بحثه العلمي علىفهل ع

، فال وجود أصال لمدونات الرواة المحدثینقد شملت أیضا ، هذه اإلشكالیة توٕاذا كان
الذین نقلوا األحادیث، المنسوبة إلى رسول اهللا، منذ عصر الرسالة وٕالى عصر التدوین 

 فهل علینا أیضا إحسان الظن بهم؟!! 

حجیة المختلفة علماء الفرق والمذاهب أن یقیم علیه صح الظن هذا، إن  إن إحسان
نصوص الشریعة اإللهیة حجیة إقامة  فإنه ال یصح فيمذهبیة، ال مصادرهم التراثیة
 الواجبة االتباع.

إلى مرویاته نسبة وصحة  ،" في ثبوتهاً ظنی"تراث األمم كون أن ی ،إنه أمر طبیعي
مرویاته بالقطعیة بأي حال من األحوال. أما دین اهللا توصف أخباره و  فالأصحابها، 
 یؤخذ إال من مصدر قد ثبتت صحة نسبته إلى اهللا على وجه القطع والیقین.  تعالى فال

لذلك فإن الذین فرقوا بین رواة التاریخ، ورواة الحدیث، فقبلوا مرویات المؤرخین 
 نسألهم: هؤالء ف، ..ما یتعلق بأحادیث رسول اهللامنهم ولم یقبلوا التاریخیة، 

146 
 



 

 فرقتم بین موضوع الروایة، والراوي في الحالتین واحد؟!! أساس على أي 

بین صدقه میزوا تبه أن تم ما استطع ،والكشف اإللهي ،ملكون من العلمهل ألنكم ت
 أم ألنه اشتهر عنه ذلك؟!  عند روایته للحدیث، وكذبه عند روایته للتاریخ، أو العكس؟!

كذلك، فأي دین هذا الذي یقوم على مثل هذه الرؤى وهذه  وٕاذا كان األمر
 لماذا؟!و االجتهادات المذهبیة..، فیقولون: فالن ثقة في التاریخ، كذاب في الحدیث!! 

ألن الراوي إما أن یكون شیعي المذهب، أو سني..، حسب مذهب الفرقة التي ینتمي 
 !!عالم الجرح والتعدیلإلیها 

في هذه السنة كان ما ذكر من أمر أبي " هـ]:30[ سنةأحداث یقول الطبري في  ـ2
كرهت ذكر أمور كثیرة [أي إرساله إلى المدینة] و  ذر ومعاویة، وٕاشخاص معاویة إیاه

  !!أكثرها

فأما العاذرون لمعاویة فإنهم ذكروا في ذلك قصة كتب بها إلي السري یذكر أن شعیبا 
وأما اآلخرون فإنهم رووا في سبب "ثم قال: ..، وقال سیف..، وقال سیف..، حدثه سیف

  "!!وأمورا شنیعة كرهت ذكرهاذلك أشیاء كثیرة 

؟! ألیس من مهام المؤرخ أن ینقل هذه األمور الشنیعةلماذا لم یذكر الطبري والسؤال: 
 ؟! ألهل التمحیصویترك مسألة تقییمها أو نقدها  ،األحداث كما هي

 ل من التاریخ إال ما وافقه؟!ز المؤرخ إلى مذهبه، وال ینقاحنهل یصح أن ی
ما یسيء إلى معاویة، وٕالى الخلیفة  افیههذه األمور ألن  ذكركره الطبري إن 

 التاریخیة األخرى!! المصادرذكرتها قد أمور هي ، و عثمان، وهما من أهل السنة
لذلك حرص معظم المؤرخین، من أهل السنة، أال تحتوي مؤلفاتهم على هذه األمور 

 در األخرى بافتراء الكذب. المصا مواواته
عن المصادر التي  "،الكامل في التاریخ"في مقدمة كتابه  هـ]639[تابن األثیر یقول 

 عند أهل السنة:، استقى منها روایاته، ویعتبر كتابه هذا من أمهات كتب التاریخ
فابتدأت بالتاریخ  ،إنني قد جمعت في كتابي هذا ما لم یجتمع في كتاب واحد.."

الذي صنفه اإلمام أبو جعفر الطبري، إذ هو الكتاب المعول عند الكافة علیه الكبیر 
والمرجوع عند االختالف إلیه، فأخذت ما فیه من جمیع تراجمه، لم أخل بترجمة واحدة 

 قال: .، ثم منها..
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فلما فرغت منه أخذت غیره من التواریخ المشهورة فطالعتها وأضفت منها إلى ما "
بما جرى بین أصحاب رسول اهللا بري ما لیس فیه... إال ما یتعلق نقلته من تاریخ الط

وٕانما اعتمدت علیه  .بو جعفر شیئا.فإني لم أضف إلى ما نقله أ، صلى اهللا علیه وسلم
 ."من بین المؤرخین إذ هو اإلمام المتقن حقا، الجامع علما وصحة اعتقاد وصدقا

حّمل ابن األثیر !! لقد فانظر أثر المذهبیة على تعطیل أصول البحث العلمي
 علیه السالم ،ما جرى بین أصحاب رسول اهللامسئولیة  هـ]310[تالطبري  هـ]639[ت

 كاملة، فقال: 

لم  "الفتن الكبرى"! وهو یعلم أن أحداث !"فإني لم أضف إلى ما نقله أبو جعفر شیئا"
 خباري واحد هو "سیف بن عمر"!! أیستق الطبري أخبارها إال من خالل 

ن األثیر، وهو العالم الفقیه، صاحب كتاب "جامع األصول في أحادیث إن اب
 أحادیث الكتب الستة المعتمدة في الحدیث وهي: فیهجمع الرسول"، الذي 

الترمذي، وسنن  وصحیح البخاري، وصحیح مسلم، وسنن أبي داود، وسنن الموطأ
 "ب "أسد الغابةوصاحب كتاب "النهایة في غریب الحدیث واألثر"، وصاحب كتا النسائي

 في معرفة الصحابة. 

إال من خالل  "الفتن الكبرى"هذا العالم الكبیر، لم یجرؤ أن یتحدث عن أحداث 
أن على أساس  "سیف بن عمر"هو  ،مرویات الطبري التي أخذها عن إخباري واحد

 !! عن روایة أحداث هذه الفترة ، وهو المسئولالطبري أماٌم، ال شك في علمه وصدقه

نجده هو أیضا یعفي نفسه من  التاریخ، ذهبنا إلى الطبري، في مقدمة كتابفإذا 
 "سیف بن عمر"!! الذین أخذ عنهم مرویاته، كـ [األخباریین] المسئولیة، وُیحّملها 

حكم و  ،وهو عالم الحدیث من روایاته،األسانید نفسه فحذف ابن األثیر أراح لقد 
في یقع  ابن خلدونوها هو !! الطبريیخ األخبار، على أساس أنها وردت في تار بصحة 

 قال بعد حدیثه عن الخالفة اإلسالمیة:ف، اإلشكالنفس 

وما كان فیها من الردة والفتوحات والحروب  ،هذا آخر الكالم في الخالفة اإلسالمیة"
من كتاب محمد بن جریر  ،ثم االتفاق والجماعة، أوردتها ملخصة عیونها ومجامعها

الكبیر، فإنه أوثق ما رأیناه في ذلك، وأبعد عن المطاعن والشبه في الطبري، وهو تاریخه 
 . "وعدولها من الصحابة والتابعین ،كبار األمة وأخیارها
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فكثیرا ما یوجد في كالم المؤرخین مطاعن وشبه في حقهم أكثرها من أهل ثم قال: "
 "!! ینبغي أن تسود بها الصحف الاألهواء، ف

  ل األهواء: علماء الفرق األخرى!!بأهیقصد وطبعًا ابن خلدون 

إنها فتنة [اآلبائیة] المذهبیة، التي شملت المؤرخین جمیعا، والتي لم یجد األبناء 
أمامها إال التسلیم، أو اتهام اآلخر بافتراء الكذب، أو محاولة تأویل المرویات 

 !!واألحداث..، بصورة تخرجهم من أن یكون اآلباء سببا في هذه الفتن

تولي وراء عدم الرئیس لم ُیعرف، إلى یومنا هذا، السبب كل ذلك ألنه  لقد حدث
من تفسیر  :مسئولیة تدوین علوم الشریعةخالفة الراشدة، بمؤسساتها الحكومیة، ال

ذلك لألفراد، كل حسب عقیدته التي تربى  تركو  ..،إسالميوتاریخ  ،وفقه ،وحدیث
، وال نجد كتابًا من أمهات الكتب الدینیةفال مؤسسته الدینیة التي تعلم فیها..، و  ،علیها

 !!تابعا لهإن لم یكن إمام مذهب، فسیكون  ،إال وصاحبهمنبرا من منابر الدعوة، 

ه من ثقافة روائیة و وما ورث تراثهم الدیني، معرفة تاریخ إلىالمسلمین  ال سبیل أمامإنه 
عصرها  فيي وه ،من أحداث وفتن وصراعاتاألمة اإلسالمیة  وما مرت به، مذهبیة
من تحذیر للمسلمین من التفرق في الدین حمله ، وما تعالى تدبر كتاب اهللا، إال ..األول

وصلنا عن طریق ا العصر والذي عن هذول ما دونه المؤرخون والمحدثون األُ ثم تعقل 
الفرق والمذاهب المختلفة، التي یعیش "منظومة التواصل المعرفي"، ثم مطابقة ذلك بواقع 

 ن الیوم.و المسلمبداخلها 

ستعرضها على النحو أواآلن مع جولة سریعة، ومقتطفات من أحداث "الفتن الكبرى"، 
 التالي:

 ورسول اهللا على فراش الموت ،]إلمامة[ا الخالفة: فتنة أوال

 : الفتنة في عهد عثمان بن عفانثانیا

 : الفتنة بین أهل البیتثالثا

 : الفتنة بین كتاب الوحيرابعا
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 على األعقاب نقالبإلا
 
 

ْبِلِه الرُُّسلُ [  َوَما ُمَحمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قـَ
َقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكمْ   َأَفِإن َماَت َأْو قُِتَل انـْ

َقِلْب َعَلى َعِقبَـْيِه فـََلْن َيُضرَّ اللََّه َشْيئاً   َوَمْن يـَنـْ
  ]َوَسَيْجِزي اللَُّه الشَّاِكرِينَ 

 رانآل عم ]144[
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 بعد النبي فتنة الخالفة

لقد نقلت لنا "منظومة التواصل المعرفي"، بصورة مذهبیة، الخالف حول مسألة 
لقد  الخالفة [أو اإلمامة] بین أكبر فرقتین من الفرق اإلسالمیة، وهما السنة والشیعة.

ث انقسم المسلمون، بعد وفاة رسول اهللا، إلى فرق ومذاهب شتى، وازداد تفرقهم بعد أحدا
"الفتن الكبرى"، بدایة بفتنة قتل خلیفة المسلمین الثالث عثمان بن عفان. لقد وضعت 
بذور هذه الفتن ورسول اهللا على فراش الموت، وكان الخالف، بین صحابة رسول اهللا 
على مسألة الخالفة [اإلمامة] سببا في إشعال أزمة التخاصم والتقاتل بین المسلمین والتي 

 یومنا هذا.  تواصلت حلقاتها إلى

 فلماذا اختلف صحابة رسول اهللا، حول من سیخلفه، إلى فریقین: 

 األول: یرى أن اإلمامة لعلي بن أبي طالب

 والثاني: یرى أن الخالفة ألبي بكر الصدیق

لقد نظروا إلى مواقف حدثت من رسول اهللا، اتخذ كل فریق الموقف المؤید له منها 
 دلیال على أحقیة صاحبه بالخالفة: 

ومن أهم المواقف التي اتخذها الفریق الموالي ألبي بكر، هو استخالف رسول اهللا له 
 في الصالة بالمسلمین، وأن في ذلك إشارة ووصیة من رسول اهللا بخالفته من بعده.

ومن أهم المواقف التي اتخذها الفریق الموالي لعلّي، هو استخالف الرسول لعلّي بن 
في غزوة تبوك، وبما أنها كانت آخر غزواته، فهم من  أبي طالب إماما على المدینة،

 ذلك "الشیعة" أنها وصیة من رسول اهللا بخالفة علّي من بعده. 

ولقد قام ترجیح الشیعة لخالفة علّي على أساس أن اختیار الرسول لعلّي خلیفة له 
ألبي على المدینة أقرب للخالفة العظمى للبالد، بعد وفاته، من القیاس على استخالفه 

 بكر في الصالة، التي هي ركن من أركان اإلسالم. 

رزیة یوم وهناك موقف ثالث، حدث ورسول اهللا على فراش الموت، وهو ما یعرف ب
 یتأوله كل فریق لخدمة توجهه المذهبي!!وهو الموقف الذي  ،الخمیس

قالوا:  ،وما یوم الخمیس :یوم الخمیسفقد روى البخاري عن ابن عباس أنه قال: "
 ما یوم الخمیس؟ قال: و 
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تضّلوا  ائتوني أكتب لكم كتابًا ال"صلى اهللا علیه وسلم وجعه فقال:  ،اشتّد برسول اهللا
فقال:  ،أَهَجر؟ استفهموه، شأنهُ  وقالوا: ما، ینبغي عند نبيٍّ تنازع فتنازعوا، وما ".بعدي

 ".دعوني، فالذي أنا فیه خیر"

حال بین رسول اهللا وبین أن یكتب لهم ذلك  قال ابن عباس: إن الرزّیة كّل الرزّیة ما
 ".ویبكي حّتى یبّل دمُعه الحصى !!الكتاب، من اختالفهم ولغطهم

فأهل السنة یقولون: إن رسول اهللا أراد أن یوصي بخالفة أبي بكر!! والشیعة یقولون: 
 إن الوصیة كانت لعلّي!!

عند أهل السنة، أو هذا كل ما یمكنني قوله، باختصار، عن جذور أزمة "الخالفة"، 
اإلمامة، عند الشیعة، كنظام للحكم اإلسالمي، والتي ظلت موضوعا للصراع الدیني 

 والسیاسي، بین المسلمین وحكامهم، إلى یومنا هذا.

والحقیقة أنه لم یبق في هذا الموضوع ما یقال، إال إلقاء الضوء على بعض 
رسول اهللا من مسألة اإلشكاالت التي تفرعت عما سبق ذكره من مواقف صحابة 

 الخالفة، أو اإلمامة.

 لقد نقلت لنا "منظومة التواصل المعرفي" الخالف حول اختیار خلیفة رسول اهللاـ 1
بني سقیفة في من المهاجرین عدد نصار مع ألجماعة من ا!! لقد اجتمع بصورة مؤسفة

لكن أهل البیت ، و وبایعوا "سعد بن عبادة" خلیفة لرسول اهللا ،لحسم أمر الخلیفة ،ساعدة
 !!رفضوا هذا االجتماع، واتهموا المجتمعین بالتآمر علیهم ،هاشم وبنو 

فهل لم تكن هناك أحادیث نبویة [سنة نبویة] یعلمها صحابة رسول اهللا، تحسم هذا 
الخالف، في أول فتنة تتعرض لها األمة اإلسالمیة، كان من المفترض أن ینجح 

! الحقیقة أن "منظومة التواصل المعرفي" لم تنقل صحابة رسول اهللا في إدارتها بسالم؟
 لنا غیر مرویات كلها محل نظر ونقد من الفرقتین: السنة والشیعة!! 

ـ على الرغم من ادعائهم وجود حدیث نبوي یقول: "األئمة من قریش"، وأن أبا بكر 2
رسول الصدیق قد احتج بهذا الحدیث على األنصار لما بایعوا "سعد بن عبادة" خلیفة ل

اهللا، فتراجعوا تسلیما وطاعة لما قاله الرسول [أي لهذه السنة النبویة]..، إال أن كثیرا من 
علماء الفرق اإلسالمیة ال یرون وجوب العمل بهذا الحدیث، باعتباره "حدیث آحاد" ال 

 یقوم علیه أصل من أصول الدین. 
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من یرون ذلك  فإذا كان حدیث "األئمة من قریش" صحیحا، واجب العمل به، عند
إذن فما حكم من أنكروا العمل بهذا الحدیث، بدعوى أنه حدیث آحاد، علما أن معظم 

 األحادیث التي نسبها الرواة إلى رسول اهللا أصال أحادیث آحاد؟!

ـ إن المتابع الجید ألحداث ومرویات "الفتن الكبرى" ال یخفى عنه أن مثل هذه 3
مذاهب المختلفة إلى رسول اهللا، والتي جاءت األحادیث، التي نسبها رواة الفرق وال

تتحدث عن "الفتن" أو عن "اإلمامة"، أو "البیعة"، أو عن ترتیب الخلفاء الراشدین في 
الفضل..، معظمها قد وضعها الرواة، إما نصرة ألئمتهم، أو دفعا إلشكاالت تسيء 

ال فیها قوال حاسما إلیهم، أو حال لمواقف ما كان لها أن تحل إال بأن یكون الرسول قد ق
 للنزاع!! ومن هذه اإلشكاالت:  

ووجوب أن  بي بكرألالبیعة على أساس أهل الُسّنة "الخالفة"، عند قامت نظریة لقد  ـ
یكون اإلمام قرشیًا، فال تنعقد اإلمامة بدون هذا الشرط، استنادا إلى الروایة السابقة 

 "األئمة من قریش"!!

اإلمامة، والبیعة..، یوقن أنها وضعت بعد وفاة رسول وٕان المتابع لمرویات الفتن، و 
الراشدة وعلى  الشرعیة على الخالفةاهللا، وأن اشتراط أن یكون اإلمام قرشیا كان إلضفاء 

بالسیف، وخلفاؤه من بعده، وحتى نهایة الدولة معاویة الملك العضود، الذي أخذه 
 العباسیة!! 

بقي الجمهور على القول باشتراطها أي ": هفي المقدمة، بقول ابن خلدونوهذا ما أكده 
 ".ولو كان عاجزًا عن القیام بُأمور المسلمین ،وصّحة الخالفة للقرشيّ ، القرشیة

 "!!ولو كان عاجزا عن القیام بأمور المسلمینفتدبر قوله: "

ودلیل ذلك أن الفریق المعارض لشرط "القرشیة" وضع حدیثا، أخرجه البخاري في 
"!! والذي یعني أن اشتراط أن َلَكُة أمتي على یدي غلمة من قریشهَ صحیحه، یقول: "

فمعظم شراح الحدیث مجمعون على یكون الخلیفة قرشیا هو الذي أضاع خیریة األمة، 
أن المقصود بـ "الغلمة" من سیاق هذا الحدیث، وبالنظر إلى روایات أخرى، هم خلفاء 

 بني أمیة.  

ن أبي طالب مكانتهم، فاستطاعوا أن ینشروا بعلّي لقد استعاد الشیعة في خالفة 
 !!أحادیث تدعم موقفهم وأحقیة إمامهم علّي بالخالفة بعد الرسول
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كان یجمع ولقد . في خالفة عليّ  أصول المذهب الشیعي ومرجعیاته توضعلقد 
المسلمین ویخطب فیهم بهذه األحادیث، لتثبیتها في أذهانهم. ولهذا نقل مقر الخالفة إلى 

 األمر الذي لم یفعله أحد ممن سبقه!!  العراق،

انظر أیضا وتدبر هذا الحدیث، ومثله العشرات، والذي یعتبره بعض علماء السلف  ـ
النبي، علیه السالم، في خطبة حجة الوداع: "فال ترجعوا ، وهو قول دالئل النبوءةمن 

ده، إنها الذي نفسي بی قال ابن عباس: فوبعدي كفارا یضِرُب بعُضكم رقاَب بعض"!! 
 ومسلم!!أخرجه البخاري  ..،لوصیته إلى أمته

هل یعقل أن یكون هذا الحدیث من قول رسول اهللا قبل وفاته؟! إن الذي یقول بذلك 
یتهم جمیع صحابة رسول اهللا بالكفر لوقوعهم فیما حذرهم منه الرسول، مع سبق 

 اإلصرار!! 

 تعالى لهم بالتقوى وٕانما، إجالال وتنزیها لمن صحبوا رسول اهللا، وشهد اهللا
والصالح..، أعتقد أن مثل هذه األحادیث، قد وضعها الرواة، بعد وفاة رسول اهللا، وأثناء 
أحداث الفتن الكبرى، بعد أن تمكن الشیطان والهوى من قلوب ضعاف اإلیمان وبدعم 

 من المنافقین..، لعلها توقف هذه الفتن المشتعلة!!

هام الشیعة لعمر بن الخطاب بأنه كان السبب ـ بخصوص "رزیة یوم الخمیس"، وات4
في منع رسول اهللا من الوصیة بالخالفة لعلّي..، استنادا لما أورده البخاري ومسلم عن 

 ابن عباس قال:

كتب لكم كتابا أ يائتون"وجعه، فقال: ، صلى اهللا علیه وسلم، اشتد برسول الّله"عندما 
القرآن حسبنا غلب علیه الوجع، وعندكم  ن رسول الّله قدإفقال عمر: ، ال تضلوا بعدى

وبین ، ما حال بین رسول الّله ة"كل الرزی ةالرزی"ن إفكان ابن عباس یقول: !! كتاب الّله
 "!! ن یكتب لهم ذلك الكتاب من اختالفهم ولغطهمأ

وبین رسول الّله  ،كتاب الّلهعمر بن الخطاب بین فصل ویتعجب الشیعة من 
ورسول اهللا على فراش الموت!! سالم إللم یكن یعرفه ااء بالقرآن مبدأ االكتف إن ویقولون:

كتاب الّله " فإن حسبنا كتاب الّلهوٕاذا كان عمر یستند في رأیه إلى كتاب اهللا، لذلك قال: "
 یقول:

 النساء ]80[َمْن ُيِطْع الرَُّسوَل فـََقْد َأطَاَع اللََّه َوَمْن تـََوىلَّ َفَما َأْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيظاً 
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 :اهللا تعالى ویقول

ِني َما أَفَاَء اللَُّه َعَلى َرُسولِِه ِمْن أَْهِل اْلُقَرى َفِللَِّه َولِلرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَىب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساكِ 
َفُخُذوُه َوَما  َواْبِن السَِّبيِل َكْي ال َيُكوَن ُدوَلًة بـَْنيَ اَألْغِنَياِء ِمْنُكْم َوَما آتَاُكْم الرَُّسولُ 

 احلشر ]7[نـََهاُكْم َعْنُه فَانـْتَـُهوا َواتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب 

 :اهللا تعالى ویقول

 َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسولُُه أَْمرًا َأْن َيُكوَن َهلُْم اْخلِيَـَرُة ِمْن أَْمرِِهمْ 
 األحزاب ]36[ْن يـَْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه فـََقْد َضلَّ َضالالً ُمِبيناً َومَ 

 :اهللا تعالى ویقول

يٌع َعلِ  ُموا بـَْنيَ َيَدْي اللَِّه َوَرُسولِِه َواتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه مسَِ  ]1[يٌم يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَُقدِّ
ال تـَْرفـَُعوا َأْصَواَتُكْم فـَْوَق َصْوِت النَِّيبِّ َوال َجتَْهُروا َلُه بِاْلَقْوِل َكَجْهِر يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا 

 احلجرات ]2[بـَْعِضُكْم لِبَـْعٍض َأْن َحتَْبَط َأْعَماُلُكْم َوأَنـُْتْم ال َتْشُعُروَن 

، الذي حدث بین صحابة رسول اهللا، وهو على فراش هذا النزاعفیرى الشیعة أن 
مره أصوات فوق صوته، ورد ألالرسول، ورفع ا ياجتمع فیه: تقدیم بین ید، الموت

وقفوا موقف العداء وعلى هذا األساس !! الهجر والهذیان ىلإوعصیانه، ثم نسبته 
 للصحابة الذین منعوا النبي من الوصیة وهو على فراش الموت!! 

صالح اإلسالم فإن قد رأوا أن موقفه كان في عمر ویقولون: إذا كان المدافعون عن 
ة"، الذي ورد في الحدیث یبین أن موقف عمر كان ، كل الرزیةالرزیقول ابن عباس "

أن الشك قد وقع في قلوب الصحابة نتیجة إلى  ةذهب ابن تیمیضد اإلسالم!! بل لقد 
ن الكتاب أى الشك قد وقع، علم ألما ر  ين النبهذا الموقف، فقال في "منهاج السنة": "إ

 !! ن الّله سیجمعهم على ما عزم علیهأوعلم  ة،شك، فلم یبق فیه فائدال یرفع ال

رسول  بین یديهم و ة، بین الصحابقد وقع الشك فهل هذه شهادة من ابن تیمیة بأن 
غلب علیه الوجع "بین شاك یقول: : االختالفهذا الحال من على وهم ثم تفرقوا ، اهللا

"أعطوا رسول اهللا : ونیقول ینوآخر سنة الیوم، "، وهم الذین یمثلون أهل الحسبنا كتاب الّله
 "، وهم الذین یمثلون الشیعة!!بداأیكتب لكم ما ال تضلوا بعده كتابا 
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جنًسا، أو مذهبا، أو قبیلة، فیمن فإذا ذهبنا إلى كتاب اهللا تعالى، وجدناه ال یشترط 
یكون قادرا  یتقلد منصب الحكم، وٕانما یفهم من مقاصد القرآن أن أهم مؤهالت الحاكم أن

 على إقامة الحق والعدل بین الناس. 

یتخذوا "اآلیة القرآنیة" مرجعا هادیا لهم عند التنازع، وعندما ذهبوا إلى إن الفریقین لم 
سنة رسول اهللا، علیه السالم، لتحسم لهم هذا النزاع..، اشتد نزاعهم، وتخاصموا وكفر 

ما  بویة، التي صحت عندهاألحادیث النبعضهم بعضا..، ألن كل فریق یحمل من 
 یعتبرها وحیا إلهیا واجب االتباع!!

لقد ابتعد الفریقان عن استنباط حكم وشروط الخالفة من كتاب اهللا، الذي لم ینص 
صراحة على من یكون خلیفة رسول اهللا، وٕانما وضع شروطا عامة لإلمامة، ثم ترك 

 قتضیات كل عصر. مسألة اختیار اإلمام یقررها أهل الشورى، حسب متطلبات وم

لقد تحدث القرآن الحكیم عن الشورى كنظام سیاسي واجتماعي على المسلمین تفعیله 
 في مختلف المجاالت.

نَـُهْم َوِممَّا َرَزقْـَناُهْم يـُْنِفُقونَ   َوالَِّذيَن اْسَتَجابُوا لَِرهبِِّْم َوأَقَاُموا الصَّالَة َوأَْمرُُهْم ُشوَرى بـَيـْ
 الشورى ]38[

"، ولكن من َأْمُرُهْم ُشوَرى َبْیَنُهمالمؤمنین، ومنهم رئیس الدولة، أن " إن من صفات
وجد بین المتشاورین شخص أو جهة أن یالذي بیده أخذ القرار عند الخالف؟! إذن ال بد 

  هي التي بیدها وحدها أخذ القرار بعد المشورة، وهنا یقول اهللا تعالى:

ْم َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب النـَْفضُّوا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َفِبَما َرْمحٍَة ِمْن اللَِّه لِْنَت هلَُ 
ُهْم َواْستَـْغِفْر َهلُْم َوَشاِوْرُهْم ِيف اَألْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اللَِّه ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ  َعنـْ

ِلَني   آل عمران ]159[اْلُمتَـوَكِّ

 د "مجلس الشورى"، بعد وفاة رسول اهللا، الختیار خلیفته؟! فلماذا لم نسمع عن انعقا

لماذا لم یحسم هذا المجلس مسألة الخالفة ورسول اهللا ما زال حیا على فراش 
 الموت؟! 

وهل ما حدث من خالف بین صحابة رسول اهللا حول من سیخلفه، دلیل على عدم 
 التزامهم بمبدأ الشورى بعد وفاة رسول اهللا؟!
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اق یسأل الشیعة: هل هناك دلیل على أن مسألة اختیار الخلیفة تكون وفي هذا السی
 شورى بین المسلمین؟! 

 وهل اتفق المحدثون على صحة حدیث نبوي ینص صراحة على خالفة أبي بكر؟!

أم أن المسألة كلها مسألة توقعات وتأویالت لتصرفات توحي باختیار الرسول لمن 
مامة إلعدم الفصل بین إمامة الصالة وا"، باعتبار سُمروا أبا بكر فلیصّل بالنا"یخلفه: 
 !! قیاس باطل، وٕان كان هناك من یرى أن هذا الالعامة

 :ابن حزم في "الِفَصل"یقول 

ه لیس ألن ،ّدعى أّنه إنما ُقدِّم قیاسا على تقدیمه إلى الصالة فباطل بیقیناأّما من "
مامة في إلالخالفة، إذ یستحق ا مامة فيإلمامة في الصالة یستحق اإلِ كّل من استحّق ا

یستحّق الخالفة إال قرشي، فكیف  الصالة أقرأ القوم وٕان كان أعجمیا أو عربیا، وال
 والقیاس كله باطل؟!

لقد توفي رسول اهللا محمد، علیه السالم، تاركا وراءه "سنة الفتنة"، التي جعلها اهللا 
 حیدهم من الكاذبین. تعالى في هذا الوجود، لیعلم الصادقین في إیمانهم وتو 

وٕاذا كانت الحقائق التاریخیة قد شهدت بحدوث انقالب وقع في صفوف المسلمین 
بعد وفاة رسول اهللا، فإن من واجبنا أن نحلل ونتدبر أسباب هذا االنقالب وآثاره على 

 وحدة األمة وتقدمها، وتفعیلها آلیة اهللا القرآنیة في واقع الحیاة.

فیهم العدول، وفیهم البغاة، وفیهم أهل ، بشهادة القرآن، إن الذین صاحبوا رسول اهللا
!! فیبین القرآن الكریم أن مجهول الحالأیضا فیهم ال شك أن الجرائم من المنافقین، و 

ینقسمون إلى رسول اهللا في فترة التنزیل واكتمال الدین كانوا  عاشوا معالمسلمین الذین 
 ثالث فئات:

والذین اتَّبعوهم  ،ولون من المهاجرین واألنصارهم السابقون األالفئة األولى: 
 ، كما بین اهللا تعالى ذلك بقوله:بإحسان

ُهْم  َوالسَّاِبُقوَن اَألوَّلُوَن ِمْن اْلُمَهاِجرِيَن َواألَنَصاِر َوالَِّذيَن اتـَّبَـُعوُهْم بِِإْحَساٍن َرِضَي اللَُّه َعنـْ
ي َحتْتَـَها األَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبدًا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم َوَرُضوا َعْنُه َوأََعدَّ َهلُْم َجنَّاٍت َجتْرِ 

 التوبة ]100[
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 :هم المنافقون الذین كانوا یكیدون المكائد لإلسالمالفئة الثانیة: و 

اِق ال تـَْعَلُمُهْم َوِممَّْن َحْوَلُكْم ِمْن اَألْعرَاِب ُمَناِفُقوَن َوِمْن َأْهِل اْلَمِديَنِة َمَرُدوا َعَلى النـِّفَ 
بـُُهْم َمرَّتـَْنيِ ُمثَّ يـَُردُّوَن ِإَىل َعَذاٍب َعِظيٍم   التوبة ]101[َحنُْن نـَْعَلُمُهْم َسنـَُعذِّ

 :وهم المؤمنون الذین خلطوا عمًال صالحًا بآخر سّیئالفئة الثالثة: 

َسيِّئًا َعَسى اللَُّه َأْن يـَُتوَب َعَلْيِهْم َوآَخُروَن اْعتَـَرُفوا ِبُذنُوهِبِْم َخَلطُوا َعَمًال َصاِحلًا َوآَخَر 
 التوبة ]102[ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم 

لقد بدأ االنقالب على األعقاب بالخالف حول اإلمامة، ورسول اهللا على فراش 
أما أن ُیقتل خلیفة المسلمین ...، ثم بحروب الردة مع خالفة أبي بكر الصدیق ،الموت

فان، بأید مسلمة، بعد أن حوصر أربعین یوما، وجیوش المسلمین الثالث، عثمان بن ع
تقف متفرجة، ثم تبدأ في التحرك بعد مقتله بدعوى المطالبة بدمه..، وتحدث المعركة 

  :الكبرى، والفتنة العظمى، بین أهل بیت رسول اهللا

 ."الجمل"ّي بن أبي طالب، في موقعة علو  عائشة،السیدة أم المؤمنین بین 

 ."صفین"في  ومعاویةّي بن أبي طالب علثم بین 

ما  هلوقویت شوكته في خالفة الشیخین، أبي بكر وعمر..، ف ،انتشر اإلسالملقد 
األمة على أن الشیطان قد نجح في اختراق وحدة  اللیدحدث من "فتن كبرى"، یعتبر 

ذي ، وأن االنقالب ال..كما نجح مع األمم السابقةاإلسالمیة، وهي في عصرها األول، 
قد وقع فعال، وأن نظریة "المؤامرة" بریئة من دماء آالف  ،حذر اهللا تعالى منه المؤمنین

 ؟!"الفتن الكبرى"التي سفكت في هذه  ،المسلمین

ُلوا َعَلْيِهْم آيَاتِِه  َلَقْد َمنَّ اللَُّه َعَلى اْلُمْؤِمِنَني ِإْذ بـََعَث ِفيِهْم َرُسوًال ِمْن أَنـُْفِسِهْم يـَتـْ
  ]164[يِهْم َويـَُعلُِّمُهْم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإْن َكانُوا ِمْن قـَْبُل َلِفي َضالٍل ُمِبٍني َويـُزَكِّ 

َها قـُْلُتْم َأىنَّ َهَذا ُقْل  ُهَو ِمْن ِعْنِد أَنـُْفِسُكْم ِإنَّ أََوَلمَّا َأَصابـَْتُكْم ُمِصيَبٌة َقْد َأَصْبُتْم ِمثْـَليـْ
 آل عمران ]165[ِديٌر اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء قَ 
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 الفتنة في عهد عثمان بن عفان

أبرز زعماء بن الخطاب أسند إلى عمر تذكر المصادر التاریخیة أن خلیفة المسلمین 
: عثمان بن عفان وعلي بن هؤالءمن من بعده، و خلیفة القریش مهمة التشاور الختیار 

ن أبي وقاص، والزبیر عوف وسعد ب أبي طالب، وطلحة بن عبید اهللا، وعبد الرحمن بن
 . بن العوام

بهدف ، وأیده آخرون مؤامرة نفذها عبد الرحمن بن عوفكانت أنها وذكرت المصادر 
المصادر الشیعیة تفق وكان من الطبیعي أن ت لصالح عثمان.ّي إبعاد الخالفة عن عل

من هناك . و وتنفیذهاذه المؤامرة هل تخطیطالبصراحة م عبد الرحمن بن عوف ااته على
 اختیار عثمان تم بصورة طبیعیة وشرعیة.المصادر من ذكر أن 

إذن فالصراع حول الخالفة بدأت تتضح معالمه مع االقتراب من خالفة عثمان وكان 
سوء  التأكید على ومنها، بشكل مباشرمن الطبیعي أن توجه االتهامات إلى سیاسته 

 أبرزهممن  ،من الصحابةما أثار غضب وسخط كثیر ألمور المسلمین وأموالهم،  تهإدار 
  أبو ذر، وعبد اهللا بن مسعود، وعمار بن یاسر.

 هاماواته ،تعیین أقاربهفي عثمان لسیاسة عائشة السیدة د اانتقالمصادر  تكما ذكر 
، حیث عبرت عن أسفها هبعد مقتلأم المؤمنین نفته ه، األمر الذي تحریض ضدالب

عائشة السیدة موقف بب وراء المصادر الشیعیة أن الس توحزنها لمقتله. وذكر 
وجعله  عطاءها الذي كانت تأخذه في عهد عمر بن الخطاب انقصهأأنه هو عثمان  من

لقد تبنت المصادر الشیعیة وجهة النظر التي تدین  .نبيغیرها من نساء الل یامساو 
طلحة بن عبید  بمشاركة قامت به،والدور الكبیر الذي  عائشة تجاه عثمانالسیدة سیاسة 

عباس أمیر  ودعوتها عبد اهللا بن عثمان، في تحریض الناس ضد ، والزبیر بن العواماهللا
ورفضها االستجابة لمطالب  ،إلى عدم الوقوف إلى جانبه عثمانالحج المعین من قبل 

بعض الصحابة التدخل لحث أهل األمصار على عدم التعرض للخلیفة، وٕاصرارها على 
 الذهاب إلى الحج. 

تهتم ببیان لم ، و عائشة باإلصالحيالسیدة موقف نیة فقد وصفت أما المصادر الس
ومواقفه بصورة إیجابیة  تهوأظهرت شخصی ،عثمانسیاسة إلى الموجهة االنتقادات 

 .تههاجموا سیاس نالذیالدوافع التي انطلق منها في وشككت 
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، وبدأ هـ]34[عام إلى ذروتها االنتقادات الموجهة ضد سیاسة عثمان ولقد وصلت 
في حریض الناس ضده یأخذ شكال عنیفا، فقد طلب بعض الصحابة إعالن الجهاد ت

وهنا بدأت تظهر الروایات، المنسوبة إلى رسول  ]دین محمدأفسدوا [لقتال من سبیل اهللا 
 اهللا، التي تخدم أغراض المؤیدین لهذا الجهاد، والمعارضین. 

!! في حین لشهادة والجنةعثمان باالرسول یبشر فیها فهناك من استند إلى روایات 
 حول صحتها.  الخالف روایات بدعوىهذه الآخرون تجاهل 

دور رئیس في الخالف الفقهي بین المؤرخین، حول بهذه الروایات  قامتولقد 
ففریق منهم توقف عن إبداء الرأي في هذه  ،المسلم شروط التي یباح بموجبها دمال

 مهما كانت أسبابه. ،محرم شرعاین بین المسلمكد أن االقتتال المسألة، وفریق أ

، وموقف الصحابة حصار أهل األمصار للخلیفةالخالفة، و  دارفإذا انتقلنا إلى ساحة 
قد فرضوا على إلى أن أهل األمصار من هذا الحصار، نجد أن من المصادر من أشار 

 اهمورمبیت علّي بن أبي طالب الحصار، ومنعوه الخروج، ألنه حذرهم من قتل عثمان، 
 !! بالحجارة

علّي بن أبي طالب ألهل وهناك من اعتبر هذا الموقف دلیال على عدم تدعیم 
 . هبراءته من دمفي قتلهم عثمان، وبیان األمصار 

بعد تأكده من وجود رفض دخول أهل مصر إلى المدینة وهناك من أضاف أن علیًا 
 . مؤامرة بین قادة أهل األمصار للنیل من الخلیفة

من  ،الزبیر بن العوامو  بن عبید اهللا موقف طلحةظم المصادر على وقد أجمعت مع
 جموع المحاصرین لعثمانل تهماقیادللمسلمین، و المستمر  ماوتحریضه ،حصار عثمان

السماح للصحابة بإدخال ورفضهما طلب علّي ب ه،بقطع الماء عنهم األوامر ل همإاصدار و 
 في قتله.  تهماومشاركإلیه..، الماء 

طلحة طلب من الخلیفة الغفران فرفض طلبه قائال: "ألبت علّي كر أن وهناك من ذ
طلحة أخذ مفاتیح أن حتى إذا فاتك ما ترید جئت معتذرا". و  ،الناس ودعوتهم إلى قتلي

 مال.  وأخذ ما فیه من ،بیت المال من الخلیفة أثناء الحصار

لتي من أبرز الشخصیات امن حصار عثمان، یجعلهما الزبیر و  طلحةوموقف 
 في ذلك.  تالمسلمین على قتله، وشارك تسیاسة عثمان، وحرضهاجمت 
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الفعالة  مامشاركتههل وقوفهما بجوار السیدة عائشة، و ل: اءستومن المصادر من ی
 .والثأر له..بدم عثمان  ةمطالبإدارة جیشها، لمحاربة علّي بن أبي طالب، بدعوى الفي 

ح والتعدیل، مع أنهما من العشرة المبشرین العدالة، بلغة علماء الجر  يیجعلهما مجروح
 بالجنة؟! 

إلى المحرضین على قتل عثمان، فقد  عمرو بن العاصومن المصادر من أضاف 
عثمان، فكیف یأتي المدینة إلى فلسطین حیث أخذ یؤلب الناس ضد  تهمغادر ذكرت 

 !؟الذي توج في معركة صفیناألمر  ،مع معاویة ضد عليّ ویتحالف  ،هبدمویطالب 

الصحابة في حصار الخلیفة أو  رفع المسؤولیة عن المصادر السنیة نحووتتجه 
الزبیر رفض دخول أهل مصر إلى  أن، وتؤكد على عاتق أهل األمصارٕالقائها و  ،مقتله

أهل وأن  ،المدینة وأرسل ابنه عبد اهللا لیقف إلى جانب عثمان في مواجهته المحاصرین
أكد على وجوده خارج وهناك من  ،ید السالحاألمصار ألزموا طلحة بیته تحت تهد

هاربة خرجت خرجت إلى الحج عندما عائشة ..، وأن السیدة المدینة عندما قتل عثمان
  بالقتل.لعثمان وتهدیدهم  أهل األمصار من بطش

، وأنها عثمان بالتحریض ضدومن المصادر من أشار إلى اعتراف السیدة عائشة 
 وقولي األخیر خیر من قولي األول".  ،وقد قلت وقالوا ،"إنهم استتابوه ثم قتلوه :قالت

وفي أجواء هذا الحصار المشحون بالغضب، والقلق، والتحریض..، كان من الطبیعي 
 أن یشتعل الموقف في أي وقت، ومع أي حدث یثیر غضب الحضور. 

غضبهم، بعد حصار لعثمان دام أربعین ن ید المحاصر یصعتتتفق المصادر على 
  .عنه الماء والطعام، ورجموه بالحجارةوا یوما، منع

، فأشعلوا النیران هبسهم من قبل أحد المدافعین عن همأحدوأثناء هذا الصراع، ُقتل 
حتى  ،واشتبكوا في قتال عنیف مع المدافعین عنهالمسلمین بأبواب منزل خلیفة 

 !! وهو یقرأ القرآنقام فریق منهم بقتله، و  ،دارهاستطاعوا دخول 

عام لیلة بقیت من ذي الحجة  ،وقیل لثمان عشرة ،الثنتي عشرةي عثمان لقد توف
 وقیل ستة وثمانین عاما.  ،ین وثمانینت، وكان عمره قد بلغ اثنهـ]35[

مل حُ ، ثم في داره، یوما أو یومین، وقیل ثالثة أیامالمسلمین رك جثمان خلیفة تُ لقد و 
 !! هجثمانه على باب من جرید النخل صغیر، خرجت عنه رجال
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، وذكرت الحجارةبموكب الجنازة  واقذفمن الناس  اوذكرت بعض المصادر أن عدد
دفن الجثمان في  وامنع، و رفض عدد من األنصار السماح للصحابة بالصالة علیهأخرى 
كان عثمان قد ملحق بالبقیع، ، "حش كوكب" ىفدفنه مشیعوه في حائط یدع ،البقیع
 !!موتاهمفیه دفنون یمن قبل،  ،الیهود كان، وقد اشتراه

دعاه تلبیة لرؤیا  ،مائصا ،تل وهو یقرأ القرآنقُ معظم المصادر على أن عثمان تتفق و 
ته!! فهل هذا یعني أن عثمان استسلم ر معه ومع صحابافطإلاهللا، إلى ا رسولفیها 

للقتل، ولم یحرك الجیوش للدفاع عنه، ألنه فّضل أن ُیستشهد تلبیة لدعوة رسول اهللا 
 معه؟! لإلفطار

ویمحى  ،، وتفقد خیریتها..وهل هذا یعني أن اهللا أراد لهذه األمة أن تتفرق، وتتقاتل
وصحابة رسول اهللا، وأمهات المؤمنین من وجودها من على خریطة العالم المتقدم..، 

لعد تكون بدایة لفجاءت هذه الرؤیا ل ..،على قید الحیاةكانوا، وقت حدوث هذه الفتن، 
  !!خلف والتقهقرنحو الت التنازلي

بصرف النظر عن التفصیالت التي أوردها المؤرخون عن أحداث هذه الفتنة وكیف و 
معها، ومن هم المسئولون عنها، وهل كان "الغوغاء" من أهل  صحابة رسول اهللاتعامل 

عثمان بن عفان، أم أن هذه مجرد دعوى لرفع  قتلاألمصار وراء التحریض على 
یملك وكان ، وقتها الشامعلى  اوالیالذي كان اصة معاویة، المسئولیة عن الصحابة، وخ

موضع مسائل یجب أن توضع هناك أقوى الجیوش..، بصرف النظر عن كل هذا، فإن 
 هي:و  لتحلیل والمناقشة،الدراسة وا

 :انقسمت خالفة عثمان إلى فترتین متساویتین كل منهما ست سنوات. األولىـ 1
اتسمت  :الثانیةو في الحكم.  تهالخفي للثورة على سیاساتسمت بالهدوء النسبي واإلعداد 

ألخذ قرار بشأنه. فالسنوات الست األولى من  ،والتحرك للمدینة ،بتألیب األمصار علیه
المرویات، المنسوبة إلى النبي التي تحدثت عن فیها  وضعتخالفته غالبا هي التي 

 فیها مرویات ذمه. وضعتواألخیرة هي التي  عثمان، فضائل

روته السیدة عائشة رضي اهللا عنها في حیائه وكیف  مما روي في فضل عثمان ماف
عندما دخل علیهما علیه السالم، ، أن المالئكة تستحیي منه كما أخبرها بذلك رسول اهللا

فظل رسول اهللا على  إلى فخذیه،رسول اهللا ثوب  قد انحسرأبو بكر وعمر وعثمان، و 
 وقال لعائشة: ،ابه وجلس یستمع إلیهحاله حتى دخل عثمان فأصلح علیه ثی
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ما روي إلخراجه من الخالفة الراشدة أما  "أال أستحي من رجل تستحي منه المالئكة".
أن جابر بن عبد اهللا األنصاري قال: كنا مع رسول اهللا في صور بالمدینة فقال: یطلع 

الجنة بكر. ثم قال: یطلع علیكم رجل من أهل  علیكم رجل من أهل الجنة فجاء أبو
، قال: ورأیت رسول اهللا یصغي ..فجاء عمر. ثم قال: یطلع علیكم رجل من أهل الجنة

   .ابن أبي طالب رأسه من تحت السعف ویقول اللهم إن شئت جعلته علیا، فجاء عليّ 

  خلیفة المسلمین عثمان ابن عفان، وهو من العشرة المبشرین بالجنة؟!ذكر فأین 

ان أقواال تتنافى مع شدة حیائه الذي وصفه الرسول لقد نسبت المصادر إلى عثمـ 2
عاض أیر أبیه"، وقوله ألم المؤمنین  "ویا ،"یا ابن المتكاء" :به كقوله لعمار بن یاسر

 كیدهن عظیم". عائشة: "رب اصرف عني كیدهن إن

كما نسبت المصادر إلى أم المؤمنین عائشة أنها في نهایة المطاف أصدرت فتوى 
  ن حیث قالت: "اقتلوا نعثال فقد كفر".صریحة بقتل عثما

وعندما علمت أن علیا هو الذي تولى الخالفة تحركت تطلب الثأر لدم عثمان فقیل 
لها: "لقد كنت تقولین: اقتلوا نعثال فقد كفر. قالت: إنهم استتابوه ثم قتلوه وقد قلت وقالوا 

  وقولي األخیر خیر من قولي األول".

 والسؤال: 

على عثمان وسیاسته نتیجة قطعه  ،رضي اهللا عنها ،السیدة عائشةهل كان انقالب 
سواها بهن أصبحت  فلما ،عنها ألفین من عطائها كانت تتمیز بها عن سائر نساء النبي

، كما ذكرت ذلك كثیر من من المعارضین لسیاسته في الفترة الثانیة من خالفته
  !؟المصادر

كرت فضائل الصحابة، خاصة تلك التي لمرویات التي ذألحداث، وللالمتدبر ن ـ إ3
 الفتن ومنهذه أحداث عقب وضعت ال یشك في أنها جاءت حسب ترتیبهم في الخالفة، 

 بالجنة وهم: همالروایة المبشرة لعشرة منذلك 

سعد بن و الرحمن بن عوف،  عبدو الزبیر، و طلحة، و  ،عليو  عثمانو  ،عمرو أبو بكر، 
 ابن زید.  سعیدو عبد اهللا بن مسعود، و أبي وقاص، 

باستثناء الشیخین: أبي بكر  ،أدوارا في الفتنة الكبرىأن لهم ذكر المؤرخون قد هؤالء و 
 وعمر.
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كعلي  ..،ومكث في بیته ،فمنهم من أخذ موقفا سلبیا من أحداث فتنة مقتل عثمان
هذا وسعد، وهما من كبار الصحابة الذین كان یجب أن یكون لهم دور في حسم 

 الخالف القائم. 

فعمل على توجیه آراء مجلس الشورى الختیاره  ،نهم من اتهم بتحیزه لعثمانوم
 ...للثأر لعثمان كعبد الرحمن بن عوف. ومنهم من قاد الحملة ضد علي ..،خلیفة

 . كطلحة والزبیر

تحریقه نسخ المصاحف التي انتشرت في ل ،ومنهم من قاد مجموعة القراء ضد عثمان
وأصر على عدم تسلیم مصحفه وظل  ،ات المتعددةالقراءات واللهجحسب  ،األمصار

 ، كعبد اهللا بن مسعود. ..على قراءته بالكوفة

التي  ،الفتن الكبرىهذه في  مهادور التي قامت ب القراءلقد أبرزت المصادر طبقة ـ 4
ال كیف  .وكانت بدایتها مقتل خلیفة المسلمین عثمان بن عفان ،مزقت األمة اإلسالمیة

أخذت هذه الطبقة خاصة وقد  ؟!أهل الورع والتقوى والصالحو  ،آن ومعلموهالقر  اقارئو وهم 
 تحلیل.الو دراسة ال دعو إلىصورة تتزداد یوما بعد یوم ب

وقتها نخبة منهم إلیه، وأشركهم في بطانته  ،الكوفة يوال ،لقد قرب سعید بن العاص
یة بدوره إلى حمص الشام. ثم أرسلهم معاو  ثم اختلف معهم، فأمره عثمان أن یرسلهم إلى

حیث مارس علیهم عبد الرحمن بن خالد بن الولید ضغوطا نفسیة وعذابا إلى أن أعلنوا 
 توبتهم فأطلق سراحهم.

هؤالء كان وراءهم مئات القراء بالكوفة، كحركة منظمة ولكنها غیر رسمیة یقودها 
القراء إلى  مالك بن الحارث الملقب باألشتر. لقد أرسلوا احتجاجا إلى عثمان على نفي

واستغلوا فرصة خروج  ..،أصحاب النفوذ بین قبائلهمو  ،وهم أهل التقى والورع ،الشام
سعید بن العاص والي الكوفة لمقابلة عثمان وقرروا منعه من دخول الكوفة مرة ثانیة 

  واستعانوا على ذلك بإخوانهم في الشام.

عینوا أبا موسى األشعري المدینة، وجد القراء قد  العاص إلى وعندما رجع سعید بن
  !!قبوله مكرها فاضطر عثمان إلى ،مكانه

مسعود خازن  وكذلك عبد اهللا بن ،القراء قد كانت ألبي موسى األشعري شعبیة بینل
 بیت مال الكوفة. ولكل منهما أتباعه من القراء وطریقته في التعلیم. 
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مجموعتین: إحداهما ففي عهد الولید بن عقبة كان القراء ینقسمون في الجامع إلى 
 تتبع ابن مسعود، واألخرى تتبع أبا موسى. 

وتذكر المصادر أن حذیفة بن الیمان دخل المسجد فوجد عبد اهللا بن مسعود یقرأ 
 واهللا إن بقیت حتى آتي أمیر المؤمنین ،وقراءة أبي موسى ..،فقال: قراءة ابن أم عبد

 [یعني عثمان] ألمرته بجعلها قراءة واحدة.

دور خفي في األمصار لتحقیق أهدافها السیاسیة حیث بلغ بالقراء حركة  تقاملقد 
"صفین" في الشام وحدها أربعة آالف قارئ من مجموع  عدد القراء المشاركین في معركة

التحریض ضد الخلیفة ، مما یؤكد مشاركتهم في عشرین ألف قارئ في معسكر الطرفین
سخ المصاحف التي كانت موجودة في خاصة وأنهم استغلوا مسألة تحریقه ن ،عثمان

  قریش. هجةوٕابقاء نسخة واحدة بقراءة واحدة هي ل هم،أیدی

كل حسب وجهة نظره  ،بصورة مذهبیة هذه القضیةالتاریخیة  المصادرعرضت  لقد
  .بن عفانالمؤیدة أو المعارضة لسیاسة عثمان 

دد لقد أبرزت المصادر معارضة بعض كبار الصحابة لموقف عثمان من تع
على الذي رفض تسلیم مصحفه  ،وعلى رأسهم عبد اهللا بن مسعود ،المصاحف والقراءات

وكذلك كان موقف أبي  ،أن ما یفعله عثمان بدعة مخالفة لسنة رسول اهللا وخلیفتیهأساس 
 موسى األشعري. 

أن المسلمین كانوا یختلفون في القراءات إلى درجة أن كفر بعضهم مصادر ال رويتو 
ما جعل عثمان یتدخل  ،وا أن یتقاتلوا وتقع بینهم فتنة كبرى بسبب ذلكبعضا، وأوشك

المسماة و هي التي تقرأ  ،لحسم هذه المسألة. فأرسل عثمان إلى األمصار نسخة واحدة
 ون بقراءاتهم.ءإلى یومنا هذا بالرسم العثماني، إال أن القراء ظلوا یقر 

ود، كعاصم، حمزة والكسائي. كما فكان في الكوفة قراء ینسبون قراءاتهم إلى ابن مسع
  كان في البصرة والشام أیضا قراؤها.

عثمان المسلمین على رسم واحد لكتاب اهللا وراء إحساس القراء  عُ مْ فهل كان جَ 
وبالتالي سلطتهم الشرعیة  ،بسحب نفوذهم وسلطتهم الدینیة من بین المسلمین

لذلك قاموا  ،كتاب اهللا وسنة رسولهالخلیفة باعتبارهم ممثلین لرسول اهللا في العمل ب على
 ؟!وشرعیة خالفته تهبتحریض الناس على سیاس
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دون تدخل من  ،قتلهتم یترك خلیفة المسلمین محاصرا أربعین یوما حتى ـ كیف یُ 5
الذي لفك هذا الحصار غیر اإلنساني  ،وبصفة خاصة جیش معاویة ،قوات األمصار

حرق منزله قبل إعدامه إلخفاء و یه بالحجارة، رمتم و ، خلیفة المسلمین الماء عنُمنع فیه 
 ؟!جریمة القتل العمد

بمعرفة كبار الصحابة المفترض  ،للتحقیق معه ،آمنلماذا لم تأخذه القوات إلى مكان 
أم  والدلیل على ذلك أنما زالت قائمة،  أن سلطتهم الدینیة على جمیع المسلمین

  موقعة الجمل للثأر لدم عثمان؟! التي استطاعت أن تقود جیشا في ،المؤمنین عائشة

كما تحكي  ،خلیفة المسلمین استخدام السالح ضد المتمردین ُض فْ كان حقا رَ  وهل
الخلیفة هو ظل اهللا أن " یرجع إلى تمسكه بسنة الرسول ،السلطة الروایات والتخلي عن

ستسلم ألبسه اهللا تعالى له وسی قمیصاً  في األرض" لذلك فلن ینزع عثمان من تلقاء نفسه
 للموت وهو صائم یقرأ القرآن منتظرا اإلفطار مع رسول اهللا؟!

وهو الخلیفة الذي یحرم  ،لقد قتل خلیفة المسلمین عثمان بن عفان باسم اإلسالم
أجمعت وهو الذي  ،الخروج علیه أو قتله إال بالحق الذي أنزله اهللا تعالى في كتابه

بعد أن  ،میة على رسم واحد للمصحفجمع األمة اإلسالالمصادر التاریخیة أنه الذي 
 .إلى یومنا هذا "الرسم العثماني"زال اسمه  ماالذي و  ،كادت أن تتقاتل

ووقف كبار الصحابة موقفا  ،للموت بن عفان، عثمانخلیفة المسلمین، واستسلم 
 !!بالجنة نبشرو الموعلى رأسهم  ،سلبیا أمام تصاعد أحداث الفتنة

، من فتنة مقتل خلیفتهم الثالث صحابة رسول اهللا موقففهل یعقل أن یكون هذا هو 
یدعي بعض أنصار الفرقة أم أن وراء ذلك "نظریة المؤامرة" التي  ؟!عثمان بن عفان

 !؟والمذهبیة أنها كانت وراء كل هذه الفتن

یستحیل أن تجد لها مكانا بین صفوف المسلمین إال إذا  إن المؤامرة على اإلسالم
دین، كان في الالمؤمنین من التفرق تعالى . وعندما حذر اهللا سمح المسلمون لها بذلك

ك بالمسلمین، وأن هناك شیطانا رجیما سیعمل على ایعلم سبحانه أن هناك مؤامرات ستح
على  تفعیل هذه المؤامرات..، ولكن هل یعقل أن یضع اهللا تعالى مسئولیة الشهادة

 تها؟!احدیال تعرف كیف تواجه أزماتها وت ،في أیدي أمة ،الناس

 !!غیرنان العیب والتقصیر فینا..، ولیس في الحقیقة أ
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ـ بعد أن نجحت قوى المعارضة، المناهضة لسیاسة عثمان، في أن تحرك المسلمین 6
هـ]، انشقت صفوف الصحابة، وأصبحوا كیانات طائفیة 36ضده، حتى تم قتله [ت

ار الصحابة یرى أن وكان هناك فریق من كب متحاربة، بدعوى المطالبة بدم عثمان!!
علیًا بن أبي طالب كان وراء قتل خلیفة المسلمین!! فهل هؤالء هم الذین امتنعوا عن 

  من بایع منهم بعد ذلك بایع مكرها؟!أّن مبایعة علّي للخالفة، و 

هل بایع طلحة والزبیر وأم المؤمنین عائشة علیا بن أبي طالب خلیفة للمسلمین؟! و 
وكانت  ف،دماء اآلالفیها  تن فلم انقلبوا علیه في موقعة سفكوٕاذا كانوا قد بایعوه، إذ

 وهي موقعة الجمل؟! ،أطاحت بوحدة األمة وخیرتها ،سببا في فتن متالحقة

في بعد ذلك حدث بین المسلمین رئیسا لما  اسببكان  ،قتلة عثمانحول الخالف إن 
، وجعلوه شرطا موقعتي الجمل وصفّین، فأهل الشام طالبوا بالقصاص من قتلة عثمان

لبیعة علّي بن أبي طالب. وأهل مكة استنفروا الناس وجمعوهم، للمطالبة بدم الخلیفة 
 المقتول. 

، وصفّین، على شاطئ نهر دجلة ..وتقابل الفریقان في موقعتي الجمل، بالبصرة
 !!بالد الشام يشرق

رخین وقبل استكمال أحداث الفتن الكبرى، البد من القول بأن الخالف بین المؤ 
، ذلك ..كبیر حول مدى صحة "أحادیث الفتن"، المتقدمین منهم والمتأخرین، والمحدثین

الذین نقل عنهم المؤرخون أحداث التاریخ. وسیأتي  األخباریینأن المحدثین ال یثقون في 
 تفصیل ذلك فیما بعد.

بقدر ما هي حادیث الفتنة، تصحیح أو تضعیف ألالقضیة لیست قضیة الحقیقة أن و 
یة استغالل هذا الباب، باب "األحادیث" التي نسبها الرواة إلى النبي، وتوظیفها قض

 المذهبیة المختلفة.العقدیة و لخدمة التوجهات 

الصحابة الفتنة، وتركوا خلیفتهم ُیذبح في بیته، لوجود أحادیث بعض لقد اعتزل 
رفض وی وقفهم.صّوب میو ، علیه السالم، مدحهم فیها رسول اهللاتحثهم على االعتزال، وی

أن تخبره  رؤیاالدفاع عنه، واستسلم لقدره، لوجود  ،عثمان بن عفانخلیفة المسلمین، 
 رسول اهللا في انتظاره في الجنة؟! 
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 البیت أهلبین فتنة ال

بویع علي بن أبي طالب بالخالفة على رأس خمسة أیام من مقتل عثمان لخمس 
ذي الحجة سنة خمس وثالثین للهجرة بقین، وقیل لسبع، أو لعشر، أو لثمان عشرة من 

 في ظل ظروف خطیرة شهدتها األمة اإلسالمیة بعد مقتل خلیفتها الثالث.

طوعیة كانت مبایعة طلحة والزبیر وفي الوقت الذي تحكي بعض المصادر أن 
 .إلى مبایعتهما مكرهینأشارت مصادر هناك كانت ، يلعل

وفي نیتهما  ،والزبیر علیا طوعا على مبایعة طلحةومن المصادر الشیعیة ما أكدت 
استخدام العنف إلجبار طلحة والزبیر على مبایعة وهناك من صرح بالخیانة والغدر. 

 .ي بن أبي طالبعل

الموقفین معا، على الرغم من أن روایات سیف المصادر السنیة فجمعت بین أما 
القوة إلجبار أكدت استخدام أهل األمصار  ،علیها في الفتنة تعمر، التي اعتمد بنا

 ي.طلحة والزبیر على مبایعة عل

الرأي ر ثم استق ،وقد شهدت مكة نقاشا حادا حول الجهة التي سیذهب إلیها الثوار
 عائشة: للسیدة أخیرا على المسیر إلى البصرة وقالوا 

وسیحتجون علینا فیه ببیعة علي  ،نأتي بلدا مضیعا "اشخصي معنا إلى البصرة فإنا
هضینهم كما أنهضت أهل مكة ثم تقعدین، فإن أصلح اهللا األمر كان بن أبي طالب فتنا

 هذا األمر بجهدنا حتى یقضي اهللا ما أراد". الذي تریدین، وٕاال احتسبنا ودفعنا عن

السیدة "بماء الحوأب" فنبحتهم كالبه، فسألت  في الطریق إلى البصرة مر القومو 
عن اسم الماء  ،أو صاحب جملها ،وقیل: إنها سألت محمد بن أبي طلحة ،عائشة القوم

  الذي مروا به، فقیل لها: إنه ماء الحوأب، فضربت عضد بعیرها وأناخته قائلة:

 تقول ذلك ثالثا فأناخت وأناخوا".  ،واهللا صاحبة كالب الحوأب طروقا ردوني "أنا

 یقول وعنده نساؤه: وقالت: سمعت رسول اهللا

داكن قد نبحتها كالب الحوأب وٕایاك أن "كأني بإح "أیتكن تنبحها كالب الحوأب" أو
 "ال تكوني التي تنبحك كالب الحوأب".  حمیراء" أو تكوني أنت یا
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من القوم الرجوع، فلما كانت الساعة التي أناخوا فیها من الغد السیدة عائشة وطلبت 
  اهللا بن الزبیر وقال:  أدرككم واهللا علي بن أبي طالب فارتحلوا ". جاءها عبد

وقیل بخمسین  ؛وأتاها ببینة زور من األعراب ،الزبیر حلف عبد اهللا بنوقیل إن 
فزعموا أنها أول  ،رجال من بني عامر أو أربعین أقسموا جمیعا لها أنه لیس ماء الحوأب

 اإلسالم. شهادة زور شهد بها في

عائشة من فورها السیدة رجع ماذا لم تل ،صحیحاحدیث" ال"كان هذا والسؤال: إذا 
وٕاذا كان ضعیفا فلماذا یردده إلى  ؟!لتي تلقي بنفسها في التهلكة على بصیرةفلیست با

 الیوم، مشاهیر العلماء، عند ذكرهم أحداث "موقعة الجمل"؟! 

كان  ،إلى البصرةبن أبي طالب  يهدف توجه علالسنیة أن المصادر لقد بینت و 
أو  عهماالصطدام مف م، ولم یكن بهدالتفاهم معه، و دراك طلحة والزبیر وعائشة وردهمإل

  كانت الحفاظ على وحدة المسلمین.فریقین لكال ال ةأن األهداف الرئیسم و قتاله

هو مواجهة  يعلى أن الهدف األساس لخروج عل تفأكدالمصادر الشیعیة أما 
الخارجین على  ،معسكر عائشة وطلحة والزبیر وقتاله، باعتباره معسكر الناكثین لبیعتهم

  سالمي.الدین واإلجماع اإل

في صراعه بن أبي طالب  يمعرض تأكیدها على مصداقیة موقف عل وأشارت في
للزبیر: ما نسبه الرواة إلى النبي أنه قال إلى  ،عائشة وطلحة والزبیرالسیدة مع معسكر 

وجه الحدیث لعلي قائال: "أما إن ابن نبي أن ال ىله وأنت له ظالم". وفي روایة أخر "ستقات
  ك ویرید قتالك ظالما".عمتك هذا سیبغي علی

أن عبد اهللا بن عباس هو الذي أقنع الزبیر بعدم مواصلة وهناك من ذهب إلى 
أتقاتل علي بن أبي  ،حیث قال له: "یا ابن صفیة بنت عبد المطلبضد علي،  القتال
 . "فرجع الزبیر ؟!طالب

قوى إلبراز ت "ستقاتله وأنت له ظالم"روایة  تاستخدمالمصادر السنیة فقد أما 
"اللهم نعم، ولو ذكرت : لعليـ "الحدیث" قائال اعترف الزبیر بحیث  ،الصحابة وورعهم

 !! األمر الذي دفعه لترك المعركة ،سرت مسیري هذا" ما

عندما وبخه ابنه عبد اهللا بن الزبیر ونعته  ،غیر رأیه الزبیر أن ولكن الغریب،
 !! عن قسمه، حیث أعتق غالمه فعاد مرة أخرى إلى القتال بعد أن قدم كفارة ،بالجبن

169 
 



 

كان و فهل هذا یعني أن الزبیر كان عاد مرة أخرى لقتال علي بناء على نصیحة ابنه 
 ذلك إقرارا منه بظلمه لعلي، ویكون من الفئة الباغیة؟!

ثالثون ألفا شیعة فهو عند ال، واختلفت المصادر حول عدد القتلى في معركة الجمل
 . ستة آالف قتیلسنة وعند ال

وطلحة بن عبید اهللا، اللذان  ،معركة الجمل الزبیر بن العوام ىمن بین قتلولقد كان 
  بصورة مذهبیة مؤسفة!! تناولت المصادر ظروف مقتلهما

لموقفه من ، وأن ذلك كان اتفاق المصادر على مالبسات مقتل الزبیر بن العواممع و 
ت بحق أحد أبرز الصحابة أن مقتله مؤامرة وجریمة ارتكبت المصادر السنیة أكد ي،عل

 عاتقهم مهمة حمایة اإلسالم ونشره. الذین أخذوا على

وحملوا مروان  ،اعتراف طلحة وندمه على خذالنه عثمانمعظم المصادر  توأبرز 
األمر الذي یدحض االتهامات الموجهة  ،بن الحكم مسؤولیة قتله طلحة، ثأرا لبني أمیةا

القصاص من قتلة ل طلب السیدة عائشة، عثمان ویجعلعلي حول مسؤولیته عن مقتل 
 في غیر محله!! عثمان

أشار إلى اعتراف طلحة بتقصیره في بذل جهد أكبر ومن المصادر السنیة من 
مروان " دورذكر تلم  اإال أنهأبرز ندمه الشدید على ذلك قبل موته أنه لحمایة عثمان و 

  !!في مقتل طلحة "الحكم بنا

عبد تدعى " ةیهودیشخصیة  الكبرى أحداث الفتنوراء المصادر السنیة بأن  تانفردو 
 !! معركة الجملفي و  ،عثمانمقتل في  رئیسدور قامت ب "اهللا بن سبأ

 وال شك أن ذلك كان إلبعاد مسئولیة هذه الفتن عن صحابة رسول اهللا!!  

الذي رئیس "، والمؤرخ السیف بن عمروالغریب أن المصدر الرئیس لهذا الخبر، هو "
 !!، هو "الطبري"دور عبد اهللا بن سبأ في فتنة عثمان والجمل نقل عنه

الذي یستحیل أن یكون وراء كل هذه الفتن، التي  ،بن سبأا في دورذلك یشكك أال 
خاصة   اإلسالماستطاعت في فترة زمنیة وجیزة أن تغیر مجرى التاریخ لصالح أعداء 

وعلي بن أبي طالب كان  ةمعسكري السیدة عائش إتمام الصلح بینإذا علمنا أن عدم 
 !؟أدت إلى اشتباك الطرفینمن ابن سبأ نجاح مؤامرة بسبب 
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وهؤالء كانوا  ،طائفة تنادي بطاعة اإلمام وتحرم الخروج علیه رٍ صْ ولقد كان في كل مِ 
ولم یكن لهم أي دور سیاسي  ،ینتظرون حتى یستقر أمر الخالفة ثم یسارعون إلى البیعة

 من تؤول إلیه السلطة.  في المجتمع، فهم یبایعون

وكان یطلق علیهم "أهل  ..،بایعوا علیا على الفور، وسیبایعون معاویة هؤالء قد إن 
 الجماعة". 

بحركة القراء  واختالطهم ،ولقد كان انضمام "أهل الجماعة" إلى معسكر علي
 ،من أهل البصرة ]الثائرین[باإلضافة إلى انضمام  ..،مواجهة معسكر السیدة عائشة في

، كان ذلك مصححا لما ..الذین ذبح أوالدهم في المجزرة التي أعدها لهم طلحة والزبیر
تمردهم  أثیر من شبهات حول تواطؤ علي بن أبي طالب مع "حركة القراء" في

 . عثمان وتحریضهم على قتله على

 وأمام فتنة "معركة الجمل" نضع هذه المسائل موضع الدراسة والتحلیل والمناقشة:

حربیة راح ضحیتها آالف  عاركثالث مي بن أبي طالب خالفة عل شهدت لقدـ 1
 بعد ذلك: القتلى من الجانبین، وكانت سببا في ظهور التكتالت المذهبیة

ابن عم  ،الصحابي الكبیر ي بن أبي طالب،بین عل "،الجمل"موقعة األولى: هي 
بي الكبیر أبي بكر وبنت الصحا ،زوج النبي ،أم المؤمنین عائشةوبین  ،وصهره ،النبي

 أكثر رواة األحادیث، ومعها الصحابیان الكبیران طلحة والزبیر.          ومنالصدیق، 

الذین عرفوا بعد  ،والخارجین علیه يّ بین علوكانت  "،النهروان"معركة والثانیة: هي 
  .ذلك بفرقة الخوارج

الرفیع المنزلة ذي النسب األموي  ،بین علي ومعاویة "،صفین" موقعةوالثالثة: هي 
حتى اختاره من كتبة الوحي، والذي حافظ على والیته للشام عشرین  ،عند رسول اهللا

مرة ثانیة والخالفة  السیادة،وبذلك عادت  ،وتولى معاویة الخالفة ي،قتل علولقد سنة. 
 لتستمر هذه المرة تسعین عاما. ،إلى األمویین

لم تقع إال  وراء هذه المعارك التي ،وعلى رأسهم معاویة ،والسؤال: هل كان األمویون
أن یتوالها من بعده بعد  تهذری ولم یستطع أحد من ،والتي انتهت بقتله ،في خالفة علي

 !أن سلموها لمعاویة؟

 :في صحیحه البخاريالتي أخرجها التالیة  روایةالوهل كان األمویون وراء وضع 
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ثم نترك أصحاب  ،عثمان مث ،ثم عمر ،"كنا في زمن النبي ال نعدل بأبي بكر أحدا
إلضفاء الشرعیة ، دون ذكر لفضل علي بن أبي طالب، وذلك النبي ال نفاضل بینهم"

ي بن أبي طالب وشرعیة الخروج على عل ،وبالتالي شرعیة خالفة عثمان ،على والیتهم
  !واستعادتهم الخالفة مرة أخرى؟

ب ترتیبهم التاریخي فقد ذكرت الروایة الخلفاء حس ظاهرة،الشك أن رائحة الوضع 
الوقت الذي یخبر فیه الراوي عن واقعة  في ،دون أن تشیر إلى علي بن أبي طالب

 حدثت في زمن النبي!!  

برز المصادر السیدة عائشة، بعد مقتل عثمان بالشخصیة القویة التي یهابها تُ ـ 2
 المسلمون ویلتفون حولها مستسلمین مطیعین، حتى إنها استطاعت أن تجهز جیشا

عندما حوصر عثمان أربعین لیلة وانتهى السیدة عائشة للقتال بكامل عدته. فأین كانت 
 !األمر بقتله؟

كما تبرز المصادر أن السیدة عائشة علمت بمقتل عثمان عند عودتها من مكة 
وفي طریقها إلى المدینة لقیها عبید بن أم كالب فسألته عن أحوال  متجهة إلى المدینة.

 تلوا عثمان ثم مكثوا ثمانیا. قال: ق ،المدینة

فجازت بهم األمور إلى  ،قالت: ثم صنعوا ماذا؟ قال: أخذها أهل المدینة باإلجماع
فقالت: واهللا لیت أن هذه انطبقت على  ،اجتمعوا إلى علي بن أبي طالبو  ،خیر مجاز

 ! هذه إن تم األمر لصاحبك، ویحك انظر ما تقول؟

. فولولت فقال لها: ما شأنك یا أم المؤمنین واهللا قال: هو ما قلت لك یا أم المؤمنین
وال أحق، وال أرى له نظیرا في جمیع حاالته  ،ال أعرف بین البتیها أحدا أولى بها منه

  فلماذا تكرهین والیته؟!

ردوني. فانصرفت إلى مكة وهي تقول: قتل واهللا  ،صاحت أم المؤمنین: ردوني
اهللا إن أول من أمال  ل لها ابن أم كالب: ولم؟ فوفقا .عثمان مظلوما، واهللا ألطلبن بدمه

قالت: إنهم استتابوه ثم قتلوه وقد  .حرفه ألنت، فلقد كنت تقولین: اقتلوا نعثال فقد كفر
 . "قلت وقالوا، وقولي األخیر خیر من قولي األول

فقصدت الحجر  ،فنزلت على باب المسجد ،انصرفت أم المؤمنین إلى مكةلقد 
 . "لناس، فقالت: "یأیها الناس إن عثمان قتل مظلوما واهللا ألطلبن بدمهواجتمع إلیها ا
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واهللا  ،یا معشر قریش إن عثمان قد قتل، قتله علي بن أبي طالب"وكانت تقول: 
 . "خیر من علي الدهر كله عثمان قالت للیلة من ألنملة أو

بل مقتل منذ أن خرجت للحج ق ،لقد استطاعت أم المؤمنین عائشة ببقائها في مكة
عبد اهللا بن عامر " ،وكذلك والي عثمان علیها ،أن تحشد أهل مكة حولها ،عثمان

. لذلك عندما قتل عثمان وتولى علي الخالفة، رفض أهل مكة ووالي عثمان "الحضرمي
خاصة وأن من المصادر من یتهم علیا  ،البیعة لعلي طالبین الثأر لدم عثمان أوال

 . بالتحریض على قتل عثمان

كان وراءه دوافع ي بن أبي طالب ها من یتهم السیدة عائشة بأن خروجها على علومن
 !!شخصیة بسبب دوره في حادثة اإلفك

لقد ساعد والة األمصار "المعزولون" من أفراد األسرة األمویة السیدة عائشة في 
ك كذلو  ،ویعلى والي الیمن سابقا ،البصرة سابقا يأمثال عبد اهللا بن عامر وال ،تحركها

 :مكة. ولذلك انقسمت األمصار إلى نصفین يوال

 معسكر السیدة عائشة وطلحة والزبیر.  األول: مع

  باعتباره خلیفة المسلمین الشرعي.ي بن أبي طالب، والثاني: مع عل

خاصة وأن ترشیحه  ،والشك أن هذا االنقسام كان له أثره على بیعة المسلمین لعلي
الذین وقفوا بشدة أمام المعارضین لهذا  ،مدینة وحدهاللخالفة جاء سریعا بإجماع أهل ال

[التنظیم غیر الرسمي في  ودون اعتراض من حركة القراء ،الترشیح كطلحة والزبیر
الدولة] وعلى رأسهم األشتر، معتمدین في ذلك على نتائج مجلس الشورى الذي كان قد 

الختیار بین عثمان النهایة عن أن یكون ا والتي أسفرت في ،اختاره عمر بن الخطاب
 وعلي. 

رغما على البیعة حتى یتمكنا من الخروج إلى كما تذكر المصادر أن طلحة والزبیر أُ 
 يّ نكثا بیعتهما. وكان عل فلما سمح لهما علي بالخروج مكة ّللحاق بأم المؤمنین عائشة.

هذه بشروط  ومع ذلك فقد ألزم نفسه ،إنه بایع أبا بكر مرغما :یقول ردا على موقفهما
 بكر وعمر.  على أبيولم یخرج  ،البیعة

ي بن أبي ولقد اتفقت المصادر على أن من أسباب خروج طلحة والزبیر على عل
 !!سأاله أن یولیهما البصرة والكوفة فرفضطالب، أنهما 
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عدم التزامها بالتحذیر الذي ب ،رسول اهللاسنة أم المؤمنین عائشة  خالفتوالسؤال: هل 
 حمیراء" في حدیث "ماء الحوأب" یاها مباشرة: "وٕایاك أن تكوني أنت وجهه رسول اهللا إلی

الذي أسفر عن سفك دماء آالف المسلمین  ،واستمرارها في خطتها لقتال معسكر علي
  !دعت ممن كانوا حولها؟بدعوى أنها خُ 

المؤمنین بما جاء  وهل خالف المحدثین حول صحة هذا الحدیث، الذي لو عملت أم
، كان خالفا مذهبیا بین المؤیدین لخروجها ..مة من هذه الفتنة الكبرىألنقذت األ به

 !والمعارضین؟

وهل عصى الزبیر رسول اهللا وخالف سنته لعدم قبوله تحذیر الرسول له من قتال 
وهو الحدیث الذي تنسب بعض المصادر  ،"ستقاتله وأنت له ظالم" علي حیث قال له:

م المؤمنین ألرعیة موقف علي في محاربته وذلك لبیان ش ،إلى رواة الشیعة وضعه
  ؟! عائشة

والي الكوفة كان و علي بن أبي طالب،  ضدبقیادة معاویة،  ،الشام كلهات كانـ لقد 3
 هوقد رفض دعم ،موسى األشعري على رأس المعارضین لسیاسة علي في الكوفة وأب

  بجیوش من الكوفة السترداد البصرة.

"حركة القراء" الذین وصل عددهم ـ ب أن یستعین طالبي ي بن أبكان على عللذلك 
والسیطرة علیها وقد نجح في  ،إلى خمسة آالف قارئ لعزل أبي موسى وطرده من الكوفة

  تحقیق ذلك بمساعدة األشتر وعدي بن حاتم.

الذین اشترك منهم ما یقرب من ستمائة في  "القراء"فت للنظر أن هؤالء لالالكن و 
من وجهة نظر أم ، من أولئك الذین اشتركوا في قتل عثمانویعتبرون  ،غزو المدینة

خوفا من مالحقتهم  ،یلتفون اآلن بشكل علني حول علي وأنصارها..، المؤمنین عائشة
  !!بالقصاص

لن  أنصارهاصعبا للغایة. فأم المؤمنین عائشة و فریقین لقد أصبح الموقف بین ال
عائشة بقتل عثمان، وهم الذین یمثلون ة السیدیبایعوا علیا، وعلي لن ُیسلمهم من تتهمهم 

 جزءا كبیرا من جیشه. 

ولكن  "سنة النبي"في عمل حربي، یعلن كل معسكر أنه یدافع عن فریقان لقد انزلق ال
 ؟!، رضي اهللا عنهابن عم النبي أمعلیه السالم،  زوجة النبي ،في سبیل من
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منهم المئات من  ،دهافي موقعة الجمل وحالمسلمین وقتل آالف  ،اشتعلت الحربلقد 
وتعامل مع المتمردین بحكمة وأعاد  ،الصحابة من الكوفة والبصرة. وانتصر علي أعالم

البیعة  فجددوا له ،یكسب تأیید أهل البصرة واستطاع أن ،أم المؤمنین عائشة إلى المدینة
 على الوقوف بجانبه في الحرب والسلم. 

وساعد  ،باستثناء جبهة الشامفي توحید الصفوف بن أبي طالب  يّ لقد نجح عل
حركة القراء الذین وصل عددهم إلى عشرین ألفا كانوا یسیطرون أیضا معاویة على ذلك 

 على معظم األمصار الكبیرة. 

وعودة السیدة عائشة إلى  ،وبعد أن زال الخطر عن القراء بمقتل طلحة والزبیر ،ولكن
الحكم إال  رافعین رایة "إن ،تهواتهموه في عقید ّي،بیتها، خرجت منهم طائفة على عل

ووعدوه بالوقوف بجانبه  ،عائشةالسیدة وهم الذین استغلوا علیا لمحاربة  !!هللا"
 معاویة!! لمحاربة

والسؤال: هل حقا، أنه لوال هؤالء "القراء" ما وصل إلینا كتاب اهللا تعالى سالما من 
  وروایته؟! ،التحریف والتبدیل، ألنهم هم الذین تولوا حفظه

أال یعتبر موقف "القراء" من الفتن الكبرى، دلیال على عدم صحة ادعاء أنصار 
المذهبیة، بأن كتاب اهللا تعالى، قد جاءنا عن طریق الرواة، كما جاءتنا مرویات الحدیث 
المنسوب إلى النبي، وعلى هذا فإن التشكیك في هذه "األحادیث" یعني التشكیك في 

 كتاب اهللا؟!

یشهدان بفاعلیة حفظ اهللا تعالى لكتابه  ،وحال مرویاتهم ومدوناتهمإن حالهم الحقیقة، 
 دون تدخل أحد من البشر. 

الذین رضي اهللا تعالى عنهم ورضوا عنه، وشهد اهللا تعالى  ،إن صحابة رسول اهللاـ 4
 بعدالتهم في كتابه الحكیم، ال یجرؤ مسلم أن یمسهم بسوء، أي سوء. 

فأنا أتعامل  بصورة مشوهة.لعالم لاإلسالم نقل  ،هبيمذتراث دیني ولكنني الیوم، أمام 
حدیثیة، وال  مكانت تاریخیة أأفي هذه الدراسات مع نصوص التراث التي أمامي، سواء 

 أتعامل مع أصحابها، الذین لم أعاصرهم، وال أعلم حقیقة ما نسب إلیهم!!

ى أساس عل ،فعلم الحدیث، على سبیل المثال، قام على تجریح الرواة وتعدیلهم
 مذهبي بهدف قبول مرویاتهم أو رفضها. 
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شروط وضعتها كل فرقة وفق عقیدتها، أي إن  یقوم علىكالهما والتجریح والتعدیل 
هذا العلم قامت أصوله على قواعد وضعها علماء كل فرقة وفق شروطهم واجتهاداتهم 

 الشخصیة.

 :هوالمنطقي  والسؤال

وتعمد قتل أخیه ، في معارك الفتن الكبرىكل من اشترك حدیث، لماذا أخرج علماء ال
مصادر "أهل السنة" أن الجرح والتعدیل؟! في الوقت الذي تؤكد فیه من دائرة المسلم، 

قد الذین شاركوا في هذه الفتن الكبرى  وأن ،ُبغاةي بن أبي طالب الذین خرجوا على عل
 . مزقوا وحدة األمة

سعید بن جبیر قال: خرج علینا عبد عن من قبل المشرق: باب الفتنة  ،في البخاريف
یا أبا عبد  :یحدثنا حدیثا حسنا. قال: فبادر إلیه رجل فقال اهللا بن عمر فرجونا أن

 :القتال في الفتنة واهللا یقول الرحمن حدثنا عن

إنما كان محمد  ؟!الفتنة ثكلتك أمك فقال: هل تدرى ما ،"تكون فتنة"وقاتلوهم حتى ال 
 الملك.  ولیس كقتالكم على ،لدخول في دینهم فتنةوكان ا ،یقاتل المشركین

أي من أحد من  ،: "أي لم یبق فتنة، في الفتح، في شرح هذه الروایةقال ابن حجر
وعثمان وجواب ابن عمر وقوله هنا:  يّ ذكر سؤاله عن عل . ثم"الكفار ألحد من المؤمنین

ین مروان ثم عبد الملك" أي في طلب الملك یشیر إلى ما وقع ب "ولیس كقتالكم على
  الملك ابنه وبین ابن الزبیر وما أشبه ذلك.

إحدى الطائفتین محقة  وكان رأي ابن عمر ترك القتال في الفتنة ولو ظهر أن
واألخرى مبطلة. وقیل الفتنة مختصة بما إذا وقع القتال بسبب التغالب في طلب الملك 

تى ترجع إلى الطاعة. وهذا قول وأما إذا علمت الباغیة فال تسمى فتنة وتجب مقاتلتها ح
 .الجمهور"

لقد نفعني اهللا "قال:  ،عن أبي بكرة ،باب الفتنة التي تموج كموج البحر ،وفي البخاري
"لن یفلح قوم ولوا أمرهم  بكلمة أیام الجمل لما بلغ النبي أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال:

  !!امرأة"

 ن العالء أبي محمد عن أبیه قال:ذكر ابن حجر الحدیث الثاني روایة المدائني ع
 وهو بالزاویة فقال: يّ جاء رجل إلى عل"
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: على الحق. قال: فإنهم یقولون إنهم على الحق. قال يّ قال عل ؟عالم تقاتل هؤالء
 ثم قال ابن حجر:  ".: أقاتلهم على الخروج من الجماعة ونكث البیعةيّ عل

ر قد كنت كارها لقتل عثمان وأخرج الطبري بسند صحیح عن علقمة قال: قلت لألشت
 قال: إن هؤالء بایعوا علیا ثم نكثوا عهده.  ؟فكیف قاتلت یوم الجمل

وكان الزبیر هو الذي حرك عائشة على الخروج فدعوت اهللا أن یكفینیه. فلقیني كفه 
 بكفي فما رضیت لشدة ساعدي أن قمت في الركاب فضربته على رأسه ضربة فصرعته.

 بن زیاد األسدي قال: لما سار طلحة والزبیر وعائشة إلى وعن أبي مریم عبد اهللا
المنبر  افصعد ،حسن بن علي فقدما علینا الكوفةالالبصرة، بعث علي عمار بن یاسر و 

فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعاله وقام عمار أسفل من الحسن فاجتمعنا إلیه 
 یقول: فسمعت عمارا

واهللا إنها لزوجة نبیكم في الدنیا واآلخرة ولكن اهللا "إن عائشة قد سارت إلى البصرة، و  
  تبارك وتعالى ابتالكم لیعلم إیاه تطیعون أم هي".

ونالحظ هنا أن كالم عمار الذي نقله البخاري في صحیحه یعني أن كل من حاربوا 
  علیا مع أم المؤمنین عائشة عاصون هللا تعالى ورسوله طائعون لها.

"مراد عمار بذلك أن الصواب في  :بقوله هذه اإلشكالیةجه والذلك نجد أن ابن حجر ی
ذلك لم تخرج بذلك عن اإلسالم وال أن تكون  ، وأن عائشة معيتلك القصة كان مع عل

 فكان ذلك یعد من إنصاف عمار وشدة ورعه وتحریه قول الحق".  ،زوجة النبي في الجنة

الخاصة في مسألة ال  فانظر إلى دفاع ابن حجر عن عمار، الذي یمثل وجهة نظره
 یعلم حقیقتها إال اهللا تعالى. 

البخاري: حدثنا بدل بن المحبر حدثنا شعبة أخبرني عمرو سمعت أبا وائل  قال
 على عمار حیث بعثه علي إلى أهل الكوفة ،وأبو مسعود ،دخل أبو موسى یقول:

 یستنفرهم. فقاال:

 مر منذ أسلمت. ما رأیناك أتیت أمرا أكره عندنا من إسراعك في هذا األ

هذا األمر.  فقال عمار: ما رأیت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما عن
 وكساهما ُحلة ُحلة ثم راحوا إلى المسجد. 
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فعمار: لما  قال ابن حجر: جعل كل منهم اإلبطاء واإلسراع عیبا بالنسبة لما یعتقده
لوا التي تبغي". واآلخران: لما ظهر لهما في اإلبطاء من مخالفة اإلمام وترك امتثال "فقات

 الفتنة.  من ترك مباشرة القتال في

وكان أبو مسعود على رأي أبي موسى في الكف عن القتال تمسكا باألحادیث الواردة 
 في ذلك، وما في حمل السالح على المسلم من الوعید. 

له تعالى: "فقاتلوا والتمسك بقو  ،في قتال الباغین والناكثین يّ وكان عمار على رأي عل
  وحمل الوعید الوارد في القتال على من كان متعدیا على صاحبه". ،التي تبغي"

المؤمنین  عتبر أمتابن حجر یكشف لنا عن عقیدة عمار، والتي على أساسها  فها هو
 وجب قتالهم.الذین الباغین  من ،ومن معها من الصحابة ،عائشة

فهي أن الوعید  ،تي جاءت األحادیث تؤیدهاال ،وأبي موسى ،عقیدة أبي مسعود أما
 ل السالح في وجههم. مْ لذلك كفا عن القتال وحَ  ،ینتظر هؤالء الباغین في اآلخرة

إلى تصویب من  "أهل السنة"انظر إلى قول ابن حجر بعد ذلك: وذهب جمهور  ثم
ة، ففیها " اآلی..المتثال قوله تعالى: "وٕان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا يّ قاتل مع عل

 وقد ثبت أن من قاتل علیا كانوا بغاة.، األمر بقتال الباغیة

 :یذم واحد من هؤالء بل یقولون التصویب متفقون على أنه ال هذا مع وهؤالء ثم قال:
  اجتهدوا فأخطأوا.

الطائفتین  إلى أن كال من السنة، وهو قول كثیر من المعتزلة من أهلجماعة  توذهب
  !!المصیب طائفة ال بعینهاإلى أن جماعة مصیب. و 

وخوفهم االقتراب من أحد  ،فانظر كیف واجه علماء السلف إشكالیات الفتن الكبرى
 بجرح مباشر. المشاركین فیها  من

یقول: "ال ثم  ،"..فها هو ابن حجر بعد قوله: "وقد ثبت أن من قاتلوا علیا كانوا بغاة
م في صحیحه [كتاب اإلمارة] عن مسلفي الوقت الذي یروي فیه  ،یذم واحد من هؤالء"
 أنه قال: ، صلى اهللا علیه وسلمأبي هریرة عن النبي

"من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات میتة جاهلیة". وفیه أیضا: 
خلع یدا من طاعة لقي اهللا یوم القیامة ال حجة له، ومن مات ولیس في عنقه بیعة  "من

 مات میتة جاهلیة". 
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ره من أمیره شیئا فلیصبر علیه فإنه لیس أحد من الناس خرج من وفیه أیضا: "من ك
 السلطان شبرا فمات على ذلك إال مات میتة جاهلیة".

نهى عن منازعة أولي  صلى اهللا علیه وسلم وروى البخاري [كتاب الفتن] وغیره أنه
 األمر فقال: "إال أن تروا كفرا بواحا". 

 فة عقب قتل عثمان في أوائل ذي الحجة"وكانت بیعة علي بالخال :یقول ابن حجرو 
حضر وكتب ببیعته إلى اآلفاق فأذعنوا  هـ] فبایعه المهاجرون واألنصار وكل من35[

 كلهم إال معاویة في أهل الشام فكان بینهم بعد ما كان".  

 أمیر المؤمنین ،وحیث إنه قد ثبت أن علیا رضي اهللا عنه هو اإلمام الخلیفة الرابع
وعید  فهو داخل تحت ما سبق من ،ونازعه حكمه ته،خرج على طاع كل منهل فإذن، 

  ؟!في هذه األحادیث المنسوبة إلى رسول اهللا

  هل وصل خبر هذه األحادیث إلى علماء  الجرح والتعدیل؟!و 

ن خلیفة المسلمین علي بن أبي طالب كان قد أظهر الكفر البواح الذي یستوجب أأم 
 كما تنص هذه األحادیث؟! ،معه الخروج علیه ومنازعته حكمه

كمعاویة ومن تبعه من أهل الشام، لم یصلهم حدیث  ،ن الذین خرجوا على بیعتهأ أم
 رسول اهللا المتعلق بوجوب بیعة الخلیفة والصبر علیه إن كرهوا منه شیئا؟!

  !كیف تحل هذه اإلشكالیة عند علماء الجرح والتعدیل؟

، لقطع الطریق من "عدالة الصحابةـ "ب هذه اإلشكالیة القول وهل یكفي للخروج من
مهما انطبقت علیه  هم،أو المساس بأحد من الصحابة، عدم االقتراب من دائرةو أوله، 

شروط علماء الجرح والتعدیل، وذلك خشیة انهیار األصول والقواعد التي قام علیها علم 
 الحدیث؟! 

النبي یخاطب فیه  حدیث البخاري [كتاب الفتن]لعلماء الجرح والتعدیل،  هل وصل
أصحابه: "أنا فرطكم على الحوض لُیرفعن إليَّ رجال منكم حتى إذا أهویت ألناولهم 

 ل: ال تدري ما أحدثوا بعدك". اختلجوا دوني فأقول: أي رب أصحابي فیقو 

ألیست هذه الروایة من الروایات التي وضعت بعد وفاة رسول اهللا، وكان على علماء 
هوا إلى ذلك، حتى ال یفتحوا باب التشكیك في عدالة من عدلهم الجرح والتعدیل أن ینتب

 اهللا تعالى من صحابة رسول اهللا؟! 
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 شرعیة موقف عليّ إلثبات بوضعها،  رواة الشیعةتهم التي یُ  ،الروایةوما موقف هذه 
"ستقاتله وأنت  للزبیر:، وهي قول النبي المؤمنین عائشةألم في محاربته  بن أبي طالبا

  !!له ظالم"

لعدم قبوله تحذیر الرسول له من قتال  ،وخالف سنته ،هل عصى الزبیر رسول اهللاف
 ، في موقعة "الجمل"؟!عليّ 

"ویح عمار تقتله الفئة الباغیة" في موضعین من روایة أخرى تقول:  تلقد وردو 
صحیح البخاري: كتاب الصالة مع إضافة إلى ما سبق "یدعوهم إلى الجنة ویدعونه 

 كتاب الجهاد "یدعوهم إلى اهللا ویدعونه إلى النار".النار"، و  إلى

بأن المعسكر الذي  الرسول بیانا من ،إلى رسول اهللا ةالمنسوب ،روایةال هعتبر هذتأفال 
لقیامه بدعوتهم إلى النار؟! وهل وذلك یحارب معسكر عمار مرتكب كبیرة من الكبائر 

  ؟!ء الجرح والتعدیل، عند علمامنهم عدالة الرواة تقدح في هذه الكبیرة ال

قالوا: "لم یأمر اهللا بقتال البغاة ابتداء، بل إذا وقع قتال بین طائفتین من المؤمنین فقد 
 أمر اهللا باإلصالح بینهما، فإن بغت إحداهما على األخرى قوتلت"!!

ألم تكن فتنة مقتل عثمان بین طائفتین؟! فلماذا بعد أن فشلت جهود  والسؤال:
 جیش معاویة، الفئة الباغیة؟!جیش عثمان، و اإلصالح لم یقاتل 

ٕان الذین یستدلون على إمكان تقاتل المسلمین، مع ثبات صفة اإلیمان للمتقاتلین و 
  بقوله تعالى:

نَـُهَما فَِإْن بـََغْت ِإْحَداُمهَا َعَلى اُألْخَرى  َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمْن اْلُمْؤِمِنَني اقْـَتتَـُلوا فََأْصِلُحوا بـَيـْ
نَـُهَما بِاْلَعْدِل َوأَْقِسطُوا فـََقاتِ  ُلوا الَِّيت تـَْبِغي َحىتَّ َتِفيَء ِإَىل أَْمِر اللَِّه فَِإْن فَاَءْت فََأْصِلُحوا بـَيـْ

 احلجرات ]9[ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمْقِسِطَني 

وٕانما في  الناس،إیمان  إسالم أوقضیتنا لیست في البحث عن  إن أقول لهم:هؤالء 
وصف اهللا تعالى ف. المختلفة المتناقضة الجرح والتعدیلعلماء  مذاهبل دراسة وتحلی

حقیقة ما في ذلك هو  یعني أن في اآلیة السابقة ال ،للطائفتین المتقاتلتین بصفة اإلیمان
أعلنوه من إسالم ما و  ،من إیمانبعضهم قد یكون وصفا لما أظهره ف، جمیعا قلوبهم

 تعالى:ول اهللا قتدبر  .بألسنتهم
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ْن أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َجاءَُكْم اْلُمْؤِمَناُت ُمَهاِجرَاٍت فَاْمَتِحُنوُهنَّ اللَُّه َأْعَلُم بِِإميَاِ�ِنَّ فَإِ  يَا
َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت َفال تـَْرِجُعوُهنَّ ِإَىل اْلُكفَّاِر ال ُهنَّ ِحلٌّ َهلُْم َوال ُهْم حيَِلُّوَن َهلُنَّ 

ْم َما أَنَفُقوا َوال ُجَناَح َعَلْيُكْم َأْن تَنِكُحوُهنَّ ِإَذا آتـَْيُتُموُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َوال ُمتِْسُكوا َوآتُوهُ 
َنُكْم وَ  اللَُّه ِبِعَصِم اْلَكَواِفِر َواْسأَلُوا َما أَنَفْقُتْم َوْلَيْسأَلُوا َما أَنَفُقوا َذِلُكْم ُحْكُم اللَِّه َحيُْكُم بـَيـْ

 املمتحنة ]10[يٌم َعِليٌم َحكِ 

"تدبر قوله تعالى:   ثم قوله بعدها: "َفِإْن َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت". ،"اللَُّه َأْعَلُم ِبِإیَماِنِهنَّ

وكذلك عندما ادعى األعراب اإلیمان وأعلنوا ذلك بألسنتهم وخالطوا المسلمین على  
رآن الحكیم یكشف حقیقة دون أن یكتشف أحد منهم ما في قلوبهم، نزل الق ،هذا األساس

ال حقیقة له في  ،ویبین أن هذا اإلیمان الذي نطقوا به وتظاهروا بصفته وأحواله ،أمرهم
 قلوبهم.  قلوبهم، فلم یدخل أصال في

 :في سورة الحجرات یقول اهللا تعالى

َيْدُخْل اِإلميَاُن ِيف قـُُلوِبُكْم َوِإْن  قَاَلْت اَألْعرَاُب آَمنَّا ُقْل ملَْ تـُْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقولُوا َأْسَلْمَنا َوَلمَّا
  ]14[ ُتِطيُعوا اللََّه َوَرُسوَلُه ال يَِلْتُكْم ِمْن َأْعَماِلُكْم َشْيئاً ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيمٌ 

وتعاملت مع رسول اهللا  ،وهؤالء المنافقون من األعراب منهم طائفة أظهرت اإلیمان
الذین ذكرهم  ،ن أن یكشف اهللا لرسوله أمر أفرادهاوتعامل معها على هذا األساس، دو 

 في سورة التوبة حیث قال تعالى:

َوِممَّْن َحْوَلُكْم ِمْن اَألْعرَاِب ُمَناِفُقوَن َوِمْن َأْهِل اْلَمِديَنِة َمَرُدوا َعَلى النـَِّفاِق ال تـَْعَلُمُهْم 
بـُُهْم َمرَّتـَْنيِ ُمثَّ يـَُردُّ   التوبة ]101[وَن ِإَىل َعَذاٍب َعِظيٍم َحنُْن نـَْعَلُمُهْم َسنـَُعذِّ

 تعالى:ل اقف ،صفة اإلیمانبأهل المدینة  تعالى وصف اهللاولقد 

اَر َواِإلميَاَن ِمْن قـَْبِلِهْم حيُِبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهْم َوال جيَُِدوَن ِيف ُصُدورِهِ  ْم َوالَِّذيَن تـَبَـوَُّءوا الدَّ
ثُِروَن َعَلى أَنـُْفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه َحاَجًة ِممَّا أُوتُوا َويـُؤْ 

 احلشر ]9[َفأُْولَِئَك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن 
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 قلوبهماإلیمان سكن ، الذین هم أهل المدینة ..،"تََبوَُّءوا الدَّاَر َواِإلیَمانَ "فهؤالء الذین 
  !!من مردوا على النفاقمنهم ألن  ،رسبیل الحص جاء وصفهم هنا لیس علىقد و 

أما القول بأن قتال المسلمین وسفك دماء بعضهم بعضا كان عن اجتهاد 
هنا  ولالق االمجتهد في الرأي له أجران إن أصاب وأجر إن أخطأ، فال مكان لهذ وأن

ال  ما القائم على روایة مذهبیة هو ،قولال االمراد في هذ "الخطأ"على اإلطالق، ذلك أن 
، فأي اجتهاد هذا الذي تكون ثمرته سفك دماء آالف المسلمین عمدا ..إرادة لإلنسان فیه

  مع سبق اإلصرار والترصد؟!

قد وضعت خصیصا لحل هذه  قولال اوما أدرانا لعل هذه الروایة التي قام علیها هذ
  !؟اإلشكالیة وما یجب أن یترتب على هذه الفتن الكبرى من أحكام شرعیة

إشراقة  مأجورا وكل منهما كان حریصا على قتل اآلخر معالفریقین أحد فكیف یكون 
تجهیزات  شمس كل یوم من أیام المعركة، فضال عما كان یعده كل فریق لآلخر من

 ؟! تحقیق النصرله وأسلحة تكفل 

لها منذ أن خلقت، ال یحل  امالزم اقتلها إال بالحق، تحریمالتي حرم اهللا  ،لنفسإن ا
 .به تلك الحرمةتعالى إال بنص إلهي یحل اهللا  ،المجتمع إعدامها منعلى اإلطالق 

 :قول اهللا تعالى فتدبر

طَاناً َوال تـَْقتـُُلوا النـَّْفَس الَِّيت َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاحلَْقِّ َوَمْن قُِتَل َمْظُلومًا فـََقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِِّه ُسلْ 
 اإلسراء ]33[اَن َمنُصوراً َفال ُيْسِرْف ِيف اْلَقْتِل ِإنَُّه كَ 

 ؟!استحالة أن یقتل مؤمن مؤمنا إال خطأ آیة أخرى على لماذا نص اهللا في ثم

ِديٌَة َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأْن يـَْقُتَل ُمْؤِمناً ِإالَّ َخطًَأ َوَمْن قـََتَل ُمْؤِمناً َخطًَأ فـََتْحرِيُر َرقـََبٍة ُمْؤِمَنٍة وَ 
ُقوا فَِإْن َكاَن ِمْن قـَْوٍم َعُدوٍّ َلُكْم َوُهَو ُمْؤِمٌن فـََتْحرِيُر رَقـََبٍة  ُمَسلََّمٌة ِإَىل َأْهِلهِ  ِإالَّ َأْن َيصَّدَّ

نَـُهْم ِميثَاٌق َفِديٌَة ُمَسلََّمٌة ِإَىل َأْهِلِه َوَحتْرِيُر رَقـََبةٍ  َنُكْم َوبـَيـْ ُمْؤِمَنٍة  ُمْؤِمَنٍة َوِإْن َكاَن ِمْن قـَْوٍم بـَيـْ
َوَمْن  ]92[ْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْنيِ تـَْوبًَة ِمْن اللَِّه وََكاَن اللَُّه َعِليمًا َحِكيمًا َفَمْن ملَْ جيَِ 

اباً يـَْقُتْل ُمْؤِمنًا ُمتَـَعمِّدًا َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلدًا ِفيَها َوَغِضَب اللَُّه َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ َلُه َعذَ 
 ساءالن ]93[َعِظيماً 
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ووعد القاتل جهنم خالدا فیها  ،قتل المؤمن عمدا حذر من وٕاذا كان اهللا تعالى قد 
في معارك حربیة  ،كل فریق حریصا على قتل اآلخرقد كان و  ،فأین كانت هذه اآلیة

 ؟! المسلمینآالف  سفكت فیها دماء ،دامت أیاما

فریقین إلى ال ،المتفق على صحته عند البخاري ومسلم وهل لم یصل الحدیث
  :، وهواالمستحلین دماء بعضهم

 بإحدى ثالث: یحل دم امرئ مسلم یشهد أن ال إله إال اهللا وأني رسول اهللا إال "ال
 فیكون رادعا ،والتارك لدینه المفارق للجماعة" ،والنفس بالنفس ،الثیب الزاني

 ةارقبمفلآلخر  بعضهما یعني اتهام كلٍّ استحالل دماء ما حدث من أن  ..،ومبینا ،لهما
 ! المسلمین؟ جماعة

وٕاقامة الدلیل المثبت  ،وحتى ال تكون فتنة وفوضى دمویة، أال یعتبر تعیین القاتل
 التي تملك وسائل ضبط األمن في البالد؟! ،من مسئولیة السلطة الحاكمة ،لجریمته

 ؟"الفتن الكبرى"أحداث  إذا أردنا تطبیق هذه البدهیات على لاإلشكا احل هذیفكیف 

خلیفة المسلمین علي بن أبي  ید في "الجمل"موقعة  لسلطة الحاكمة كانت فيإن ا
  !استحلت دماء المسلمین في هذه المعارك؟ ،طالب، فعلى أي أساس شرعي

الذي استحلت به دماء  "الحق"فمع من كان هذا  "،إال بالحق"وٕاذا كان القتل ال یكون 
  !؟هذه الفتن الكبرىفي  ،ف المسلمینآال

أحد الفریقین هو الذي بغى على اآلخر، وقد أباح القرآن قتال هذا الفریق  وٕاذا كان
"فقاتلوا التي تبغي"، إذن فما حكم هؤالء البغاة، بمیزان الجرح والتعدیل، هل تقبل 

 :"صحیح مسلم"شرحه على  النووي في، خاصة إذا تدبرنا قول مرویاتهم

كان محقًا  ،رضي اهللا عنه ،قال العلماء هذا الحدیث حجة ظاهرة في أن علیاً "
 إلى أن قال: ..،.فال إثم علیهم ،لكنهم مجتهدون "بغاة"والطائفة األخرى  ،مصیباً 

  ، صلى اهللا علیه وسلم، من أوجه منها:وفیه معجزة ظاهرة لرسول اهللا"

وأن الصحابة یتقاتلون وأنهم  ،وأنهم بغاة ،وأنه یقتله مسلمون ،قتیالً  أن عمارًا یموت
صلى اهللا وسلم على  ،وكل هذا قد وقع مثل فلق الصبح ،وغیرها ،باغیة ،تینیكونون فرق

 "!!إن هو إال وحي یوحى ،الذي ال ینطق عن الهوى ،رسوله
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. یقول ابن منظور، في لسان العرب: هعلى حقوق غیر الباغي  یعني تعدي "البغيإن "
  ."ادوهو الظلم والفس ،الحق واستطال أي عدل عن ،بغى الرجل علینا بغیا"

 .طاعة اإلمام هي الظالمة الخارجة عن "،الباغیة طائفةال"و

بقائه على مع [ في عدالة الراوي عند علماء الجرح والتعدیل "البغي"أال تقدح صفة 
وخروج على طاعة  ،خالفةخاصة إذا كان األمر یتعلق بنزاع على ال ]إسالمه وٕایمانه

 ؟المسلمینمن الف عشرات اآلماء معارك سفكت فیها دى ذلك من ما ترتب علخلیفة ال

أتباع الفرق التخاصم المذهبي بین ، یصر علماء السلف على تدعیم جذور ومع ذلك
 ":البدایة والنهایة"في ، !! فیقول ابن كثیرهذه الروایةاإلسالمیة المختلفة، بسبب 

ة كما یحاوله جهلة الفرقة الضال ،تكفیرهم "بغاة"وال یلزم من تسمیة أصحاب معاویة "
فإنهم كانوا مجتهدین فیما  ،في نفس األمر "بغاة"ألنهم وٕان كانوا  ،من الشیعة وغیرهم
بل المصیب له أجران والمخطئ له أجر  ،ولیس كل مجتهد مصیباً  ،تعاطوه من القتال

فقد  "ال أنالها اهللا شفاعتي یوم القیامة ،تقتلك الفئة الباغیة"ومن زاد في هذا الحدیث بعد 
إذا لم تنقل من طریق تقبل واهللا  فإنه لم یقلها ،الزیادة على رسول اهللافترى في هذه 

 ".أعلم

هذه أما الذي ینفیه فهو  ،"تقتلك الفئة الباغیة" :إذن فابن كثیر یثبت قول الراوي
وشیخ اإلسالم ابن تیمیة یثبت أیضا صحة  "!!ال أنالها اهللا شفاعتي یوم القیامة"الزیادة: 

تقتله الفئة "ولیس في كون عمار " "، فیقول في الفتاوي:لفئة الباغیةتقتلك ا" :قول الراوي
 ...َوإِْن َطاِئَفتَاِن ِمْن اْلُمْؤِمِنیَن اْقَتَتُلوا فإنه قد قال اهللا تعالى: ،ما ینافي ما ذكرناه "الباغیة

 وذكر اآلیة، ثم قال:

الفئة الباغیة  فقد جعلهم مع وجود االقتتال والبغي مؤمنین إخوة، بل مع أمره بقتال"
ولیس كل ما كان بغیًا وظلمًا أو عدوانًا یخرج عموم الناس عن اإلیمان  ،جعلهم مؤمنین

 !". فكیف یخرج ذلك من كان من خیر القرون؟ ،وال یوجب لعنتهم

ساعة لكن یلم وهناك من یقول: إن االقتتال بین المسلمین في أحداث "الفتن الكبرى" 
 مع سبق اإلصرار والترصدو أیاما،  وٕانما استمرارضة، حتى نعتبره حادثة عیوم، لأو 

 هل یستویان؟!  ف ..،وراح ضحیته آالف المسلمین
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 بین ُكتّاب الوحي الفتنة

تعاون مطالبة معاویة بدم عثمان مجرد خدعة مكشوفة،  أنالشیعیة المصادر تؤكد 
أن  بن أبي طالب. الحقیقة إثارة الناس ضد عليبهدف العاص  عمرو بنمعه فیها 

أثناء  اعندما استنصرهمولم ینصراه عثمان كانا أول من خذل معاویة وعمرو بن العاص 
 حصار. ال

خاصة  ا،مقدس ادینی اواجبكان على أن الثأر لعثمان  تأكدمصادر السنیة فقد أما ال
  ضم عناصر عدیدة شاركت في قتل عثمان.وأن جیش علي كان ی

أ الشورى في اإلسالم وجعل مطالبته وذكرت بعض المصادر أن معاویة استغل مبد
دعا أهل الشام فإلى الشورى، عقب انتهاء معركة الجمل، بدم عثمان عن طریق الدعوة 

  فبایعوه على ذلك. ،إلى القتال على الشورى، والطلب بدم عثمان

االعتراف مع السیدة عائشة وأنصارها بهدف رفض معاویة یعني تحالف  اهذفهل 
 بشرعیة خالفة علي؟!

وأشارت إلى  ،تحدثت المصادر عن تعبئة علي ومعاویة لقواتهما استعدادا للمواجهة
 الدعم الذي حظي به كل طرف من أطراف الصراع. 

أما الشام فأیدت قبائله وقیاداته ورجاالته معاویة في صراعه مع علي معلنة دعمها 
 المطلق له في مطالبته بالثأر لدم عثمان. 

ندرة أو معاویة من المهاجرین واألنصار،  جیشلو خمصادر الشیعة  تأكدكما 
إلبراز عدم تأیید الصحابة لمعاویة وذلك  ،فهم لم یتجاوزوا أصابع الید ،عددهم

 الخلیفة الشرعي للمسلمین. ،وتأییدهم لعلي ،معارضتهم الشدیدة لهو 

ّي مشاركة الصحابة لمعاویة في صراعه ضد علواختلفت المصادر السنیة في بیان 
بعاد الصحابة عن دائرة وفریق یرى أن ذلك كان إل ،يّ علل ادعمیرى أن ذلك كان  ففریق

 !!المشاركة في الفتنة

انضمام أربعة آالف من "القراء" إلى معاویة بقیادة عبید اهللا وأكدت المصادر السنیة 
ما بین سبعین ومئة قیل و ، قواته ثالثین ألف مقاتلالذي بلغت  بن عمر بن الخطابا

 !!إبراز الدعم الذي القاه معاویةربما لعدم  ذكر عددهاالمصادر الشیعیة فلم ت أما .ألف
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 ]هـ36[التقى الطرفان في سهل صفین قرب الرقة، في شهر ذي الحجة من سنة لقد 
في تعبئة واستعداد یظهران حرص كل منهما على حسم األمور لصالحه بسرعة. وفي 

وأطلق على  وصف بأنه الیوم األطولصفر أصبح القتال شامال، و  ]12[یوم الخمیس 
ومع اشتداد المواجهة وكثرة القتلى بین القبائل خشیت العرب على  لیله اسم الهریر.

وأرسل !! نفسها من الفناء والهالك، وقال علي: "وددت أني مت قبل هذا بعشرین سنة"
 إلى معاویة یسأله أال یغرق وأال یسفك دماء المسلمین. 

الشامي المصاحف، فتوقف القتال بعد أن خلف وراءه  الجیش وفي هذه األجواء رفع
[خمسة وعشرین ألف ] قتیل من أهل العراق و[خمسة بعض المصادر استنادا إلى 

أن عدد القتلى تجاوز مصادر أخرى  تفي حین أكد  ،وأربعین ألف] قتیل من أهل الشام
 مئة ألف] من الطرفین. [

بن ااقي على الجبهة الشامیة دفع عمرو الضغط العسكري العر  أنوتذكر المصادر 
العاص إلى اقتراح فكرة رفع المصاحف بهدف إیقاف القتال، والرجوع إلى حكم اهللا والقت 

 هذه الفكرة تأییدا وتشجیعا من معاویة وقیادات أهل الشام.

العاص ممثال  عمرو بن ]وقیل أهل الشام[ اختیار معاویةالمصادر الشیعیة  توأكد
أهل  أن إلىالمصادر السنیة  تفي حین أشار . ضات ومؤتمر التحكیمعنهم في مفاو 

عبادة بن الصامت وشداد بن أوس  :الشام اختاروا في البدایة رجلین من األنصار هما
فاختار بعدهما عمرو  ؟ثابت فقیل لمعاویة: أجعلت أنصاریین واهللا لیحكمان علیك ابن

جر والخائن وداهیة العرب بینما وصفه الذي وصفه أهل العراق بالقوي والفا ،بن العاصا
 أهل الشام بالمحنك والداهیة. 

كتب الطرفان بینهما كتاب التحكیم یوم األربعاء وقیل الجمعة، لثالث عشرة خلت من 
صفر سنة سبع وثالثین للهجرة، وكتبه عبد اهللا بن أبي رافع كاتب علي وعمیر بن عباد 

  الكناني، كاتب معاویة.

الصورة السلبیة لمعاویة وقواته، فلم تتورع عن سفك المصادر ولكن أظهرت بعض 
 ...دماء األبریاء من قوات علي وأنصاره، وسلب أموالهم، وتدمیر بیوتهم وممتلكاتهم

الشدید على عدم إیذاء الناس والحفاظ على أرواحهم  إلى حرص عليّ  تحین أشار  في
في دعم غارات  "العثمانیة" قامت بهالدور الكبیر الذي على  تأكدكما وممتلكاتهم. 

 . بن أبي طالب معاویة ومعارضة تحركات عليّ 
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خرج ابن  ]هـ40[رمضان  17إلى ظروف مقتل علي، ففي لیلة مصادر وأشارت ال
بن ابجرة ووردان  ملجم ومعه خارجیان قدمتهما له قطام لیساعداه، وهما: شبیب بن

ها علي أثناء توجهه لصالة الصبح المجالد، وجلسوا أمام السدة التي اعتاد أن یخرج من
 "الحكم هللا یا علي ال لك".  یقول: فوثب علیه ابن ملجم وضربه بالسیف على رأسه وهو

لعشر وقیل إلحدى عشرة أو  ،یوم الجمعة ویوم السبت وتوفي لیلة األحد مكث عليّ 
وغسله الحسن والحسین وعبد اهللا بن جعفر وصلى  ]هـ40[لثالث عشرة من رمضان عام 

ي مّ وعُ  ،وقیل الكناسة وقیل السدة ،ودفن بالكوفة في منطقة تدعى بالغري ،علیه الحسن
  عرف.فلم یُ  ..،قبره مخافة أن تنبشه الخوارج

 " نضع هذه المسائل موضع الدراسة والتحلیل والمناقشة:صفینوأمام فتنة "معركة 

منسوبة حادیث الاألهذا الجو المشحون بالمواقف العدائیة، والقبلیة..، ظهرت  في ـ1
 . معاویة علي في صراعه معموقف المؤیدة لإلى النبي، 

 ]هم أهل الجمل[و  تعهد الرسول لعلي بقتال الناكثینفذكرت المصادر الشیعیة 
التي تمنح ]، وذكرت األحادیث هم أهل النهروان[و والمارقین ] هم أهل الشام[و والقاسطین 

أن معاداة و القاسطین والباغین،  منفي مواجهة أعدائه  اعلیا غطاء شرعیا حقیق
 .مسلمین كافةعلى الشرعي المسلمین لمعاویة واجب 

غدیر خم" "حدیث  وذكروالعلي، المطلق دعم الرسول وأظهرت المصادر الشیعیة 
"تقتل عمارا الفئة  :ٕاقرار الرسول لعمار بن یاسر بأن الفئة الباغیة ستقتلهوأدلة صحته، و 

في الوقت الذي صریحة لسنة النبي..، ة فَ مخالَ ة علّي نصر  ي فيمعتبرین التوان، الباغیة"
أن الفئة التي ستجلب عمارا للقتال هي كان یرى معاویة ن أذكرت فیه مصادر أخرى 

 !!وهي الفئة الباغیة الفئة التي ستقتله

باستثناء  ،أحادیث تدعم علیا في صراعه مع معاویةولم تذكر المصادر السنیة 
كل طرف من أطراف وأن  ،لیة الفئة الباغیة عن قتل عمار بن یاسرحدیث یتعلق بمسؤو 

 أهدافه الخاصة. "الفئة الباغیة" حسب فسر حدیث كان یالصراع 

المدعم لموقف علي في صراعه مع خصومه  ،"غدیر خمإذا ذهبنا إلى حدیث " ـ2
لم  ،، نجد أن "الطبري"، وهو المؤرخ الرئیس لفرقة أهل السنة..وموقف الشیعة عموما

 !!في تاریخه أثناء استعراضه ألحداث الصراع بین علي ومعاویةیذكره 
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ردا على  ،"فضائل علي بن أبي طالب" ،في كتابه "غدیر خمالطبري حدیث " ذكرلقد 
تكذیب بعض الشیوخ في بغداد للحدیث وقولهم: إن علي بن أبي طالب كان بالیمن في 

في فضائل علي تكلم  ،ذلكالطبري بلغ  فعندما .الوقت الذي كان رسول اهللا بغدیر خم
  اس الجتماع ذلك.فكبر النّ  "،غدیر خمحدیث "وذكر طرق  ،بن أبي طالب

 وٕالیك نص حدیث "غدیر خم": عن البراء بن عازب قال: 

في سفر فنزلنا بغدیر خم، فنودي فینا:  صلى اهللا علیه وسلم،"كنا مع رسول اهللا 
 شجرتین، فصلى الظهر، وأخذ بید علي فقال:وكسح لرسول اهللا تحت  ،الصالة جامعة

 ! فأخذ بید علي فقال:ى!أنفسهم؟ قالوا: بل ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنین من"

"من كنت مواله فعلي مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه، قال: فلقیه عمر فقال 
 طالب أصبحت وأمسیت ولي كل مؤمن ومؤمنة". له هنیئا یا ابن أبي

وناقش  ،األلباني في السلسلة الصحیحةوصححه  ا الحدیث مختلف في صحته،وهذ
 من قال بضعفه.

قائال: لجمعه طرق هذا الحدیث  ]هـ 310[تلطبري على ا ]هـ748ت[ الذهبيقد أثنى و 
  وجزمت بوقوع ذلك". ،في أربعة أجزاء رأیت شطره فبهرني سعة روایاته "خم""جمع طرق 

وهو كتاب في علم الجرح في "لسان المیزان"، ] هـ852حجر [تذكر ابن وقد 
، المؤرخ والمفسر محمد بن جریر بن یزید الطبريوالتعدیل، ذكر الخالف حول اتهام 

، وهناك احتمال أن یكون المتهم حدیث "غدیر خم"بالتشیع لتصحیحه السني..، اتهامه 
 ، اإلمام الشیعي!!محمد بن جریر بن رستم أبو جعفر الطبري هو:

 المذهب أن نالحظ، في هذا السیاق، هذه اإلشكالیة: لقد توفى الطبري السني وعلینا
مع بدایة القرن الرابع الهجري، وتوفي ابن حجر مع منتصف القرن التاسع الهجري، وما 
زال هناك خلط بین أسماء أئمة الفرق المختلفة، وما زالت الحقیقة ال یعلمها إال اهللا 

 ئما، بعد ذكر أي خالف: "واهللا أعلم"!! تعالى..، لذلك نالحظ قولهم دا

إذن، فإذا كانت إشكاالت التراث الدیني تفهم بهذه الطریقة، فلماذا نجزم بصحة 
 األحادیث، التي نسبها الرواة إلى رسول اهللا، ونكفر من ینكرها..، وال نتوقف ونقول:

 ؟!"واهللا أعلم بصحتها"، فنخرج بذلك من دائرة التخاصم والتكفیر المذهبیة
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نالحظ أن الطبري، وهو شیخ المؤرخین، والمفسرین، یفصل بین إثبات صحة كما 
هذا  إن :قولهم فيالشیعة بع فلم یت، .."الحدیث"، كسنة نبویة، وبین العمل بما جاء به

!! لقد خلیفة من بعدهبن أبي طالب، على تعیین الرسول لعلي صریح نص الحدیث 
یرى فهو ، ..نبوي، وبین العمل بما جاء بهالحدیث البین قناعته بصحة الطبري فصل 

ثم عمر  ،بكر الصدیق أبو :هم ،أن أحق الناس بالخالفة بعد الرسول وأوالهم باإلمامة
  .ثم علي بن أبي طالب ،ثم عثمان بن عفان ،بن الخطابا

نص من نصوص "السنة للطبري، من  ،والسؤال: كیف نفهم هذا الموقف المحیر
 علماء الفرق والمذاهب المختلفة؟! أیضا والعمل بمقتضاه،  فهمهیتصارع على النبویة" 

الحتجاج به على لم یكن ذلك ل ،"خم"غدیر حدیث عندما صحح الطبري قیل: إن 
فضائله والرد على لبیان كان كما فعل الشیعة، وٕانما  ،صحة إثبات الخالفة لعلي

الرسول  طاء شرعي قدمهستخدم كدلیل وغیُ حتى ال في تاریخه . لذلك لم یذكره منتقدیه
 لعلي إلثبات عدالة مواقفه وتحركاته ضد أعدائه.

في نفس الوقت یرى أئمة الشیعة وعلماؤهم، أن هذا الحدیث نص صریح في إمامة 
 علّي وأحقیته بالخالفة من أبي بكر!!

ألم أقل إن تفرق المسلمین في الدین هو تفرق عقدي، ولیس سیاسیا، وضعت بذوره 
 ى فراش الموت؟! ورسول اهللا عل

أو عمرو بن العاص، كتابة "أمیر  ،إلى رفض معاویةالمصادر السنیة  تأشار  ـ3
 لعدم اعترافهم بذلك.  ،المؤمنین" بجانب اسم علي في وثیقة التحكیم

دور األشعث بن قیس في دفع علي إلى محو لقبه  تفأبرز المصادر الشیعیة أما 
 قیس.  الذي أثار غضب األشتر واألحنف بن األمرُ 

الطوعیة على االقتراح بمحو لقب أمیر المؤمنین بعد  موافقة عليّ وأكدت المصادر 
وبعد أن تذكر حادثة مماثلة واجهها الرسول یوم الحدیبیة  ،أن استشار زعماء بني هاشم

ودعوه لكتابة اسمه واسم أبیه في وثیقة  ،"رسول اهللا"  حینما اعترض الكفار على تسمیة
 عبد اهللا قائال: لرسول ذلك بیده، وأمر علیا بكتابة: من محمد بناتفاقهما، فمحا ا

"وكذلك كتب األنبیاء، كما كتب  :اسمي واسم أبي ال یذهبان بنبوتي" وأضاف علي "إن
 یذهبان بإمرتي". رسول اهللا إلى اآلباء، وٕان اسمي واسم أبي ال
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على محو لقبه  ليّ إیجاد مبرر لموافقة عهو إبراز المصادر لهذه الروایة الهدف من و 
الخوارج هذا الموقف اعتبر . لقد وخاصة أن هذه الموافقة هوجمت فیما بعد من الخوارج

عن الخالفة التي بایعه عامة المسلمین علیها، ولذلك یحتمل أن تكون علي  منال تناز 
 فیما بعد.من المرویات التي وضعها الرواة هذه الروایة 

أتاح لمعاویة قد على تثبیت لقبه "أمیر المؤمنین"  عدم إصرار عليّ  دوالسؤال: أال یع
  وعدم االعتراف بها. ،وأعطاه غطاء شرعیا للخروج على خالفته ،طرح مصطلح الشورى

أدانتها جمیعا و  ]هـ40[استعرضت المصادر الظروف التي رافقت مقتل علي لقد  ـ4
على مؤسسة مشیرة في الوقت نفسه إلى نتائجها الوخیمة على المجتمع اإلسالمي و 

  علّي!! الخوارج مسؤولیة قتلبعض هذه المصادر  تالخالفة، وحمل

عمر الخلیفة  ورأوا في ،وكان الخوارج قد اعترفوا بصحة خالفة أبي بكر وعمر
 المثالي الذي یجب على المسلمین انتهاج سیاسته. 

كما اعترفوا بصحة خالفة عثمان خالل السنوات الست األولى من حكمه، أما بعد 
 وا منهءثم تبر ، ذلك فلم یعترفوا بإمامته وأنكروا أعماله واعترفوا بخالفة علي حتى التحكیم

اعتمادا  ،ودعوه إلى عدم تأكید أحقیته بالخالفة ،بعد ذلك واتهموه بالكفر وطالبوه بالتوبة
 على قرابته للرسول وسابقته في اإلسالم. 

أعدادا من المسلمین، رجاال ونساء  رأیهم، وقتلوا ىوأجاز الخوارج قتل كل مسلم ال یر 
عفوا عن أهل الذمة حفظا لذمة الرسول. وكان  في الوقت الذيبحجة مخالفتهم آلرائهم، 

 .]هـ38[علي قد توجه لقتالهم في النهروان في المحرم عام 

في قتاله مع  ادعم علیالتي ت ،نبيمنسوبة إلى الال ،األحادیثولقد ذكرت المصادر 
أمره بقتال المارقین وهم ، صلى اهللا علیه وسلم، ل علي إن الرسولالخوارج، منها قو 

 :وأبلغه، أصحاب النهر

ون القرآن ال یجاوز تراقیهم یمرقون من الدین كما یمرق السهم ءأن قوما یقر "
 . "الید الرمیة طوبى لمن قتلهم وقتلوه، عالمتهم فیهم رجل مخدج من

ون القرآن ءي الخوارج بأنهم یقر علوهناك من المصادر، كالطبري، من ذكر وصف 
أن ویمرقون من الدین كما یمرق السهم من الرمیة، دون أن یشیر إلى  ،وال یجاوز تراقیهم

 ؟!لحدیثصحة اعدم اطمئنانه لفهل كان ذلك ل ،..حدیث الرسولذلك 
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أحادیث للرسول، دعم بها علي موقفه في إلى ونالحظ أن المصادر الشیعیة لم تشر 
 !!لنهروانقتاله خوارج ا

والسؤال: أهكذا یكون التعامل مع نصوص "السنة النبویة"، التي یرى معظم علماء 
 الفرق والمذاهب المختلفة وجوب اتباعها؟!

تشبه معجزات األنبیاء، فهو یعرف  ،لعلي صفاتإلى بعض المصادر  تأشار  ـ5
 ئال له:قاتله منذ أن بایعه الناس بالخالفة، إذ رفض أخذ البیعة من ابن ملجم قا

ورفض القبض علیه قبیل طعنه بقلیل للتحقیق معه  ،بن هذه اللحیة من جبهته"خضّ "لتُ 
  الكوفة من أنه یعد سیفه لضربة عظیمة!! فیما یقوله في

 یتربص بهبأن هناك من  ،صراحة عدم خشیته من تحذیرات أصحابه له يّ وأعلن عل
  !!لیقتله ألن الموت قدر ال مفر منه

إلنكارها  ،أمته فيروایات أظهرت خیبة علي إلى در الشیعیة وقد أشارت المصا
ما دفعه للقول بأنه ینتظر  ،قدمه لها من علم وعمل مكانته وقدره، وجحودها كل ما

 :الموت بفارغ الصبر ومخاطبة أهل الكوفة: "سلوني قبل أن تفقدوني" كما خاطب لحیته
 "واها لك لتخضبن بدم". 

 ، إذ رأى الرسوليّ حیاة عل لیة للحظات األخیرة منصورة خیاهذه المصادر  توقدم
أمته فدعاه  قبل خروجه لصالته األخیرة، فشكا له ما یالقیه من صلى اهللا علیه وسلم،

 للدعوة علیهم، فقال:

شرا لهم مني". وفي الطریق إلى المسجد  "اللهم أبدلني بهم خیرا منهم وأبدلهم بي
 تتبعهن نوائح".  لحقته أوزات تعلقن بثوبه فقال: "صوائح

مواجهة الموت. وبعد أن ضربه ابن  ومع ذلك خرج ینشد أبیاتا عن الشجاعة في
 ملجم بسیفه صاح قائال: "فزت ورب الكعبة". 

وأكدت هذه المصادر أن الحادث قدر مقدر كتبه اهللا على عبیده، وال یمكن لهم 
ق مواجهة هذا القدر الحیلولة دون وقوعه. كما أشارت إلى رفض علي المطل مواجهته أو

بفعل ما أعطي  ،بالقبض على قاتله أو قتله، على الرغم من مقدرته على ذلك
فهو یعرف قاتله ویقابله ویقف معه ویعرف موعد طعن  ،إمكانیات فوق مقدرة البشر من

 القاتل له وتاریخ ذلك. 
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لتنفیذ قدره ویبدو أن المصادر أرادت التأكید على أن القاتل لیس إال أداة أرسلها اهللا 
ووسمتها بالجحود  ،وحكمه، في الوقت الذي أدانت فیه مواقف األمة اإلسالمیة من علي

 والنكران والخذالن. 

بأن  اولعل ذلك یعود إلى إیمانه ،هذه التفاصیل تتجاهلأما المصادر السنیة فقد 
وبسبب مخالفتها الواضحة  ،وعلى علي ،أجزاء كبیرة منها موضوعة على الرسول

إذن هناك اعتراف  اهیم اإلسالمیة التي تنفي إمكانیة اطالع البشر على الغیب.للمف
رسمي بوضع األحادیث، المنسوبة إلى النبي، في عصر الفتن الكبرى!! في الوقت الذي 

صحة هذه األحادیث، بل قد ترقى إلى المتواتر، أعلى درجات  همیرى فیه بعض
 الصحة!!

الى نصوص مصدر تشریعي، واجب االتباع هكذا والسؤال: هل یعقل أن یترك اهللا تع
صحیح والتضعیف، لیوظفها كل فریق حسب توجهه تفي أیدي علماء الجرح والتعدیل وال

 العقدي؟!  

ألم تكن فلسفة "القدر" هذه، هي الحاكمة على ظروف مقتل الخلیفة الثالث عثمان  
 فطر معه في الجنة؟!بن عفان؟! ألم یستسلم عثمان للموت ألن الرسول أمره بذلك لیا

سب إلیه حتى نُ  ،يّ خالفة علحتى بین المسلمین  العقیدة "القدریة"هذه تواصلت هل ف
وأین ستوجه إلیه الضربة القاتلة  ،من هو القاتل :قبل قتلهعلي علم ؟! فقد أنه كان قدریا

من  ولم یفعل شیئا تجاهه، وهذا كله لعلمه المسبق ..،بل ورأى القاتل قبلها ،وموعد قتله
  !!قدر اهللا الذي ال راد له النبي أن ما سیلقاه هو

أهكذا تعرض سیرة    !التدوین؟عصر أم هي افتراء من افتراءات  ،هل هذه حقیقة
الخلفاء الراشدین، واستسالمهم ألعدائهم، ووقوف األمة اإلسالمیة موقف المتفرج على 

 وقائع القتل؟!

"الجماعة" وهي في عصرها لى كیف لنا أن نتعرف الیوم على الخارجین ع ـ6
 ؟!"الجماعة" بعام، ولماذا سمي العام الذي سیطر فیه معاویة على األمصار! األول؟

والمصطلحات المذهبیة تأخذ مكانها في الظاهرة أو الخفیة، ولماذا بدأت التكتالت 
، كذلك الجبریة ،القدریة[الشیعة]،  الرافضة ]ل السنةأه[ الناصبةالعصر األموي مثل: 

 وكلها تستند إلى أحادیث منسوبة إلى النبي؟! ،..لطاعةشق عصا ا ،مصطلح اإلمامة
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وكیف نفسر أن معظم كتبة الوحي قد اشتركوا في هذه الفتن الكبرى باستثناء 
 الشیخین: أبي بكر الصدیق، وعمر بن الخطاب؟!

الوحي  أما كتابأسماء كتبة الوحي فقال: " ]البدایة والنهایةلقد ذكر ابن كثیر [في 
فمنهم الخلفاء األربعة  ،ورضي عنهم أجمعین ،وغیره بین یدیه صلوات اهللا وسالمه علیه

 .أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رضي اهللا عنهم

 بن جبلثم ذكر: أبان بن سعید بن العاص، وأبي بن كعب، وزید بن ثابت، ومعاذ  
یس بن شماس، وحنظلة بن الربیع وأرقم بن أبي األرقم واسمه عبد مناف، وثابت بن ق

بن ابن سعد ابن العاص، وخالد بن الولید، والزبیر بن العوام، وعبد اهللا  وخالد بن سعید
أبي سرح، وعامر بن فهیرة، وعبد اهللا بن أرقم، وعبد اهللا بن زید بن عبد ربه، والعالء 

رة بن شعبة بن الحضرمي، ومحمد بن مسلمة بن جریس، ومعاویة بن أبي سفیان والمغیا
 ".رضي اهللا عنهم

نقلة األحادیث من  هممعظملماذا لم یشمل میزان الجرح والتعدیل هؤالء، و والسؤال: 
حتى  ،آالف المرویات؟! ألیسوا هم القاعدة التي قامت علیها المنسوبة إلى رسول اهللا

 وصلت إلى عصر التدوین؟!

إلى عصر وصلت ى حت ،االنتشارمن هذه المرویات  منعتصد أحد لیاذا لم ولم
یجتهدوا بهذه الصورة المذهبیة المؤسفة، التي فرضت على علماء السلف أن  ،تدوینال

 أو ضعیف، وفق أصول مذهبه.  ،لتمییز ما یظن كل واحد منهم أنه صحیح

اإلمامة و لزوم الجماعة، وجوب و الخالفة، و ، الفتنلماذا یستبعد أن تكون أحادیث 
الفتن هذه  قد نسجت خیوطها في عصر، إلى آخره، ..قیدةقتل المخالف في العو  ،البیعةو 

 . الكبرى وما بعده

من واحدة"  "تفترق أمتي على ثالث وسبعین فرقة كلها في النار إال حدیث:أال یعتبر 
األمثلة الدالة على أن مسألة وضع أحادیث لخدمة أغراض معینة، كانت من المسائل 

الواحدة التي تنبأ رسول اهللا الفرقة هذه  ؟! فمن هيالمیسرة جدا، قبل عصر التدوین
  فرقة تدعي أنها هي الناجیة!!وكل  ،بنجاتها من النار

قد علم من ربه بأن ، علیه السالم ،إن رسول اهللا :رقة أن یقولواهل یرید أنصار الفُ 
  ؟!هذا قدر اهللا علیهموأن  ،بعضا اویكفر بعضه ،أمته ستفترق وتتصارع وتتقاتل
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  ؟!إلى یومنا هذالماذا ظلت مسألة التصحیح والتضعیف قائمة : و والسؤال المحیر

جاء السني المذهب، في الصحیح والضعیف، ثم  ،انظر مثال موسوعة الشیخ األلباني
..، والخالف السقاف بن علي شیخ حسنمن صحح ضعیفه، وضعف صحیحه، كال

 ت!!بینهما، وبین أتباعهما، مدّون في الكتب، ومنشور على شبكة اإلنترن

هو أحداث "الفتن الكبرى" لبعض في هذه النظرة الموجزة  ،إن الهدف مما سبق بیانه
المرویات و  األحداثهذه حملت إلینا المذهبیة التي االتصال الوقوف على طبیعة قنوات 

 مذهبهحسب المحدثون والمؤرخون كل  اهكیف تناولو النبي، المتعلقة بها، المنسوبة إلى 
  .والجرح والتعدیل ،في التصحیح والتضعیف

ول، الذین نقلوا أحداثا سبقتهم بقرن من األُ  ]األخباریین[إذا نظرنا إلى مرویات إننا 
الزمان، نجد عند التحقیق العلمي أنهم نقلوا هذه األحداث شفاهة عن رواة ال نملك لهم 

  .نقلهتم الیوم مدونات نرجع إلیها للتحقق من صحة ما 

وجدناه أیضا یبعد قرنا آخر عن عصر  ،ولاألُ  ]خینالمؤر [ٕاذا نظرنا إلى عصر و 
وٕانما  ،الفتن الكبرى بوجه عام هذهعلى وقوع  نو المؤرخلم یختلف لذلك  .األخباریین

 یة.مذهبرؤیته الكل حسب  ،اختلفوا في زوایا رؤیتهم لها

لألحادیث المنسوبة إلى رسول  وأ ،وٕاذا كانت هناك مدونات لهذه األحداث التاریخیة
 ...إذن، فأین هي ..وكان المسلمون یتبعونها ،، ُكتبت قبل القرن الثاني الهجري..اهللا

كافة علماء الجتمع علیها لكانت أصح ما كتب في "الحدیث النبوي"، و  ،لو وجدتألنها 
 !المذاهب المختلفة؟الفرق و 
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 خالصة الدراسة

باع رسول اهللا محمد في تفعیلها بین أت الشیطان[اآلبائیة] ونجح  فتنةلقد تواصلت 
وتحولت مسائل الخالف من دائرة الحوار العلمي ، ..فتفرقوا، وتخاصمواعلیه السالم، 

، إلى دائرة الصراع ..واستلهام عطائها القائم على الحجة والبرهان، وتفعیل "اآلیة القرآنیة"
 القائم على الظن والهوى!!  ،المذهبي

تدین اإلنسان والبرهان على صحة لقد حول الشیطان القضیة من إقامة الحجة 
كل مسلم تمسك مذهبیة، ی، إلى قضیة ..المنزل على رسوله لحقا هعلى اتباعو  ،الوراثي
  تل في سبیله!!اقیو بما وجد علیه آباءه، یدافع عنه، فیها 

في بیئات مذهبیة متعصبة إلى  ، عندما یولد األبناءاد حدة التعصب المذهبيدز وت
التي  ،فضائیةالمحلیة و القنوات الوٕاقامة ، الفقهیةهم على أصوله تربیتثم أئمة المذهب، 

األمر الذي یقف عقبة أمام إعادة اإلنسان النظر تعمل لیل نهار على تدعیم ذلك...، 
 د ضیق األفق وجمود الفكر.و سیو  ،دائرة التقلید األعمىفي تدینه الوراثي فتتسع 

المعاصرة العالمیة یوم أمام التحدیات إن اإلشكالیة التي یواجهها العالم اإلسالمي ال
في الذي قام  "التطرف الدیني"فقه ، وعلى ثقافة دینیة مغلوطةقامت على إشكالیة فكریة، 

 الواقع. على أرضقوم قبل أن یالقلوب، 

وتوظف ، بوسائلها وآلیاتها المختلفة، اإلسالمیة ستخدم منابر الدعوةتُ ما جدوى أن ف
 ةمخالف ،الدین"في التي قامت على فتنة "التفرق  ،التخاصمیة المذهبیةهذه الثقافة نشر ل
 ؟!، في سنته، علیه السالم، وتمسك به رسولهفي كتابه ذلك ما أمر اهللا تعالى بهب

إعادة قراءة نصوص "اآلیة القرآنیة"، وتفاعلها مع  ،الحتميو  ،لذلك كان من الضروري
أخذ منها العبر والعظات ونستلهم ، نتعلم منها الدرس، ونالسنن الكونیة قراءة صحیحة

  .المتجدد على مر العصور"اآلیة القرآنیة"  عطاءمنها 
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 هذا الكتاب

مع  هوفإذا  ،اإلبداع والتطور الفكريمزودا بإمكانات  ،حرااإلنسان یولد هل یعقل أن 
التقلید في دائرة ة الدینیة، یعیش حریالقد افیجد نفسه أسیر آبائه، ة طفولته، انتهاء فتر 

..، فإن أراد الخروج منها، اتهم بالردة ویستتاب "فإن تاب الظن والوهم األعمى، سجین
 ؟!وٕاال قتل"

خطر التقلید معرفة  إلىأتباع الفرق والمذاهب اإلسالمیة المختلفة،  ال سبیل أمامإنه 
األمة اإلسالمیة  وما مرت به، تخاصمیةمن ثقافة روائیة عن آبائهم ه و ورث وما األعمى،

نصوص "اآلیة بتدبر ، إال ..عصرها األول فيوهي  ،من أحداث وفتن وصراعات
من تحذیر من القرآنیة"، التي جعلها اهللا حجة على العالمین إلى یوم الدین، وما حملته 

"الفتن  عن أحداثول ن والمحدثون األُ ما دونه المؤرخو ودراسة التفرق في الدین، 
 الیوم. هممطابقة ذلك بواقعثم ، الكبرى"

الخطاب یطلب ممن وصل إلیهم  ثم ،ن الخطاب عندما تتناقله األلسن عبر ساعاتإ
قد تصل إلى حد تغییر مضمون  ،..عجیبةجاءت مدوناتهم تحمل مفارقات أن یدونوه، 

عبر عشرات  ،شفاهة األلسن تناقلتها نص الخطاب األصلي كلیة. فكیف بحال مرویات
كل فرقة أتباع  نفدوّ  ،السنین من الفتن والصراعات المذهبیة، إلى أن جاء عصر التدوین

  !    ؟وقتهاما سمحت به السلطة الحاكمة الدیني، و  ممذهبهحسب  ،ممدوناته

تعالى آیة وصف اهللا لذلك، ولبیان طبیعة وخصائص النص التشریعي اإللهي، 
فور "كتاب" في  تندوّ نصوصها ألن  ،"القرآن"و "،الكتابـ "بالخاتم، علیه السالم، رسوله 
، فتقوم حجیتها على الناس، بما حملته من برهان [في ذاتها] الدوامعلى  "تقرأـ "ل ،نزولها

 على صحة نسبتها إلى اهللا تعالى.
 

 حممد السعيد مشتهريد.                                      
                                                    www.feqhelquran.com 

 

 

197 
 


	لقد توفي رسول الله محمد، عليه السلام، تاركا وراءه "سنة الفتنة"، التي جعلها الله تعالى في هذا الوجود، ليعلم الصادقين في إيمانهم وتوحيدهم من الكاذبين.
	وإذا كانت الحقائق التاريخية قد شهدت بحدوث انقلاب وقع في صفوف المسلمين بعد وفاة رسول الله، فإن من واجبنا أن نحلل ونتدبر أسباب هذا الانقلاب وآثاره على وحدة الأمة وتقدمها، وتفعيلها لآية الله القرآنية في واقع الحياة.
	الفتنة بين أهل البيت

