
«لَِم تَُقوُلوَن َما ال تَفَْعُلوَن»
د/ محمد السعيد مشتهري

لــــقد ورث املســــلمون «اإلســــالم»، أقــــواال، ومــــواعــــظ، وكــــتبا، بــــمعزل عــــن «الــــعمل الــــصالــــح»، فتخــــلفوا 
وأصـــبحوا عـــالـــة عـــلى األمـــم املـــتقدمـــة (غـــير املســـلمة)، فـــلماذا كـــان هـــذا (التخـــلف) مـــصير (خـــير أمـــة 

أخرجت للناس)؟! 

إن دخــــول الــــجنة لــــن يــــكون بــــاألفــــكار والــــكتب والخــــطب، فــــكتاب اهلل يحــــمله املســــلمون جــــميعا، وهــــم 
يـعلمون أنـه «كـالم اهلل»، وآيـته الـدالـة عـلى صـدق «نـبوة» رسـولـهم محـمد، فـلماذا أصـبحوا فـي ذيـل 

التقدم الحضاري؟!

إن كـــتاب اهلل «آيـــة قـــرآنـــية»، نـــزلـــت لتخـــرج الـــناس مـــن الـــظلمات إلـــى الـــنور، فهـــل أخـــرج املســـلمون 
الــناس مــن الــظلمات إلــى الــنور، أم هــم الــذيــن خــرجــوا مــن الــنور إلــى الــظلمات، بــتفرقــهم وتــخاصــمهم 

وتقاتلهم؟!

«الـر ـ كِـــتَاٌب أَنـزَلْـنَاهُ إِلَـيَْك ـ لِتُخْـــِرَج الـنَّاَس مِـــْن الـظُُّلَماِت إِلَـى الـنُّوِر ـ بِــِإذِْن َربّـِِهْم - إِلَـى صِــــــــرَاِط الْـَعِزيـزِ 
اْلَحِميِد».

إن املســلم (املــؤمــن)، الــذي أقــام ديــنه عــلى نــصوص «اآليــة الــقرآنــية»، وفــاعــليتها فــي إخــراج الــناس 
مــــن الــــظلمات إلــــى الــــنور، يســــتحيل أن يــــنفصل «عــــمله الــــصالــــح» عــــن إيــــمانــــه، وال يــــنفصل إيــــمانــــه 
و«عـمله الـصالـح» عـن رؤيـة مسـتقبلية لـآلثـار املـترتـبة عـلى هـذا الـعمل، تـدبـر قـولـه تـعالـى: «َونَـْكتُُب مَــا 

َقدَُّموا َوآثَارَُهْم».

إن كـــلمة (َوآثَـــارَهُــــْم)، تـــعني أن اإلنـــسان مـــحاســـب لـــيس فـــقط عـــلى عـــمله، وإنـــما عـــلى آثـــاره (املـــمتدة 
املــفعول)، فــإذا كــان عــمال صــالــحا، فــيجب أن يــقوم عــلى «خــطة تــنمويــة شــامــلة»، وعــلى «مــتابــعة» 

تضمن عدم انحراف العمل عن صفة «الصالح»، وهو ما يُعرف اليوم بـ «التنمية املستدامة».

ولـكن املسـلمني، قـرونـا مـن الـزمـن، يـقولـون إنـهم يـؤمـنون بـاهلل، ويـعملون الـصالـحات، ويـقيمون أحـكام 
الشريعة، ويعلمون جيدا كل الحقائق السابقة ..، فأين إذن املشكلة؟!

لـقد كـانـت «الـفنت كـبرى»، هـي املـشكلة الـكبرى، والـعظمى، الـتي فـرقـت املسـلمني إلـى فـرق ومـذاهـب 
مــتخاصــمة مــتقاتــلة، وقــد حــذر اهلل (صــحابــة) رســول اهلل مــن االنــقالب عــلى األعــقاب بــعد وفــاة الــنبي، 

ومع ذلك حدث االنقالب، وُسفكت الدماء بغير حق، مع سبق اإلصرار والتعمد!!

فهــل رجــع (الــتابــعون)، أو (تــابــعو الــتابــعني) …، إلــى رشــدهــم، ونــبذوا الــتفرق والــتخاصــم والــتقاتــل؟! 
(ال)!! بـل أيّـدوا الـتفرق، ودعّــموه، واتخـذت كـل فـرقـة لـها مـصدرا ثـانـيا للتشـريـع، حـمل تـراثـها الـديـني، 
مـن (أحـاديـث) مـنسوبـة إلـى الـنبي، وتـأويـالت آليـات الـذكـر الـحكيم، وفـتاوى ..، وكـل ذلـك إلثـبات أنـها 

هي الفرقة الناجية!!

لــم يــتعلم املســلمون، أتــباع الــفرق واملــذاهــب املــختلفة، الــدرس، ولــم يــأخــذوا الــعبر مــن أحــدث «الــفنت 



الــكبرى» الــتي مــزقــت أمــتهم، وفــرقــت ديــنهم، فــظلت ســنن الــتغيير (الســلبي) تــعمل فــيهم، إلــى يــومــنا 
هـذا، ال يـرونـها وهـي شـاخـصة أمـام أعينهم!! لـقد هجـروا «اآليـة الـقرآنـية»، املـمتدة املـفعول إلـى يـوم 

الدين، فذهبتهم خيريتهم!! 

لـقد أصـبح «اإلسـالم»، أن يـحافـظ املسـلمون عـلى أداء الـصلوات (وهـم سـاهـون)، وأداء الـزكـاة (وهـم 
الهـون)، وحـج الـبيت (وهـم مـغيّبون)، والـصالة عـلى الـنبي (وال عـالقـة لـهم بـالـنبوة)، ثـم مـا عـليهم بـعد 
ذلـــك إال االنـــتظار، حـــتى يـــحضر (املهـــدي)، ويـــقيم لـــهم (ديـــن اهلل) فـــي قـــلوبـــهم، وعـــلى أرضـــهم، نـــيابـــة 

عنهم!!

لــم يــتعلم املســلمون، أتــباع الــفرق واملــذاهــب املــختلفة، الــدرس، وأعــطوا ظــهورهــم لتحــذيــر اهلل لــهم مــن 
الوقوع في «الشرك»، إن هم أصروا على تفرقهم في الدين!!

إن الـتفرق فـي الـديـن شـرك بـاهلل تـعالـى فهـل يـعلم أتـباع الـفرق واملـذاهـب املـختلفة ذلـك؟! فـلنتدبـر قـولـه 
تعالى في سورة النور:

الَِحاِت - َوَعَد اهللَُّ الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُْكْم َوَعِمُلوا الصَّ

- َليَْستَْخلِفَنَُّهم ِفي األَرِْض َكَما اْستَْخَلَف الَِّذيَن ِمْن َقبْلِِهْم 

َ َلُهْم ِدينَُهْم الَِّذي ارْتََضى َلُهْم  ننَّ - َوَليَُمكِّ
- َوَليُبَدَِّلنَُّهْم ِمْن بَْعِد َخْوِفِهْم أَْمناً

ثم تدبر جيدا، الشرط الذي اشترطه اهلل تعالى للوفاء بهذا الوعد:

- يَْعبُُدونَِني ال يُْشرُِكوَن ِبي َشيْئاً 

ثم تدبر جيدا ماذا قال اهلل بعدها:

- َوَمْن َكفََر بَْعَد ذَلَِك فَأُْوَلِئَك ُهْم اْلفَاِسُقوَن

تـدبـر جـيدا هـذا (الشـرط): «يَـْعبُُدونَـِني ال يُشْــــــرِكُـــوَن بِــي شَــــــيْئاً»، ثـم انـظر مـن هـم الـذيـن يحـذرهـم اهلل 
الِــــَحاِت»، فهــــل يــــمكن أن يشــــرك هــــؤالء بــــاهلل  ـــِذيــــَن آمَــــنُوا - َوعَـــــِمُلوا الــــصَّ مــــن هــــذا (الشــــرك)، إنــــهم «الّـَ

تعالى؟!

لـــقد شـــغل أتـــباع الـــفرق واملـــذاهـــب املـــختلفة أنـــفسهم، بـــقضية (َليَسْـــــــتَْخلِفَنَُّهم فِــــي األَرِْض)، قـــرونـــا مـــن 
الــزمــن، وظــنوا أن هــذا «االســتخالف» يــعني «الــخالفــة اإلســالمــية»، الــتي قــامــت عــلى ســفك الــدمــاء 
بـــغير حـــق، فـــظلوا يـــنتظرونـــها، ويخـــططوا إلقـــامـــتها، ودّونـــوا فـــيها الـــكتب…، دون بـــاقـــي الـــوعـــود، ولـــم 
يــنتبهوا إلــى أن وعــد اهلل «مــنظومــة مــتكامــلة»، تــقوم عــلى شــرط «يَــْعبُُدونَــِني ال يُشْــــــرِكُـــوَن بِــي شَـــــــيْئاً»، 

فلما أضاعوا «الشرط»، لم يحصلوا على كل «الوعود»!!

هل املشكلة في عدم وفاء اهلل بوعده؟! أم في عدم  وفاء املسلمني بشرطه؟!

ــِذي ارْتَـــَضى لَـــُهْم»، وجـــدنـــا أن الـــتمكني  َ لَـــُهْم ِديـــنَُهْم الّـَ ننَّ إنـــنا إذا نـــظرنـــا إلـــى الـــوعـــد الـــثانـــي، «َولَـــيَُمكِّ



لـــلديـــن، ال يـــكون إال لـ (الـــدِّيـــُن الْـــَقيُِّم) الـــذي ارتـــضاه اهلل لـــلناس، ال الـــديـــن الـــذي ارتـــضاه أئـــمة الـــفرق 
واملـذاهـب املـختلفة ألتـباعـهم، هـذا الـديـن املـذهـبي، الـذي حـذر اهلل رسـولـه محـمدا، والـذيـن آمـنوا مـعه، 

من اتباعه، فقال تعالى في سورة الروم:

ـِتي فَــطََر الــنَّاَس عَـــَليَْها - ال تَــبِْديــَل لِخَـــْلِق اهللَِّ - ذَلِــَك الــدِّيــنُ  - «فَــأَقِـــْم َوجْـــــَهَك لِــلدِّيــِن حَـــــِنيفاً - فِـــطْرَةَ اهللَِّ الّـَ
اْلَقيُِّم - َوَلِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ال يَْعَلُموَن»

ـِذيــَن فَــرَّقُــوا ِديــنَُهْم وَكَـــانُــوا  الةَ - واَل تَــُكونُــوا مِـــْن امْلُشْــــــرِكِـــنَي - مِـــْن الّـَ ـُقوهُ - َوأَقِــيُموا الــصَّ - «مُــِنيِبنَي إِلَــيِْه َواتّـَ
ِشيَعاً - ُكلُّ ِحزٍْب ِبَما َلَديِْهْم فَرُِحوَن»!!

والسؤال: من هم الذين خاطبهم اهلل بقوله: «واَل تَُكونُوا ِمْن امْلُْشرِِكنَي»؟!!

.( إنهم: رسول اهلل محمد، عليه السالم، (فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّيِن َحِنيفاً)، وصحابته: (ُمِنيِبنَي إَِليِْه َواتَُّقوهُ

فهـل يـعلم أئـمة، وأتـباع الـفرق واملـذاهـب املـختلفة، أنـهم لـن يـكونـوا أفـضل عـند اهلل، مـن رسـولـه وصـحبه 
الـكرام (الـذيـن رضـي اهلل عـنهم)، وأن تحـذيـرهـم مـن الـتفرق فـي الـديـن، ومـن اتـخاذ مـصادر تشـريـعية، 

ما أنزل اهلل بها من سلطان، هو حجة عليهم في الدنيا واآلخرة؟!  

إن مــن حــق شــعوب الــعالــم أن تــخاف مــن اإلســالم، ومــن املســلمني، ولــن يــزيــل هــذا الــخوف قــول أئــمة 
وشيوخ ودعاة الفرق واملذاهب املختلفة، بأن «اختالفهم رحمة»!!

أيـة رحـمة هـذه، الـتي تـسفك الـدمـاء بـغير حـق، تـحت رايـة «ال إلـه إال اهلل، محـمد رسـول اهلل»، ويُفجـر 
اإلنسان نفسه، طمعا في الحور العني؟!

أيــة رحــمة هــذه، الــتي تــسفك دم الــزانــية والــزانــي (رجــما)، بشــريــعة مــفتراة عــلى اهلل ورســولــه، ويــتفق 
عـلى وجـوب تـنفيذهـا، أئـمة املـؤسـسات الـديـنية، لـلفرق واملـذاهـب املـختلفة، سـلفية كـانـت أو إخـوانـية، أو 

داعشية؟!

أيـة رحـمة هـذه، الـتي بـموجـبها تـطلق املـرأة طـالقـا بـائـنا، اسـتنادا إلـى فـقه املـصدر الـثانـي للتشـريـع، 
وهي عند اهلل مازالت زوجه؟!

إلـى آخـر مـا حـمله هـذا املـصدر الـثانـي للتشـريـع، مـن مـنظومـة روائـية مـفتراة، يـدافـع عـنها الـيوم، أئـمة 
وشيوخ ونجوم ومشاهير الدعوة اإلسالمية!!

إنــه ال مــفر مــن عــودة املســلمني إلــى فــكر األمــة الــواحــدة، ونــبذ الــتفرق فــي الــديــن، واالعــتصام بــحبل 
«الـوحـدانـية»، حـتى يـحقق اهلل لـهم وعـده، ويسـتخلفهم فـي األرض، ويُـمكن لـهم ديـنهم الـذي ارتـضى 
لــــهم، ويــــبدل خــــوفــــهم أمــــنا، وتــــكون لــــهم الــــريــــادة فــــي كــــافــــة مــــجاالت الــــحياة، بــــتخصصاتــــها الــــعلمية 

املختلفة.

«يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا لَِم تَُقوُلوَن َما ال تَفَْعُلوَن - َكبَُر َمْقتاً ِعنَْد اهللَِّ أَْن تَُقوُلوا َما ال تَفَْعُلوَن»

* معلومات



* ال تقل «إعجاز القرآن»، وقل «آية القرآن»، فاهلل ال يُعجز أحدا من خلقه، النتفاء املثلية، وإنما 
يُبنّي للناس دالئل وحدانيته، ويخبرهم باستحالة أن يأتوا بمثلها.

* طلب املشركون من النبي الخاتم «آيات حسية»، يشاهدونها بأعينهم،  كالتي أُرسل بها 
السابقون، فقال تعالى: «أََو َلْم يَْكِفِهْم أَنَّا أَنْزَْلنَا َعَليَْك اْلِكتَاَب يُتَْلى َعَليِْهْم»، فالكتاب آية!!


