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كلمة �لتقو�٢

 j1 �ملجيد للتقليد �ألعمى كأبرlلقد !شا� �لقر
قدمية  ,nتمعا6  !مم   o جتلت   rل� �لظو�هر 
 sتعاقبت على �لتقليد ,�لتسليم مبعتقد�6 ,شعائر ,!عر�
  ?lلقر� �لتنبيه  هذ�   wجا, ثقافية..   ,! Aينية   ,! �جتماعية 
للتذك* مبخاطر ,مهالك هذz �لظاهر� مبا حتمله من lثا� 
�لبشرb حيث كانت o كل عصر عائقا  للكيا1   �مدمر
�لسليم  ,بني  ,�لصو��  �خلطأ  بني  �لتمييز   o �لنا�   Bما!
هذ�  حجب   `2  ،wلسما� �ساال6  قبو�   Bعد, ,�لسقيم 
�لدالال6  ن  ـُّ تبي عن  �لنا�  عقو�  �ألعمى  �لنـز,� 
,تغييبا   �Aو< �لتقليد  صا�   �ح �لفكر  ,2عما�  ,�ملعا? 

للعقل ,�ملنطق ,غشا,� تعمي �لبصائر عن �لتدبر..
�ألمم  حا�   �عد مو�ضع   o �ملجيد   1lلقر� ,صف  لقد 
�لr نزعت 02 ظاهر� �لتقليد �ألعمى فسقطت o ها,ية 
�لشرc ,�لوثنية ,��رفت عن جذ,� �لتوحيد �حلق ,�عتنقت 
�عتقا6�A باطلة تناo �لعقل ,�ملنطق ,�لفطر� �لسليمة. فقد 
  Bفهو� ֲדم 02 !صنا �سفه �لتقليد عقو� �لنا� لقر,1 عد
من  `لك   02 ,ما  ,�لكهنة  لآل�ة  ُتوهب  ,قر�بني   ُتعبد 
يدعو  منذ��  �هللا  بعث  ,كلما  ,�لضال�..   cلشر� مظاهر 
لدعوته  معا�ضة   Bلقو� له >و�  �حلق تصد6   02 �لنا� 
!تى  �ملبعو�  2ليه ال لشيw 2ال أل1  مستنكر� ملا يدعوهم 
�لعقائدية  ,!عر�فهم  ,!جد�Aهم  lبائهم  منهج  �الف  مبا 
َما  َ,َنَذَ�   zُْحَد,َ �هللا  لَِنْعُبَد  َ!ِجْئَتَنا  ﴿َقاُلو�  ,�الجتماعية.. 
اAِِقني﴾  َكا1َ َيْعُبُد lََباُ�َنا َفْأِتَنا ِبَما َتِعُدَنا 1ْ2ِ ُكْنَت ِمَن �لصَّ

 ( ٧١ sألعر��)
 w1 �لكرمي !1  منهج �ألنبياlسة �لقر��A يتبني لنا من خال�,
�جلانب  �اطب  ,�لتوجيه  �لبال�   o �لر,حي  ,خطاֲדم 
�و  للهد�ية  كسبيل  �حلقيقة  معرفة  يرسخ   bلذ� �لعقلي 
,هذ�  �هللا.   02 للوصو�  فيه  �عوجا¡  ال  مستقيم  صر�¢ 

 Aلسبيل ال ميكن بلوغه 2ال بعد كسر كل �أل,ثا1 ,�لقيو�
�لنا�  تو��ثها   rل� ,�لعرفية  ,�لعقدية  ,�لفكرية  �لنفسية 
� للبحث ,تتدبر بإمعا1 ,حكمة Aتتحر� �إل�� �تقليد� ح
 zملجيد هذ�  1lلقر� �لن¥ ,Aعوته.  ,قد سجل  o �سالة 
 b,من كل مصلح ¦اj o تتكر� مشاهدها rل� ��لظاهر
يعطل    bلذ� �ألعمى  �لتقليد  مآسي   02 �ألنظا�  ليلفت 

مد��c �إلنسا1 لتدبر �حلق:
﴿َقاُلو� َبْل َنتَِّبُع َما !َْلَفْيَنا َعَلْيِه lَباwََنا َ!َ,َلْو َكاl 1ََباُ�ُهْم َال 

(١٧١ :�َيْعِقُلو1َ َشْيًئا َ,َال َيْهَتُد,1َ﴾ (�لبقر
﴿َقاُلو� َحْسُبَنا َما َ,َجْدَنا َعَلْيِه lَباwََنا َ!َ,َلْو َكاlَ 1ََباُ�ُهْم َال 

(١٠٥ :�َيْعَلُمو1َ َشْيًئا َ,َال َيْهَتُد,1َ﴾ (�ملائد
﴿َقاُلو� 2ِنَّا َ,َجْدَنا lَباwََنا َعَلى ُ!مٍَّة َ,2ِنَّا َعَلى lَثاِ�ِهْم ُمْهَتُد,1َ﴾ 

(٢٣ :sلزخر�)
﴿َقاُلو� َ!ِجْئَتَنا لَِنْعُبَد �هللا َ,ْحَدzُ َ,َنَذَ� َما َكا1َ َيْعُبُد lَباُ�َنا َفْأِتَنا 

(٧١  :sألعر��)  ﴾ِقنيAِا ِبَما َتِعُدَنا 1ْ2ِ ُكْنَت ِمَن �لصَّ
لقد ,هب �هللا ب® �لبشر �حلو�� ,قد�� �إلc��A ,�لتفك* 
,متييز  �ملعلومة  لتلقي   6�,Aحلق ,كأ� ملعرفة  الستخد�مها 
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�حلق من �لباطل. ,!شا� سبحانه 02 هذ� o قوله: ﴿َ,َلَقْد 
نَّاُكْم ِفيِه َ,َجَعْلَنا َلُهْم َسْمًعا َ,!َْبَصاً��  نَّاُهْم ِفيَما 1ْ2ِ َمكَّ َمكَّ
َ,َ!ْفِئَدً� َفَما َ!ْغَنى َعْنُهْم َسْمُعُهْم َ,ال !َْبَصاُ�ُهْم َ,ال َ!ْفِئَدُتُهْم 
َما  ِبِهْم   Rََحا,َ �ِهللا  ِبآَيا6ِ  َيْجَحُد,1َ  َكاُنو�   ْ̀ 2ِ  wٍَشْي ِمْن 

.(٢٧: sألحقا�) ﴾َكاُنو� ِبِه َيْسَتْهِزُئو1
12 �لتقليد �لسل¥ o �ملو�,ثا6 �لعقائدية �لذb ال ينب® على 
بر�هني ,!سس عقلية ,نقلية صحيحة غ* �التبا� �ألعمى 
يشكل عائقا !ماB �ملعرفة. ,يعتf هذ� �لعائق قيد� �ستعباAيا 
 b,ֲדم �و مها sللعقو� ,طاملا ضلل كث*� من �لنا� ,��ر
لك o �لعقو� �لسطحية �حلكم  �لشر ,�لفساA..كما يطبع̀ 
 02 bA1 �لنفا` 02 �جلوهر. كما يؤ,A على �لظاهر فقط
,قصصه  مو�,ثاته  ,�عتبا�   oخر� هو  ما  كل  �و  �مليل 

,!ساط*z !´ا معصومة عن �خلطأ ,ُمْحَكَمة �ملع³!
 bألعمى  �لذ� bلتقليد �لعقائد� �لقد !1�A �إلسالB ظاهر
ال يقوB على منطق !, Aليل ,ال يشكل !سًسا لعقيد� قوية 
Aعائمها �لدليل ,�لبينة. ,!نعم �هللا على �إلنسانية بالوحي 
,�لعقل  �إلنسانية   �,�لفطر ,�لسنن  يتو�فق  مبا   ?lلقر�
�لسليم، كما حث �ملؤمنني !1 يكونو� على بص*� من !مر 
�لعقيد�..  ,بطبيعة �حلا� ال ميكن !1 يكو1 �ملؤمن نافذ 
�لعقل  يساعد   bلذ� بالوحي  ,2منا   zحد, بالعقل   ��لبص*
لتدبر ,تفهم كل �ألمو� �لغيبية ,�لر,حية ,�إلميا1 ֲדا 2ميانا 
2>اليا !, على !سا� 2ميا1 تفصيلي حينما تتبني حقيقتها 

,يتجلي `لك على يد من ��تضى من �سو�..
12 �ألنبياw كانو� !,� من تصد� للمفاهيم �لعقائدية �لباطلة 
بسال¶ �لfها1 �ملستن* بالوحي �إل�ي ,هذ� �لبيا1 يتو�فق 
2عما�  على  �ملضللني  �ملقلدين  كل  ,يدعو  بل  ,�لعقل 
 �عقو�م o ما تو��ثوz من معتقد�6 ال تقوB على قاعد
سليمة.. لقد ناظر 2بر�هيم عليه �لسالB  قومه o �·ا`هم 

,!فحم  فحاجهم،  �هللا   1,A من  �2ا  ,�لكو�كب   Bألجر��
فيما  ,!حبا�هم   Aليهو� كهنة   Bلسال� عليه  عيسى  �ملسيح 
,ضعوz من !غال� �,حية، ,جاw بش* �لعاملني سيدنا )مد 
�ملصطفى صلى �هللا عليه ,سلم بشريعة كاملة )اجا !هل 
�لعنكبو6  كخيو¢  غطت   rل� �لباطلة  ,ثنيتهم   o مكة 
جد��1 بيت �هللا �حلر�B �مز �لتوحيد فأبكتهم على فساAهم 
 Aألجد��,  wآلبا� ملسلك  �ألعمى  ,تقليدهم  �لر,حي 

�لضا�...
12 �لباحث �ملنصف ُيقر بأ1 �لقر1l �لكرمي يزخر  بآيا6 
حتث �ملسلمني ,حتضهم على طلب �لعلم ,�ملعرفة ,�لتفكر 
,�لتدبر ,2عما� ملكة �لفكر o �لكث* من �ملجاال6 ,ال 
سيما �لدينية. فبد�wً مبسألة �إلميا1 باهللا عز ,جل، فإ1 �هللا 
 1lلقر�  o ,�لكفا�  للمسلمني  نفسه  يعر¹  عندما  تعا0 
�لكرمي، فإنه ال يطلب منهم !1 يؤمنو� به 2ميانا !عمى، بل 
يقدB �لكث* من �لدالئل ,�ل�fهني على ,جوzA، ¼ «ض 
�لنا� على �لتدبر ֲדا، لكي يكو1 2ميا´م مبنيا على �ملنطق 

,�لتفك*، ,لتطمئن به نفوسهم ,ضمائرهم.
ال شك !1 �لتقليد �ألعمى ,�لتسليم بكل ما هو مو�,� 
سيعطل فعالية حرية �لفكر ,�ملعتقد �لr هي من �لثو�بت 
�ألساسية o �لدين �حلنيف، ,قد كا1 �ا !ثر� كب*� على 
�لدينية  �لناحية  من  �ملاضية،  �لقر,1   o �ملسلمني  تطو� 
,�لعلمية ,�لثقافية، ,كذلك o �نتشا� �إلسالB بني �ألمم 
,�لشعو�، �لr تأثر6 تأثر� كب*� بسحر �لتعاليم �إلسالمية، 
�ته  ,�ن على ثقة تامة، بأ1 نفس هذ� �لسحر �ألّخا`، هو̀ 
�لذb سوs يلعب A,�� كب*�، o بعث �إلسالB ,´وضه 
من جديد o �ملستقبل بشر¢ !1 ُنرجع لإلسالB !هم مميز�ته 
�لتقليد  تنسف   1! �لr من شأ´ا   Aلتفكر ,�الجتها� ,هي 

�ألعمى نسًفا فتذ�z قاًعا َصْفَصًفا!!


