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رسالة يف
شرح بعض مسائل اجلاهلية
احلمد هلل  ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل  ،وعىل آله وصحبه ومن
وااله  ،وبعد  :فهذه رسالة خمترصة يف رشح بعض مسائل اجلاهلية التي
ذكرها اإلمام املجدد الشيخ حممد بن عبد الوهاب –رمحه اهلل -يف كتابه
رسائل رشعية متنوعة

القيم « مسائل اجلاهلية التي خالف فيها رسول اهلل  أهل اجلاهلية » .
نسأل اهلل تعاىل أن ينفع هبا  ،وأن يتم رشح الباقي من تلك املسائل .
متهيد :
إن أعامل أهل اجلاهلية أعامل متباينة ال تسري عىل هنج قويم  ،وال
ترتبط بنظام  ،وال حيرصها كتاب  ،وال حييط هبا كاتب  ،وقد بني القرآن
الكريم والسنة النبوية بعض أعامهلم  ،وحذر منها .
وقد أورد شيخ اإلسالم الشيخ حممد بن عبد الوهاب -رمحه اهلل-
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نحو مائة مسألة من أعامل اجلاهلية  ،التي حذرنا منها الرشع احلنيف ،
مجعها -رمحه اهلل -من القرآن والسنة  ،ثم جاء بعده الشيخ العالمة املحقق
السيد حممود شكري األلويس ورشحها رشحا خمترصا  ،وأشار إىل ما ورد
فيها من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية .
ونظرا ألمهية هذه املسائل فقد رغبت يف رشح بعضها تنبيها للغافلني،
ونصيحة إلخواننا املسلمني  ،فنقول وباهلل التوفيق :
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لقد بعث اهلل عز وجل رسوله حممدا  باهلدى ودين احلق ؛ ليظهره
عىل الدين كله ولو كره املرشكون  ،وأنزل عليه القرآن العظيم  ،الذي ال
يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه  ،تنزيل من حكيم محيد  ،أنزله ربنا
جل وعال تبيانا لكل يشء .
ففيه بيان العقيدة الصحيحة التي رضيها لنا سبحانه  ،وأمرنا هبا .
وفيه خرب األحكام التي رشعها لعباده  ،وأحسنها  ،وأعدهلا ﰂ
رسائل شرعية متنوعة

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ[ املائدة.]50:
فيه الدعوة لكل خري  ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
[اإلرساء. ]9:
فيه الدعوة خلري أنواع السلوك واألخالق  ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ[ النحل.]90:
فيه األمر بالصدق  ،والصرب  ،والتحمل  ،والعفو  ،واإلعراض عن
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اجلاهلني  ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

[األعراف  ]199:ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ[ األعراف. ]200:
فيه األمر برب الوالدين  ،وصلة األرحام  ،واإلحسان إىل الفقراء
واملساكني وأبناء السبيل  ،والنهي عن قتل النفس بغري احلق ،والنهي عن
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التكرب  ،والتجرب  ،وعن الظنون السيئة  ،وأمر بحفظ السمع والبرص
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والفؤاد عن كل ما ال جيوز  ،وعن القول بال علم  ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ[ اإلرساء. ]36:
وباجلملة فإنه دعا إىل كل خري  ،وحذر من كل رش  ،وبمثل هذه
األمور جاءت السنة النبوية  ،فعن املقدام بن معدي كرب ريض اهلل عنه عن
رسول اهلل  أنه قال  « :أال إين أوتيت الكتاب ومثله معه » رواه أبو داود .
رسائل رشعية متنوعة

فالقرآن الكريم والسنة النبوية مها الضياء والنور  ،وسبيل النجاة ،
كام جاء عن العرباض بن سارية ريض اهلل عنه أنه قال  « :وعظنا رسول اهلل
 موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب  ،فقلنا  :يا رسول اهلل
إن هذه ملوعظة مودع  ،فامذا تعهد إلينا ؟ قال  :قد تركتكم عىل البيضاء ،
ليلها كنهارها  ،ال يزيغ عنها بعدي إال هالك  ،من يعش منكم فسريى
اختالفا كثريا  ،فعليكم بام عرفتم من سنتي وسنة اخللفاء الراشدين
املهديني ،عضوا عليها بالنواجذ  ،وعليكم بالطاعة  ،وإن عبدا حبشيا  ،فإنام
املؤمن كاجلمل األنف حيثام قيد انقاد » رواه ابن ماجه .
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مسألة  :التعبد بإرشاك الصاحلني يف عبادة اهلل تعاىل :
كان أهل اجلاهلية يعبدون اهلل تعاىل  ،ولكن ال يفردونه بالعبادة  ،وال
يوحدونه  ،بل يعبدون معه األصنام  ،واألوثان  ،واألشجار ،واألحجار ،
واألولياء  ،والصاحلني  ،ويزعمون أن هذا من الدين  ،وأنه يقرهبم إىل اهلل
زلفى  ،وهذه املسألة من أعظم ما بعث الرسول  بإزالتها  ،بل هي طريقة
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أنبياء اهلل ورسله من أوهلم إىل آخرهم  ،وهي الدعوة إىل توحيد اهلل تعاىل ،
وإفراده بالعبودية سبحانه  ،واحلذر من الرشك  ،كام قال سبحانه وتعاىل :
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 ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
[النحل ،]36:وقال سبحانه وتعاىل   :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ [ األنبياء ، ]25:وهذه هي ملة
إبراهيم عليه السالم التي أشار إليها القرآن الكريم بقوله سبحانه وتعاىل:
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
[النحل ، ]123:وملة إبراهيم هي قوله عز وجل  ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
رسائل شرعية متنوعة

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ[ الزخرف ، ]26:وهذا هو معنى كلمة
اإلخالص ،كلمة التوحيد  ،ال إله إال اهلل  ،وهي العروة الوثقى التي من
استمسك هبا فقد فاز ونجا  ،يقول سبحانه وتعاىل :ﰊ ﰋ ﰌ
ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ
[البقرة. ]256:
فهذه املسألة التي هي عبادة اهلل تعاىل والكفر بام يعبد من دون اهلل
كائنا من كان  ،من أعظم ما خالف هبا رسول اهلل  أهل اجلاهلية  ،فإن
أهل اجلاهلية ال يرون بذلك بأسا  ،بل يرونه من الدين  ،ومما يقرهبم إىل
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رهبم ؛ ولذلك ملا قال هلم رسول اهلل  : قولوا ال إله إال اهلل  ،قالوا  :
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ[ ص. ]7-5:
وما أشبه الليلة بالبارحة فإن بعض أهل هذا الزمان يعبدون األولياء

Mohammad Altemssahy

والصاحلني  ،وينذرون هلم النذور ،ويذبحون هلم القرابني ،وهيدون هلم
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اهلدايا  ،ويزعمون أهنم بذلك عىل هدى وعىل طريق مستقيم  ،وإذا أنذرهم
منذر أو هناهم مذكر ؛ قالوا  :هؤالء هلم جاه ومنزلة عند اهلل  ،ونحن ال
نعبدهم  ،ولكن إذا دعوناهم  ،وتقربنا إليهم بالنذور  ،صاروا لنا وسائط
وشفعاء عند اهلل ؛ ملا هلم من اجلاه واملنزلة عندهم  ،ونسوا أن هذا من أعامل
أهل اجلاهلية التي حذرنا اإلسالم منها  ،فإن أهل اجلاهلية كانوا يقولون :
ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهلل زلفى  ،كام قال سبحانه وتعاىل يف حمكم كتابه
رسائل رشعية متنوعة

عنهم يف أوائل سورة الزمر  :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ[ الزمر ، ]2:ويقول سبحانه وتعاىل يف سورة يونس:
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ[ يونس. ]18:
فهذه أعظم مسألة خالف رسول اهلل  فيها أهل اجلاهلية  ،وأتى
بإخالص العبادة هلل وحده  ،وأخرب أنه دين اهلل الذي ال يقبل من أحد
سواه ،ومن أجله أنزلت الكتب  ،وأرسلت الرسل  ،ورشع اجلهاد يف سبيل
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اهلل  ،كام قال سبحانه وتعاىل   :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
[البقرة.]193:
مسألة  :التفرق :
ومن املسائل التي خالف فيها رسول اهلل  أهل اجلاهلية  :التفرق
والنفرة من بعضهم لبعض  ،فال جيتمعون عىل أمر من األمور  ،بل ٌّ
كل يرى
أن اتفاقه عىل رأي مع غريه مما فيه مصلحة ؛ يراه ذلة وهوانا ونقصا فيه ،
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وعيبا يعاب به بني أمثاله ؛ ولذلك جرت هذه األمور عليهم رشورا كثرية ،
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وحصل بسبب ذلك إراقة الدماء ،واضطراب األمن واالستقرار  ،وتسلط
بعضهم عىل بعض ألتفه سبب ؛ ولذلك أمرهم الرسول  باالتفاق
واالعتصام بدين اإلسالم  ،وعدم التفرق  ،كام أمره اهلل بذلك  ،يقول
سبحانه  :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿﮀ ﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
رسائل شرعية متنوعة

ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ[ آل عمران -102
 ، ]103فاهلل سبحانه يذكر املسلمني بنعمة اإلسالم التي مجعت كلمتهم ،
وجعلتهم أحبابا متآلفني حمبة قلبية  ،ليست جمرد قولة باللسان  ،بل التآلف
حصل للقلوب واألرواح  ،وهذه هي املحبة الصادقة التي هي ثمرة األخوة
الصحيحة  ،األخوة يف اهلل  ،واملحبة فيه سبحانه ؛ وهلذا قال تعاىل :
ﮂ ﮃ ﮄ  وكنتم عىل خطر أن هتووا يف اهلاوية  ،فأنقذكم
سبحانه باإليامن  ،ومتابعة نبيه  من هذه اهللكة .فتذكروا هذه النعم  ،فإنه
ال يعدهلا أي نعمة.
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قال األلويس – رمحه اهلل  « : -يقال  :أراد سبحانه بام ذكر ما كان بني
األوس واخلزرج من احلروب التي تطاولت مائة وعرشين سنة  ،إىل أن
ألف سبحانه بينهم باإلسالم  ،فزالت األحقاد  .قاله ابن إسحاق  .وكان
يوم بعاث آخر احلروب التي جرت بينهم  ،وقد فصل ذلك يف (الكامل) .
ومن الناس من يقول  :أراد ما كان بني مرشكي العرب من التنازع
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الطويل والقتال العريض  ،ومنه حرب البسوس  ،كام نقل عن احلسن ريض
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اهلل عنه  .وقال تعاىل   :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ[ التغابن
 ] 16:إىل غري ذلك من اآليات الكريمة الناصة عن النهي عن االستبداد
والتفرق  ،وعدم االنقياد والطاعة ،مما كان عليه أهل اجلاهلية » اهـ .
وكل هذه األمور أزاهلا اهلل بعد اإلسالم  ،فذكرهم هذه النعمة ،
وأمرهم سبحانه بالتقوى ولزوم اجلامعة  ،وحذرهم من النزاع والتفرق
رسائل رشعية متنوعة

املوجبان لسفك الدماء ،وهنى عن االستبداد والتفرق وعدم االنقياد
والطاعة  ،كام كانوا عليه يف جاهليتهم .
مسألة  :خمالفة ويل األمر :
من املسائل أيضا التي أمر رسول اهلل  بمخالفة أهل اجلاهلية فيها ؛
السمع والطاعة ألويل األمر  ،فإن أهل اجلاهلية كانوا يرون أن عدم السمع
والطاعة من الفضائل  ،وربام اختذه بعضهم دينا ؛ فلهذا حذر  من هذه
اخلصلة  ،وأخرب أهنا من أعامل اجلاهلية ؛ ملا يرتتب عليها من األمور العظام
من التفرق  ،وسفك الدماء  ،والعداوة  ،والبغضاء  ،وكل هذه األمور جاء
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اإلسالم بإزالتها من املجتمعات  ،وأمر بجمع الكلمة والوئام والتحابب ،
وأمر  بالصرب عىل جور الوالة  ،والسمع والطاعة هلم  ،وغلظ يف ذلك ،
وأعاد وقال  « : اسمع وأطع وإن رضب ظهرك وأخذ مالك » رواه
مسلم  ،وقال  « :اسمعوا وأطيعوا ولو استعمل عليكم عبد حبيش كأن
رأسه زبيبة » رواه البخاري  ،وجاء عنه  قوله  « :إن اهلل يرىض لكم ثالثا
 :أن تعبدوه  ،وال ترشكوا به شيئا ،وأن تعتصموا بحبل اهلل مجيعا وال تفرقوا
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 ،وأن تناصحوا من واله اهلل أمركم » رواه مسلم  ،ويف البخاري عن ابن
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عباس ريض اهلل عنهام عن النبي  قال  « :من كره من أمريه شيئا فليصرب،
فإنه من خرج من السلطان شربا مات ميتة جاهلية »  ،وروي عن جنادة بن
أيب أمية قال  « :دخلنا عىل عبادة بن الصامت وهو مريض  ،قلنا  :أصلحك
اهلل  ،حدث بحديث ينفعك اهلل به سمعته من النبي  ، قال  :دعانا النبي
 فبايعناه  ،فقال فيام أخذ علينا أن بايعنا عىل السمع والطاعة يف منشطنا
ومكرهنا  ،وعرسنا ويرسنا  ،وأثرة علينا ،وأن ال ننازع األمر أهله  ،إال أن
رسائل شرعية متنوعة

تروا كفرا بواحا عندكم من اهلل فيه برهان » رواه مسلم  .وقد كثرت
األحاديث الثابتة الصحيحة يف هذا املعنى .
وعند تتبع التاريخ ترى العجائب يف هذا الباب  ،وأنه ما حصل
سفك الدماء  ،وتفرق املسلمني  ،وطمع الكفار هبم  ،ومل يقع خلل يف الدين
والدنيا إال من اإلخالل بالعمل هبذه األحاديث وهذه الوصايا التي وصانا
هبا رسول اهلدى  من مجع الكلمة واالتفاق وعدم التفرق واالختالف ،
وال شك أن هذا هو الذي يقتضيه الرشع والعقل  ،وقد دل االستقراء عىل
ما حتته من املصالح العظيمة  ،وما ينتج من خمالفته من املفاسد الكثرية .
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واهلل سبحانه وتعاىل يأمر عباده املؤمنني بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أوىل
األمر ،كام قال سبحانه وتعاىل   :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ[ النساء . ]59:وكان  يف مبايعاته ألصحابه يأمرهم بالسمع
والطاعة  ،وهل يمكن أن ينتظم أمر ألحد بدون السمع والطاعة !! ولذلك
جاء يف احلديث « من أتاكم وأمركم مجيع عىل رجل واحد يريد أن يشق
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عصاكم أو يفرق مجاعتكم فاقتلوه » رواه مسلم  ،مع أن القتل من أعظم
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الذنوب وأشدها  ،ويف احلديث  « :لزوال الدنيا أهون عند اهلل من قتل
رجل مؤمن بغري حق » رواه الرتمذي والنسائي  ،ولكن ملا كان يرتتب عىل
تركه ومشاقته ما يرتتب من سفك الدماء  ،وضعف املسلمني؛ أمر الرسول
رشا من قتل األلوف من
 بقتله  ،وقتل رجل واحد أخف رضرا  ،وأقل ر
املسلمني  ،والقاعدة الرشعية أن يرتكب أدنى الرضرين لدفع أعالمها .

رسائل رشعية متنوعة

مسألة  :التقليد :
ومن املسائل التي خالف فيها رسول اهلل  أهل اجلاهلية ؛ التقليد ،
فالرسول  هنى عن التقليد  ،ومتابعة الغري بدون دليل يستند عليه عن اهلل
ورسوله  ، وهذا يف احلقيقة هو دين اجلاهلية ،وهو أصلهم العظيم الذي
يدورون عليه  ،وليس هذا خاصا بقريش  ،وال بأهل اجلاهلية يف زمنه عليه
الصالة والسالم  ،وإنام هو دين مجيع األمم التي بعث فيها الرسل  ،فهذه
عندهم قاعدة عظيمة يردون هبا احلق  ،ويدفعون هبا دين أنبياء اهلل ورسله ،
كام قال سبحانه وتعاىل يف وصف حاهلم   :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
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ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
[الزخرف ، ]23:وقال عز وجل يف اآلية األخرى  :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ[ البقرة ]170:إىل غري ذلك مما يدل عىل أن أهل
اجلاهلية كانوا يف ربقة التقليد  ،التقليد األعمى الذي ال يستند عىل أي
دليل ،فهم ال يعملون هلم فكرا  ،وال يشغلون هلم عقال بالتذكر والتفكر يف
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األمور  ،فلهذا تاهوا يف أودية اجلهالة  ،وضلوا يف صحاري الغواية  ،فهم يف
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ريبهم يرتددون  ،ويف حريهتم يعمهون  ،ليس هلم حكم وتدبري  ،وال عقل
منري  ،والقرآن ينادهيم  ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ

ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ[ األعراف.]3:
واهلل عز وجل يدهلم عىل الطريقة املثىل واملسلك القويم والرصاط
املستقيم  ،ويقول لنبيه حممد   : ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
رسائل شرعية متنوعة

ﯺ ﯻ ﯼ[ سبأ ، ]46:ولكن إذا غلبت الشقاوة فال يؤثر فيهم
لوم وال عتاب وال بيان  ،وكم صد التقليد أشخاصا عن اهلدى  ،وجلب
هلم الشقا  ،وفوت عليهم السعادة  .فانظر إىل مرضة التقليد  ،وال حول وال
قوة إال باهلل .
مسألة  :االقتداء بالعامل الفاسق أو العابد اجلاهل :
من مسائل أهل اجلاهلية أهنم يقتدون بأناس ليسوا عىل طريقة
مستقيمة  ،إما جلهلهم بدينهم  ،أو عدم استقامتهم عىل أمر اهلل  ،فكانوا يف
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اجلاهلية سواء جاهلية املرشكني من العرب  ،أو غريهم من أهل الكتاب
يفعلون ذلك  ،والقرآن الكريم نزل بالتحذير من االقتداء هبؤالء  ،وأمر
بالبعد عنهم  ،فكل من مل يكن عىل جانب من العلم والزهد والعبادة
وتقديم ما جاء عن اهلل وعن أنبيائه عىل كل يشء  ،فهذا ال يقتدى به  ،وال
يتابع عىل ما هو عليه  ،فإن بعض العلامء يدعون الناس إىل اهلل بألسنتهم ،
وخيالفون ذلك بأفعاهلم ،وإذا عرض هلم عارض من فضول الدنيا قدموه ،
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وأقاموا ألنفسهم األعذار واملسوغات ،وإن مل تكن عىل جادة الصواب ،وال
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عىل سنن اهلدى؛ ولذلك حذر القرآن الكريم ممن هذه أوصافهم وهذه
طريقتهم  ،فقال عز وجل   :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹ ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ 
[التوبة ]34:فهذا فيه التحذير من متابعة هؤالء العلامء الفساق  ،الذين
علموا العلم  ،ولكن مل يعملوا بعلمهم  ،ومل يكتفوا بعدم العمل  ،بل أضلوا
الناس  ،وصدوهم عن سبيل اهلدى .
رسائل رشعية متنوعة

وكذلك اجلهال الذين يتلبسون بالعبادة  ،ويظهرون للناس النسك ،
وهم بخالف ذلك  ،بل هم من الضالل الذين يضلون الناس بعبادهتم التي
مل تبنى عىل وحي من اهلل ورسوله  ،بل هم يتخبطون يف عبادهتم  ،ويتابعهم
كثري من الناس  ،ينخدعون هبم  ،وبزهيم  ،وإظهارهم النسك  ،فهؤالء
يضلون الناس ؛ وهلذا قال بعض السلف رمحهم اهلل  :من فسد من علامئنا
ففيه شبه من األحبار  ،ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من الرهبان ؛ وألن
من سلك طريقهم  ،وسار عىل هنجهم  ،فله نصيب من صفاهتم  ،بحسب
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ما اتصف به  ،فكل ما جاء يف القرآن من ذم اليهود والنصارى وغريهم ممن
خالف أمر اهلل إذا اتصف به أحد ممن ينتمي لإلسالم ؛ فله نصيب من ذلك؛
وألن اهلل عز وجل ذكر ما ذكر من الصفات واألفعال التي عاهبا عىل
املرشكني من العرب وغريهم من أهل الكتاب  ،حتذيرا لنا أن نسلكها أو
نفعل كفعلهم  ،فإذا فعلنا مثلهم أصابنا ما أصاهبم ؛ ولذلك ملا قال اهلل عز
وجل يف قصة شعيب عليه السالم عند ختمها باآليات يف سورة هود
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ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
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ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ[ هود ، ]89:فكل من خرج عن
التعاليم اإلهلية  ،إما عن عمد ومعاندة  ،أو عن جهل وإعراض عن احلق ،
فله قدر مشرتك من العذاب عىل حسب فعله  ،كام فعل باألمم السابقة .
واحلاصل أن الرسول الكريم  خالف أهل اجلاهلية يف متابعتهم
للفساق ممن يدعون العلم وهداية الناس  ،وهم بعكس ذلك  ،يصدون عن
سبيل اهلل  ،كام قال سبحانه  ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
رسائل شرعية متنوعة

ﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ[ املائدة. ]77:
مسألة  :االحتجاج بام كان عليه اآلباء بال دليل :
إن من أعامل أهل اجلاهلية التي خالفهم فيها رسول اهلل  ما كانوا
عليه من عدم قبول احلق  ،واالحتجاج بام كان عليه أسالفهم والقرون
املتقدمة هلم  ،بدون دليل صحيح  ،وبدون رؤية وتفكري وعقل سليم ،
فمجرد عمل القرون السابقة هو دليلهم عىل السري عىل مناهجهم  ،ولو كان
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يف الكفر والرشك والظلم وخمالفة األنبياء واملرسلني ؛ ولذلك جاء القرآن
الكريم بإبطال هذه األمور يف سورة طه  ،عندما ذكر سبحانه قصة إرساله
وحمتجا بام عليه أسالفه من
موسى وهارون إىل فرعون  ،فقال را ردا عليهم ،
ر
أهل القرون األوىل  ،قال سبحانه يف حماورهتام -أي حماورة موسى وهارون
لفرعون  -قال   :ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ
ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ
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ﭙﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
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ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ[ طه  ]54-49:وقال يف سورة ص   :ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ[ ص ، ]7-6:شجع بعضهم بعضا عىل
االستمرار بام هم عليه من الباطل  ،وعدم االلتفات إىل من خالفهم  ،وعدم
قبول احلق ممن جاءهم به  ،وأمر بعضهم بعضا بالصرب عىل ذلك ،
رسائل رشعية متنوعة

والتمسك بعبادة آهلتهم التي يعبدوهنا من دون اهلل  ،وأن هذا مقصود به
صدكم عن آهلتكم والتخيل منهم  ،ثم استدلوا عىل ذلك  ،وأكدوا هذا
االستمرار بأن هذه هي الطريقة املستقيمة واملحجة الواضحة بزعمهم هي
الصواب  ،وهي احلق  ،وأن ما عداها بعيد عن الصدق ؛ وهلذا قالوا   :ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ فسموا احلق اختالقا  ،أي كذبا ،
وما هم عليه من الباطل هو احلق الذي جيب التمسك به  ،والتميش بموجبه
 ،والصرب عىل إنفاذه واالستمرار عليه  .وهذه طريقة أهل اجلاهلية مجيعا من
زمن نوح عليه السالم إىل زمن املرشكني الذين بعث فيهم خاتم النبيني
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حممد ،فتقدمت اآليات التي تشري إىل فعل كفار قريش  ،وكذلك يف قصة
موسى وهارون عليهام السالم مع فرعون  ،وأما يف قصة نوح عليه السالم
ففي قوله سبحانه يف سورة املؤمنون   :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦﮧ ﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮﮯ ﮰﮱﯓ ﯔﯕ
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ﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛﯜﯝﯞ ﯟﯠﯡ ﯢﯣﯤ
ﯥ[ املؤمنون ، ]25-23:فهذه حجة األولني واآلخرين منهم   ،ﯕ
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ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ، فجعلوا مدار احتجاجهم عىل عدم قبول ما
جاءت به الرسل  ،أنه مل يكن عليه آباؤهم وأسالفهم  ،وال عرفوه منهم ،
فكيف يتبعون رجال خيالف آبائهم وأسالفهم األولني ؛ وهلذا ملا عاتب
كعب أخاه بجريا عىل إسالمه واتباع حممد  قال يف تأنيبه لبجري :
عىل خلق مل تلف أ رما وال أبا

عليه وال تلقى عليه أخاك

فلام سمع رسول اهلل هذا البيت من مجلة األبيات قال  : أجل مل
رسائل شرعية متنوعة

يلف عليه أباه وال أمه .
ويف قصة أيب طالب أوضح داللة وأعظم دليل عىل خطر هذه
الكلمة ،وذلك أن الرسول  حرص أشد احلرص عىل إسالم عمه أيب
طالب  ،وملا حرضته الوفاة جلس عنده  ،ودعاه لإلسالم  ،وعرض عليه
اإلقرار بالتوحيد  ،واالعرتاف بكلمة اإلخالص  ،ال إله إال اهلل  ،التي من
كانت هذه الكلمة آخر كالمه دخل اجلنة  ،فقال  :يا عم قل  :ال إله إال اهلل ،
كلمة أحاج لك هبا عند اهلل  ،وكان عنده بعض كرباء قريش  ،فلام أحسوا
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منه اإلصغاء إىل قول الرسول  ، وامليل إليه  ،وأراد أن يقول  :ال إله إال
اهلل  ،قالوا له  :أترغب عن ملة عبد املطلب ! فلام قالوا له ذلك أبى أن يقول
ال إله إال اهلل  ،ومات وهو عىل ملة عبد املطلب  ،مات عىل قول أهل
اجلاهلية  ،ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
[الزخرف. ]22:
اللهم اهدنا رصاطك املستقيم  ،وجنبنا طريق املغضوب عليهم
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والضالني.
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مسألة  :االحتجاج عىل احلق بقلة أهله :
إن من أعامل اجلاهلية التي خالفها رسول اهلل  أهنم حيتجون عىل
صحة باطلهم  ،وردهم احلق بقلة أهله  ،ويستدلون عىل باطلهم بكثرة
أهله ،واالحتجاج بالسواد األعظم  ،وإن كان عىل غري هدى  ،وهذه حجة
زائفة ال تروي غليال  ،وال تشفي عليال  ،كيف وقد أبطلها القرآن الكريم ،
رسائل رشعية متنوعة

وبني احلال بعكس ما ذهبوا إليه  ،فإن أهل الباطل غالبا هم األكثر عددا ،
وهم السواد األعظم  ،فإن أغلبية اخللق ضعفت بصائرهم  ،وغلب عليهم
حب الشهوات  ،وثقلت عليهم التكاليف الرشعية  ،وضعفت عزائمهم
عن مقاومة نفوسهم وميلها إىل الباطل  ،وسيطرت عليهم أهواؤهم ،
فقادهتم إىل الطرق املعوجة املائلة عن سبيل اإليامن  ،وعن األخالق العالية
الرشيفة :
إذا أنت مل تعص اهلوى قادك اهلوى
إىل كل ما فيـــه عليك مقــــــال
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واهلل عز وجل قد أبان لنا يف حمكم كتابه أن األكثرين من الناس قد
انحرفوا عن طريق الصواب  ،كام قال عز وجل   :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ [ األنعام-116:
. ]117
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فالكثرة إذا كانت عىل خالف احلق ال تستوجب العدول عن اتباعه
ملن كان له بصرية وقلب يعقل  ،فاحلق أحق باالتباع  ،قل نارصوه أو كثروا،
واهلل مؤيده ونارصه  ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ 
[اإلرساء ]81:ومن ثم قيل  :للباطل جولة ثم يضمحل  ،فالباطل مآله
للزوال وإن كثر أعوانه وأنصاره  ،واحلق مآله للثبات وإن قل أنصاره
وأعوانه ؛ ألن اهلل مع احلق  ،ومن كان اهلل معه فهو املنصور الغالب  ﯙ
رسائل شرعية متنوعة

ﯚ ﯛ ﯜ [ الصافات . ]173:
فالكثرة عىل خالف احلق ال تستوجب العدول عن اتباعه ؛ ألن اهلل
سبحانه أخرب أن البغي بني اخللطاء والرشكاء كثري ،وأنه ال يسلم من ذلك
إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات  ،وهم قليلون بالنسبة إىل غريهم  ،كام
قال سبحانه   :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ[ ص، ]24:
فأخرب اهلل تعاىل عن أهل احلق أهنم قليلون  ،غري أن القلة ال ترضهم  ،فكل
من كان عىل جانب كبري من العلم والعمل  ،أو من الشجاعة والكرم  ،أو
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من مكارم األخالق والشيم  ،أو الصرب واحللم  ،فإهنم بالنسبة إىل من ليس
كذلك قليل  ،فاألكثر يف الناس النقص  ،وعدم االستقامة  ،وعدم الوفاء .
تعرينا أنا قليل عديدنا

فقلت هلا إن الكرام قليل

فاالعتامد عىل السواد األكثر واالحتجاج بام عليه الكثرة الكاثرة من
غري برهان وال دليل؛ نقص يف التصور  ،وخالف املعقول واملنقول
Mohammad Altemssahy

والواقع ،والتوفيق بيد اهلل سبحانه وتعاىل .
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مسألة  :االستدالل عىل بطالن اليشء بكونه غري ًبا :
إن من أعامل اجلاهلية التي أنكرها النبي  وخالفهم فيها استدالهلم
بردهم اليشء  ،ودعواهم ببطالنه  ،بكونه غريبا  ،أي جديدا عليهم مل
يعرفوه من قبل وقد بني النبي  أن اإلسالم بدأ غريبا  ،فقال  « : بدأ
اإلسالم غريبا وسيعود كام بدأ غريبا  ،فطوبى للغرباء» رواه مسلم  .فهو
رسائل رشعية متنوعة

غريب بالنسبة لعمل اجلاهلية  ،ثم أثنى النبي  عىل أهله الغرباء
املتمسكني به  ،وفضلهم عىل غريهم بقوله  « : فطوبى للغرباء » ،
وهؤالء الغرباء أخرب عنهم  « أهنم يصلحون إذا فسد الناس » أو « أهنم
يصلحون ما أفسد الناس » رواه أمحد والرتمذي وحسنه  .فالغرابة يف حد
ذاهتا ليست عيبا  ،بل قد تكون رشفا  ،كام يف هذا احلديث  .وقد روي من
عدة طرق  ،فقد روي عن عبد الرمحن بن سنة ريض اهلل عنهام بلفظ  « :إن
اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا كام بدأ  ،وهو يأرز إىل ما بني املسجدين ،
كام تأرز احلية إىل جحرها » رواه أمحد  .وروي مرسال عن رشيح بن عبيد

1437/10/21هـ

قال  :قال رسول اهلل  « : إن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا  ،أال ال
غربة عىل املؤمن  ،ما مات مؤمن يف غربة غابت عنه فيها بواكيه  ،إال بكت
عليه السامء واألرض  ،ثم قرأ رسول اهلل   :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ [ الدخان ، ]29:ثم قال  « :إهنام ال يبكيان عىل كافر».
هذا وقد تكون الغرابة لقلة املشاكلة واملجانسة  ،سواء يف اخلري أو يف
غريه  ،فإن كان يف اخلري فهو يف غاية املدح والثناء ؛ لكونه انفرد هبذه اخلصلة
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احلميدة  ،أو هبذا الوصف الفضيل  ،ويروي أن اإلمام أمحد رمحه اهلل أنشد
هذا البيت :
إذا مىض القرن الذي أنت فيهم

وخلفت يف قرن فأنت غريـــب

ويشبه هذا قول الطغرائي :
هذا جزاء امرئ أقرانه درجـوا

من قبله فتمنى فســحة األجـل

رسائل شرعية متنوعة

فكل من ذهب نظراؤه  ،ودرج جيله الذي عاش بينهم  ،يكون غريبا
عند غريهم  ،لكن هذه الغربة ال تعطي وصف ذم  ،بل قد يكون خريا ممن
هو غريب بينهم .
فاحلاصل أن وصف الغربة ليس بنقص وال عيب  ،بل اعرف احلق
لتعرف أهله  .وقد جرت يف األمثال « يف الزوايا خبايا ويف الرجال بقايا »
وذلك يعني ندرة هذا اليشء  ،وقد قال اهلل سبحانه   :ﯣ ﯤ

ﯥ

ﯦﯧﯨ ﯩ ﯪﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱﯲﯳ
ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ [ هود،]116:
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فقوله   :ﯣ  تفيد معنى التوجع  ،أي فهال ﯤ ﯥ ﯦ  ، أي
األقوام املتقدمة املقرتبة يف زمان واحد ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ  ، أي ذوو
خصلة باقية من الرأي والعقل  ،أو ذوو فضل من بقيتهم من
خيارهم،ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ الواقع فيام بينهم  ،وفرس الفساد
بالكفر  ،وما اقرتن به من املعايص  ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ، أي ولكن
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قليال ممن أنجيناهم ؛ لكوهنم كانوا ينهون عن الفساد  ،وهو قريب من قوله
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عز وجل :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ

ﭭ

ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ

ﭸ[ األعراف ، ]165-164:فمدلول هذه اآليات بيان قلة
القائمني باحلق ،وغرابتهم بني قومهم  ،فصاروا مع غربتهم هم أهل احلق ؛
ألهنم كانوا متمسكني به  ،والرسول  يقول  « :فطوبى للغرباء الذي
رسائل رشعية متنوعة

يصلحون عند فساد الناس » .
مسألة  :انخداع أهل القوة واحليلة بقوهتم وحيلتهم :
كان أهل اجلاهلية يعتقدون أن من كان له قوة يف جسمه  ،وإدراك
قوي يف عقله  ،وسعة تفكري يف فهمه  ،وجاه عريض  ،ومال كثري  ،أن ذلك
يمنعهم من الضالل  ،وكيف يضلون عن طريق احلق وهم عىل هذه
األحوال !! فرد اهلل عز وجل عليهم هذا الزعم  ،وبني هلم أن هذا من
الضالل البعيد  ،كام حذر من ذلك رسول اهلل  ، وقد بني اهلل تعاىل ذلك
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يف عدة آيات من كتابه  ،كام قال سبحانه   :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭥ ﭦﭧ

[ الروم ، ]7:وقال سبحانه يف أهل القوة من قوم

عاد ،وما أعطاهم من السمع والبرص والفؤاد  ،الذي به عادة يتمكن
صاحبه من التفرقة بني ما ينفعه وما يرضه  ،قال سبحانه وتعاىل عنهم :
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ
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ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ ﯜﯝﯞﯟﯠﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ[ األحقاف:
 ، ]26-24فهو سبحانه وتعاىل يقول   :ﮬ ﮭ قوينا عادا
وأقدرناهم يف يشء ما مكناكم فيه من السعة والبسطة يف الرزق وطول
األعامر وسائر أنواع الترصفات  ،فهم أقوى منكم وأشد بطشا  ،ومع ذلك
فقد جعلنا هلم أسامعا وأبصارا وأفئدة ؛ ليستعملوها فيام خلقت له،
رسائل شرعية متنوعة

ويعرفوا لكل منها ما أنيط به معرفته من أصناف النعم  ،ويستدلوا هبا عىل
نعم اهلل عز وجل  ،الذي َم َّن هبا عليهم  ،فيدعو بشكره جل ثناؤه  ،فام أغنى
عنهم سمعهم  ،حيث مل يستعملوه يف استامع الوحي ومواعظ األنبياء
ونصائحهم  ،وال أبصارهم  ،حيث مل جيتلوا هبا اآليات الكونية املرسومة يف
صحائف هذا العامل الفسيح ،وال أفئدهتم  ،حيث مل يستعملوها يف معرفة اهلل
تعاىل  ،واالعرتاف له بالتوحيد  ،واإلخالص يف العبادة من يشء أي ما
أغنت عنهم شيئا من األشياء ؛ إذ كانوا جيحدون بآيات اهلل  ،وحاق هبم
أي أحاط هبم وعمهم ما كانوا يستهزؤون به من العذاب الذي كانوا قبل
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معاينته يستعجلونه بطريق االستهزاء  ،ويقولون   :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ[ األعراف  ، ]70:فأتاهم العذاب  ،فأهلكهم عن
آخرهم  ،فهل نفعهم قوهتم وحيلهم وغلظ أجسامهم ؟ فالتوفيق بيد اهلل
تعاىل  ،فحصول اإليامن باهلل ورسله واإلذعان للحق وسلوك سبيله إنام هو
فضل من اهلل تعاىل  ،ال لكثرة مال  ،وال حلسن حال  ،ومن يرد احلق
ويستدل بكونه أحسن الناس حاال  ،فقد سلك سبـيل اجلاهلية  ،وحاد عن
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املحجة املرضيـة .
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قال األلويس – رمحه اهلل  « : -ومثله قوله سبحانه   :ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ[ البقرة ]89:كان اليهود يعلمون من كتبهم رسالة
حممد  ، وأن اهلل سريسل نبيا كريام من العرب  ،وكانوا قبل بعثته
يستفتحون عىل املرشكني ببعثته  ،ويقولون  :يا ربنا أرسل النبي املوعود
إرساله حتى ننترص عىل األعداء  ،فلام جاءهم ما عرفوا  ،وهو حممد 
رسائل رشعية متنوعة

كفروا به  ،حسدا منهم أن تكون النبوة يف العرب  ،وهم بزعمهم أحسن
أثاثا ورئيا» اهـ .
مسألة  :انخداع أهل الثروة بثروهتم :
أن من أعامل أهل اجلاهلية أهنم يستدلون بعطاء الدنيا عىل رىض اهلل
عىل عبده وحمبته له  ،ومل يعلموا أن اهلل يعطي الدنيا من حيب  ،ومن ال حيب،
وسعة الرزق وكثرة األوالد والوجاهة يف الدنيا ال تدل عىل حمبة اهلل  ،فقد
يعطي سبحانه هذه األشياء لعباده املؤمنني  ،وقد يعطيها للكفار  ،وهذا
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يشء معلوم ومشاهد  ،ولكن أهل اجلاهلية لنقص علومهم وفساد
تصوراهتم يرون أن ذلك دليل عىل حمبة اهلل هلم  ،ورضاه عنهم  ،يقول
سبحانه وتعاىل   :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
[سبأ ]35-34:فأكذهبم سبحانه وتعاىل بقوله   :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
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ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ[ سبأ . ]37-36:وقال سبحانه وتعاىل حكاية عن
قا رون حينام أعطاه اهلل ما أعطاه من املال الكثري والكنوز العظيمة من
الذهب والفضة  ،قال لقومه   :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ  أي ملعرفتي ،
وحذقي  ،وحسن ترصفايت  ،فأضاف النعم إىل حوله وقوته وامتيازه عىل
الناس  ،وهذا التصور الفاسد جعله يتكرب ويتجرب عىل عباد اهلل .
يقول سبحانه يف قصته   :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ
رسائل شرعية متنوعة

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂ ﮃﮄﮅﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓ
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ﮔﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠ
ﮡﮢ ﮣﮤﮥ ﮦ ﮧﮨﮩﮪ ﮫ ﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ[ القصص. ]82-76:
فبهذا تبني لك أن حمبة اهلل ورضاه إنام تكون بطاعته واالنقياد ألمره
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سبحانه  ،وأمر رسوله  ، وأما كثرة املال واألوالد ونحو ذلك من نعيم
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الدنيا فليست دليال عىل نجاة صاحبها ؛ ألن املن َعم عليه حقيقة هو الذي
هدي إىل الرصاط املستقيم  ،رصاط الذين أنعم اهلل عليهم من النبيني
والصديقني والشهداء  .ولو كانت الدنيا وما فيها تعدل عند اهلل جناح
بعوضة ما سقى منها كافرا رشبة ماء  ،كام قال سبحانه  ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹﯺﯻﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁﰂﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ[ الزخرف ]33:فلو قيل  :إن كثرة الرزق خيشى
رسائل رشعية متنوعة

منها االستدراج بصاحبها  ،سيام إذا مل يقم بشكرها  ،لكان أقرب من القول
بأهنا دليل الرضا  ،كام يزعم أهل اجلاهلية  ،وقد ورد يف األثر  « :من زيد يف
عقله نقص من رزقه»  ،فكم نرى أناسا كثرت أمواهلم وأوالدهم وهم يف
غاية من اجلهل  ،وآخرين عىل جانب كبري من العلم واألدب رزقهم قوتا ،
أو أقل منه ؛ وهلذا يروى عن بعض أهل األدب األبيات املشهورة :
كم من قوي قوي يف تقلبـــــــه
مهذب الرأي عنه الرزق منحرف
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وكم غبي غبي يف ترصفــــــــه
كأنه من خليج البحــر يغتــرف
فسبحانه احلكيم العليم  ،إن ربك يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر  ،ال
إله إال هو العليم احلكيم .
مسألة  :االستخفاف باحلق لضعف أهله :
كان أهل اجلاهلية يستخفون باحلق  ،ويأنفون من قبوله  ،من أجل أن
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الذي عليه غالبا هم ضعفاء الناس وفقرائهم  ،ومع ذلك يستدلون عىل
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بطالن احلق هبذا السبب  ،الذي هو اتباع ضعفاء الناس له  ،وبزعمهم أنه
لو كان حقا ألخذ به األقوياء واألغنياء والكرباء من الناس .
كام قال كفار قريش لنبينا حممد  ، فقد روى اإلمام أمحد وابن جرير
رمحهام اهلل عن ابن مسعود ريض اهلل عنه قال  « :مر املال من قريش عىل
رسول اهلل  وعنده خباب وصهيب وبالل وعامر وغريهم من ضعفاء
رسائل شرعية متنوعة

املسلمني  ،فقالوا  :يا حممد أرضيت هبؤالء من قومك ؟ أهؤالء الذين م َّن
اهلل عليهم من بيننا ؟ أنحن نصري تبعا هلؤالء؟ اطردهم  ،فلعلك إن طردهتم
نتبعك  ،فنزلت هذه اآلية   :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ [ األنعام ، » ]52 :فانظر إىل مرشكي العرب واحتقارهم
للمؤمنني  ،وطلبهم من الرسول  طردهم .
وانظر قصة هرقل ملا كان له من العقل كيف قال أليب سفيان ملا سأله
عن الرسول  حتى قال  « :وسألتك أرشاف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟
فذكرت ضعفاؤهم  ،وهم أتباع الرسل » فأتباع الرسل هم الضعفاء ،
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واهلداية بيد اهلل سبحانه وتعاىل  .اللهم اهدنا رصاطك املستقيم  ،وارمحنا
برمحتك يا أرحم الرامحني .
مسألة  :وصم أنصار احلق بام ليس فيهم :
إ ن أهل اجلاهلية عىل ما هم فيه من التكرب وعدم قبول احلق يلصقون
عيوبا كثرية يف أهل احلق تنفريا عنهم  ،ولو أهنم يف باطن نفوسهم يعلمون
كذب أنفسهم  ،ولكن فعلوا ذلك لئال حيتج عليهم هبؤالء املؤمنون ،
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وخوفا من أن يتبعهم الناس  ،فيكثر أتباعهم  ،ويبقوا وحدهم يف انعزال ،
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فهم يقولون  :هؤالء  ،يقصدون أتباع األنبياء  ،ليس هلم قصد يف اهلل ويف
اآلخرة  ،ولكن يريدون الدنيا  ،وليتحصلوا عىل غرضهم منها  ،كام قال
قوم نوح عليه السالم له ؛ ولذلك قال نوح عليه السالم عن الذين أسلموا
من قومه   :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ[ الشعراء ، ]113:فإن كان
قصدهم الدنيا  ،أو هلم غرض آخر فال يلزمني التنقيب عنهم  ،والبحث
والفحص عام يف قلوهبم  ،إنام أقبل تصديقهم  ،وأكل رسائرهم إىل اهلل عامل
رسائل رشعية متنوعة

الغيب والشهادة .
مسألة  :التكرب عن نرصة احلق ألن أنصاره ضعفاء :
كان من خصال أهل اجلاهلية أهنم يرتكون قبول احلق  ،ويعرضون
عنه تكربا ؛ لكون الفقراء وضعفة الناس قبلوه  ،ولذلك قالوا لنوح عليه
السالم  :اطرد عنك هؤالء األرذلون  ،فقال   :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
[الشعراء ، ]114:وقالوا ملحمد  : اطرد هؤالء األعبد  ،فقال اهلل له :
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ [ األنعام، ]52:
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وكم حصل مثل ذلك ،وما يشاكله من بعض املتكربين  ،الذين يرتكون
طلب العلم كراهية ملجالسة الفقراء والضعفاء من طالب العلم  ،وحرموا
أنفسهم اخلري الكثري ،وفاهتم العلم هبذا السبب  ،فهم إذا جاؤوا إىل حلقات
الذكر وجمالس العلامء  ،ورأوا الفقراء وغريهم جنبا إىل جنب  ،ال فرق يف
حال الدرس واجللوس أمام العلامء بني الغني والفقري ؛ استنكف كثري منهم
أن جيالس هؤالء  ،وترك طلب العلم هلذا الغرض اليسء يف نفسه  ،وهو
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الرتفع والتكرب عن هؤالء  ،ولكن كيف تكون العاقبة بعد ذلك  ،تكون كام
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هو مشاهد  ،يبقى يف جهله وضالله  ،وإذا احتاج إىل معرفة مسألة من
مسائل العلم  ،أو وقع له مشكلة بينه وبني أحد من الناس  ،أو بينه وبني
أهله  ،ذهب يلتمس من أولئك الذين كان حيتقرهم  ،ويأبى أن جيالسهم
معرفة حكم ما وقع فيه  ،وجلس بني أيدهيم جملس املتعلم املسرتشد
املعرتف بجهله ،وربام تردد عىل باب أحدهم األيام ؛ لينال مقصده ،ويعرف
حكم مسألته .
رسائل شرعية متنوعة

وكان العلامء رمحهم اهلل ال يفرقون بني أحد من الناس يف العلم ،
فيجعلون جملسهم جملسا واحدا للعموم ،سواء الفقراء واألغنياء وامللوك ،
كام عرف عن اإلمام مالك والبخاري وغريهم من أئمة املسلمني .
مسألة  :الغلو يف الصاحلني :
إن من أعامل أهل اجلاهلية الغلو يف الصاحلني  ،سواء جاهلية أهل
الكتاب الذين يزعمون أهنم العلامء ،ويدعون معرفة كل يشء ،أو كانوا من
جاهلية العرب الذين كانوا يقلدون أهل الكتاب  ،ويقتبسون منهم بعض
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عباداهتم .
وهذا الغلو يف الصاحلني قد يكون سببه طلب التقرب إىل اهلل ،واهلل
سبحانه وتعاىل أخرب عن غلو أهل الكتاب يف حمكم كتابه فقال عز وجل :
 ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ
ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ
ﮱ

ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
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ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢﯣ
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ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ [ التوبة ، ]31-30:فقوهلم  :عزير ابن اهلل  -تعاىل اهلل عن
ذلك علوا كبريا  -من غلوهم يف العزير  ،واهلل سبحانه وتعاىل نفى ذلك عن
نفسه بقوله   :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ. 
رسائل رشعية متنوعة

وكذلك مقالة النصارى مثل ذلك  ﯶ ﯷ[ البقرة :
 ]118قاتلهم اهلل  ،ثم أخرب عنهم سبحانه وتعاىل بأهنم أيضا اختذوا
علامءهم وعبادهم أربابا من دون اهلل  ،حيللون هلم احلرام فيحلونه ،
وحيرمون عليهم احلالل فيحرمونه  ،ويزعمون أهنم يترصفون يف الكون ،
ويف جلب النفع  ،ودفع الرضر ؛ ولذلك يدعوهنم يف امللحات  ،ويلجأون
إليهم عند طلب احلاجات .
وقد رست هذه العدوى من اليهود والنصارى إىل العرب يف
جاهليتها  ،ومع األسف الشديد أهنا قد فشت عند بعض املسلمني يف هذه
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األزمنة أكثر من ذي قبل  ،فقد عمت البلوى  ،وانترش الرشك باسم تعظيم
األنبياء والصاحلني  ،حتى جعلوا هلم الترصف يف األمور  ،فأخذوا ينذرون
هلم النذور  ،ويذبحون هلم الذبائح  ،ويطلبون منهم أن يدفعوا عنهم البالء،
وأن جيلبوا هلم النفع  ،ودعوهم يف الشدائد  ،وعظموا قبورهم وبنوا عليها
القباب  ،وجعلوا يطوفون هبا  ،ويقصدوها كالكعبة املرشفة  ،ولكل قرب
موسم من املواسم باسم عيد ميالده  ،فيا خيبة األمل عندما تراهم يبكون
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حول هذه القبور  ،ويستغيثون بأهلها  ،ويطلبون منها املدد والعون
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والنرص ،كأهنم مل يقرؤوا كتاب اهلل  ،ومل يطرق سامعهم قوله عز وجل :
 ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ[ املؤمنون ، ]117 :وقوله عز وجل   :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ[ يونس،]106:
وقوله عز وجل   :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ [ األنعام .]17:وقوله سبحانه   :ﯓ
رسائل شرعية متنوعة

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ [ األنعام ، ]163-162:فال حول وال قوة إال باهلل.
إن هذا املرض اخلطري قد عم يف كثري من بالد املسلمني يف مشارق
األرض ومغارهبا  ،وهو تصديق ملا أخرب به املعصوم عليه من اهلل أفضل
الصالة وأتم التسليم  ،حيث يقول  « :لتتبعن سنن من كان قبلكم باعا بباع
وذراعا بذراع وشربا بشرب حتى لو دخلوا يف جحر ضب لدخلتم معهم ،
قالوا يا رسول اهلل اليهود والنصارى؟ قال  :فمن إذا » رواه البخاري ،
وصدق اهلل العظيم  :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
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ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ[ التوبة.]31:
مسائل  :الطعن يف األنساب  ،والفخر باألحساب  ،والنياحة ،
واالستسقاء باألنواء :
إن مما هنانا عنه رسول اهلل  من أعامل اجلاهلية  :الطعن يف
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األنساب ،والفخر باألحساب  ،والنياحة  ،واالستسقاء باألنواء  ،أي
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بالنجوم  ،وقد حذر  من االتصاف هبا غاية التحذير  ،وأكد أهنا من
أعامل اجلاهلية  ،وأخرب أن هذه األمة ال ترتكها أي أنه يبقى بقايا ولو كانوا
مسلمني تدخل عليهم هذه األمور  ،ويفعلون فعل اجلاهلية  ،وإذا فعلوا
شيئا من ذلك فإنه نقص يف إسالمهم وضعف يف إيامهنم  .واملعنى أهنا
توجد يف مجلة هذه األمة  ،وإن كان يوجد أناس سلموا منها  ،وكلام ضعف
اإليامن  ،وقل العلم  ،كثرت  ،وكلام قوى إيامن العبد  ،وأنار اهلل بصريته
رسائل رشعية متنوعة

بالعلم  ،سلم منها  ،فقد كانت توجد يف القرون األوىل  ،لكنها قلة ،وهي
اآلن توجد بكثرة ،واحلديث ال يدل عىل أهنا تكون يف كل فرد من هذه
األمة ،ولكن يفيد أهنا ال تفقد منها  ،فيتصف هبا أناس دون آخرين ،
واحلديث الوارد فيها هو ما رواه البخاري ومسلم وغريمها عن أيب مالك
األشعري ريض اهلل عنه أن النبي  حدثه قال  « :أربع يف أمتي من أمر
اجلاهلية ال يرتكوهنن  :الفخر باألحساب  ،والطعن يف األنساب ،
واالستقاء بالنجوم  ،والنياحة  ،أو قال :النائحة إذا مل تتب قبل موهتا تقام
يوم القيامة وعليها رسبال من قطران ودرع من جرب » .وقد بني األلويس
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– رمحه اهلل – وغريه من أهل العلم أن املراد بالفخر يف األحساب :
افتخارهم بمفاخر آبائهم  ،والطعن يف األنساب  :إدخاهلم العيب يف أنساب
الناس  ،حتقريا آلبائهم  ،وتفضيال آلباء أنفسهم عىل آباء غريهم ،
واالستسقاء بالنجوم  :اعتقادهم نزول املطر بسقوط نجم يف املغرب مع
الفجر وطلوع آخر يقابله من املرشق  ،فيقولون :مطرنا بنوء كذا وكذا  ،قال
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تعاىل  :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ [ الواقعة ، ]82:والنائحة تقام يوم
القيامة وعليها رسبال من قطران  :أي أن اهلل جيازهيا عىل هذا العمل بلباس
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من قطران  « ،ودرع من جرب »  ،وذلك أهنا يف وقت املصيبة تلبس ثيابا
خاصة ألجل املصيبة  ،وترفع صوهتا بالنياحة والكالم املحرم  ،وإظهار
اجلزع  ،والتربم هبذه املصيبة ؛ وألهنا هبذه األفعال وهذه األقوال تصهر
وحترق قلوب أهل امليت بام تردده من أوصافه التي كان يتصف هبا يف
حياته .فهذا احلديث دل عىل بطالن ما كان عليه أهل اجلاهلية من هذه
اخلصال الرديئة  ،واألفعال القبيحة .
رسائل شرعية متنوعة

فالواجب عىل كل مسلم احلذر من هذه اخلصال ؛ امتثاال ألمر اهلل
جل وعال وأمر رسوله  ، وأن حيذر إخوانه املسلمني من ذلك ويدعوهم
برفق وحكمة للتمسك بالسنة  ،واحلذر من البدعة  .واهلل اهلادي واملوفق .
وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني .
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