
 شرح مسائل الجاهلٌة                                                       

 

416 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم 
 

 هـ 1231/  11/  32السبت فً / 

 

الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعٌن ، اللهم إنا نسؤلك علماً نافعاً وعمالً صالحاً وقلباً خاشعاً ودعاًء 

إال بك ...أما  مسموعاً ، ربنا ال تكلنا ألنفسنا طرفة عٌن فؤنه ال حول وال قوة

 بعد :

 األسئلة

 السإال : 

ما حكم الشكل الهاللً ، حدٌدة على شكل هالل ، الذي ٌوضع  فعوم منعارا  

 المساجد وهل له أصٌل فً الشرع ؟

 الجواب : 

النبً صعلى هذا الشكل أو ؼٌره من األشكال توض  على المنارا  وفً عهد 

م محععراب وال منععارة ، لععم ٌكععن لمسععجده علٌععه الصععالة والسععال هللا علٌععه وسععلم

وكان بالل إذا أراد أن ٌإذن ارتقى فوم بعض األبٌا  لٌإذن ، ثم لمعا توسع  

الناس وكثروا وكثر دخول المسجد عملعوا لعه المحعراب وعملعوا لعه المنعارة ، 

والعلمععاء مععنهم مععن أنكععر وجععود المحععراب ووجععود المنععارة العالٌععة  وبعععض 

 السلؾ كره الصالة فً المحراب بخصوصه .

لكن األمر ، اسعتقر األمعر علعى إجمعاع أهعل العلعم علعى أن ٌصعلً ا معام فعً 

داخلعععه حٌععع  ٌؽٌعععب النلعععر  نلعععر المعععؤمومٌن ععععن حعععال ا معععام ألن بععععض 

المحارٌععب تكععون عمٌقععة بحٌعع  أن الععذي خععامس أو سععادس أو عاشععر ال ٌكععاد 

ام ٌرى ا مام بدخوله المحراب ، وهذا ٌفقد معنى االئتمعام ، ألن معنعى االئتمع

أن ٌرى القرٌبون من ا مام حركا  ا معام حٌع  ٌتابعونعه وٌسعمعون صعوته 

 وٌتاب  الناس البعٌدون من كان قرٌباً . 
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وأما المنارة فكان  على أشكال مختلفة لٌسع  علعى شعكل واحعد فمنهعا معا هعو 

على الشكل الدائري االسطوانً ، ومنها ما هو علعى الشعكل المكععب الطوٌعل 

فعً األعلعى ، ومنهعا معا هعو مسعتقٌم فعً األعلعى ، ٌعنعً  ومنها معا هعو ملتقعى

مستوى فً األعلى ، لٌس  على شكل ملتقى أو على شكل قبة ، وكان النعاس 

ٌمٌععنون مسععاجدهم بالمنععارة بشععكل المنععارة ثععم لمععا جععاء فععً القععرن الثالعع  

الهجعري بعدأ النعاس ٌضعععون أشعٌاء علعى أعلعى المنععارة تمٌعن هعذه المسععاجد ، 

رأس نخلة ، ومنهم من ٌضع  شعكل سعفٌنة  ومعنهم معن ٌضع  فمنهم من ٌض  

هععالالً ، ومععنهم مععن ٌضعع  كععذا وكععذا ، كمععا هععو موجععودة فععً بعععض المسععاجد 

القدٌمععة فععً مصععر والشععام ونحوهععا ، وتطععور األمععر معع  مضععً السععنٌن حتععى 

 صار الناس ٌختلفون كثٌراً فٌما ٌضعونه على المنابر . 

لدولععة ، دولععة بنععً عثمععان الدولععة ولمععا جععاء ٌعنععً بعععد قععرون وجععاء وقعع  ا

العثمانٌععة وخععالطوا النصععارى ، وجععدوا أن النصععارى ٌضعععون علععى كنائسععهم 

الصلٌب ، وأن الصعلٌب ٌمٌعن هعذا البنعاء بحٌع  إذا رإى الصعلٌب فينعه ٌمٌعن 

ئٌع  النجمعة فينهعا تمٌعن معبعد الٌهعود ، ونلعروا فعيذا أقعرب  هذا المعبعد وإذا رئ

 مما ٌعلم أو ٌوض  الهالل . األشكال الموجودة فً الناس 

وذلك ٌعنً ألنه باجتهادا  بعض علماءهم وذلعك ألن الهعالل لعه اعتبعار فعً 

الشرع فً وق  الصٌام ، ووق  الحج ، وفٌه تفاإل ، اللهم أهله علٌنا باألمن 

وا ٌمان والسعالمة وا سعالم ونحعو ذلعك فاختعاروا هعذا لٌكعون علعى المسعاجد 

 تى صار ال ٌوجد ؼٌر شكل الهالل .وعمموها بحكم الوالٌة عم ح

ٌتبٌن من هذا أن وجود الهالل على هذه المناٌر لعٌس فٌعه حعرر شعرعً ألنعه 

للتمٌٌن دون ؼٌر ، فيذا كعان التمٌٌعن ٌحصعل بدونعه فينعه ال ٌنبؽعً أن ٌوضع  

ألال ٌكون التنامه فعً كعل مسعجد معن لعوانم المسعجد ، فٌكعون بدععة ألنعه لعو 

ار التنامه حٌنئذ من البدع المحدثة لكعن إذا كعان كان ملتنماً فً كل مسجد ص

لعمععوم التمٌٌععن فععين التمٌٌععن ٌحصععل بععه أو بؽٌععره ،فععيذا كععان الهععالل ال ٌتعععٌن 

وحععده للتمٌٌععن فينععه ال بععؤس بوضعععه فتععرى بعععض المسععاجد المنععارة مربعععة ال 
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تحتار إلعى وضع  هعالل ، وبعضعها تكعون مقببعة بعال هعالل   وبعضعها ٌكعون 

 حو ذلك .علٌه الهالل ون

 فيذا كان  الصورة هذه ؼٌر ملتنمة ، وإنما هً اختٌارٌة للتمٌٌن فينه ال 

بؤس بها ، وهذا هو العذي جعرى علٌعه أهعل العلعم معن أنهعم ال ٌنكعرون وجعود 

األهلععة علععى المنععاٌر وال ٌحبععذون  التنامهععا أٌضععاً ألنهععا تكععون مععن عالمععا  

د فعً ععدد معن المنعاٌر التعً المساجد التً ال تفارقهعا ، ولكعن إذا كعان فعً البلع

تتشععابه بععٌن منععاٌر المسععاجد أو مععا ٌوضعع  علععى الكنععائس أو نحععو ذلععك ، فينععه 

ٌئعععرؾ مععن شععكله أو شععكل منارتععه الخارجععة أو  ٌنبؽععً تمٌععن المسععجد بحٌعع  

ٌئعلم جعواب السعإال فعً قولعه معا حكعم  الخارجٌة فرقاً بٌنها وبٌن ؼٌرها ومنه 

، حتععى أنععه توسعع  النععاس فععً ذلععك شععكل الهععالل ، وهععل لععه أصععل فععً الشععرع 

فجعلععوا الهععالل شعععاراً للمسععلمٌن ، جعلععوا مثععل مععا للنصععارى مععثالً الصععلٌب 

األحمر ، جعلوا للمسلمٌن الهالل األحمر، مثل معا ٌكعون الصعلٌب شععاراً فعً 

 بعض المواطن ٌكون شعار المسلمٌن الهالل .

ألسععماء وهنععا ٌنبؽععً أن ٌوضععض أن وضعع  آٌععا  أو اسععم الجاللععة أو بعععض ا

الحسععنى فععً موضعع  قععد تمععتهن فٌععه قععد ٌصععٌبها النجاسععة واألذى أن هععذا فٌععه 

امتهان وال ٌجون أن توض  أسماء الجاللة كما هو موضوع فً بعض العبالد 

أو فععً بعععض ا ٌععا  علععى المنععارة مععن فععوم ألنععه ٌععؤتً علٌهععا الحمععام بنربععه 

معا ٌجعب معن ونجاسته ، وٌؤتً علٌها بعض الطٌور ، ونحو ذلك وهعذا ٌنعافً 

 وصفاته . هللا جل وعال التعلٌم الالئم بؤسماء 

 السإال : 

ما حكم تمٌن قباب بعض المساجد باللون األخضر ، وكذا تمٌن منارا  

بعض المساجد باللون األخضر أو با ضاءة الخضراء ، وهل لها أصل فً 

 الشرع ؟ 

 الجواب : 

 القبة باللون  كل هذه ال أصل لها فً الشرع بل ال ٌجون تعمد صبػ 
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 األخضر ، أو تعمد  صبػ المنارة باللون األخضر .

أما ا ضاءة الخضراء هذه وجد  فً بعض مساجد الشام ومصر ثم نقل  

إلى بالد كثٌر ، لتمٌٌن المسجد فً اللٌل عن ؼٌره وال ٌنبؽً ذلك ألنها ، ألنه 

هذه تمٌٌن بؽٌر حجة سٌما أنه قد ٌلتنم عند الناس فٌجعل كل مسجد له 

الصفة ، فٌخشى أن ٌجر إلى أن ٌكون ملتنماً فً كل مساجد والتنام التمٌٌن 

 تمٌٌن المسجد عن ؼٌره بلون هذا ال أصل له فً الشرع .

 السإال : 

ولتجدن أقربهم مودة للذٌن ءامنوا الذٌن قالوا إنا  ما معنى قوله تعالى  : 

ألن العبرة بعموم اللفل  ا ٌة فهل معناها أن النصارى إخواناً لنا .. نصارى 

 ال بخصوص السبب ؟ 

 الجواب : 

لٌس األمر كذلك بل المشركون والٌهود والنصارى ممن لم ٌإمن برسالة 

محمد صلى هللا علٌه وسلم عداوتهم لاهرة لهذا الدٌن ولنبٌنا محمد صلى هللا 

لما ذكر عداوة الٌهود  هللا جل وعال علٌه وسلم ، ولهذه األمة لكن 

لتجدن أشد الناس عداوة للذٌن ءامنوا الٌهود والذٌن  ٌن قال  والمشرك

وذلك   أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذٌن ءامنوا الذٌن قالوا إنا نصارى 

 ألن هذه الفئة منهم طائفة آمن  وق  الوحً ولهذا قال جل وعال بعدها :  

ا أنزل ذلك بأن منهم قسٌسٌن ورهباناً وأنهم ال ٌستكبرون وإذا سمعوا م

على الرسول ترى أعٌنهم تفٌض من الدمع مما عرفوا من الحق ٌقولون 

فآمنوا باهلل جل وعال وبوحدانٌته وآمنوا   ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدٌن 

 بمحمد صلى هللا علٌه وسلم .

فإن تابوا  فمن آمن من النصارى فهو أخ لنا ، ألن ا ٌمان عقد بٌن أهله : 

 .  توا الزكاة فإخوانكم فً الدٌن وأقاموا الصالة وءا

وأما من لم ٌإمن من النصارى بل بقً على نصرانٌته فعداوته لاهرة لكن 

من جهة المفاضلة هو أقرب فً الجملة من جهة العموم أقرب من الٌهود 
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والنصارى ، وعداوته أخؾ من الٌهود والمشركٌن ، وعداوته أخؾ من 

 الٌهود والمشركٌن .

النصارى فً التارٌخ ا سالم ممن كانوا م  المسلمٌن ولم  ولذلك كان  سٌرة

ٌلاهروا علٌهم بالعداوة ، كانوا أخؾ من عداوة الٌهود والوثنٌٌن ، لكن ا ٌة 

ال ٌقال فٌها العبرة بعموم اللفل ال بخصوص السبب ألنها لم تثب  مطلم 

 : ذلك بقوله  هللا جل وعال القرب ، قرب النصارى ، وإنما علل  ، علل 

الذٌن قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسٌسٌن ورهباناً وأنهم ال ٌستكبرون 

 . وبٌن أنهم آمنوا 

 السإال : 

ذكرتم فً شرحكم لألصول الثالثة أن على ا نسان معرفة األصول الثالثة 

ٌئسؤل عنها  بؤدلتها ، فهل معنى ذلك الرسالة ، رسالة األصول الثالثة أم 

 ا نسان فً القبر ؟ 

 الجواب : 

ال ، المقصود مسائل القبر الثالثة ، وهً معرفة العبد ربه ، ودٌنه دٌن 

 ا سالم باألدلة ، ونبٌه محمد صلى هللا علٌه وسلم .

فيذا عرؾ ذلك بؤدلته فين ذلك كاٍؾ فً حقه ورسالة ثالثة األصول  مام 

 الدعوة رحمه هللا تعالى كافٌة شافٌة فً هذا الباب .

 السإال : 

رم بعض الناس بٌن العالم والداعٌة فً هذا العصر ، فمن هو العالم  ومن ٌف

 هو الداعٌة ؟ 

 الجواب : 

العالم معروؾ ، والداعٌة ؼٌر العالم أٌضاً معروؾ وبٌان ذلك  أن العالم هو 

ّل أحكام الشرع بحسب استطاعته ، وأما الداعٌة فهو  من علم أحكام الشرع جئ

بما علم ، وقد ٌكون علمه لٌس بالكثٌر ، وقد ال  هللا جل وعال من دعا إلى 

ٌكون فقٌهاً ، وقد ال ٌكون مفسراً ، وقد ال ٌكون محدثاً فٌكون عنده دعوة إلى 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 شرح مسائل الجاهلٌة                                                       

 

421 

 

 

بحسب العلم الذي عنده لكن ال ٌكون عالماً حتى ٌعلم الكتاب  هللا جل وعال 

على رسوله  هللا جل وعال والسنة وٌسلم من التقلٌد وٌفقه حدود ما أننل 

صلى هللا علٌه وسلم ، وأكمل الناس دعوًة وبٌاناً وإرشاداً للناس وقٌاماً 

بواجبا  الدعوة هم ورثة األنبٌاء العلماء ألن الداعٌة ؼٌر العالم ، ٌعنً 

ٌدعوا إلى ما ٌعلمه إلى الجنئٌة التً ٌعلمها ٌكون واعلاً ٌكون مبٌناً 

 هللا جل وعال اعة لمحاسن ا سالم حاثاً الناس على االلتنام بالشرع وط

 وطاعة رسوله مبٌناً ما ٌقرب الناس إلى ربهم جل وعال هذه أحواله .

أما العالم فهو الذي ور  علم النبوة ، فين األنبٌاء لم ٌورثوا دٌناراً وال درهم 

، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحل وافر ، فالعلماء حقٌقة هم الدعاة إلى 

ٌأ ٌها النبً إنا أرسلناك شاهداً  ٌقول :  وعال  هللا جلألن  هللا جل وعال 

  ومبشراً ونذٌراً وداعٌاً إلى هللا بإذنه وسراجاً منٌراً 

  وقل هذه سبٌلً ادعوا إلى هللا على بصٌرة أنا ومن اتبعنً وسبحان هللا

   وما أنا من المشركٌن 

ن عالماً لكن فالعلماء هم الدعاة وال ٌشترط فً الداعٌة أن ال ٌدعوا حتى ٌكو

ٌشترط فٌه أن ال ٌدعوا حتى ٌعلم ما ٌدعوا إلٌه ، فيذا أراد أن ٌدعوا إلى 

األصول الثالثة البد أن ٌعلمها حم العلم  وإذا أراد أن ٌدعوا إلى الصالة 

هللا جل وواجبا  الصالة وااللتنام بها فٌعلم ذلك إذا أراد أن ٌدعوا إلى تقوى 

 ذا الباب .ٌكون عالماً بما ٌتصل به وعال 

 السإال : 

هذا سإال جوابه ٌطول ، لكن نذكر الجواب باختصار ، ما سبب من  أئمتنا 

من أهل السنة والجماعة من استخدام قٌاس الشمول ، وقٌاس التمثٌل فً 

إثبا  صفا  هللا تعالى أو نفٌها واقتصارهم فً إثباتها من جهة القٌاس على 

 أدلة عقلٌة ؟ قٌاس األولً فقط م  أن جمٌ  القٌاسا 

 

 الجواب : 
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األصل فً األقٌسة العقلٌة أنها ال تدخل فً الؽٌبٌا  ، األمور الؽٌبٌة إثباتها 

من طرٌم الدلٌل واألقٌسة جمٌعاً ، األصل فٌها أنها منفٌة سواًء كان قٌاس 

األولى أو قٌاس المثل أو قٌاس الشمول لكن استثنى قٌاس األولى ألنه جاء 

ة فخرر من األصل بدلٌل ، وما خرر من األصل بدلٌل فً القرآن وفً السن

 نقلً وجب اعتباره .

 السإال : 

هل ٌجون للمتمت  أن ٌجان  نوجته بعد الفراغ من العمرة وقبٌل ا حران  

 بالحج ؟ 

 الجواب :

إن المتمت  إذا فرغ من عمرته رج  حالً ٌحل له كل شًء ، فيذا فرغ من 

ر فينه ٌحل له كل شًء فامرأته عمرته بعد أن طاؾ وسعى وحلم وقص

 حالالً له ، لكن إذا تلبس بيحرام الحج فينها ال تحل له .

 السإال : 

إن من أصول ا سالم العلام ومبانٌه الكبٌرة هجر البدعة والمبتدعة ، فهل 

 هذا مقٌد بحصول ارتداع المبتدع عن بدعته نرجو التوضٌض ؟ 

 الجواب : 

ٌئقٌد بحصول هجر المبتدع تعنٌر وعقوبة ، و باب التعنٌر والعقوبة 

هجر بعض  النبً صلى هللا علٌه وسلمالمصلحة واندفاع المفسدة ، وذلك ألن 

من ارتكب بعض المعاصً فً نمنه ، ولم ٌهجر بعضاً ، فهجر المخلفٌن 

الثالثة كعب بن مالك ومن معه ، ولم ٌهجر آخرٌن علٌه الصالة والسالم دل 

الهجر تعنٌر وعقوبة فهذه إذا كان  ستنف  هذا عند أهل العلم على أن 

ومصلحتها أرجض من مفسدتها فٌإخذ بها ، وإذا كان ؼالب اللن أن الهجر ال 

 ٌنف  أو أن مفسدته أكبر فينه حٌنئذ ال ٌسوغ أوال ٌصض .

وهذا بال شك ٌختلؾ باختالؾ األنمنة واألمكنة وباختالؾ لهور السنة 

 ؾ والنهً عن المنكر والعلم وضده .وخفاء السنة واختالؾ األمر بالمعرو
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 السإال : 

رجل أسلم ثم توفً بعدها بقلٌل ، هل هو مسلم أو ال ؟ ومن قال بيسالمه هل 

 ٌعتبر من المرجئة ؟ 

 الجواب : 

من أسلم قد ثب  له حكم ا سالم ، فيذا ما  بعد ذلك فينه ٌمو  على ا سالم 

بعد إسالمه ، ولم ٌعمل هذا أما إذا كان متمكناً من العمل ومضى وق  طوٌل 

فٌه تفصٌل ، هل هو علم بعد ا سالم بواجبا  ا سالم أو لم  ٌعلم ؟  ، وهل 

 مثله ٌجهل أو مثله ال ٌجهل ؟ وهذه تحتار إلى معرفة حال المسئول عنه .

 نكتفً بهذا القدر .. اقرأ 

 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم                            

الة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن اهتدى الحمد هلل والص

 بهداه .. أما بعد .

الحمد هلل رب العالمٌن ، والصالة والسالم على أشرؾ األنبٌاء والمرسلٌن ، 

نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعٌن ، قال ا مام ، شٌخ ا سالم ، محمد 

 بن عبد الوهاب ، رحمه هللا تعالى :

ا قرار بالحم لٌتوصلوا به إلى دفعه ، كما  والخمسون :  المسألة الرابعة

 قال فً ا ٌة .

وال  التعصب للمذهب ، كقوله فٌه :  المسالة الخامسة والخمسون : 

 . تؤمنوا إال لمن تبع دٌنكم 

 تسمٌة أتباع ا سالم شركاً ، كما فً قوله تعالى :    السادسة والخمسون 

 الكتاب والحكم والنبوة ثم ٌقول للناس كونوا ما كان لبشر أن ٌؤتٌه هللا 

 .. ا ٌتٌن .  عباداً لً من دون هللا 

فهذه صلة للكالم على مسائل الجاهلٌة من األمٌٌن والكتابٌٌن الذٌن خالفهم 

، وذكر أن من خصالهم ا قرار بالحم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 
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وقالت   بقوله جل وعال  : لاهراً لٌتوصلوا بذلك إلى دفعه واستدل لذلك 

طائفة من أهل الكتاب ءامنوا بالذي أُنزل على الذٌن ءامنوا وجه النهار 

 .  واكفروا ءاخره لعلم ٌرجعون وال تؤمنوا إال لمن تبع دٌنكم 

دل  ا ٌة على أن قصدهم من إلهار ا سالم وإلهار ا ٌمان الرؼبة فً 

  لعلهم ٌرجعون  فً آخر ا ٌةردة من أسلم وآمن من أهل ا سالم لقوله 

آمنوا بالذي أنزل على الذٌن آمنوا وجه النهار   فتعلٌل قول تلك الطائفة 

 العلة من أنهم وصلوا إلى هذا الرأي لدف  الحم هو قولهم  واكفروا آخره 

 لعلهم ٌرجعون  ٌعنً لعل المسلمٌن ولعل المإمنٌن بمحمد صلى هللا علٌه

 ا ٌمان . وسلم ٌرجعون عن هذا 

إلى طائفة من أهل الكتاب وهم من هللا جل وعال وهذا الفعل منهم أضافه 

النصارى الذٌن ذهبوا إلى ذلك  وهذا أٌضاً حصل من بعض الٌهود ، 

 وحصل من أهل النفام أكثر وأكثر .

وقد ٌكون القصد فً رد الحم فوراً أو بيعالن ، وقد ٌكون للتوصل إلى رد 

إلقاء الشبه على أهل ا سالم فحصل عندنا هنا أن ما الحم فً المستقبل ، و

فعله األوائل من الكتابٌٌن والمنافقٌن وبعض المشركٌن أن هذا ٌنقسم إلى 

أقسام منهم من أراد ذلك لٌكفر سرٌعاً لٌوق  الشبه ومنهم من أراد ا ٌمان 

وا سالم بحسب نعمه لٌكون ملقٌاً للشبه على طول النمان ، وهذا هو الذي 

 صل من أهل النفام .ح

وهذا هو الذي حصل من أهل النفام فً نمن النبوة فينهم أعلنوا ا ٌمان 

النبً صلى هللا وألهروه م  أنهم لم ٌتركوا الطعن فً الدٌن ، والطعن فً 

 بل والوا أهل الكفر وأعانوهم على أهل ا سالم .   علٌه وسلم

 ٌذم حالوة ا ٌمان وال  وهذه الخصلة ٌتؤثر بها وٌرج  بها عن دٌنه من لم

بشاشة ا سالم ، ولهذا كان الذٌن رجعوا عن ا سالم فً األنمنة متؤثرٌن 

كر القلٌل ، والقلٌل منهم لكن لٌس  بالفعلة  كر الواحد أو ذئ بذلك ربما ذئ

الماضٌة أو بالحجة أنه ٌإمن من ٌإمن ثم ٌقول رجع  عن دٌنً أو رجع  
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اس ، بل هذا ٌضره هو ، قلٌل ما ٌضر عن إسالمً لٌوق  االلتباس فً الن

 الناس . 

لكن الفئة الثانٌة هً التً تضر أكثر وهم من ألهروا ا سالم وأبطنوا الكفر 

واستمروا على ذلك لٌوقعوا وٌقدحوا فً ا سالم وهذا وجد فً المنافقٌن 

ووجد فً الننادقة على طول تارٌخ ا سالم   ووجد أٌضاً فً هذا العصر 

ألول والثانً ، فمنهم من أعلن إسالمه ثم بعد ذلك رج  عن وجد نوعان ا

 ذلك ، ومنهم من استمر مدعٌاً ا سالم ثم ٌلقً الشبه فً أهل ا سالم .

وال شك أن من ٌستمر على دعواه أنه مسلم أخطر فً إلقاء الشبه ممن ٌقول 

آمن  ثم كفر  أو آمن  ثم رجع  عن ا سالم ، ألن هذا ٌكون ٌنطم بلسان 

ألمة ، وٌوق  فً قلوب أهلها الشبه ، وهذا هو الذي حصل فً النمن األول ا

من الننادقة ، والفالسفة الؽالٌٌن ، وطوائؾ من ؼالة المتصوفة المالحدة 

 وأشباه ذلك .

هإالء استمروا على ما هم علٌه وأوقعوا فً الناس الشبه الكثٌرة ، وما 

واهٌة إال من جهة هإالء  جاء  العقلٌا  والرد على الشرع بؤشٌاء عقلٌة

وما جاء القدح فً أشٌاء كثٌرة من عقٌدة ا سالم ومن أحكام ا سالم إال من 

هإالء ألن أهل ا سالم وا ٌمان الذٌن رسخ فً قلوبهم حب هللا وحب 

 رسوله صلى هللا علٌه وسلم ٌؤنفون أن ٌطعنوا فً الدٌن بؤي طعن . 

كون منهم المإرخ ، ومنهم لكن جاء الطعن من هإالء ، وهإالء قد ٌ

الفٌلسوؾ وقد ٌكون منهم األدٌب وقد ٌكون منهم ومنهم بؤسماء شتى لكن 

هللا ٌجتمعون على أنهم لم ٌقتنعوا حقٌقة بدٌن هللا بل فً قلوبهم رٌب ، قد قال 

 : جل وعال 

  أفً قلوبهم مرض أم ارتابوا أم ٌخافون أن ٌخٌف هللا علٌهم ورسوله بل

 . مون أولئك هم الظال

وهذا لاهر فً أن كل هإالء على طول التارٌخ سواء سموا الننادقة أو 

سموا منافقٌن أو أي أسم آخر هإالء عندهم رٌب فً قلوبهم ، ولذلك ٌؤتً 
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الطعن فً الدٌن من جهة الرٌب الذي فً القلوب ، والشك الذي ٌالنم النفس 

. 

ٌرة  جداً ، جداً وإذا نلرنا فً وقتنا الحاضر وجدنا أن هذه الخصلة كث

بنوعٌها ، فكثٌٌر ما نسم  أن فالن أسلم ثم ترك ا سالم ، بل كثٌراً ما نسم  

فً داخل األمة من ٌقول كان سنٌاً ثم تشٌ  ، كان سلفٌاً ثم تمشعر ، ٌعنً 

صار أشعرٌاً ، كان كذا ثم صار خارجٌاً ، وهكذا نسؤل هللا السالمة والعافٌة 

ترة بمذهب السلؾ ثم ٌذهب إلى ؼٌره من ، بل قد ٌكون ملتنماً فً ف

 المذاهب أو األحناب أو الفئا  . 

وهذا من جراء الرٌب وعدم العلم الذي ٌكون فً القلب ، ولهذا ٌجب على 

المإمن أنه إذا أراد نجاته فً هذه المسؤلة العلٌمة أن ٌكون متحققاً بالعلم 

ٌكون على نجاة ، الناف  بدٌن ا سالم بعامة ، وبمذهب السلؾ بخاصة حتى 

ألن دٌن ا سالم بعامة ٌقً فً مواجهة التٌارا  ا لحادٌة والمادٌة تٌارا  

 الكفر والضالل وأشباه ذلك .

ورحمته ومنته  هللا جل وعال وأما العلم النافذ بمذهب السلؾ فينه ٌقً بؤذن 

من االننالم فً المذاهب الردٌة واألحناب الوخٌمة ألن هذه قد ٌستحسنها 

ستحسنها وٌكون من نقص علمه بما هو دٌن ا سالم ، ومذهب السلؾ من ٌ

 الصالض رضً هللا عنهم وأرضاهم .

من الصور التً تكون فً هذا العصر ما تسم  ، وما ٌحصل من أقوام لم 

ٌعرفوا ا سالم ولم ٌتعلموه ، وهم ٌقدحون فً ا سالم بثقافا  مختلفة فتارة 

هللا بعضهم بؤنه المقصود الوصول إلى  ٌقدحون فً عقٌدة التوحٌد كما كتب

بؤي  هللا جل وعال ، هذا نشر فً أحد الجرائد ، المقصود إلى جل وعال 

طرٌقة ، فيذا وصل إلى هللا فينه ابتعد عن المادٌة وعن ا لحاد وهذا هو 

 حقٌقة ا ٌمان باهلل كما ٌنعمون وٌنشر مثل هذا .
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ٌن هإالء كلهم فً الجنة وال ومنهم من ٌقول أن الٌهود والنصارى والمسلم

ٌصلض أن نكفر الٌهود والنصارى ألن الذٌن ٌكفرون هم أهل الشرك والوثنٌة 

 أما هإالء فهم على مٌرا  رسالة وأشباه ذلك .

ومنهم من ٌطعن فً ا سالم من جهة تشرٌعاته المختلفة تشرٌعا  فً أحكام 

، ومنهم من ٌطعن العقود فً البٌ  والشراء والشركا  وا ٌجار ونحو ذلك 

فً أحكام ا سالم فً الجناٌا  ، ومنهم من ٌطعن فً أحكام ا سالم فً 

األنكحة والطالم ونحو ذلك والتعدد ، ومنهم من ٌطعن فً أحكام ا سالم فً 

الفرائض وقسمة الموارٌ  بؤنحاء شتى م  أن هإالء الذٌن ٌطعنون لم 

 ة األحكام .ٌتمكنوا من العلم هذا من جهة التطبٌم أو من جه

أما من جهة األصول فطعن فً ا سالم فً أصول مهمة حتى فً نقل القرآن 

طعنوا م  أن لاهرهم االنتساب إلى ا سالم ، وبعضهم ٌكونون علماء منهم 

من طعن فً السنة ومنهم من طعن فً نقل السنة ومنهم من طعن فً فقه 

األوائل فً خصلة السنة وأنحاء شتى مما ٌكون من التشت  مما فٌه تشبه ب

من خصالهم ، وأساس هذا كما ذكر  لك هو عدم تمام العلم والعجب 

والؽرور ، عدم تمام العلم ثم ٌكون عنده عجب وؼرور بقلمه أو بفهمه أو 

بكتابته أو الشهرة ، ونحو ذلك ، فٌوق  الناس فً اشتباه علٌم والعٌاذ باهلل ، 

قال هللا جل وعال فً وصفهم  وهذا كثٌر ، كثٌر ومن المقاصد عند طائفة ما

 :  لعلهم ٌرجعون  .  

وآخرون ممن ٌسلك هذا السبٌل ال ٌقصد فً نفسه أن ٌرج  المسلمون عن 

ا سالم أو أن ٌشكوا فً السنة أو فً القرآن لكنه ٌجرى كما جرى ؼٌره فً 

هذه المسائل فٌق  وٌوق  من حٌ  ٌشعر أو ال ٌشعر ، ولهذا ٌنبؽً على 

نبؽً على طالب العلم أن ٌكون على بٌنة مما ٌلقٌه هإالء ال المسلم ، وٌ

ٌتساهل فً المسؤلة أو ٌكون دائماً ٌذهب إلى الذم والتشكً مما ٌحصل دون 

فقه لما ٌقال ، وفقه للرد علٌه ألن هذا نوع من العلم واألمر بالمعروؾ 

 والنهً عن المنكر والحجة والجهاد العلمً المطلوب من طالب العلم .
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ذا مثالً طرح  شبه حول قسمة الموارٌ  أن تعلم ردها العلمً الشرعً في

بعدد كذا من النساء  النبً صلى هللا علٌه وسلمإذا طرح  شبه حول نوار 

تعلم ردها الشرعً ، إذا طرح  شبه حول نقل السنة تعلم ردها العلمً حتى 

كفً إذا طرح  شبه حول بعض الصحابة أو عدالة الصحابة ونحو ذلك فال ٌ

أن ٌتشكً طالب العلم أو ٌقول حصل كذا وحصل كذا ، حسن ٌ منه أن ٌتعلم 

 كٌؾ ٌرد على هإالء ألنها من العلم الناف  ومن الجهاد العلمً المطلوب .

النبً الذي ٌجب علٌنا حماٌة لدٌننا ومخالفة ألهل الجاهلٌة أن نتذكر قول 

ة ، ملحد فً الحرم : " أبؽض الرجال إلى هللا ثالث  صلى هللا علٌه وسلم

ومطالب دم امرئ بؽٌر حم لٌهرٌم دمه ، ومبتؽً فً ا سالم سنة الجاهلٌة 

  " 

إذا كان أحد من هذه األمة ٌبتؽً فً ا سالم تلك الخصال الجاهلٌة التً رد 

فهذا من أبؽض الرجال بل  النبً صلى هللا علٌه وسلمبها أو التً وجه بها 

فلٌحذر المسلم أن ٌتساهل بالشبه أن  وعال  هللا جلهم من أبؽض الرجال إلى 

تعرض على قلبه أو أن ٌتحد  بها أو أن ٌتساهل فً تلقفها وقراءتها ألنها قد 

تتمكن منه وهو ال ٌشعر والسماع جنء من مشابهة أهل الجاهلٌة كما قال 

وقالت طائفة من أهل الكتاب ءامنوا بالذي أنزل على الذٌن  جل وعال : 

   نهار واكفروا ءاخره لعلهم ٌرجعون ءامنوا وجه ال

معنى ذلك أن من أهل ا ٌمان من ٌلن أولئك أنهم سٌسمعون له األصل فً 

التؤثٌر هو السماع ، إذا كان فٌه سماع فٌه قراءة وفٌه إطالع على هذا النحو 

 ، فين هذا من الوسائل التً تعرض المسلم لخطر فً دٌنه .

المسؤلة التً بعد الرابعة والخمسون   وهًالمسألة الخامسة والخمسون : 

التعصب للمذهب ، وقد مر معنا الحدٌ  على هذه المسؤلة فً مسؤلة التقلٌد 

بتفصٌل ألنها كان  المسؤلة الرابعة من المسائل مسؤلة التقلٌد وأطلنا الكالم 

علٌها وعلى التعصب للمذهب وا قرار بالحم لٌتوصل به إلى دفعه هاتان 
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اال  والتفصٌل للمسؤلة التً قبلها ألن التعصب وسٌلة من المسؤلتان كالح

 وسائل االحتٌال على رد الحم مر معنا الكالم بالتفصٌل 

فهً تسمٌة إتباع ا سالم شركاً ، تسمٌة المسألة السادسة والخمسون : 

اتباع ا سالم شركاً ، وهذا ٌعنً أن أهل الجاهلٌة لمنوا المسلمٌن بؤن دٌنهم 

أنهم لٌسوا مننهٌن عن الشرك باهلل جل وعال ، وهذه فً فٌه إشراك ، و

الحقٌقة ترج  إلى مسؤلة كبٌرة وهً التؤثٌر على الناس بالمصطلحا  التً 

تقلب الحقائم ، وهذه كان أهل الجاهلٌة من األمٌٌن والكتابٌٌن كانوا ٌعتنون 

بها ، وكان كل أعداء الرسل ٌعتنً بهذه الصفة وهً قذؾ مصطلحا  جدٌدة 

ً الناس لٌتوصل بهذه المصطلحا  إلى التنفٌر من الدٌن ، والتنفٌر من ف

 الحم .

فؤهل النمن األول ، ٌعنً نمن الجاهلٌة ، سموا اتباع ا سالم شركاً  وسموا 

بؤنه ساحر ، أو بؤنه كاهن أو بؤنه  النبً صلى هللا علٌه وسلمأو وصفوا 

و ذلك ، من أو أنه شاعر ووصفوه أٌضاً بؤنه فً ضالل ، وأنه صابئ ونح

سفه آلهتهم كل هذه الكلما  مصطلحا  ، وهذه المصطلحا  تإثر على 

النفوس تؤثٌراً بالؽاً ألنها تصرؾ القلب من تؤمل الحم إلى العناٌة بهذه الكلمة 

، ولٌس كل الناس ٌعتنً بالدلٌل ، وٌعتنً بالبرهان ، وٌعتنً بالحجة لكن 

ماضٌة فً الناس حتى فً نمن  ٌإثر علٌهم هذا المصطلض ، وهً وسٌلة

 ا سالم دخل  هذه الوسٌلة فً أهل ا سالم . 

قال بعض ؼالة المتصوفة كابن سبعٌن أو ابن عربً : إن القرآن مملوء من 

الشرك ، وذلك ٌعنً أن القول بتعدد األشٌاء أنه مصٌر إلى الشرك ، وأنه ال 

 ها .نجاة من ذلك إال بالقول بوحدة الوجود التً ٌدعون إلٌ

وأما الننادقة فؤنهم سموا أهل ا سالم فً القرن الثانً والثال  والراب  

بتسمٌا  مختلفة سموا أهل ا سالم ، ٌعنً أهل التوحٌد ، أو أهل السنة 

سموهم حشوٌة ، أو سماهم الجهمٌة بذلك أو سموهم ٌعنً قذفوهم بؤلقاب 

 مختلفة متنوعة متعددة ، وذلك كله للتنفٌر من الحم . 
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ألجل التفرٌم فً المسائل بٌن العمل والعلم أحدثوا مصطلحا  جدٌدة و

فجاءوا مثالً فً التوحٌد باألصول فً مسائل التوحٌد ، جاءوا باألصول ، 

وؼٌر األصول ، وبخبر ا حاد وبخبر المتواتر ، وبالحجة القطعٌة ، 

ان أٌضاً وبالحجة اللنٌة ، وبالنقل القطعً ، وبالنقل اللنً ، وأتوا باسم المج

، وأتوا باسم التؤوٌل وأشٌاء من ذلك توصلوا بها من حٌ  ال ٌشعرون أو 

من حٌ  ٌشعرون توصلوا بها إلى دف  الحم ، ودف  ما دل علٌه الكتاب هللا 

 وسنة رسوله صلى هللا علٌه وسلم . 

النبً صلى هللا وهذا كثٌر ، كثٌر جداً فً األمة حتى إن من ٌحب صحابة 

ناصبٌاً ، وسموا من ٌحب الصحابة ناصبٌاً ، وسموا من  سموه علٌه وسلم

رافضٌاً وٌعنون به هذه تسمٌة  محمد صلى هللا علٌه وسلم ٌحب آل 

النواصب ألهل السنة ، فالنواصب قالوا ألهل السنة : إنكم روافض ، وقال 

الشٌعة أو الرافضة قالوا عن أهل السنة أنهم نواصب ، وأهل السنة لٌسوا 

 ٌسوا بالروافض ، قد قال الشافعً رحمه هللا تعالى : بالنواصب ول

 إن كان رفضاً آل محمد               فلٌشهد الثقالن إنً رافض 

هللا جل وإن كان رافضاً ، بكسر الراء ، ٌعنً إذا كان حب ا ل الذي أمر 

به وأمر به نبٌه صلى هللا علٌه وسلم رافضاً ، فؤنا ما عندي مان  من  وعال 

 صطلض .هذا الم

وكذلك فً المصطلحا  كثٌرة مثل مصطلض التجسٌم ، مصطلض التشبٌه  فيذا 

أراد أهل السنة أن ٌثبتوا الصفا  قالوا هذا تجسٌم ، وأنتم مجسمٌن فسموا 

إثبا  الصفا  تجسٌماً كما سموا األوائل اتباع ا سالم شركاً ، ٌعنً من 

 جهة الرد عن الحم بيحدا  مصطلحا  .

مان ومكان تؤتً مصطلحا  كثٌرة ، ومتنوعة للرد عن وهكذا فً كل ن

الحم ، وأما فً هذا النمن الحاضر فين المصطلحا  اعتنى بها أعداء 

ا سالم أكبر عناٌة ، وذلك لنفوذها وتؤثٌرها على الناس ، وتؤثٌر المصطلض 

 على الناس من جها  عدٌدة :

This file was downloaded from QuranicThought.com



 شرح مسائل الجاهلٌة                                                       

 

431 

 

 

فً األذهان أكثر الجهة األولى : أنه لفل مختصر ، واللفل المختصر ٌبقى 

 من الشرح المطول .

الثانً : أن اللفل الجدٌد ٌحدد معناه من أتى بخالؾ األلفال المتداولة فؤنه لو 

أراد أن ٌؽٌر معناها لما استطاع ألن معناها قد أئٍصل قبل ذلك فٌؤتً 

بمصطلض جدٌد لٌكون هذا المصطلض م  معناه الجدٌد منفراً للناس أو مبعداً 

 ٌقة .للناس عن الحق

الثال  : من األسباب أن المصطلحا  تبقى ، والمعانً تذهب فقد ٌكون أول 

ما ٌنشؤ المصطلض ٌكون المعنى مرفوض لكنه ٌستمر ، وٌستمر فٌبقى 

المصطلض ، وتذهب المعانً ، لكنهم الحلوا أن المصطلض إذا كان فً طٌه 

ينه حٌنئذ وفً لفله ما ٌضاد الدٌن فً نفسه أو ما ٌقدح فً أتباع الدٌن ف

 سٌرفض لكن إذا كان مرهماً فينه ٌكون أدعى لسرٌانه . 

وهذا له أمثلة كثٌرة لٌس من جهة ا سالم فقط بل حتى ومن جهتهم هم  

فمثالً لفل األصولٌة أتً فً فرنسا ، ٌعنً أول ما أطلم فً فرنسا على الذٌن 

أن قام   أرادوا إعادة سلطان الكنٌسة للسٌطرة على حٌاة الناس ، ألنه بعد

اللوثرٌة كما هو معروؾ بدف  سلطان الكنٌسة واالستقالل بفهم الكتاب 

المقدس عندهم ، والخرور عن سٌطرة الكنٌسة فً كل التفسٌرا  والتحكم 

فً العلم ، والتحكم فً المدٌنة ، أتً أناس ٌطالبون بالعودة فهإالء سموهم 

لرجوع إلى عصر األصولٌٌن ، وهذه التسمٌة ٌعنً أن هذه الفئة ترٌد ا

اللالم بالنسبة لهم ، وهو عصر سلطان الكنٌسة الذي كان  الكنٌسة تحرم 

علٌهم فٌه ، تحرم علٌهم أشٌاء من أولى األولٌا  فً الحٌاة ، ثم بعد ذلك 

دخل هذا المصطلض أو نقل إلى المسلمٌن للرد فٌما بٌن الطلب ورجوع الناس 

مسلمون األوائل بؤن هذه أصولٌة إلى الكتاب والسنة ، وإلى ما كان علٌه ال

 ٌعنً ستردكم إلى عصور لٌس  بمدٌنة ، وإلى عصور فٌها تحكم 

 المتدنٌٌن ، وتحكم الدٌن .. إلى آخره .
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وهذا أمر مختلؾ كبٌر فً الحقٌقة األصولٌة فً ا سالم معناها الرجوع إلى 

ة ، األصول ، وهو الكتاب والسنة ، وا جماع وما كان علٌه سلؾ هذه األم

 وهذا أمر مطلوب ، ولٌس مرفوضاً بل هذا هو المطلوب ، وهو المتعٌن .  

مثالً مصطلض آخر أتوا بلفل التطرؾ ، لفل ا رهاب ، لفل ا رهاب كلمة 

بمعناها المستعمل ، ٌعنً وضعوا هذا اللفل ثم جعلوا له معنى ا رهاب 

 شًء ٌرفضه الناس .

تحم ، التخوٌؾ لكنهم سموا كل وإرهاب بمعنى التخوٌؾ ، تخوٌؾ من ال ٌس

شًء حتى الجهاد فً سبٌل هللا فً التارٌخ سموه إرهاباً أن هذا المصطلض 

سموا به األعمال العبادٌة كالجهاد فً سبٌل هللا فً بعض األماكن التً ٌكون 

فٌها الجهاد بحم ، ومستوٍؾ لشروطه الشرعٌة المعتبرة سموه إرهاباً 

هو تروٌ  ا من أو المؤمن أما ا رهاب الذي  وا رهاب المذموم فً الشرٌعة

علٌه فً كتابه  هللا جل وعال تخوٌؾ األعداء بالجهاد فً سبٌل هللا فهذا نص 

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخٌل  فقال جل وعال : 

 . ترهبون به عدو هللا وعدوكم 

كن إرهاب ا من فيرهاب العدو بالجهاد فً سبٌل هللا هذا أمر مطلوب ، ل

تخوٌؾ ا من أو المستؤمن أو المعاهد أو الذمً هذا أمر مرفوض فً 

الشرٌعة ، فخلطوا هذا بهذا حتى ٌكون كل عما صالض ٌدخل ضمن هذا الذي 

 تنفر منه قلوب األكثرٌن أو قلوب الناس . 

وكذلك لفل التطرؾ ، فين التطرؾ ال ٌفٌد شًء ألن التطرؾ معناه أن 

لكن قد ٌكون الناس جمٌعاً لٌسوا على حم ، وٌكون التسمٌة  تكون فً ترؾ ،

بؤن هذا متطرؾ أن هذا ؼلط ، فٌكون الناس هم الذٌن تترفوا وذهبوا ذا  

الٌمٌن  وذا  الشمال ، وهإالء القلة هم الذٌن على الحم كما قال جل وعال 

 :  ًإن إبراهٌم كان أمة قانتاً هلل حنٌفا  . 
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طلض ٌطوي فً داخله معانً تنفر من االلتنام بالدٌن فيذاً التطرؾ كلمة مص

واالعتماد على أحكامه وعقٌدته بٌنما اللفل الشرعً المنضبط الذي جاء فً 

 هذا المعنى هو الؽلو .

به فً كتابه أو فً سنة  هللا جل وعال الؽلو مذموم وهو النٌادة عن ما أذن 

أو النٌادة فً أمور رسوله صلى هللا علٌه وسلم نٌادة فً أمور االعتقاد 

الشرٌعة أو النٌادة فً أمور السلوك فكل هذا ؼلو ، والؽلو مذموم حتى أن 

لما مسك الجمار قال : " بمثل هذه فارموا وإٌاكم  النبً صلى هللا علٌه وسلم

 والؽلو " .

حتى أن الؽلو ٌكون فً أشٌاء قد تؽٌب عن البال ، وهو النٌادة عما شرع 

لشرعً فٌه ربط بما شرع فٌه ربط باألصل وهو الكتاب فيذاً هنا لفل الؽلو ا

والسنة بخالؾ األلفال التً ٌحدثها من ٌحدثها مثل التطرؾ واألصولٌة 

 ونحو ذلك .

فهذه فٌها تنفٌر عن هذه األلفال أو األعمال الشرعٌة المقصود من ذلك أن 

باع المصطلحا  كثٌرة متنوعة ، وإذا كان األوائل من أهل الجاهلٌة سموا إت

شعراً أو كهانة  النبً صلى هللا علٌه وسلما سالم شركاً ، وسموا ما أتى به 

 أو سحراً ونحو ذلك .

فين هذا قد مضى فً كل نمان ألجل التنفٌر من الحم ، وهذا قد ٌطلم به 

البعض فً بعض الحاال  ، ٌطلم مصطلحاً وٌرٌد به أن ٌنفر الناس من 

ل الجاهلٌة ألن إحدا  لفل فً شًء معٌن ، وهنا دخول فً مشابهة أه

وصؾ شًء أو فً وصؾ فئة ما بؽٌر اسم ا سالم أو بؽٌر ما أذن فٌه 

بالشرٌعة فينه ٌحد  من المفاسد ما ال ٌدركه من أطلم هذه اللفل لهذا ٌجب 

، وخاصة أهل  ٌمان فً أن ال ٌطلقوا هللا جل وعال هنا أن ٌتقً الناس 

 ل من ا سالم أو من بعض ا سالم .مصطلحا  قد تنفر الناس فً المستقب

 نكتفً بهذا القدر .
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