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 ومن سـيئات    ا باهللا من شرور أنفسن    ذ، ونعو هإنّ احلمد هللا حنمده و نستعينه، ونستغفر      
  يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إلـه إال اهللا           ن يهده اهللا فال مضل له، وم      نأعمالنا، م 

  .وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
  )١(}  وأنتم مسلمون آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إالنيلذايأيها { 
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم منّ نفس واحدة وخلق منها زوجها وبـثّ               { 

منهما رجاال كثريا ونساء واتقوا اهللا الذي تساء لون به واألرحام إن اهللا كان علـيكم                
   )٢(} رقيبا
غفـرلكم  يأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال سد يدا يصلح لكم أعمـالكم وي             { 

  )٣(} ذنوبكم ومن يطع اهللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 
وخري اهلدي هدي حممد صـلى اهللا       ق احلديث كتاب اهللا عز وجلّ،     فإن أصد : أما بعد 

عليه وعلى آ له وسلم، وشر األمور حمدثاا،وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضال لـة،و               
  .كل ضاللة يف النار

إقامة بنائـه    و األمةواقع  تقدير  تقدمي املنهج احلق و   يف  ء   دور العلما  إىل الناظر   إن: وبعد
 ، نكـون عليـه    أن البون شاسع بني ما حنن فيه وما جيب          أنالفكري واالجتماعي جيد    

 أساسـه  املنهج العلمي الذي استنبطه علماؤنا من الوحي السماوي مت على            ذلك ألن 
ملعلومـة مـن الـدين      العلم اجللية ا  خاص مبسائل   :  األول قسمني   إىلتقسيم قضاياه   

سائل املخاص ب :  والثاين بالضرورة فمن مل يقبلها بعد البلوغ وصف بأنه رافض للحق،         
 كـان  األمة به طبقات  وهذا املنهج الذي تعاملتالدقيقة اليت قد يعذر املكلف جبهله ،     

، حيث مل حيكموا على املخطئني حبكم واحد، ومل يزجوا م           رمحة وهدى وخريا للبشرية   
ة الضالل، بل حكموا على كل مبا يستحق، فمن وقع يف اخلطإ جلهله وعدم قيام               يف هو 

                                           
  ١٠٢:آل عمران )١(
  ١:النساء )٢(
  ٧١-٧٠:األحزاب )٣(
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احلجة عليه فهو معذور، ومن أىب وعاند بعد قيام احلجة وصف بالضالل ورفض احلق               
   .وحكم عليه حبسب ذلك

  :ورفض احلق يكون بأسباب كثرية نذكر منها 
  .اتباع اهلوى: أوال

 إن يتبعـون إال     {:  كما قال تعاىل فيمن ذمهم       اتباع الظن واهلوى،  :  وأصل الضالل   
  )١(}الظن وما وى األنفس ولقد جاءهم من رم اهلدى 

وهذا وصف للكفار فكل من له نصيب من هذا الوصف فله نصيب من متابعة الكفار               
  . بقدر ذلك النصيب 

مـا ضـل    .  والنجم إذا هوى     {: يف حق نبيه صلى اهللا عليه وآله وسلم        وقال  تعاىل    
  )٢(} إن هـو إال وحـى يـوحى         . وما ينطق عـن اهلـوى       . صاحبكم وما غوى    

 يقبـل اجلهل والظلم، فالضال هو الذي ال       : ذين مها   لفرتهه عن الضالل والغواية، ال    
  . احلق، والغاوي الذي يتبع هواه 

فوصفه بالعلم ونزهه   . وأخرب أنه ال ينطق عن هوى النفس، بل هو وحى أوحاه اهللا إليه            
    . عن اهلوي

ومتبع اهلوى ال بد أن يضل، سواء عن علم أو عن جهل، فإنه كثرياً ما يتـرك العلـم              
  .  هلواه، وال بد أن يظلم إمـا بـالقول أو بالفعـل، ألن هـواه قـد أعمـاه                     اتباعا

أفكلما جاءكم رسول مبا ال وى أنفسكم استكربم ففريقا كـذبتم           { :  قال تعاىل   
لقد أخذنا ميثاق بين إسرائيل وأرسلنا إليهم رسال        {  :  وقال تعاىل  )٣(} وفريقا تقتلون 

 فاتباع اهلوى   )٤(}كلما جاءهم رسول مبا ال وى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون            
 ما يوصـل إىل  ههو أصل الضالل والكفر، ومعلوم أن ذلك يتفاوت تفاوتاً عظيماً، فمن        

                                           
  ٢٣سورة النجم اآلية  )١(
  ٤-١سورة النجم  )٢(
  ٨٧سورة البقرة اآلية  )٣(
  ٧٠املائدة  )٤(
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 خيرج عن اتباعه للهوى أو      ما ذكر، ومنه ما هو أقل من ذلك، وكل من خالف احلق ال            
إن يتبعـون إال  { : االعتماد على الظن الذي ال يغين من احلق شيئاً، كما قال تعـاىل            

  فإن كان يعتقد أن قوله صحيح وله فيه حجة يتمسك ا   )١(}الظن وما وى األنفس     
 فاسدة مركبة مـن     ةفغايته اتباع الظن الذي ال يغين من احلق شيئا وتكون حجته شبه           

لفاظ جمملة ومعان متشاة مل مييز بني حقها وباطلها، فإذا ميز احلق فيها عن الباطـل                أ
  .زال االشتباه 

ومما جيب أن يعلم أن اهللا  تعاىل  مل يقص علينا يف القرآن الكرمي قصص الـسابقني إال                   
ذا لنعترب ا ملا فينا من احلاجة إىل ذلك، وملا فيه من املصلحة، وإمنا يكـون االعتبـار إ                 

  . قسنا ما يقع لنا وما يكون فينا على ما وقع من السابقني وحصل هلم من جراء ذلك                  
ولوال أن يف نفوس كثري من الناس أو أكثرهم ما كان يف نفوس املكذبني للرسل مل يكن                 
بنا حاجة إىل االعتبار مبن ال نشبهه بقول أو فعل أو سجية كامنة يف الـنفس تنتظـر                  

كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوهلم       {: ل ما قال اهللا تعاىل      اخلروج، ولكن الواقع مث   
كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسـول إال          {:   وقوله تعاىل     )٢(}تشات قلوم   

ما يقال لك إال ما قد قيل للرسـل مـن           { :  وقال تعاىل    ، )٣(}قالوا ساحر أو جمنون   
  ، أي قوهلم مياثـل       )٥(}ل  يضاهئون قول الذين كفروا من قب     { :   وقوله    )٤(}قبلك  

  . قول من سبقهم بالكفر ويشاه 
  . فيـة   الـشهوة اخل    كـان حـذرا مـن        والعاقل إذا تعرف على أحـوال الـنفس       

يا بقايا العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الريـاء والـشهوة             " :قال شداد بن أوس     
   )٦(ئاسة،حب الر: ما الشهوة اخلفية ؟ قال : اخلفية، قيل أليب داود السجستاين 

                                           
  ٢٣النجم اآلية  )١(
  ١١٨ اآلية -البقرة )٢(
  ٥٢اآلية : الذارسات )٣(
  ٤٣اآلية : فصلت )٤(
  ٣٠اآلية : التوبة )٥(
  ١٠/٢٢٥ جمموع الفتاوى انظر )٦(
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  .فهي خفية ختفى على الناس وقد ختفى على صاحبها
 ومن عالمات ذلك حمبة من يعظمه بقبول قوله أو االستماع له أكثر من غـريه، وإن                

فتجـد  !! لعلم  ل املنتسبنيكان ذلك الغري أطوع هللا وأتقى ، وهذا يوجد كثريا حىت يف             
يف العلم أو أفضل منه، وإن  من هو نظريه     حيبم حيب من يعظمه ويطيعه دون أن        هبعض

كانا على منهج واحد، مث قد حيصل ممن هذا وصفه ظلم وعدوان ملن خالفه يف هـواه،                 
 اهللا تعاىل ، فيقـف يف       إىلأو رمبا ملن قام ببعض ما جيب عليه هللا من نشر علم أو دعوة               

وجهه صادا عن احلق أو ملبسا احلق بالباطل كفعل علماء اليهود، كما قـال تعـاىل                
 مث ، )١(}يا أهل الكتاب مل تلبسون احلق بالباطل وتكتمون احلق وأنتم تعلمون          {: همعن

جتده يرمي من خالفه باأللقاب املكروهة املنفرة اليت ختالف أمر اهللا ورسـوله ابتغـاء               
التفرقة وابتغاء الفتنة، وهو يف ذلك يزعم أنه مصلح ودافع للفساد، كما قال اهللا عـن       

 أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهـر يف          إينوسى وليدع ربه    ذروين أقتل م  {: فرعون  
 فهو يزعم أنه هو املصلح واحملافظ على الدين احلارس له من التغيري             )٢(}األرض الفساد 

وهكذا تقلب  !! والتبديل، وأما موسى فإنه ممن يسعى لتغيري الدين والفساد يف األرض            
يصبح املفسد مصلحا واملصلح حقا     احلقائق لدى أهل األهواء ومبتغي العلو يف األرض ف        

  .لديهم مفسدا
 والواجب على كل من يتكلم يف أمر من أمور الدين أن يكون خملـصا هللا متجـرداً                 
للحق، وغالباً على نفسه بااهدة عن اتباع اهلوى وما متيل إليه من حظوظها الدنيوية،              

 وهو احلصول على    كحب الثناء والظهور وكثرة األتباع، أو ما هو أسوأ من هذا كله،           
  . شيء من حطام الدنيا 

مـن طلـب    : "   املعين بقول الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم          وومن هذه صفته فه   
علما مما يبتغي به وجه اهللا تعاىل ال يطلبه إال ليصيب به عرضا من الدنيا مل يرح رائحة                   

   " . )٣(اجلنة 
                                           

  ٧١اآلية : آل عمران  )١(
  ٢٦اآلية : غافر )٢(
  .رواه أبو داود وابن ماجه وصححه األلباين )٣(
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ر السنة على نفسه قوال وفعالً نطـق        من أم : " ومقابله ما قاله أبو عثمان النيسابوري       
وإن {: ألن اهللا يقول    " باحلكمة، ومن أمر اهلوى على نفسه قوالً وفعالً نطق بالبدعة           

   . )١(}تطيعوه تدوا
شر إله عبد يف األرض اهلوى      : " فاتباع اهلوى نوع من الشرك كما قال بعض السلف          

ذا صار اهلوى هـو القائـد       فهو يضل اإلنسان عن احلق وإن كان يعرف ذلك، فإ         " ! 
والدافع صار أصحابه شيعا يتعصب كل واحد لرأيه ويعادي من خالفه، ولو كان احلق              

 أمام  ن وتذهب رحيهم، ويفشلو   نوبذلك يذلو !!  واضحا ألن احلق ليس مطلوبه       أمامه
كل عمل أرادوه، ألم صاروا متفرقني تتحكم فيهم األهواء، ولذلك جتد هؤالء كلما             

أن من خيالفه قد تكلم يف مسألة أو موضوع جتده يبادر إىل الـرد عليـه                علم أحدهم   
بدون تأمل يف قوله وتلمس لوجه الصواب، بل يعمى عن هذا املقصد، ويبذل جهـده               
يف تضليل خمالفه، وتفنيد رأيه بكل ما يستطيع، ولو برأي تافه وتعسف بغيض، مع أن               

 على دالئله، ووزا مبيزان الكتاب       املخالف واالطالع  حماورةالذي يوجبه اإلسالم هو     
فإن تنازعتم يف شيء    {: لرتاع، كما قال تعاىل   يف ا  القاضي مث يكون ذلك هو      ،والسنة  

فأوجب رد كل مـا       )٢(}فردوه إىل اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر           
أحـدث  نكرة تعم كل ما     } يف شيء   { : حصل فيه نزاع إىل اهللا والرسول ألن قوله         

نزاعاً وإن قل، وبني أن الرد إليهما هو مقتضى اإلميان، فـإذا مل يـرد الـرتاع إىل اهللا       
 والرد إىل اهللا هو الرد      ،عمن فعل ذلك    أو كماله   والرسول فمفهوم ذلك انتفاء اإلميان      

  .  وذلك بإمجاع العلماء بعد وفاته،إىل كتابه، والرد إىل الرسول هو الرد إىل سنته 
املقصود منه حسم الرتاع وإاؤه ليحصل الوئام واالتفاق، فإن هذا مـن            .. وكل هذا   

، وبذلك يتم القضاء على جزء كبري مـن العوائـق           أعظم مقاصد الشريعة اإلسالمية     
   .املانعة من قبول احلق

أهل العلم خيتلفون يف بعض مسائل العلم وهم متحـابون جمتمعـون علـى احلـق،                و
حابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم خيتلفون يف          معتصمون حببل اهللا، كما كان ص     

                                           
  . وإسناده يف احللية ال بأس به١/٥٥٦ والعقيدة الطحاوية ١٠/٢٤٤انظر حلية األولياء  )١(
  ٥٩اآلية : النساء )٢(
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-بعض أحكام الشرع وال يدعوهم ذلك إىل أن يكونوا شيعا كل فريق يعادي اآلخر،               
 مثل اختالفهم يف إرث اجلد مـع        -كثري ممن يزعم أنه من أهل العلم      كما حيصل اليوم ل   

ق قبل النكـاح، ويف     األخوة، ويف جواز بيع أمهات األوالد، ويف املشركة، ويف الطال         
مسائل يف البيوع، وغري ذلك كثري كل واحد خيالف اآلخر، ومع ذلك كانوا متوادين              

، ألن اختالفهم مل يكـن يف األصـول         متناصحني، رابطة األخوة اإلسالمية قوية بينهم     
  .واملناهج، بل كان يف املسائل

نـاس فيهـا ومل      كل مسألة حدثت يف اإلسالم فاختلف ال       ":-رمحه اهللا - قال الشاطيب 
يورث ذلك االختالف بينهم عداوة وال بغضاء، وال فرقة علمنا أـا مـن مـسائل                
اإلسالم، وكل مسألة طرأت فأوجبت العداوة والتنابز والتنافر والقطيعة علمنـا أـا             

الدين يف شيء، وأا اليت عىن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم              ليست من أمر  
  فيجب على    )١(}إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا     {: ه تعاىل   بتفسري اآلية، وهي قول   

واذكروا نعمة اهللا عليكم إذ     {: كل ذي دين وعقل أن جيتنبها، ودليل ذلك قوله تعاىل         
 فإذا اختلفوا وتقـاطعوا     ، )٢(}كنتم أعداء فألف بني قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا       
 يـدعو إىل األلفـة والتحـاب    كان ذلك حلدث أحدثوه من اتباع اهلوى، فاإلسـالم     

   " )٣(والتراحم والتعاطف، فكل رأي أدى إىل خالف ذلك فخارج عن الدين 
  :التقليد األعمى: ثانيا

التقليد منه ما هو حق وواجب، ومنه ما هو مذموم مكروه، فأما التقليد الواجب فهـو     
 اتبـاع ذلك  تقليد الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم حبسن اتباعه، واالقتداء به، وك           

  .أهل اإلمجاع من علماء األمة األفاضل 
فهذا النوع من التقليد ليس مذموماً، أما التقليد املذموم الذي ذم اهللا أصحابه، وشبههم 
بالبهائم، فذلك التقليد الذي جيعل صاحبه بال كيان وال رؤية، فيقبل قول غـريه مـن     

وإذا قيل هلم اتبعوا ما  {:  هذا النوع   قال اهللا تعاىل يف أرباب     ،العامة بال دليل وال برهان    
                                           

  ١٥٩: األنعام  )١(
  ١٠٣:آل عمران  )٢(
  ٤/١٨٧ واملوافقات ٢/٢٣٣عتصام اال )٣(



                                                                        قسم الدعوة                                                                                       مكتب الدكتور حممد أمحد لوح

  ٧

هم ال يعقلـون شـيئاً وال       أنزل اهللا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤ            
 فهؤالء املقلدون ال يعلمون شيئاً، وال يفقهون سوى أم يسريون على            )١( }يهتدون  

ق عندهم ما كان طريق آبائهم، دون أن يعرفوا هل هو طريق حق أو باطل، فمقياس احل
             ة، فـألغوا   عليه اآلباء، والباطل ما مل يكونوا عليه، فهم يتبعون الناعق دون علم أو روي

بذلك شخصيام، ومجدوا عقوهلم، ومل يستعملوها فيما أمر اهللا به من النظر والتـدبر              
  .والتفكر، ورضوا بأن يصافّوا البهائم، العجماء، فيهينوا أنفسهم، ويذلوها

لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة       : " ل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم        وهلذا قا 
يا رسول اهللا اليهود والنصارى ؟      : بالقذة حىت لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا         

، فكل )اليوم(ريشة السهم، وهي ما يشبه رصاصة البندقية :  والقذة )٢(" فمن ؟ : قال 
  . ىن أنكم تكونون مثلهم بأفعاهلم سواء بسواء واحدة تكون مساوية لألخرى، فاملع

 -خاصة طالب العلم-جر الناس والتقليد األعمى من املنكرات اليت جتب حماربتها وز
ذميم البـشع    التقليد دفع البعض يف العصور املتأخرة إىل التعصب ال         حيث إن عنها،  

آلراء األئمة وأقواهلم ، وتقدميها يف أحيان كثرية على النصوص الصرحية املخالفة هلذه             
رغم أن األئمة كانوا ينهون من أخذ عنهم من مغبة التقليـد دون             ،اآلراء واألقوال   

 ، وأن األئمة أنفسهم كانوا يرجعون عن        بنوا عليه قوهلم  معرفة الدليل الشرعي الذي     
  .ين هلم الدليلرأيهم إذا تب

 يوشك أن ترتل عليكم حجارة من السماء ؛ أقول          ©: عنهما  اهللا  رضي عباس ابن قال
  . )٣(®!قال أبو بكر وعمر: وتقولون صلى اهللا عليه وآله وسلمقال رسول اهللا : 

صلى اهللا  أمجع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول اهللا   ©:وقال اإلمام الشافعي    
إذا صح احلـديث    ،:  وقال أيضا    ،مل يكن له أن يدعها لقول أحد        عليه وآله وسلم    

  . )٤(®فاضربوا بقويل عرض احلائط

                                           
  ١٧١-١٧٠: البقرة )١(
  .رواه البخاري والترمذي من حديث أيب سعيد اخلدري )٢(
  .ضع من فتاواهاأورده ابن تيمية يف مو )٣(
  ١/١١٤:، وإيقاظ اهلمم١/٢٤: ، واالتباع٢/٢٨٢:انظر إعالم املوقعني )٤(
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ما منا إال راد ومردود عليه ، إال صاحب هذا القرب صـلى اهللا              ©: وقال اإلمام مالك    
ما كان من كالمي موافقاً للكتاب والسنة فخذوا به ، وما           : وقال  . عليه وآله وسلم  
   . )١(®همل يوافق فاتركو

ولقد زل بسبب اإلعراض عن الدليل واالعتمـاد علـى   ©:  رمحه اهللا قال الشاطيب
الرجال أقوام خرجوا بسب ذلك عن جادة الصواب ، واتبعوا أهواءهم بغري علم ،              

  . )٢(®  فضلُّوا عن سواء السبيل
  :سيطرة العادات والتقاليد املوروثة: ثالثا
 فهـم  ، القـبيلة مبفـاخـر ويتغنون ، جدادواأل اآلباء يعظمون اجلاهلية أهل كان
 ، ديـدنـهــم  فـالكرب  ، نسباً وأعالهم ، شكيمة وأقواهم ، عدداً الناس أكثر

 وقطعـان .. املسومة اخليل إىل والبنني األموال كثرة من ، قلوم متأل الدنيا وعظمة
  . واملواشي اإلبل
 جيـوز  فـال  ، دينـاً  أصـبـحـت قـد التـقـالـيـد هذه كانت الزمن ومع

  .الواحدة القبيلة أبناء عليه تعارف عما اخلروج يصح وال ، ا املساس
 أطـلــت  وعنـدما  ، املوروثـة  العادات مطالب أمام عقله يلغي أن الفرد كاد 

 ، التقاليـد  ـذه  احلنيف الدين اصـطـدم اجلـديـد الـدين تـبـاشـيـر
 مـن  وحذر ، أصحاا بفعل دوند الضالة بالعادات التعلق من اإلسالم حذر ولذلك
 الفخـر  -مثال-ة  املذموم العاداتومن هذه   .. اإلسالم نعمة بعد متاهاا يف الوقوع

  :- والسالم الصالة عليه- قال  :باألحساب
 يف والطعـن  ، األحـساب  يف الفخر : يتركون ال اجلاهلية أمر من أميت يف أربع©

  )٣(®. احةيوالن ، بالنجوم واالستسقاء ، األنساب
 وورثتـهم  ، الرديئة اخلصال من اجلاهلية أهل عليه كان ما بطالن على احلديث دل

 يفتخـرون  فتـراهم  ، أسالفهم فـيـهـا تـجـاوزوا األمة هذه من طائفة اليوم
                                           

  . معزوا إىل مالك١/٥١٣: ، واملقاصد احلسنة١/٢٦٧األسرار املرفوعة  )١(
  ٢/٣٤٧:االعتصام  )٢(
  .متفق عليه )٣(
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 ، الفـالين  الـشـيـخ جدي كان: يقول فهذا ، مبراحل عنهم وهم آبائهم مبزايا
  .ذلك غري إىل و احملارب،،أو البطل أ..الرباين العامل جدي : يقول وهذا

 أن تـعـلـيـق الـشـرف يف الدين مبجرد النسب ©: رمحه اهللا تيمية ابن ويذكر
هو حكم من أحكام اجلاهلية الذين اتبعتهم عليه الرافضة وأشـبـاهـهـم مـن            

وهلذا ليس يف كتاب اهللا آية واحدة ميدح فيها أحداً بنـسبه وال يـذم               .. أهل اجلهل 
، ®إمنا ميدح باإلميان والتقوى ، ويذم بالكفر والفسوق والعصيان       أحــداً بنسبه ، و   
  .)١( السابقمث استشهد باحلديث 

لقد غال القوم يف تعظيم األسالف واألكابر حىت حجبهم هذا التعظيم عـن قبـول               
حال هذا التقليد دون إسالم أىب طالب ، رغم اعتقاده بـصـدق     كما  احلق ،   دين  ال

  . وما كان عليه من هدى وآله وسلمصلى اهللا عليهابن أخيه 
ملا حـضـرت أبــا طالب الوفاة ، جـاء        ©:بن املسيب عن أبيه قال      سعيد   عن  
 وعنده عبد اهللا بن أيب أمية وأبو جـهــل،          ل اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم      رسو
أترغب عـن  : فقاال له. ال إله إال اهللا، كلمة أحاج لك ا عند اهللا : ياعم ؛ قل  : فقال
، فأعادا ، فكان آخـر  ه النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم عبد املطلب؟، فأعاد علي ملة

  .)٢(®ال إله إال اهللا: هو على ملة عبد املطلب، وأىب أن يقول : ما قال
 ©:والعصبية والتمسك بتراث األسرة والعشرية هو الذي جعل أبـا جهـل يقـول               

 ، ومحلوا فحملنا ، وأعطـوا       تنازعنا حنن وبنو عبد مناف الشرف ، أطعموا فأطعمنا        
منا نـيب يأتيـه     : فأعطينا ، حىت إذا حتاذينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا            

  .)٣(الوحي من السماء ، فمىت ندرك مثل هذا؟ ، واهللا ال نؤمن به أبداً وال نصدقه 
لقد رفض اإلقرار باحلق ، وبالقرآن الذي استمع إليه خلسة مع نفر من أصحابه من               

لكنـها  ..   يف جوار الكعبة، وتأثروا مبا مسعـوا  عليه وآله وسلماهللا صلى اهللا  رسول  
  .التقاليد والعادات واحلفاظ على موروثاا

                                           
  ٢٥/٢٤٠جمموع الفتاوى  )١(
  .متفق عليه )٢(
  ١/٣١٦: السرية النبوية البن هشام )٣(
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 وقـائع  من يرى ملا مدهوشاً حائراً ليقف املاضني وتراجم التاريخ ألحداث املتتبع إن
ـ  علـى  وتعظيماً قدسية فأضفت الناس، من طـوائـف عليها أقدمت مذهلة  اءاآلب

 علـى  عـادة  يطلق ما والنعوت الصفات من عليهم وأطلقت واألجداد، والشيوخ
 ، البـشر  ألبـاب  يـخـلــب  قـــوي سلطان األسالف ولتقاليد... اآلهلة

 وباالً كان وإال ، يتجاوزه ال معني حد عند يقف أن جيب والشيوخ األجداد وسلطان
   . اهللا إال مداها يعرف ال ، البشرية على ومصيبة

 اتبـاع  علـى  التصميم... اخلالف أســبـــاب من© :الشاطيب اإلمام وليق 
 اآلبـــاء  عليـه  كان ما اتباع وهو ، للحق خمالفة كانت أو فسدت وإن العوائد

ذم ذلـك يف كتابـه    اهللا فإن ، املذموم التقليد وهو ، ذلك وأشباه واألشــيـاخ
* قَالَ هلْ يسمعونكُم إذْ تدعونَ      { :  وقوله .)١(}إنا وجدنا آباَءنا علَى أُمةٍ    { : بقوله

، فنبههم على وجه الدليل الواضح،      )٢(} أَو يـنـفَـعـونـكُـم أَو يـضـــرونَ   
   .)٤)(٣(} بلْ وجدنا آباَءنا كَذَِلك يفْعلُونَ{: فقالوا .. فاستمسكوا مبجرد التقليد

ء ينبغي أن خيضع ذلك للكتـاب والـسنة ، للعلـم            ولالستفادة مما كان عليه اآلبا     
فاحلق أيضاً ال  يعرف دون      ذا ثبت أن احلق هو املعترب دون الرجال ،           إ واهلدى ، ألنه  

  . ، بل م يتوصل إليه ، وهم األدالء على طريقهوسائطه
إن اخلطورة تكمن يف حتكيم العادات يف أمر الناس ولو خالفت الكتاب والسنة ، وما               

ولذلك حرر اإلسالم العقول من     ..  سيئة أو بدعة حمدثة إال وتميت سنة نيرة        من عادة 
 النفوس ، وسد كل الطـرق       يفاجلمود على املاضي أو العادات الدارجة ذات اإللف         

  ..املؤدية إىل تشويه صفاء التوحيد والعقيدة
  :العجب: رابعا

  .والكرب الغرور من عنه ينتج وما العجب،: الفتاكة السريعة األمراض ومن

                                           
  ٢٢،٢٣: الزخرف )١(
  ٧٣: الشعراء )٢(
  ٧٤: الشعراء )٣(
  ٢/١٨٠: االعتصام )٤(
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 بأحواهلا، والفرح بالنفس، واالفتخار بالتمـيز، اإلحـســـاس: هو العجبو 
 بعبـارة  املبـارك  ابن وعرفه،مذمومة أو حممودة وأفعال، أقوال من عنها يصدر ومبا

  .)١(®غريك عند ليس شيئاً عندك أن ترى أن©: فقال موجزة
 فهـو  امتالكـه،  وامهـاً  فيه ليس ماادعى   أو اآلخرين، أعمال املعجب تنقص وإذا

  .الكرب فهو اآلخرين أشخاص طال فإذا الغرور؛
 وهـو . بالعمـل  العجـب  وأخطره اإلنسان، به يزهو شيء كل يف العجب ويدخل
  .هنا املقصود
أهل العلم كثرية وال مينعه من قبول احلق بشكل مباشـر، بـل            على العجب مداخل

 اهللا منحه ملا نظره يه من خالل  عل خلديصبغه بصبغة الرافض للحق على مراحل، في      
 فـــإذا الــرأي، فـي وقوة العلم يف سعة أو وبيان فصاحة أو بالغة من إياه

 يسلم مل... عليه وإقباهلم له، وتعظيمهم أعماله، عن الناس حديث ذلك إىل انضاف
 عـز   ربه وتعظيم والدعوة، باإلنذار نبيه  وجل عز  اهللا أمر ولذا؛  القليل إال حينئٍذ
: ذلــك  بـعــد  له قال مث األوثان، وهجر الشر، واجتناب اخلري، وفعل  وجل

 ربــك  علـى  بعملك متنن ال©: البصري احلسن قال ، )٢(} تستكِْثر تمنن وال{
  .أكرب وحقه أعظم، اهللا ففضل العمل كُثر مهما فإنه ،®تسـتـكثره

 فَـال {: فقـال  ا والتمدح ها،خرييت اعتقاد مبعىن النفس، تزكية عن اهللا ى وقـد
 تبِطلُـوا  ال{: فقـال  بالصدقة املن عن ى كـمــــا ، )٣(} أَنفُسكُم تزكُّوا

 الـصدقة،  اسـتعظام  نتيجـة  حيصل والـمــن ، )٤(} واَألذَى ِبالْمن صدقَاِتكُم
 ال©: املبارك ابن قال شر، وأي شر، بالنفس واإلعجاب. العجب هو العمل واستعظام

  .)٥(®العجب من شراً شيئاً املصلني يف أعلم

                                           
  ٨/٤٠٧: سري أعالم النبالء )١(
  ٦: املدثر )٢(
  ٣٢:النجم )٣(
  ٢٦٤:البقرة )٤(
  ١/٤٠٧: سري أعالم النبالء )٥(
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 العجـب  من داخله يف مبا يشعر ال أنه بيد به، وحيس الرياء يدافع املرء ولـعــل
صلى اهللا عليـه     النيب بوصف مهلكاً كـــان ذلك أجـــــل ومن احملبط،

 املـرء  وإعجـاب  متبع، وهوى مطاع، شح: مهلكات ثالث©: قال حني وآله وسلم 
   )١(.®بنفسه
 العجـب  من ختلصه حني بصاحبها رمحة تكون قد فإا مهلكة، الذنوب كانت وإذا

 تـذنبون،  تكونوا مل لو© :صلى اهللا عليه وآله وسلم     قال ، كما حقاً اهلالك هو الذي
  )٢(.®العجب: ذلك من أكثر عليكم خشيت

.. ®والقنـوط  العجـب : شيئني يف اهلالك© : عـنـه اهللا رضـي  مسعود ابن وقال
 يطلـب،  ال والقـانط  والتشمري، بالطلب إال تنال ال السعادة ألن بينهما مجع إمناو

  .يسعى فال مبراده ظفر قد أنه يظن واملعجب
 بـيـنـمـا© :صلى اهللا عليه وآله وسلم     قــولــه املعجبني جزاء يف ورد ومما

 فهـو  األرض، بـه  اهللا فخـسف  نفسه، أعجبته قد برديه، يف ميشي يتبختر، رجل
 مبـن  فكيف ،)٣(® وبرداه مجته أعجبته قد©: رواية ويف ®القيامة يوم إىل فيها جليتجل

عمله؟ أو بعلمه أُعِجب!  
  : العجب مظاهرومن 

١- الدعوة وإجابة الكرامة وانتظار األولياء، آتى مبا ومطالبته اهللا، على املن.  
 تلميحاً، أو تصرحياً حاجة، ولغري حلاجة ومدحها، النفس على الثناء من اإلكثار -٢

  .النفس مدح به يراد لآلخرين، أو للنفس ذم هيئة على يكون وقد
 هيئـات  أو أشخاصـاً   اآلخـرين  وذم وإشاعتها، العيوب تصيد على احلرص -٣

  .وعيبهم بذمهم والفرح
  .الناصحني ضغوب وكراهيتها، النصيحة، من النفور -٤
  .الغري رأي وازدراء بالرأي، االعتداد -٥

                                           
  ٣٠٤٥:حسنه األلباين يف صحيح اجلامع )١(
  ٦٥٨: حسنه األلباين يف الصحيحة )٢(
  رواه مسلم )٣(
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 وحتقيـق  واملـسئوليات،  التبعات من التخلص على واحلرص ملطاوعة،ا صعوبة -٦
  .الشخصية القناعات

 وخـصوصاً  والدعوية، العلمية األنشطة بعض يف واملشاركة احلضور عن الترفع -٧
  .العامة

العبد كثرية وخطرية ومدمرة، وأخطر ما فيـه صـد           على  العجب آثار أن شك وال 
ما عنده يكفي فال حيتاج إىل البحث وال حيتاج إىل          صاحبه عن قبول احلق نظرا لظنه أن        

  .ما عند غريه
  .أسأل اهللا أن يهدينا إىل احلق، وحيفظنا من موجبات الزلل، وكل خطب جلل

  .وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني
  )م٢٨/١٢/٢٠٠٨: املوافقهـ٣٠/١٢/١٤٢٩/ ده لورمفاس(

  -مع شباب حركة الفالح-
====  
=== 

=  


