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  حفظه اهللا يحيى بن علي الحجوريمقدمة فضيلة الشيخ 

 وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً احلمد هللا كما حيب ويرضى وأشهد أن ال إله إال اهللا
  عبده ورسوله
عبد ألخينا الفاضل " شبه بالكفار األذلةتإظهار األدلة يف حترمي ال"فقد قرأت رسالة :أما بعد

الرمحن بن أخينا الفاضل الشيخ عبد ايد الشمريي حفظهما اهللا فرأيت الرسالة خمتصرة مفيدة يف 
  اهللا عبد الرمحن الشمريي خرياً ونفع به باا جزى اهللا أخانا الداعي إىل 

  
  هجرية1431حمرم21حيىي بن علي احلجوري  :كتبه

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مقدمة المؤلف

إن   احلمد هللا  حنمده ، و نستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا  ومن سيئات  
  أعمالنا  

أن ال إله إال اهللا وحده ال  من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد
  .شريك له

  .وأ شهد أن حممداً عبُده و رسولُه 
  ﴾  يَاأَيها الذين آ َمُنوا اتُقوا اَهللا َحق تـَُقا ته والمتوتن إال وأنتم ُمسلُمون﴿ 
َها زَ ﴿  ُهَما يَا أَيـَها الناُس اتـُقوا َربُكْم الِذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ ْوَجَها َوَبث ِمنـْ

  ﴾   َساَءُلوَن بِِه َواَألْرَحاَم ِإن اللَه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيباً َواتـُقوا اللَه الِذي تَ  رَِجاًال َكِثرياً َوِنَساءً 
  يَا أ يها الذين آ منوا اتقوا اهللا وقولوا َقو الً َسديداً ُيصلح َلُكم ﴿ 

  ﴾  وَبُكم َو َمن ُيطع اهللا َو َرُسوَلُه فـََقد فَاَز َفوزاً َعظيماً أَعمالكم َويَغفر َلُكم ُذنُ 
فإن اهللا عزوجل يقول يف كتابه الكرمي ﴿اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْمتَْمُت َعَلْيُكْم :أما بعد

ْسَالَم ِديًنا﴾   ]3:املائدة[نِْعَمِيت َوَرِضيُت َلُكُم اْإلِ
م نعمة اإلسالم فامحد اهللا يا مسلم أن جعلك مسلماً واعتز بدينك فهذه اآلية دليل على عظ

  دين اإلسالم 
  . وليس من االعتزاز بدين اإلسالم التشبه بأعدائه من يهود ونصارى وملحدين

النيب  حديثُ  لزمان لريى أنه انطبق عليهم يف هذا ا من املسلمنيكثري   إن الناظر إىل أحوال
سنن الذين من قبلكم شربًا بشرب وذراعا بذراع حىت لو دخلوا يف  لتتبعن« صلى اهللا عليه وسلم 

  )1(.»فمن « قلنا يا رسول اهللا اليهود والنصارى قال . »جحر ضب التبعتموهم 
إسالميني  ومنهم ولألسف الشديد من يسميهم بعض الناس دعاةً -فرتى كثريًا من املسلمني

ئهم يف ملبسهم وزيهم وكالمهم وأعيادهم تشبهوا بأعدا - ضالون مضلون وهم يف احلقيقة دعاةٌ 

                                      
  عن أيب هريرة)7319(عن أيب سعيد اخلدري ورواه البخاري ) 2669(ومسلم)7320(رواه البخاري ) 1(
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وتأثروا بأخالقهم ومعامالم ورأى كثٌري منهم أم أفضل من املسلمني يف هذا الباب أعين باب 
األخالق واملعامالت فتجد كثريًا منهم حقر املسلمني وعظم يف نفسه أعدائهم مع أن مسلماً 

الكفار ألن اهللا عزوجل قال  فيهم ﴿  واحدًا مع ما فيه من املعاصي أفضل من ملء األرض من
 َم َخاِلِديَن ِفيَها أُولَِئَك ُهْم َشرِذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشرِِكَني ِيف نَاِر َجَهنال ِإن

  ]6:البينة[اْلَربِية﴾
َوَلْو َعِلَم اللُه ) 22(ِذيَن َال يـَْعِقُلوَن ﴿ِإن َشر الدَواب ِعْنَد اللِه الصم اْلُبْكُم ال : وقال تعاىل 

رًا َألَْمسََعُهْم َوَلْو َأْمسََعُهْم لَتَـَولْوا َوُهْم ُمْعرُِضوَن ﴾   ]23:األنفال[ِفيِهْم َخيـْ
  ]55:األنفال[﴿ِإن َشر الدَواب ِعْنَد اللِه الِذيَن َكَفُروا فـَُهْم َال يـُْؤِمُنوَن﴾: وقال تعاىل

ن هذه األخالق اليت يتخلقون ا واملعامالت اليت يعملوا اليعملوا إال ألم يرون أن إ
واخلداع مصاحلهم الدنيوية ال تصلح وال تتم إال ا مع أن كثرياً منهم ليسوا على هذا فتجد الغش 

ذلك فكم من صناعات كتبوا عليها بأا من النوع األصلي وهي على غري  والكذب متفشيًا فيهم
  . ومع هذا جتد كثرياً من املسلمني متأثرين م وال حول وال قوة إال باهللا

رسالة  ةعلى كتاب إن التشبه بالكفار داء عظيم ابتلي به كثٌري من املسلمني لذا فقد عزمتُ 
لتكون سهلة التناول  مجعت فيها أدلًة من الكتاب والسنة يف حترمي التشبه بالكفار وجعلتها خمتصرةً 

أيضًا على األدلة ألن الذي ال يقتنع ا ال ميكن أن يقتنع بغريها واهللا جل وعال يقول   ةً ومركز 
َلى َعَلْيِهْم ِإن ِيف َذِلَك َلَرْمحًَة َوذِْكَرى لَِقْومٍ  يـُْؤِمُنوَن﴾  ﴿أَوَملَْ َيْكِفِهْم أَنا أَنـْزَْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب يـُتـْ

  ]51:العنكبوت[
ُلوَها َعَلْيَك بِاحلَْق فَِبَأي َحِديٍث بـَْعَد اللِه َوَآيَاتِِه يـُْؤِمُنوَن﴾ وقال تعاىل ﴿تلك آَ  يَاُت اللِه نـَتـْ

  ]6:اجلاثية[
بأقوال أهل العلم ال سيما شيخ اإلسالم ابن تيمية  فإنه قد ألف يف هذا الباب كتاباً  ومدعمةً 

قتضاء الصراط املستقيم خما لفة ا"عظيمًا مرجعًا لكل من كتب بعده يف هذا املوضوع مساه 
  فاَهللا أسأل أن يرمحه رمحة واسعة " أصحاب اجلحيم

  فصول  وقد قسمتها إىل مخسة
  هدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف خمالفة الكفار يف بيان :األول  الفصل



  يف بيان هدي السلف الصاحل رضوان اهللا عليهم يف خمالفة الكفار :الفصل  الثاين
  يف مضار التشبه بالكفار: لثالثالفصل ا

  أسباب الوقوع يف التشبه ميف :الفصل الرابع
  يف بعض املسائل املتعلقة بالتشبه بالكفار:الفصل  اخلامس  
  
  

  ما كان ثابتاً من حديث أو أثرقد حرصت أال أذكر إال هذا وإين حبمد اهللا 
الوادعي  يخنا العالمة وغالب األحاديث أتبعها بأحكام العالمة األلباين أو أحكام ش

  أوأحكام غريمها ممن سبقهما من األئمة رحم اهللا اجلميع
  وما كان من كلمات غريبة يف األحاديث بينتها يف احلاشية

  .فأسأل اهللاَ أن ينفع بذلك اإلسالم واملسلمني وأن جيعله خالصا لوجهه الكرمي
  
  

  أبو عبد اهللا عبد الرمحن بن عبد ايد الشمريي :كتبه
  .للهجرة النبوية على صاحبها الصالة والسالم2/12/1430 يف
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  تعريف التشبه بالكفار لغة واصطالًحا
   )1(املماثلة: التشبه لغة
مماثلة الكافرين بشىت أصنافهم يف عقائدهم أو عبادام أو عادام أو يف أمناط :واصطالًحا

   )2(السلوك اليت هي من خصائصهم

  لغة واصطالًحا تعريف مخالفة الكفار
   )3(املضادة:املخالفة لغة 
يف عقائدهم أو عبادام أو أزيائهم أو أخالقهم خمالفة الكفار بشىت أصنافهم :واصطالًحا

   )4(اليت هي من خصائصهم
  

  هدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في مخالفة الكفار في:األول فصلال

ة الكفار يف سائر أحواله سلم كان هديه خمالفى اهللا عليه و سول اهللا صلر  اعلم وفقك اهللا أن 
يف ذلك الزمان ملا رأوا كثرة  يغتاظون من ذلك أشد الغيظ حىت قال اليهود كانوا  إغاظة هلم وقد

ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إال خالفنا فيه واستمر صلى اهللا عليه وسلم  :خمالفته هلم
به رضوان اهللا عليهم ا فقامو أصحابه قلوب هذا األمر يف  على هذا حىت توفاه اهللا تعاىل وغرس

وأمرهم  للكفاراهم عن أمور ألن فيها مشاة ن ذلك أنه صلى اهللا عليه وسلم خري قيام فم
ردها لك أيها القارئ إن شاء اهللا تعاىل سبأوامر ألن يف فعلها خمالفة هلم وهذه النواهي واألوامر سأ

                                      
 .مادة شبه" لسان العرب) "1(

  )14ص"(فار يف السنة النبويةخمالفة الك) "2(
  . مادة خلف" لسان العرب) "3(
 )16ص"(خمالفة الكفار يف السنة النبوية) "4(



مبتدئا بأعظم الفقه وأكربه أال وهو العقيدة والتوحيد ومبتدئا أيضا  مرتبة على األبواب الفقهية
  بالنواهي مث األوامر

  فمن باب العقيدة والتوحيد
  بالنجوم  االستسقاءالتحذير من 
أربع يف أميت من « قال  - صلى اهللا عليه وسلم- عن أيب مالك األشعري رضي اهللا عنه أن النيب 

يف األحساب والطعن يف األنساب واالستسقاء بالنجوم والنياحة أمر اجلاهلية ال يرتكون الفخر 
«.  

من قطران ودرع من  )1(النائحة إذا مل تتب قبل موا تقام يوم القيامة وعليها سربال« وقال 
  )2(»جرب 

  النهي عن الحلف باآلباء
فا فال من كان حال « قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: قال رضي اهللا عنهما عن ابن عمر 
  )3(» ال حتلفوا بآبائكم« وكانت قريش حتلف بآبائها فقال » حيلف إال باهللا

  

  اتخاذ القبور مساجدالنهي عن 

قبل أن ميوت خبمس  - صلى اهللا عليه وسلم-عن جندب رضي اهللا عنه قال مسعت النيب 
ليال كما اختذ إين أبرأ إىل اهللا أن يكون يل منكم خليل فإن اهللا تعاىل قد اختذين خ« وهو يقول 

إبراهيم خليال ولو كنت متخذًا من أميت خليًال الختذت أبا بكر خليًال أال وإن من كان قبلكم  

                                      
  .املطلي به: عصارة األل واألرز وحنومهاواملقطور واملقطرن : القاموس"قميص والقطران قال يف:أي"سربال) "1(

  )943(رواه مسلم) 2(

  )1646(ومسلم) 3624(رواه البخاري) 3(



                                                             

~ 8 ~ 

 

كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد أال فال تتخذوا القبور مساجد إين أاكم عن 
  )1(»ذلك 

الذين كانوا وصف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن  )108ص(:  قال شيخ اإلسالم
قبلنا كانوا يتخذون قبور األنبياء والصاحلني مساجد وعدى هذا الوصف باألمر حبرف الفاء أن ال 
يتخذوا القبور مساجد وقال إنه صلى اهللا عليه و سلم ينهانا عن ذلك ففيه داللة على أن اختاذ 

  من قبلنا سبب لنهينا إما مظهر للنهي وإما موجب للنهي 
ماهلم داللة وعالمة على أن اهللا ينهانا عنها أو أا علة مقتضية للنهي وذلك يقتضي أن أع 

  وعلى التقديرين يعلم أن خمالفتهم أمر مطلوب للشارع يف اجلملة
وعن عائشة وعبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما قاال ملا نُزِل برسول اهللا صلى اهللا عليه و 

لعنة  «ن وجهه فقال وهو كذلك ا كشفها عله على وجهه فإذا اغتم  )2(سلم طفق يطرح مخيصة
  )3(حيذر ما صنعوا.  »ارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد اهللا على اليهود والنص

هود قاتل اهللا الي«اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  أن رسول: وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه
  )4(»اختذوا قبور أنبيائهم مساجد 

أم حبيبة وأم سلمة رضي اهللا عنهما ذكرتا كنيسة رأينها أن : وعن عائشة رضي اهللا عنها 
إن أولئك إذا كان فيهم الرجل  «للنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال باحلبشة فيها تصاوير فذكرتا 

رار اخللق عند اهللا يوم الصاحل فمات بنوا على قربه مسجدًا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك ش
  )5(»القيامة 

                                      
  )532(رواه مسلم )1(
وقيل ال تسمى مخيصة إال أن تكون سوداء معلمة وكانت من . ثوب خز أو صوف معلم : قال يف النهاية:اخلميصة) 2(

  .لباس الناس قدميا ومجعها اخلمائص

  )531(ومسلم)425(رواه البخاري) 3(
  )530(ومسلم)426(رواه البخاري) 4(

  )528(ومسلم)427(رواه البخاري) 5(



  ماكن األنبياء بالصالةتخصيص أالتحذير من 

أمل تر   ﴿عن املعرور بن سويد قال كنت مع عمر بني مكة واملدينة فصلى بنا الفجر فقرأ
مث رأى أقواما ينزلون فيصلون يف مسجد فسأل عنهم ﴾إليالف قريش  ﴿و ﴾كيف فعل ربك

ختذوا إمنا هلك من كان قبلكم أم ا «فقالوا مسجد صلى فيه النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال
  )2(»من مر بشيء من املساجد فحضرت الصالة فليصل وإال فليمض )1(آثار أنبيائهم بيعا

  ر إتيان الكهان والتطيّ النهي عن 

قلت يا رسول اهللا إين حديث عهد :عن معاوية بن احلكم السلمي رضي اهللا عنه قال 
  ـ :جباهلية وقد جاء اهللا باإلسالم وإن منا رجاالً يأتون الكهان قال

قال (    ذاك شيء جيدونه يف صدورهم فال يصدم قال ومنا رجال يتطريون قال  ال تأم ف
كان نيب من األنبياء خيط فمن  ـ:قال قلت ومنا رجال خيطون قال ) ابن املصباح فال يصدنكم 

  )3(  وافق خطه فذاك
  تصوير ذوات األرواح تحريم 

رضي اهللا عنهما ذكرتا كنيسة رأينها أن أم حبيبة وأم سلمة : عن عائشة رضي اهللا عنها 
إن أولئك إذا كان فيهم الرجل (( ـ :للنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال باحلبشة فيها تصاوير فذكرتا 

رار اخللق عند اهللا يوم الصاحل فمات بنوا على قربه مسجدًا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك ش
  )4( ))القيامة 

                                      
  .مجع بيعة وهي كنيسة النصارى"بيعاً ) "1(
بإسناد صحيح وهو موقوف على عمر لكن له حكم )2/376(وابن أيب شيبه)2734"(املصنف"رواه عبد الرزاق يف ) 2(

  الرفع ألنه ال يقال من قبل الرأي

  )37(رواه مسلم) 3(
  )528(ومسلم)427(رواه البخاري) 4(
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  الغلو النهي عن 

. سلم غداة العقبة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ي اهللا عنهما قال عن ابن عباس رض
فجعل . قطت له سبع  حصيات هن حصى اخلذف تفل وهو على ناقته   القط يل حصى  

  .ينفضهن يف كفه 
من   يا أيها الناس إياكم والغلو يف الدين فإمنا أهلك   ـ:أمثال هؤالء فارموا   مث  قال ـ :ويقول

  )1(لو يف الدين الغكان قبلكم 
  .إياكم والغلو يف الدين    ـ:وقوله  )106(:  قال شيخ اإلسالم

  .عام يف مجيع أنواع الغلو يف االعتقادات واألعمال 
  والغلو هو جماوزة احلد بأن يزاد يف محد الشيء أو ذمه على ما يستحق وحنو ذلك  
وائف وإياهم ى اهللا عن الغلو والنصارى أكثر غلوا يف االعتقادات واألعمال من سائر الط 

  يف القرآن يف قوله تعاىل﴿ يا أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم﴾
وسبب هذا اللفظ العام رمي اجلمار وهو داخل فيه فالغلو فيه مثل رمي احلجارة الكبار وحنو 

لو ذلك بناء على أنه قد بالغ يف احلصى الصغار مث علل ذلك بأن ما أهلك من كان قبلنا إال الغ
  يف الدين كما تراه يف النصارى 

وذلك يقتضي أن جمانبة هديهم مطلقا أبعد عن الوقوع فيما به هلكوا وأن املشارك هلم يف  
  . بعض هديهم خياف عليه أن يكون هالكا

                                      
بإسناد صحيح وصححه النووي ) 3029(وابن ماجة)3057(والنسائي)1/215(رواه أمحد ) 1(

  )1283"(الصحيحة"واأللباين يف)130:ص" (اإلقتضاء"وشيخ اإلسالم يف )8/171"(اموع"يف

  



  اإلطراءالنهي عن 

ال تطروين كما «لنيب صلى اهللا عليه و سلم يقول مسعت ا: عن عمر رضي اهللا عنه قال 
  )1(»أنا عبد فقولوا عبد اهللا ورسوله ى ابن مرمي فإمنا أطرت النصار 

  اتخاذ الصفير والتصفيق قربة وطاعة تحريم 

﴿َوَما َكاَن َصَالتـُُهْم ِعْنَد اْلبَـْيِت ِإال ُمَكاًء وتصديه َفُذوقُوا : قال اهللا تعاىل عن الكافرين 
  ]35:األنفال[اْلَعَذاَب ِمبَا ُكْنُتْم َتْكُفُروَن﴾ 

واملكاء الصفري وحنوه والتصدية التصفيق فاختاذ هذا قربة «)125ص(اإلسالم قال شيخ 
  .»وطاعة من عمل اجلاهلية الذي مل يشرع يف اإلسالم

  ضرب كتاب اهللا بعضه ببعضالتحذير من 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفراً كانوا جلوساً بباب النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 كذا وكذا وقال بعضهم أمل يقل اهللا كذا وكذا فسمع ذلك رسول اهللا فقال بعضهم أمل يقل اهللا

ذا أمرمت أو ذا بعثتم أن «صلى اهللا عليه وسلم فخرج كأمنا فقئ يف وجهه حب الرمان فقال 
تضربوا كتاب اهللا بعضه ببعض إمنا ضلت األمم قبلكم يف مثل هذا إنكم لستم مما هاهنا يف شيء 

  )2(»فاعملوا به والذي يتم عنه فانتهوا انظروا الذي أمرمت به
  
  

                                      
من اإلطراء وهو اإلفراط يف املديح وجماوزة احلد فيه وقيل هو املديح بالباطل ) ال تطروين ) ( 3261(رواه البخاري) 1(

  أي بدعواهم فيه األلوهية وغري ذلك) مرمي كما أطرت النصارى ابن . ( والكذب فيه 
  )69"(صحيح ابن ماجة"بإسناد حسن وحسنه الشيخ األلباين رمحه اهللا يف )82(وابن ماجة) 2/195(رواه أمحد) 2(
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  كثرة المسائل والتعمق في ذلك واالختالف على األنبياء التحذير من  

اس أيها الن «:اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال خطبنا رسول 
حىت قاهلا ثالثا  فقال رجل أكل عام ؟ يا رسول اهللا فسكت »قد فرض اهللا عليكم احلج فحجوا

ذروين ما « :مث قال »لو قلت نعم لوجبت وملا استطعتم «فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
تركتكم فإمنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا 

  )1(»منه ما استطعتم وإذا يتكم عن شيء فدعوه 
فأمرهم باإلمساك عما مل يؤمروا به معلًال ذلك بأن سبب « )41ص(:  قال شيخ اإلسالم

هالك األولني إمنا كان لكثرة السؤال مث االختالف على الرسل باملعصية كما أخربنا اهللا عن بين 
إسرائيل من خمالفتهم أمر موسى يف اجلهاد وغريه ويف كثرة سؤاهلم عن صفات البقرة اليت أمرهم 

  بذحبها 
ف على األنبياء هو واهللا أعلم خمالفة لألنبياء كما يقال اختلف الناس على لكن هذا االختال 

  األمري إذا خالفوه 
واالختالف األول خمالفة بعضهم بعضا وإن كان األمران متالزمني أو أن االختالف على  

  .»األنبياء هو االختالف فيما بينهم فإن اللفظ حيتمله

  التفرق واالختالفالنهي عن 

﴿َوَال َتُكونُوا َكالِذيَن تـََفرُقوا َواْختَـَلُفوا ِمْن بـَْعِد َما َجاَءُهُم اْلبَـيـَناُت َوأُولَِئَك َهلُْم : اىل قال اهللا تع
  ]105:آل عمران[َعَذاٌب َعِظيٌم﴾ 

ْسَالُم َوَما اْختَـَلَف الِذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب إِ : وقال تعاىل  يَن ِعْنَد اللِه اْإلِ الد ِمْن بـَْعِد َما ﴿ ِإن ال
نَـُهْم َوَمْن َيْكُفْر بَِآيَاِت اللِه فَِإن اللَه َسرِيُع احلَِْساِب﴾    ]19:آل عمران[َجاَءُهُم اْلِعْلُم بـَْغًيا بـَيـْ

                                      
  )1337(رواه مسلم) 1(



نَـُهُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاَء ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة ُكلَما : وقال تعاىل عن اليهود َنا بـَيـْ أَْوَقُدوا نَاًرا ﴿َوأَْلَقيـْ
  ]64:املائدة[لِْلَحْرِب َأْطَفَأَها اللُه َوَيْسَعْوَن ِيف اْألَْرِض َفَساًدا َواللُه َال حيُِب اْلُمْفِسِديَن﴾

نَـُهُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاَء ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة َوَسْوَف يـَُنبئـُُهُم : وقال عن النصارى  اللُه ِمبَا  ﴿فََأْغَريـَْنا بـَيـْ
  ]14:املائدة[َكانُوا َيْصنَـُعوَن﴾

افرتقت اليهود «  - صلى اهللا عليه وسلم- وعن أىب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 
على إحدى أو ثنتني وسبعني فرقة وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتني وسبعني فرقة وتفرتق 

   )1(»عني فرقة أميت على ثالث وسب
مسعت رجال قرأ آية ومسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم : رضي اهللا عنه قال  وعن ابن مسعود

ه فعرفت يف وجهه الكراهية يقرأ خالفها فجئت به النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربت
   )2(»كالكما حمسن وال ختتلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا«:وقال

 -صلى اهللا عليه وسلم-إىل رسول اهللا  وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنه قال هجرتُ 
صلى اهللا عليه -فسمع أصوات رجلني اختلفا يف آية فخرج علينا رسول اهللا  -قال  - يومًا 
  )3(»كان قبلكم باختالفهم يف الكتاب إمنا هلك من  « يعرف يف وجهه الغضب فقال  - وسلم

االختالف يف فعلل غضبه صلى اهللا عليه و سلم بأن « )36ص(:  قال شيخ اإلسالم
  .»الكتاب سبب هالك من قبلنا وذلك يوجب جمانبة طريقهم يف هذا عينا ويف غريه نوعا

  األمر بالسجود هللا وحده 

عن عبد اهللا بن أىب أوىف رضي اهللا عنه قال قدم معاذ رضي اهللا عنه اليمن أو قال الشام فرأى 
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن ر : فرؤا يف نفسه )1(وأساقفتها)4(النصارى تسجد لبطارقتها

                                      
امع اجل"بإسناد حسن وحسنه شيخنا الوادعي رمحه اهللا يف)3991(وابن ماجه)2640(والرتمذي)4596(رواه أبوداود) 1(
 )3395"(الصحيح
  )2408(رواه البخاري) 2(
 بكرت:أي)هجرت)(2666(رواه مسلم) 3(

  مجع بطريق وهو احلاذق باحلرب وأمورها بلغة الروم) 4(
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أحق أن يعظم فلما قدم قال يا رسول اهللا رأيت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها فروأت يف 
لو كنت آمرا أحدا أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد « :نفسي أنك أحق أن تعظم فقال

جها عليها كله حىت لو لزوجها وال تؤدي املرأة حق اهللا عز و جل عليها كله حىت تؤدي حق زو 
  )3(»ألعطته إياه )2(سأهلا نفسها وهى على ظهر قتب

  ومن باب الطهارة

  مشروعية صنع كل شيء مع الحائض غير الجماع 

عن أنس رضي اهللا عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت املرأة فيهم مل يؤاكلوها ومل جيامعوهن يف 
فأنزل اهللا  - صلى اهللا عليه وسلم-النيب  - لمصلى اهللا عليه وس-فسأل أصحاب النيب  )4(البيوت
إىل آخر اآلية فقال    ﴾ويسألونك عن احمليض قل هو أذى فاعتزلوا النساء يف احمليض﴿تعاىل  

فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما . »اصنعوا كل شيء إال النكاح «  -صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا 
خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضري وعباد بن بشر فقاال يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إال 

صلى اهللا عليه - فال جنامعهن فتغري وجه رسول اهللا . يا رسول اهللا إن اليهود تقول كذا وكذا
صلى اهللا -عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية من لنب إىل النيب )5(حىت ظننا أن قد وجد - وسلم

  )6(ا أن مل جيد عليهمافأرسل يف آثارمها فسقامها فعرف -عليه وسلم

=
                                       

  عامل رئيس من علماء النصارى ورؤسائهم" األسقف) "1(

أزواجهن وأنه ال يسعهن  ومعناه احلث هلن على مطاوعة. القتب للجمل كاإلكاف لغريه " النهاية"قال يف " قتب) "2(
  .االمتناع يف هذه احلال فكيف يف غريها

وصححه ) 292/  7( و البيهقي )  1390( و ابن حبان )  1853( و ابن ماجة ) 381/  4" ( رواه أمحد ) 3(
  )3/277"(الصحيحة"العالمة األلباين يف

  .دأي مل خيالطوهن ومل يساكنوهن يف بيت واح"ومل جيامعوهن يف البيوت) "4(
  أي غضب"وجد) "5(
 )302(رواه مسلم) 6(



فهذا احلديث يدل على كثرة ما شرعه اهللا لنبيه من خمالفة «) 62ص: (قال شيخ اإلسالم 
اليهود بل على أنه خالفهم يف عامة أمورهم حىت قالوا ما يريد أن يدع من أمرنا شيئا إال خالفنا 

  فيه 
  وصفه مث إن املخالفة كما سنبينها تارة تكون يف أصل احلكم وتارة يف  
وجمانبة احلائض مل ُخيالفوا يف أصلها بل ُخولفوا يف وصفها حيث شرع اهللا مقاربة احلائض يف  

غري حمل األذى فلما أراد بعض الصحابة أن يتعدى يف املخالفة إىل ترك ما شرعه اهللا تغري وجه 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أغالل عظيمة فابتدع النصارى ترك ذلك  كان على اليهود فيه   - باب الطهارة- وهذا الباب  
كله بال شرع من اهللا حىت إم ال ينجسون شيئا فهدى اهللا األمة الوسط مبا شرعه هلا إىل الوسط 
من ذلك وإن كان ما كان عليه اليهود كان أيضا مشروعا فاجتناب مامل يشرع اهللا اجتنابه مقاربة 

نصارى وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه و لليهود ومالبسة ما شرع اهللا اجتنابه مقاربة لل
  .»سلم

  
  

  ومن باب الصالة

  الصالة عند طلوع الشمس وعند غروبهاالنهي عن 

عن أىب أمامة رضي اهللا عنه قال قال عمرو بن عبسة السلمي رضي اهللا عنه كنت وأنا يف   
ثان فسمعت برجل اجلاهلية أظن أن الناس على ضاللة وأم ليسوا على شيء وهم يعبدون األو 

 -صلى اهللا عليه وسلم-مبكة خيرب أخبارًا فقعدت على راحليت فقدمت عليه فإذا رسول اهللا 
. »أنا نيب « مستخفيا جرآء عليه قومه فتلطفت حىت دخلت عليه مبكة فقلت له ما أنت قال 

م وكسر أرسلين بصلة األرحا« فقلت وبأي شيء أرسلك قال . »أرسلين اهللا « فقلت وما نيب قال 
. »حر وعبد « قلت له فمن معك على هذا قال . »األوثان وأن يوحد اهللا ال يشرك به شيء 

إنك ال تستطيع ذلك « قال . فقلت إين متبعك. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبالل ممن آمن به
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. »يومك هذا أال ترى حايل وحال الناس ولكن ارجع إىل أهلك فإذا مسعت يب قد ظهرت فأتين 
املدينة وكنت يف أهلي فجعلت  -صلى اهللا عليه وسلم- هبت إىل أهلي وقدم رسول اهللا قال فذ

أخترب األخبار وأسأل الناس حني قدم املدينة حىت قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل املدينة 
فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم املدينة فقالوا الناس إليه سراع وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا 

نعم أنت الذي لقيتين مبكة « فقدمت املدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول اهللا أتعرفين قال . لكذ
  .فقلت يا نيب اهللا أخربين عما علمك اهللا وأجهله. قال فقلت بلى. »

صل صالة الصبح مث أقصر عن الصالة حىت تطلع الشمس حىت « أخربين عن الصالة قال 
 شيطان وحينئذ يسجد هلا الكفار مث صل فإن الصالة ترتفع فإا تطلع حني تطلع بني قرين

مشهودة حمضورة حىت يستقل الظل بالرمح مث أقصر عن الصالة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل 
الفيء فصل فإن الصالة مشهودة حمضورة حىت تصلي العصر مث أقصر عن الصالة حىت تغرب 

قال فقلت يا نيب اهللا فالوضوء . »الكفار  الشمس فإا تغرب بني قرين شيطان وحينئذ يسجد هلا
ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إال خرت خطايا « حدثين عنه قال 

وجهه وفيه وخياشيمه مث إذا غسل وجهه كما أمره اهللا إال خرت خطايا وجهه من أطراف حليته مع 
أنامله مع املاء مث ميسح رأسه إال خرت املاء مث يغسل يديه إىل املرفقني إال خرت خطايا يديه من 

خطايا رأسه من أطراف شعره مع املاء مث يغسل قدميه إىل الكعبني إال خرت خطايا رجليه من 
أنامله مع املاء فإن هو قام فصلى فحمد اهللا وأثىن عليه وجمده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه هللا إال 

ث عمرو بن عبسة ذا احلديث أبا أمامة فحد. »انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه 
فقال له أبو أمامة يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول يف  -صلى اهللا عليه وسلم- صاحب رسول اهللا 

مقام واحد يعطى هذا الرجل فقال عمرو يا أبا أمامة لقد كربت سين ورق عظمي واقرتب أجلي 
صلى اهللا عليه -  أمسعه من رسول اهللا وما يب حاجة أن أكذب على اهللا وال على رسول اهللا لو مل



ما حدثت به أبداً ولكىن مسعته أكثر  -حىت عد سبع مرات  - إال مرة أو مرتني أو ثالثا  - وسلم
  )1(من ذلك

  اإلختصارفي الصالة النهي عن 

أنه ى أن يصلي الرجل  -صلى اهللا عليه وسلم-عن أىب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب . 
  )2(خمتصراً 

أاكانت تكره أن جيعل يده يف خاصرته وتقول إن اليهود : ائشة رضي اهللا عنها وعن ع
  )3(تفعله

  الصالة قائما خلف اإلمام الجالسالنهي عن 

فصلينا وراءه وهو  -صلى اهللا عليه وسلم- عن جابر رضي اهللا عنه قال اشتكى رسول اهللا 
ا فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصالته قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبريه فالتفت إلينا فرآنا قيام

إن كدمت آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود « قعودًا فلما سلم قال 
رواه  )4(»فال تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا

  )413(مسلم

                                      
حتضرهااملالئكةوتشهد ا ملن :أي)مشهودة(جاسر ون مستطيلون غري هائبني :أي) جرآءعليه قومه)(832(رواه مسلم) 1(
  سقطت):خرت(ظل ما بعد الزوال):الفيء(يج بالوقود:أي)تسجر(صالها 
  )545(ومسلم)1220(رواه البخاري) 2(
  وسطه حتت األضالع وفوق الورك) خاصرته . ( أي املصلي ) أن جيعل ) ( 3458(رواه البخاري) 3(

  " االقتضاء"قال شيخ اإلسالم يف ) 4(
مث هذا احلديث سواء كان حمكما يف قعود اإلمام أو منسوخا فإن احلجة منه قائمة ألن نسخ القعود ال يدل على فساد تلك  

ا مثل كون القيام فرضا يف الصالة فال يسقط الفرض مبجرد املشاة الصورية وهذا العلة وإمنا يقتضي أنه قد عارضها ما ترجح عليه
حمل اجتهاد وأما املشاة الصورية فإذا مل تسقط فرضا فإن تلك العلة اليت علل ا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تكون سليمة 

فال يكون حمذورا فاحلكم إذا علل بعلة مث نسخ مع بقاء  عن معارض أو عن نسخ ألن القيام يف الصالة ليس مبشاة يف احلقيقة
 =  العلة فال بد أن يكون غريها ترجح عليها وقت النسخ أو ضعف تأثريها أما أن تكون يف نفسها باطلة فهذا حمال 
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أنه أمرهم برتك القيام الذي هو فرض  ففي هذا احلديث« )67- 66ص(قال شيخ اإلسالم
يف الصالة وعلل ذلك بأن قيام املأمومني مع قعود اإلمام يشبه فعل فارس والروم بعظمائهم يف 

  قيامهم وهم قعود 
  ومعلوم أن املأموم إمنا نوى أن يقوم هللا ال إلمامه  
ذلك وإن مل  أيضا عما يشبه لنهي عن القيام للرجل القاعد ويوهذا تشديد عظيم يف ا 

عن السجود هللا بني يدي الرجل وعن الصالة إىل ما عبد من دون اهللا   يقصد به ذلك وهلذا ي
  كالنار وحنوها 

عما يشبه فعل فارس والروم وإن كانت نيتنا غري نيتهم لقوله فال  ويف هذا احلديث أيضا ي 
  .»تفعلوا فهل بعد هذا يف النهي عن مشاتهم يف جمرد الصورة غاية

  االشتمال بالثوب في الصالة النهي عن 

أو قال قال عمر  - صلى اهللا عليه وسلم- عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا 
يتزر به وال إذا كان ألحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن مل يكن إال ثوب واحد فل« رضي اهللا عنه 

   )1(»يشتمل اشتمال اليهود

=
                                       

 هذا كله لو كان احلكم هنا منسوخا فكيف والصحيح أن هذا احلديث حمكم قد عمل به غري واحد من الصحابة بعد وفاة 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مع كوم علموا بصالته يف مرضه الذي تويف فيه 

وقد استفاض عنه صلى اهللا عليه و سلم األمر به استفاضة صحيحة صرحية ميتنع معها أن يكون حديث مرض موته ناسخا  
فعل القعود وإما بالفرق بني املبتدئ للصالة قاعدا  له على ما هو مقرر يف غري هذا املوضع إما جبواز األمرين إذ فعل القيام ال ينايف

وبني الصالة اليت ابتدأها اإلمام قائما لعدم دخول هذه الصالة يف قوله وإذا صلى قاعدا ولعدم املفسدة اليت علل ا وألن بناء فعل 
  انتهى ري هذا املوضعآخر الصالة على أوهلا أوىل من بنائها على صالة اإلمام وحنو ذلك من األمور املذكورة يف غ

  
 =  )106"(االقتضاء"بإسنادصحيح و صححه شيخ اإلسالم يف )635(و أبو داود)6356(رواه أمحد) 1(



  
  

من   )2(ليتوشح )1(يشتمل أحدكم يف الصالة اشتمال اليهود ال«)6356(ويف رواية ألمحد 
  »مل يكن له ثوبان فليأتزر مث ليصلكان له ثوبان فليأتزر ولريتد ومن 

  السدل في الصالة النهي عن 
  )3(أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ى عن السدل يف الصالة: رضي اهللا عنهعن أيب هريرة 

يف كراهتهما السدل يف الصالة اآلثار ذكر أثرين عن علي وابن عمر وسيأيت إن شاء اهللا يف فصل 
  .وتعليلهما ذلك بأنه من فعل اليهود

والسدل املذكور هو أن يطرح الثوب على إحدى كتفيه وال يرد «) 130ص(قال شيخ اإلسالم 
  أحد طرفيه على كتفه األخرى هذا هو املنصوص عن أمحد وعلله بأنه فعل اليهود 

بن حنبل قال أبو عبد اهللا والسدل أن يسدل أحد طريف اإلزار وال ينعطف به عليه  وقال أمحد 
  .»وهو لبس اليهود وهو على الثوب وغريه مكروه يف الصالة

  
  

=
                                       

الرتدد الواقع يف رفعه ووقفه إمنا هو من نافع نفسه ولكنه يف الوقت ) 1/288"(الثمر املستطاب"يف :  قال الشيخ األلباين   
نيب صلى اهللا عليه وسلم وكأنه لذلك جزم بعض الرواة عنه برفعه كما يف الرواية األوىل عن نفسه يرتجح عنده أن يكون مرفوعا إىل ال

  حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة 
  ) إذا صلى أحدكم فليأتزر ولريتد : ( وكذلك جزم برفعه عن نافع توبة العنربي بلفظ  
  ثين شعبة عن توبة العنربي به : قال  ثين أيب: أخرجه الطحاوي والبيهقي من طريق عبيد اهللا بن معاذ قال  

  .وهذا سند صحيح على شرط الشيخني 

افتعال من الشملة وهو كساء يتغطى به ويتلفف : افتعال : االشتمال " النهاية"قال يف ) وال تشتمل اشتمال اليهود )  ( 1(
  فيه واملنهي عنه هو التجلل بالثوب وإسباله من غري أن يرفع طرفه

 .أي ليتغش به"ليتوشح به) "2(
صحيح أيب "وصححه العالمة األلباين يف )2353(وابن حبان)918(وابن خزمية)643(رواه أبو داود:صحيح لغريه ) 3(

  "داود 
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  األذان للصالة األمرب

كان املسلمون حني قدموا املدينة جيتمعون   :عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أنه قال
يس ينادي ا أحد فتكلموا يوما يف ذلك فقال بعضهم اختذوا الصلوات ول )1(فيتحينون

مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر أوال تبعثون رجًال  )2(ناقوسا
  )3(.»يا بالل قم فناد بالصالة «  - صلى اهللا عليه وسلم- ينادي بالصالة قال رسول اهللا 

 -صلى اهللا عليه وسلم- اهتم النيب  :ن األنصار قالو عن أىب عمري بن أنس عن عمومة له م
للصالة كيف جيمع الناس هلا فقيل له انصب رايًة عند حضور الصالة فإذا رأوها آذن بعضهم 

وقال زياد شبور اليهود فلم يعجبه  -  )4(يعىن الشبور -بعضا فلم يعجبه ذلك قال فذكر له القنع 
. »هو من أمر النصارى « له الناقوس فقال  قال فذكر. »هو من أمر اليهود « ذلك وقال 

فأري  - صلى اهللا عليه وسلم- فانصرف عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم هلم رسول اهللا 
فأخربه فقال له يا رسول  -صلى اهللا عليه وسلم-فغدا على رسول اهللا  - قال  - األذان يف منامه 

رضي اهللا عنه  -قال وكان عمر بن اخلطاب . األذان اهللا إين لبني نائم ويقظان إذ أتاين آت فأراين
فقال له  -صلى اهللا عليه وسلم- مث أخرب النيب  -قال  -قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يومًا  - 
صلى اهللا - سبقين عبد اهللا بن زيد فاستحييت فقال رسول اهللا : فقال. »ما منعك أن ختربين « 

قال أبو . قال فأذن بالل. »رك به عبد اهللا بن زيد فافعله يا بالل قم فانظر ما يأم«  -عليه وسلم

                                      
  .أي يطلبون حينها واحلني الوقت) 1(

  .كذا يف النهاية  والنصارى يعلمون ا أوقات صالم. خشبة طويلة تضرب خبشبة أصغر منها : الناقوس) 2(

  )277(ومسلم)604(اه البخاريرو ) 3(
  الذي ينفخ فيه ليخرج منه صوت:الشبور) 4(



بشر فأخربين أبو عمري أن األنصار تزعم أن عبد اهللا بن زيد لوال أنه كان يومئذ مريضًا جلعله 
  )1(مؤذنا -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

يهود إن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا كره بوق ال«) 119- 117ص: (قال شيخ اإلسالم 
املنفوخ يقتضي يه عن كل ما هو من أمر اليهود والنصارى هذا مع أن قرن اليهود يقال إن أصله 

يف عهده وأما ناقوس النصارى فمبتدع  )2(مأخوذ عن موسى عليه السالم وأنه كان يضرب بالبوق
  ورهبام  )3(إذ عامة شرائع النصارى أحدثها أحبارهم

ن األصوات مطلقا يف غري الصالة أيضا ألنه من أمر اليهود وهو يقتضي كراهية هذا النوع م 
  والنصارى فإن النصارى يضربون بالنواقيس يف أوقات متعددة غري أوقات عبادام 

وإمنا شعار الدين احلنيف األذان املتضمن لإلعالن بذكر اهللا سبحانه الذي به تفتح أبواب  
  السماء ورب الشياطني وتنزل الرمحة 

لي كثري من هذه األمة من امللوك وغريهم ذا الشعار شعار اليهود والنصارى حىت إنا وقد ابت 
رأيناهم يف هذا اخلميس احلقري الصغري يبخرون البخور ويضربون له بنواقيس صغار حىت إن من 

يف أوقات الصلوات اخلمس وهو نفس ما كرهه  )4(امللوك من كان يضرب باألبواق والدبادب
اهللا عليه وسلم ومنهم من كان يضرب ا طريف النهار تشبها منه كما زعم بذي رسول اهللا صلى 

  القرنني ووكل ما دون ذلك إىل ملوك األطراف 
وهذه املشاة لليهود والنصارى ولألعاجم من الروم والفرس ملا غلبت على ملوك الشرق هي  

سوله سلط اهللا عليهم الرتك الكافرين وأمثاهلا مما خالفوا به هدي املسلمني ودخلوا فيما كرهه اهللا ور 
املوعود بقتاهلم حىت فعلوا يف العباد والبالد مامل جير يف دولة اإلسالم مثله وذلك تصديق قوله 

  صلى اهللا عليه و سلم لرتكنب سنن من كان قبلكم كما تقدم 

                                      
وحسنه )511"(صحيح أيب داود"بإسناد حسن وصححه العالمة األلباين رمحه اهللا يف )498(رواه أبوداود) 1(

   )       حترمي التشبه بالكفار(وبوب عليه بباب)3798"(اجلامع الصحيح"شيخناالعالمة الوادعي رمحه اهللا يف

 .هو الذي ينفخ فيه ويزمر" القاموس"قال يف :الُبوق) 2(

 .عبادهم" رهبام"علماءهم و" أحبارهم) "3(

  .مجع دبداب وهو الطبل"الدبادب) "4(
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  تعاىل  وكان املسلمون على عهد نبيهم وبعده ال يعرفون وقت احلرب إال بالسكينة وذكر اهللا 
قال قيس بن عبادة وهو من كبار التابعني كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر وعند  

   )1(القتال وعند اجلنائز
وكذلك سائر اآلثار تقتضي أم كانت عليهم السكينة يف هذه املواطن مع امتالء القلوب  

صوت يف هذه املواطن بذكر اهللا وإجالله وإكرامه كما أن حاهلم يف الصالة كذلك وكان رفع ال
  .»الثالث عادة أهل الكتاب واألعاجم مث قد ابتلى ا كثري من هذه األمة

  السالم والتأمين في الصالة مشروعية 

إن اليهود قوم ُحسد «عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  )2(»آمنيوهم ال حيسدونا على شيء كما حيسدونا على السالم وعلى 

  الصالة بالنعال األمرب

خالفوا «  - صلى اهللا عليه وسلم- عن شداد بن أوس رضي اهللا عنه  قال قال رسول اهللا 
  )3(»اليهود فإم ال يصلون يف نعاهلم وال خفافهم 

  
  باب المساجد ومن

                                      
كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يكرهون رفع الصوت عند «بلفظ) 9/153و4/74(أخرجه البيهقي) 1(

  )170"(حاشية جلباب املرأة املسلمة"وإسناده صحيح وصححه العالمة األلباين يف» الذكر ثالث عند القتال ويف اجلنائز ويف

  .للعالمة األلباين رمحه اهللا) 691"(الصحيحة"بإسناد حسن وهو يف )574(رواه ابن خزمية) 2(
لباين وصححه الشيخ األ)471"(الصحيح املسند"بإسناد حسن وحسنه شيخنا رمحه اهللا يف)652(رواه أبوداود ) 3(

وهذه السنة أغفلها كثري من "شرعية الصالة بالنعال"ولشيخنا رمحه اهللا رسالة مستقلة يف هذا بعنوان ) 3210"(صحيح اجلامع"يف
: املسلمني إال من رحم اهللا وال أعلم مسجدًا تقام فيه هذه السنة إال يف دار احلديث بدماج اليت أسسها شيخنا اإلمام الوادعي 

  العالمة احلجوري حفظه اهللا وخلفه عليها شيخنا



  زخرفة المساجد النهي عن 

ما أمرت  «ه و سلم رسول اهللا صلى اهللا علي قال: قال  ماعن ابن عباس رضي اهللا عنه
  لتزخرفنها كما زخرفت اليهود  :قال ابن عباس »)2(املساجد )1(بتشييد

  )3(والنصارى 
  
  

  ومن باب العيد

  مشابهة الكفار في أعيادهم تحريم

ة وهلم يومان يلعبون قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدين: عن أنس رضي اهللا عنه قال 
رسول اهللا صلى اهللا  ؟ قالوا كنا نلعب فيهما يف اجلاهلية فقال »ما هذان اليومان « فيهما فقال 
  )4(»ا منهما يوم األضحى ويوم الفطر إن اهللا قد أبدلكم ما خري  «عليه و سلم 

فوجه الداللة أن اليومني اجلاهليني مل يقرمها رسول «) 185- 184ص: (قال شيخ اإلسالم 
إن اهللا قد أبدلكم ما "فيهما على العادة بل قال اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال تركهم يلعبون 

آخرين واإلبدال من الشيء يقتضي ترك املبدل منه إذ ال جيمع بني البدل واملبدل منه وهلذا  "يومني

                                      
  .التشييد رفع البناء وتطويله وإمنا زخرفت اليهود والنصارى معابدها حني حرفوا كتبهم وبدلوها: : قال البغوي ) 1(
وغريه هذا يدل على أن السنة يف بنيان املسجد القصد وترك الغلو يف حتسينه فقد كان عمر مع كثرة :  قال بن بطال ) 2(

مه وسعة املال عنده مل يغري املسجد عما كان عليه وإمنا احتاج إىل جتديده ألن جريد النخل كان قد خنر يف أيامه مث  الفتوح يف أيا
كان عثمان واملال يف زمانه أكثر فحسنه مبا اليقتضي الزخرفة ومع ذلك فقد أنكر بعض الصحابة عليه كما سيأيت بعد قليل وأول 

لك بن مروان وذلك يف أواخر عصر الصحابة وسكت كثري من أهل العلم عن إنكار ذلك من زخرف املساجد الوليد بن عبد امل
  .خوفا من الفتنة 

:  وشيخنا الوادعي )5550"(صحيح اجلامع"يف:  بإسناد صحيح وصححه الشيخ األلباين ) 448(رواه أبو داود) 3(
  )604"(الصحيح املسند"يف

  )2021"(الصحيحة"ح وصححه العالمة األلباين يف بإسناد صحي)1134(وأبوداود)3/103(رواه أمحد) 4(
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ال تستعمل هذه العبارة إال فيما ترك اجتماعهماكقوله تعاىل﴿ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوين 
 ﴾وقوله تعاىل ﴿وبدلناهم جبنتيهم جنتني ذوايت أكل مخط وأثل وهم لكم عدو بئس للظاملني بدال

  وشيء من سدر قليل ﴾ 
يقتضي ترك اجلمع بينهما ال  #  قد أبدلكم اهللا ما خريا $   فقوله صلى اهللا عليه و سلم 

  سيما قوله خريا منهما يقتضي االعتياض مبا شرع لنا عما كان يف اجلاهلية 
قد أبدلكم ملا سأهلم عن اليومني فأجابوه إما يومان كانوا يلعبون  وأيضا فقوله هلم إن اهللا 

فيهما يف اجلاهلية دليل على أنه اهم عنهما اعتياضا بيومي اإلسالم إذ لو مل يقصد النهي مل 
يكن ذكر هذا اإلبدال مناسبا إذ أصل شرع اليومني الواجبني اإلسالميني كانوا يعملونه ومل يكونوا 

  .انتهى »يومي اجلاهلية ليرتكوه ألجل
نذر رجل على عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم أن ينحر إبال : وعن ثابت بن الضحاك قال 

فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إين نذرت أن أحنر إبال ببوانة فقال النيب صلى اهللا  )1(ببوانة
هل كان فيها $  قالوا ال قال #  ا وثن من أوثان اجلاهلية يعبد ؟ هل كان فيه $  عليه و سلم

فإنه ال وفاء  أوف بنذرك $  قال النيب صلى اهللا عليه و سلم  قالوا ال # عيد من أعيادهم ؟ 
  )2(# اهللا وال فيما ال ميلك ابن آدم  لنذر يف معصية

فوجه الداللة أن هذا الناذر كان قد نذر أن يذبح نعما إما «) 188ص: (قال شيخ اإلسالم 
هل كان ا $ نما وإما كانت قضيتني مبكان مساه فسأله النيب صلى اهللا عليه و سلم إبال وإما غ

قال ال فقال  #  فهل كان ا عيد من أعيادهم$ قال ال قال  #   وثن من أوثان اجلاهلية يعبد
  # ال وفاء لنذر يف معصية اهللا  $  مث قال #  أوف بنذرك$ 

                                      
  .بوانة هي هضبة من وراء ينبع قريبة من ساحل البحر) 1(
وشيخنا العالمة الوادعي يف ) 2872"(الصحيحة"بإ سناد صحيح وصححه العالمة األلباين يف)3313(رواه أبوداود) 2(

  )186"(الصحيح املسند"



ل أوثام معصية هللا فإذا كان الذبح مبكان وهذا يدل على أن الذبح مبكان عيدهم وحم 
 »عيدهم منهيا عنه فكيف املوافقة يف نفس العيد بفعل بعض األعمال اليت تعمل بسبب عيدهم

  .انتهى
دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري األنصار : وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

تني فقال أبو بكر أمزامري الشيطان يف بيت تغنيان مبا تقاولت األنصار يوم بعاث قالت وليستا مبغني
 $ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ وذلك يف يوم عيد فقال

   )1(# بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا يا أبا 
 #  إن لكل قوم عيدا $  فالداللة من وجوه أحدها قوله«) 193ص: (قال شيخ اإلسالم 

ا فإن هذا يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم كما أنه سبحانه ملا قال ﴿ولكل وجهة هو وهذا عيدن
موليها﴾ وقال ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا﴾أوجب ذلك اختصاص كل قوم بوجهتهم 
وبشرعتهم وذلك أن الالم تورث االختصاص فإذا كان لليهود عيد وللنصارى عيد كانوا خمتصني به 

ركهم يف قبلتهم وشرعتهم وكذلك أيضا على هذا ال ندعهم يشركوننا فال نشركهم فيه كما ال نش
  يف عيدنا 

   »الوجه الثاين قوله وهذا عيدنا فإنه يقتضي حصر عيدنا يف هذا فليس لنا عيد سواه 
  واألضحى مشروعية عيد الفطر

                                      
. ( مبا قاله كل فريق من فخر بنفسه أو هجاء لغريه ) تقاولت األنصار  مبا) ( 829(ومسلم)909(رواه البخاري) 1(

ليس الغناء عادة هلما وحرفة وال مها معروفتان بذلك وال تغنيان بتمطيط وتكسر وييج وحركات مثرية وبغناء فيه ) وليستا مبغنيتني 
بعث الكامن يف النفس فهذا وأمثاله من الغناء ال تعريض بالفواحش أو تصريح ا أو ذكر اهلوى واملفاتن مما حيرك الساكن وي

) تغنيان بغناء بعاث . ( مثىن جارية وهي األنثى دون البلوغ ) جاريتان ( خيتلف يف حترميه ألنه مطية الزنا وأحبولة الشيطان 
  .زرج يف اجلاهليةتنشدان وترفعان أصواما مبا قاله العرب يف يوم بعاث وهو حصن وقع عنده مقتلة عظيمة بني األوس واخل
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 عن أنس رضي اهللا عنه قال قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة وهلم يومان يلعبون
قالوا كنا نلعب فيهما يف اجلاهلية فقال رسول اهللا صلى اهللا #  ما هذان اليومان $  فيهما فقال 
  )1(إن اهللا قد أبدلكم ما خرياً منهما يوم األضحى ويوم الفطر $  عليه وسلم 

  ومن باب الجنائز
  النياحة التحذير من 

أربع يف أميت من « قال  - ه وسلمصلى اهللا علي- عن أيب مالك األشعري رضي اهللا عنه أن النيب 
أمر اجلاهلية ال يرتكون الفخر يف األحساب والطعن يف األنساب واالستسقاء بالنجوم والنياحة 

«.  
النائحة إذا مل تتب قبل موا تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من « وقال 

  )2(»جرب 

  تفضيل اللحد في القبر على الشق 

 )3(اللحد«  - صلى اهللا عليه وسلم- قال رسول اهللا : رضي اهللا عنهما  قالعن ابن عباس 
  )4(»لنا والشق لغرينا 

                                      
  )2021"(الصحيحة"بإسناد صحيح وصححه العالمة األلباين يف)1134(وأبو داود) 3/103(رواه أمحد) 1(

  )943(رواه مسلم) 2(
يقال . الشق الذي يعمل يف جانب القرب ملوضع امليت ألنه قد أميل عن وسط القرب إىل جانبه : اللحد " النهاية"قال يف) 3(

  .حلدت وأحلدت: 

ويف سنده عبدا ألعلى )1554(وابن ماجة)2009(والنسائي)1045(والرتمذي)3208(رواه أبو داود:صحيح لغريه) 4(
) 669(بن عامر الثعليب وهو ضعيف لكن للحديث شاهد من حديث جرير رواه ابن ماجه والطحاوي والبيهقي والطيالسي 

 حديث ابن عباس صار صحيحاً لغريه وهلذا صححه وله طرق أربعة حيسن ا فإذا ضمت إىل)362، 359، 357/  4(وأمحد 
  )1/145"(أحكام اجلنائز"يف : حمدث العصر األلباين  



وفيه التنبيه على خمالفتنا ألهل الكتاب حىت يف وضع امليت «) 68ص: (قال شيخ اإلسالم 
  .»يف أسفل القرب

  األمر بالجلوس عند مرور الجنازة 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقوم يف  عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه قال كان
اجلنازة حىت توضع يف اللحد فمر به حرب من اليهود فقال هكذا نفعل فجلس النيب صلى اهللا عليه 

  )1(»اجلسوا خالفوهم« :وسلم وقال
أن القاسم كان ميشي بني يدي اجلنازة وال يقوم هلا وخيرب عن : وعن عبد الرمحن بن القاسم

  )2(يف أهلك ما أنت  مرتني ل اجلاهلية يقومون هلا ويقولون إذا رأوها كنتعائشة قالت كان أه

  ومن باب الصيام

  النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين 

ال تقدموا «  - صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :قال –رضي اهللا عنه  -عن أىب هريرة 
  )3(»مه رمضان بصوم يوم وال يومني إال رجل كان يصوم صوماً فليص

                                      
" ( صحيح ابن ماجة"وحسنه األلباين رمحه اهللا يف)1545(وابن ماجة)1020(والرتمذي)3176(رواه أبو داود) 1(
1545 (  

وهذه األخبار تنبئ : القعود بعد القيام للجنازة  قالوا  بعد أن ذكر أحاديث يف) )"2/323ذيب اآلثار"يف : قال الطربي  
= عن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قعد بعد أن صلى على امليت قبل أن يوضع امليت يف اللحد ، وأمر بذلك أصحابه ، من

فالصواب : قالوا . ول املنسوخ واملعمول به من أفعاله وسنته اآلخر الناسخ دون األ: بعد ما كان يقوم حىت توضع يف اللحد قالوا 
  .من فعل كل من تبع جنازة إىل قربها اجللوس إذا بلغ موضع القرب أو املقربة اليت يدفن فيها دون انتظارها لتوضع يف اللحد

  )3837(رواه البخاري) 2(

  )1082(ومسلم)1914(رواه البخاري) 3(
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وعلل الفقهاء ذلك مبا خياف من أن يزاد يف الصوم املفروض «)88ص( :  قال شيخ اإلسالم
ما ليس منه كما زاده أهل الكتاب من النصارى فإم زادوا يف صومهم وجعلوه فيما بني الشتاء 

  .»والصيف وجعلوا له طريقة من احلساب يتعرفونه ا

  النهي عن الوصال في الصوم 

إن رسول اهللا : مرأة بشري قالت أردت أن أصوم يومني مواصلة فمنعين بشري وقال عن ليلى ا
يفعل ذلك النصارى ولكن صوموا كما أمركم اهللا عز و جل «صلى اهللا عليه و سلم ى عنه وقال 

  )1(»وأمتوا الصيام إىل الليل فإذا كان الليل فأفطروا
أنه صوم النصارى وهو كما قال فعلل النهي عن الوصال ب« )61ص(:  قال شيخ اإلسالم

  .»رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويشبه أن يكون من رهبانيتهم اليت ابتدعوها

  األمر بصوم رمضان لرؤية الهالل والفطر لرؤيته 

صوموا لرؤيته وأفطروا  «قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
  )3(»ملوا عدة شعبان ثالثني عليكم فأك )2(لرؤيته فإن غيب

إنا أمة أمية ال نكتب «وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
  )5(»عين مرة تسعة وعشرين ومرة ثالثنيالشهر هكذا وهكذا ي )4(وال حنسب

                                      
وصححه احلافظ ابن حجر يف )429(محيدوعبد بن )1125(والطيالسي)5/225(رواه أمحد:إسناده صحيح ) 1(

  )1/176"(جلباب املرأة املسلمة" واأللباين يف)4/202"(الفتح"

: بضم الغني وتشديد الباء املكسورة ِلَما مل ُيَسم فاِعله من الَغباء ] ُغيبَ [ ورواه بعضهم . أي َخِفَي " النهاية"قال يف) 2(
  ِشْبه الَغَربة يف السماء

  )1081(ومسلم)1810(رواه البخاري) 3(
وقيل األمي . أراد أم على أصل والدة أمهم مل يتعلموا الكتابة واحلساب فهم على جبلتهم األوىل " النهاية"قال يف) 4(

  .الذي ال يكتب

  )1080(ومسلم) 1913(رواه البخاري) 5(



  )87ص: (قال شيخ اإلسالم 
األمم يف أوقات عبادم فوصف هذه األمة برتك الكتابة واحلساب الذي يفعله غريها من « 

وأعيادهم وأحاهلا على الرؤية حيث قال يف غري حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ويف رواية 
  صوموا من الوضح إىل الوضح أي من اهلالل إىل اهلالل 

وهذا دليل على ما أمجع عليه املسلمون إال من شذ من بعض املتأخرين املخالفني املسبوقني  
ن مواقيت الصوم والفطر والنسك إمنا تقام بالرؤية عند إمكاا ال بالكتاب باإلمجاع من أ

واحلساب الذي تسلكه األعاجم من الروم والفرس والقبط واهلند وأهل الكتاب من اليهود 
  .»والنصارى

  األمربالسحور 

تسحروا فإن يف « قال النيب صلى اهللا عليه و سلم  :عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال 
  )1(»سحور بركة ال

فصل ما « قال  - صلى اهللا عليه وسلم-وعن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه أن رسول اهللا  
  )2(»بني صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر 

  الترغيب في  تعجيل الفطر 

ال يزال الدين ظاهراً ما « قال  - صلى اهللا عليه وسلم-عن أىب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب 
  )3(»اس الفطر ألن اليهود والنصارى يؤخرون عجل الن

                                      
  )1095(ومسلم)1823(رواه البخاري) 1(
  )1096(رواه مسلم) 2(
  )1416"(الصحيح املسند"وحسنه شيخنا الو ادعي  رمحه اهللا يف )2355(رواه أبو داود:حسن) 3(
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  مشروعية صيام يوم التاسع والعاشر من محرم 

صلى اهللا عليه - حني صام رسول اهللا : قال –رضي اهللا عنهما  - عن عبد اهللا بن عباس 
فقال رسول . يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول اهللا إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى - وسلم
قال . »صمنا اليوم التاسع  - إن شاء اهللا  -فإذا كان العام املقبل «  -لى اهللا عليه وسلمص- اهللا 

  )1(صلى اهللا عليه وسلم-  رسول اهللا فلم يأت العام املقبل حىت توىف
   )2(».التاسع والعاشر وخالفوا اليهود صوموا«: وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

يوم عاشوراء عيدا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  كانت يهود تتخذ: وعن أيب موسى قال 
  )3(»خالفوهم صوموا أنتم « : لم س

  ومن باب الحج

  مشروعية اإلفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس 

شهدت عمر رضي اهللا عنه صلى جبمع الصبح مث وقف فقال إن : عن عمرو بن ميمون قال 
ون أشرق ثبري وإن النيب صلى اهللا عليه و سلم املشركني كانوا ال يفيضون حىت تطلع الشمس ويقول

  )4(مث أفاض قبل أن تطلع الشمسخالفهم 
وقد روي يف هذا احلديث فيما أظنه أنه قال خالف «) 119ص: (قال شيخ اإلسالم  

وكذلك كانوا يفيضون من عرفات قبل الغروب فخالفهم النيب صلى اهللا  )1(هدينا هدي املشركني
                                      

  )1134(رواه مسلم) 1(
صحيح  "يف التعليق على :  بإسناد صحيح وصححه العالمة األلباين ) 8665(و البيهقي) 7839(رواه  عبد الرزاق) 2(
  "أيب داود
  )3618"(التعليقات احلسان"اهللا يف بإسناد صحيح وصححه العالمة األلباين رمحه) 3627(رواه ابن حبان) 3(
  من اإلشراق وهو طلوع الشمس وثبري جبل يف املزدلفة) أشرق ثبري )  ( 1600(رواه البخاري) 4(

  واملعىن لتطلع عليك الشمس حىت ندفع من مزدلفة



عد الغروب وذا صار الوقوف إىل ما بعد الغروب واجبا عند مجاهري عليه و سلم باإلفاضة ب
العلماء وركنا عند بعضهم وكرهوا شدة اإلسفار بالفجر صبيحة مجع  مث احلديث قد ذكر فيه قصد 

  .»املخالفة للمشركني
  
  
  

  عرفةالوقوف بمشروعية 
دلفة وكانوا يسمون كان قريش ومن دان دينها يقفون باملز : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

وكان سائر العرب يقفون بعرفة فلما جاء اإلسالم أمر اهللا عز و جل نبيه صلى اهللا  )2(احلمس
عليه و سلم أن يأيت عرفات فيقف ا مث يفيض منها فذلك قوله عز و جل مث أفيضوا من حيث 

  )3(أفاض الناس
  مشروعية العمرة في أشهر الحج 

كانوا يرون أن العمرة يف أشهر احلج من أفجر الفجور يف : ال عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ق
األرض وجيعلون احملرم صفر ويقولون إذا برأ الدبر وعفا األثر وانسلخ صفر حلت العمرة ملن اعتمر 

فقدم النيب صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلني باحلج فأمرهم أن جيعلوها عمرة 
  )4(يا رسول اهللا أي احلل ؟ قال احلل كله فتعاظم ذلك عندهم فقالوا

=
                                       

و يف حديث آخر هذا وهم منه رمحه اهللا فليس هذا الذي ذكره يف شيء من طرق احلديث وإمنا ه: قال الشيخ األلباين) 1(
  ضعيف انتهى بتصرف

  مسوا محسا ألم حتمسوا يف دينهم أي تشددوا) 2(

  "سننه"قال الرتمذي يف  )1219(ومسلم)4248(رواه البخاري) 3(
ومعىن هذا احلديث أن أهل مكة كانوا ال خيرجون من احلرم وعرفة خارج من احلرم وأهل مكة كانوا يقفون باملزدلفة ويقولون 

} مث أفيضوا من حيث أفاض الناس {  يعين سكان اهللا ومن سوى أهل مكة كانوا يقفون بعرفات فأنزل اهللا تعاىل حنن قطني اهللا
 واحلمس هم أهل احلرم

أعظم الذنوب ) أفجر الفجور . ( يعتقدون ) يرون . ( أي أهل اجلاهلية ) كانوا ) ( 1240(ومسلم) 1489(رواه البخاري) 4(
 =أي شفي ظهر اإلبل من أثر إحتكاك األمحال عليها ) برا الدبر . ( جيعلون الشهر احلرام صفرا بدل احملرم ) وجيعلون احملرم صفرا . ( 
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  ومن باب المعامالت والبيوع

  النهي عن الحيل المحرمة 

ال ترتكبوا ما « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، قال 
  )3(»احليل   )2(بأدىن اهللا  )1(ارتكبت اليهود ، فتستحلوا حمارم

و سلم يقول عام  أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه: رضي اهللا عنهما وعن جابر بن عبد اهللا 
فقيل يا رسول .  # إن اهللا ورسوَله حرم بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام  $ الفتح وهو مبكة 

ال $  جللود ويستصبح ا الناس ؟ فقال اهللا أرأيت شحوم امليتة فإا يطلى ا السفن ويدهن ا ا
قاتل اهللا اليهود إن اهللا ملا  $ هللا صلى اهللا عليه وسلم عند ذلك مث قال رسول ا.  # هو حرام 
  )4(# مها مجلوه مث باعوه فأكلوا مثنه حرم شحو 

=
                                       

صبيحة ليلة رابعة من ذي ) صبيحة رابعة . ( انقضى ) انسلخ . ( ذهب أثر إصابتها ) عفا األثر . ( بعد رجوعها من احلج 
. ( أي شيء حيل لنا ) أي احلل . ( استعظموا خمالفتهم عبادم املألوفة ) عاظم فت. ( ملبني به وحمرمني ) مهلني باحلج . ( احلجة 

  ]مجيع ما حيرم على احملرم حىت اجلماع ) حل كله 
 
  مجع ُحمَرم وهو املمنوع الذي حرم الله فعله: احملارم ) 1(
  أقل: أدىن ) 2(
  .إسناده جيد" تفسريه"افظ ابن كثري رمحه اهللا يف بإسناد حسن وقال احل)56"(ابطال احليل"رواه ابن بطة يف جزء) 3(
جيعلوا يف مصابيحهم يستضيئون ) يستصبح ا الناس . ( يدهن ) يطلى ) ( 1581(ومسلم)2236(رواه البخاري) 4(

( ا ﴾  شحوم امليتة أو شحوم البقر والغنم كما أخرب تعاىل بقوله﴿  ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهم) شحومها . ( ا 
  أذابوه واستخرجوا دهنه) مجلوه 



  النهي عن بيع حبل الحبلة 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ى عن بيع : عن عبد اهللا ابن عمر رضي اهللا عنهما 
بايعه أهل اجلاهلية وكان الرجل يبتاع اجلزور إىل أن تنتج الناقة مث تنتج وكان بيعا يت)1(حبل احلبلة

  )2(اليت يف بطنها
   مل بالرباالتحذير من التعا

« عن جابر رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خطب الناس يف حجة الوداع فقال 
بلدكم هذا أال كل شيء إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف 

من أمر اجلاهلية حتت قدمي موضوع ودماء اجلاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن 
ربيعة بن احلارث كان مسرتضعا يف بين سعد فقتلته هذيل وربا اجلاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا 

  )3(»ربا عباس بن عبد املطلب فإنه موضوع كله
  

  
  ومن باب النكاح

  حريم أنواع من أنكحة الجاهليةت
أن النكاح يف اجلاهلية كان على أربع أحناء فنكاح : عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ونكاح آخر  . منها نكاح الناس اليوم خيطب الرجل إىل الرجل وليته أوابنته فيصدقها مث ينكحها 
الن فاستبضعي منه ويعتزهلا زوجها وال كان الرجل يقول المرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إىل ف

ميسها أبدا حىت يتبني محلها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فإذا تبني محلها أصاا زوجها إذا 
خر آونكاح . أحب وإمنا يفعل ذلك رغبة يف جنابة الولد فكان هذا النكاح نكاح االستبضاع 

                                      
أي أن يبيع شيئا وجيعل أجل دفع الثمن أن تلد الناقة ويكرب ولدها ويلد أو املراد بيع ما يلده محل ) حبل احلبلة )  ( 1(

  من املنازعة الناقة وهو إما بيع معدوم وجمهول وإما بيع إىل أجل جمهول وكل منهما ممنوع شرعا ملا فيه من الغرر وما يؤدي إليه
  )1514(ومسلم) 2036(رواه البخاري) 2(
  )1218(رواه مسلم) 3(
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محلت ووضعت ومر عليها  فإذايصيبها  جيتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على املرأة كلهم
ليال بعد أن تضع محلها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل أن ميتنع حىت جيتمعوا عندها تقول هلم قد 

عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فالن تسمي من أحبت بامسه فيلحق به 
اس كثريا فيدخلون على املرأة ال متتنع ونكاح رابع جيتمع الن. ولدها ال يستطيع أن ميتنع منه الرجل 

ممن جاءها وهن البغايا كن ينصنب على أبوان رايات تكون علما فمن أراد دخل عليهن فإذا 
محلت إحداهن ووضعت محلها مجعوا هلا ودعوا القافة مث أحلقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به 

يه و سلم باحلق هدم نكاح اجلاهلية كله ودعي ابنه ال ميتنع من ذلك فلما بعث النيب صلى اهللا عل
  )1(إال نكاح الناس اليوم

  التحذير من االفتتان بالنساء

إن الدنيا حلوة « قال  -صلى اهللا عليه وسلم-عن أىب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب 
ة بين خضرة وإن اهللا مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتن

  )2(»إسرائيل كانت يف النساء 

                                      
. ( حيضها ) طمثها . ( جيعل هلا مهرا معينا ) فيصدقها . ( من يف واليته ) وليته . ( أنواع ) أحناء ) ( 5127(رواه البخاري) 1(

أي ليكون ) جنابة الولد . ( جيامعها ) ميسها . ( فرج اطليب منه املباضعة وهي اامعة مشتقة من البضع وهو ال) فاستبضعي منه 
. ما دون العشرة من الرجال ) الرهط . ( نفيسا يف نوعه وكانوا يطلبون ذلك من أشرافهم ورؤسائهم وأكابرهم جهال منهم وضالال

. ( عالمة ) علما . ( فت النظر مجع راية وهي شيء يرفع ليل) رايات . ( مجع بغي وهي الزانية ) البغايا . ( جيامعها ) يصيبها ( 
أبطل ) هدم . ( فالتحق به والتصق ) فالتاط به . ( مجع قائف وهو الذي ينظر يف املالمح ويلحق الولد مبن يرى أنه والده ) القافة 

  .انتهى من تعليق البغا على صحيح البخاري
 )2742(رواه مسلم) 2(



  األمر بالزواج 

تزوجوا فإين مكاثر «رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   قال:عن أيب أمامةرضي اهللا عنه قال 
  )1( »، و ال تكونوا كرهبانية النصارى بكم األمم يوم القيامة 

  جواز إتيان الرجل زوجته من دبرها في قبلها مخالفة لليهود

كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها يف قبلها كان :ي اهللا عنه قال عن جابر رض
  )2(﴾ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم﴿  الولد أحول فنزلت

  ومن باب العدة
  عدة  المتوفى عنها زوجها 

  عن محيد بن نافع عن زينب بنت أيب سلمة 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت يا رسول  قالت مسعت أم سلمة تقول جاءت امرأة إىل رسول 

اهللا إن ابنيت تويف عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
 « مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم » ال« كل ذلك يقول. مرتني أو ثالثا .  » ال « سلم

   »  اجلاهلية ترمي بالبعرة على رأس احلولإمنا هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن يف
قال محيد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس احلول ؟ فقالت زينب كانت املرأة إذا  

تويف زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثياا ومل متس الطيب حىت متر ا سنة مث تؤتى بدابة محار 
خترج فتعطى بعرة فرتمي مث تراجع بعد ما أو شاة أو طائر فتفتض فقلما تفتض بشيء إال مات مث 

  )3(شاءت من طيب أو غريه سئل مالك ما تفتض ؟ قال متسح به جلدها

                                      
  )1782(الصحيحة"وله شواهد انظرها يف ) 78/  7" ( ى السنن الكرب " أخرجه البيهقي يف : صحيح لغريه) 1(

  )1435(و مسلم)4528(رواه البخاري) 2(

بيتا ذليال ضيقا ) حفشا . ( من الشكاية وهو املرض ) اشتكت عينها (  )1488(ومسلم) 5336(رواه البخاري) 3(
  ورمبا بين من خوص النخل الذي تصنع منه القفف
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  ومن باب اللباس والزينة

  )1(النهي عن لباس الكفار وزيهم

صلى اهللا عليه - عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما  قال رأى رسول اهللا 
  )3(»إن هذه من ثياب الكفار فال تلبسها « فقال )2(علي ثوبني معصفرين - وسلم

ففي هذا احلديث دليل على حترمي التشبه م يف اللباس ومن ذلك البنطال والكرفته وحنو 
ذلك مما يلبسه كثري من املسلمني إال من رحم اهللا تشبهاً منهم بالكفار فال جيوز ملسلم وال مسلمة 

  كان من أجل العمل أوالدراسة أويف البيت أو غري ذلك لبس البنطال بأي حال من األحوال سواء  
وعن أىب عثمان قال كتب إلينا عمر رضي اهللا عنه وحنن بأذربيجان يا عتبة بن فرقد إنه ليس 

مما تشبع منه يف  )5(وال من كد أمك فأشبع املسلمني يف رحاهلم )4(من كدك وال من كد أبيك

                                      
  أي من شروط اجللباب:الشرط السابع )161"(جلباب املرأة املسلمة"يف :  قال الشيخ األلباين ) 1(
التشبه بالكفار سواء يف عبادام  - رجاال ونساء  -ملاتقرر يف الشرع أنه ال جيوز للمسلمني )أن ال يشبه لباس الكافرات (  

اليوم مع األسف كثري من املسلمني حىت وهذه قاعدة عظيمة يف الشريعة اإلسالمية خرج عنها . أو أعيادهم أو أزيائهم اخلاصة م 
الذين يعنون منهم بأمور الدين والدعوة إليه جهال بدينهم أو تبعا ألهوائهم أو اجنرافا مع عادات العصر احلاضر وتقاليد أوروبا 

بقوم حىت  الكافرة حىت كان ذلك من أسباب ذل املسلمني وضعفهم وسيطرة األجانب عليهم واستعمارهم ﴿  إن اهللا ال يغري ما
  لو كانوا يعلمون ]  11: الرعد [ يغريوا ما بأنفسهم ﴾   

وينبغي أن يعلم أن األدلة على صحة هذه القاعدة املهمة كثرية يف الكتاب والسنة وإن كانت أدلة الكتاب جمملة فالسنة  
  ).تفسرها وتبينها كما هو شأا دائما

  .لوناملصبوغ بالعصفر وهو نبات أصفر ال: املعصفر ) 2(
  )2077(رواه مسلم) 3(

  .أي ليس حاصال بسعيك وتعبك" ليس من كدك وال كد أبيك ) " 4(
 .أي بيوم" رحاهلم) "5(



 -صلى اهللا عليه وسلم-بوس احلرير فإن رسول اهللا وزي أهل الشرك ول )1(رحلك وإياكم والتنعم
إصبعيه  -صلى اهللا عليه وسلم- ورفع لنا رسول اهللا . »إال هكذا « قال . ى عن لبوس احلرير

  )2(قال ورفع زهري إصبعيه. الوسطى والسبابة وضمهما قال زهري قال عاصم هذا يف الكتاب
  
  
  
  
  
  

  النهي عن الصماء
أحدكم  )3(رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن لبستني ان حيتيبى : عن أيب هريرة قال 

  )5(اشتمال اليهود )4(يف الثوب ليس بني فرجه وبني السماء شيء وعن الصماء

                                      
  .من النعمة بالفتح وهي املسرة والفرح والرتفه" التنعم) "1(
  )2069(رواه مسلم) 2(
وقد . عهما به مع ظهره ويشده عليها هو أن يضم اإلنسان رجليه إىل بطنه بثوب جيم" النهاية"قال يف :االحتباء )  3(

وإمنا ي عنه ألنه إذا مل يكن عليه إال ثوب واحد رمبا حترك أو زال الثوب فتبدو . يكون االحتباء باليدين عوضًا عن  الثوب 
  .عورته

يسد على يديه وإمنا قيل هلا صماء ألنه . هو أن يتجلل الرجل بثوبه وال يرفع منه جانبا "  النهاية"قال يف"الصماء) "4(
هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غريه : والفقهاء يقولون . ورجليه املنافذ كلها كالصخرة الصماء اليت ليس فيها خرق وال صدع 

  .مث يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتنكشف عورته

  بإسناد حسن) 1372(والدارمي) 2/503(رواه أمحد) 5(
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  النهي عن وصل الشعر 

أنه مسع معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنهما عام حج على : عن محيد بن عبد الرمحن   
فقال يا أهل املدينة أين علماؤكم ؟  )2(انت يف يدي حرسيوك)1(املنرب فتناول قصة من شعر

بنو إسرائيل حني  إمنا هلكت $ يه و سلم ينهى عن مثل هذه ويقول مسعت النيب صلى اهللا عل
  )3(# اختذها نساؤهم 

وعن سعيد بن املسيب قال قدم معاوية رضي اهللا عنه املدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر 
بلغه فسماه  - صلى اهللا عليه وسلم- ًا يفعله إال اليهود إن رسول اهللا فقال ما كنت أرى أن أحد

  )4(الزور
  

  النهي عن ركوب جلود النمار

عن معاوية رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينهى عن ركوب 
  )5(النمور

  األمر بإعفاء اللحية 

خالفوا املشركني وفروا  «وسلم قال  ن النيب صلى اهللا عليهع: عن ابن عمر رضي اهللا عنهما 
   )1(»لحى وأحفوا الشوارب ال

                                      
 خصلة من شعر: أي) 1(

  .واحد احلرس وهم خدم السلطان املرتبون حلفظه وحراسته : رسي بفتح الراء احل) 2(

  )2127(ومسلم)3281(رواه البخاري) 3(

  شعر مكفوف بعضه على بعض: الكبة ) 2127(ومسلم)5938(رواه البخاري) 4(
أي عن ) لنمور ركوب ا"( صحيح ابن ماجة"يف :  بإسناد حسن وصححه العالمة األلباين ) 3656(رواه ابن ماجة) 5(

  .جلودها ملقاة على السرج والرحال ألنه من زى العجم قاله السندي



جزوا الشوارب «  -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : وعن أىب هريرة رضي اهللا عنه قال
  )2(»وأرخوا اللحى خالفوا اوس 

-وهذا األمر للوجوب فإعفاؤها واجب وحلقها حرام على كل حال حىت وإن أمرك ويل األمر
  .فإنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق - هو احلاصل يف بعض بلدان املسلمني كما

  األمر بصبغ الشعر 

ود إن اليه «ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن رسو : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
  )3(»والنصارى ال يصبغون فخالفوهم 

وال تشبهوا غريوا الشيب « :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وعن أيب هريرة قال
  )4(»باليهود وال بالنصارى

واحلديث يدل على أن العلة يف شرعية «) 1/105"(نيل األوطار"يف : قال اإلمام الشوكاين  
الصباغ وتغيري الشيب هي خمالفة اليهود والنصارى وذا يتأكد استحباب اخلضاب ، وقد كان 

لفة أهل الكتاب ويأمر ا وهذه السنة قد كثر اشتغال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يبالغ يف خما
  .وكان خيضب وكان ال خيضب: السلف ا ، وهلذا ترى املؤرخني يف الرتاجم هلم يقولون 

  .قد اختضب مجاعة من الصحابة والتابعني : قال ابن اجلوزي 
من السنة إين ألرى رجال حييي ميتا : وقد رأى رجًال قد خضب حليته  :وقال أمحد بن حنبل

  .، وفرح به حني رآه صبغ ا 

=
                                       

  )259(ومسلم5892(رواه البخاري) 1(
  )260(رواه مسلم) 2(

  )2103(ومسلم)3462(رواه البخاري) 3(
  عن حممد بن عمرو عن أيب)  439/  1( و ابن سعد )  499،  261/  2( رواه أمحد : صحيح لغريه) 4(

وهذا إسناده حسن من أجل حممد بن عمرو فإنه حسن  احلديث و تابعه عمر بن أيب سلمة . أيب هريرة مرفوعا  سلمة عن
صحيح "وعمر حسن احلديث أيضاًوصححه العالمة األلباين يف ) 325/  1( أخرجه الرتمذي . عن أبيه به دون ذكر النصارى 

  )4168"(اجلامع
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مذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل واملرأة بصفرة أو محرة ، وحيرم خضابه : قال النووي 
  .بالسواد على األصح 

خمالفة أهل : تنظيف الشعر مما تعلق به ، والثانية : إحدامها : وللخضاب فائدتان  :قال
   . »الكتاب

  استحباب فرق شعر الرأس

كان النيب صلى اهللا عليه و سلم حيب موافقة أهل : بن عباس رضي اهللا عنهما قال عن ا
الكتاب فيما مل يؤمر فيه وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان املشركون يفرقون رؤوسهم 

  )1(فسدل النيب صلى اهللا عليه و سلم ناصيته مث فرق بعد
  )192("جلباب املرأة" يف حاشية: قال العالمة األلباين  

ففي احلديث أن أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم استقر أخرياً على خمالفة أهل الكتاب حىت «
  .»يف الشعر

  األمر بتنظيف األفنية 

طهروا $ عن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  )2(# أفنيتكم فإن اليهود ال تطهر أفنيتها 

  

                                      
  )2336(ومسلم)3728(رواه البخاري) 1(
و ) فناء ( مجع ) األفنية ) ( 236"(الصحيحة"وحسنه العالمة األلباين يف )4057"(األوسط"رواه الطرباين يف :حسن ) 2(

  .هو الساحة أمام البيت



  ر واالنتعال وقص الشارب األمر باالئتزا.

اوس  - صلى اهللا عليه وسلم- ذكر رسول اهللا : عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال 
  . » )1(إم يوفرون سباهلم وحيلقون حلاهم فخالفوهم« :فقال 

  )2(.ها كما جتز الشاة أو جيز البعريقال فكان ابن عمر يستعرض سبلته فيجز 
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على مشيخة من : عنه قال وعن أيب  أمامة رضي اهللا 

قال فقلنا يا  »يا معشر األنصار محروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب «:األنصار بيض حلاهم فقال
تسرولوا «رسول اهللا إن أهل الكتاب يتسرولون وال يأتزرون فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  »وائتزروا وخالفوا 
لكتاب قال فقلنا يا رسول اهللا إن أهل الكتاب يتخففون وال ينتعلون قال فقال النيب أهل ا

قال فقلنا يا رسول اهللا إن أهل  »فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب«صلى اهللا عليه و سلم 

                                      
و اعلم أن يف هذا احلديث توجيًها نبويًا كرميًا طاملا غفل عنه  :معلقاً على هذا احلديث" الصحيحة"قال العالمة األلباين يف ) 1(

إن اليهود و : " صةاملسلمني فضالً عن عامتهم ، أال و هو خمالفة الكفار اوس و غريهم كما يف احلديث املتفق عليه كثري من خا
فالذي أريد بيانه إمنا هو التنبيه على أن املخالفة . و األحاديث ذا املعىن كثرية جدا معروفة " . النصارى ال يصبغون فخالفوهم 

شبه املنهي عنه ، ذلك أن التشبه أن يفعل املسلم فعل الكافر ، و لو مل يقصد التشبه ، و بإمكانه أن ال املأمور ا هي أعم من الت
و أما املخالفة فهي على العكس من ذلك . و حكمه خيتلف باختالف ظاهرة التشبه قوة و ضعفا . فهو مأمور بأن يرتكه . يفعله 

الكافر ،إذا مل يكن يف فعله خمالفة للشرع ، كمثل الصالة يف النعال ، فقد أمر النيب متاما فإا تعين أن يفعل املسلم فعال ال يفعله 
صلى اهللا عليه وسلم ا خمالفة لليهود ، و قد تكون املخالفة هلم فيما هو من خلق اهللا يف كل البشر ال فرق يف ذلك بني مسلم و  

الفة هلم كما تقدم ، و هذا أبلغ ما يكون من األمرباملخالفة ، كافر ، و رجل و امرأة ، كالشيب مثال، و مع ذلك أمر بصبغه خم
فعلى املسلم احلريص على دينه أن يراعي ذلك يف كل شؤون حياته ، فإنه بذلك ينجو من أن يقع يف خمالفة األمر باملخالفة ، 

  .نو اهللا املستعا. فضال عن جناته من التشبه بالكفار ، الذي هو الداء العضال يف عصرنا هذا 
وقال العالمة األلباين يف )1051"(األوسط"والطرباين يف )716(و البيهقي)5476(رواه ابن حبان:حسن) 2(

  .إسناده جيد) 2834"( الصحيحة"
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قصوا سبا لكم «الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبا هلم قال فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  )1(»روا عثانينكم وخالفوا أهل الكتابووف
  

  
  
  
  

   ومن باب الحدود

  التحذير من التفريق بين الشريف والضعيف في الحدود

من :أن قريشا أمههم شأن املرأة املخزومية اليت سرقت فقالوا : عن عائشة رضي اهللا عنها 
  يكلم
أسامة ابن زيد حب فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ فقالوا ومن جيرتئ عليه إال  

أتشفع $  لى اهللا عليه و سلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكلمه أسامة فقال رسول اهللا ص
إمنا أهلك الذين قبلكم أم كانوا إذا $ مث قام فاختطب مث قال  . #  يف حد من حدود اهللا 

فاطمة بنت  لو أن سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد وامي اهللا
  )2(# حممد سرقت لقطعت يدها 

                                      
وحسنه  حجر يف )6405"(الشعب"والبيهقي يف )7924"(الكبري"والطرباين يف )  264/  5(رواه أمحد:حسن) 1(

السبلة ( مجع ) سبالكم ( و . و هي اللحية ) عثنون ( مجع ) عثانينكم ) ( 1245("الصحيحة"و األلباين يف )9/291"(الفتح"
  .الشارب : بالتحريك )

املخزومية . ( حاهلا وأمرها . . ) شأن . ( أحزم وأثار اهتمامهم ) أمههم (  )1688(ومسلم)3475(رواه البخاري) 2(
 =تتوسل ) أتشفع يف حد . ( حمبوب ) حب . ( ت حليا يوم فتح مكة نسبة إىل بين خمزوم وامسها فاطمة بنت األسود وكانت سرق) 



فحذرنا صلى اهللا عليه وسلم عن مشاة من قبلنا « )107- 106ص(:  قال شيخ اإلسالم
يف أم كانوا يفرقون يف احلدود بني األشراف والضعفاء وأمر أن يسوى بني الناس يف ذلك وإن  

رؤساء أجود يف السياسة وكان بنو خمزوم كان كثٌري من ذوي الرأي والسياسة قد يظن أن إعفاء ال
من أشرف بطون قريش واشتد عليهم أن تقطع يد امرأة منهم فبني النيب صلى اهللا عليه و سلم أن 
هالك بين إسرائيل إمنا كان يف ختصيص رؤساء الناس بالعفو عن العقوبات وأخرب أن فاطمة ابنته 

ذلك لقطع يدها ليبني أن وجوب العدل  اليت هي أشرف النساء لو سرقت وقد أعاذها اهللا من
  .انتهى »والتعميم يف احلدود ال يستثىن منه بنت الرسول فضال عن بنت غريه

بيهودي  - صلى اهللا عليه وسلم- وعن الرباء بن عازب رضي اهللا عنهما قال ُمر على النيب 
  .»يف كتابكم  هكذا جتدون حد الزاين« فقال  -صلى اهللا عليه وسلم- حممماً جملوداً فدعاهم 

أنشدك باهللا الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا « فدعا رجًال من علمائهم فقال . قالوا نعم
قال ال ولوال أنك نشدتين ذا مل أخربك جنده الرجم ولكنه كثر . »جتدون حد الزاين يف كتابكم 

احلد قلنا تعالوا فلنجتمع يف أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه 
-فقال رسول اهللا . على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم واجللد مكان الرجم

فأمر به فرجم فأنزل اهللا عز . »اللهم إين أول من أحيا أمرك إذ أماتوه «  - صلى اهللا عليه وسلم
 ﴾إن أوتيتم هذا فخذوه﴿له إىل قو  ﴾ال حيزنك الذين يسارعون يف الكفريا أيها الرسول  ﴿وجل

لرجم فإن أمركم بالتحميم واجللد فخذوه وإن أفتاكم با - صلى اهللا عليه وسلم-يقول ائتوا حممدا 
ا ومن مل حيكم مب﴿ ﴾ ا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرونومن مل حيكم مب﴿فأنزل اهللا تعاىل . فاحذروا

يف الكفار  ﴾ ل اهللا فأولئك هم الفاسقونا أنز ومن مل حيكم مب﴿  ﴾ أنزل اهللا فأولئك هم الظاملون
  )1(كلها

  ومن باب الجنايات

=
                                       

الذي له شأن يف قومه بسبب مال أو نسب أو ) الشريف . ( أن ال يقام حد فرضه اهللا تعاىل واحلد عقوبة مقدرة من املشرع 
صلها وأمين اهللا فحذفت النون لفظ من ألفاظ القسم أ) وامي اهللا . ( من ليس له عشرية أو وجاهة يف قومه ) الضعيف . ( عشرية 

  .ختفيفا وقد تقطع اهلمزة وقد توصل

  الفحمة السوداء:تسويد الوجه حىت يكون كاحلممة أي:والتحميم)1700(رواه مسلم) 1(
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  التحذير من سفك الدماء المحرمة 
« وعن جابر رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خطب الناس يف حجة الوداع فقال 

 إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا أال كل شيء
من أمر اجلاهلية حتت قدمي موضوع ودماء اجلاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن 
ربيعة بن احلارث كان مسرتضعا يف بين سعد فقتلته هذيل وربا اجلاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا 

  )1(»ربا عباس بن عبد املطلب فإنه موضوع كله
  
  
  
  
  

  ومن باب الذبائح 

   بالظفر النهي عن التذكية

ما أر الدم  $ يه وسلم  قال رسول اهللا صلى اهللا عل:عن رافع بن خديج رضي اهللا عنه  قال
سن فعظم وأما الظفر وذكر اسم اهللا عليه فكلوه ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما ال

  )2(# فمدى احلبشة 

                                      
  )1218(رواه مسلم) 1(

  )1968(ومسلم)2488(رواه البخاري) 2(



فمدى احلبشة  أما الظفر$ فقوله صلى اهللا عليه و سلم « )113ص(:  قال شيخ اإلسالم
احلبشة له تأثري يف املنع  يقتضي أن هذا الوصف وهو كونه مدى بعد قوله سأحدثكم عن ذلك# 

إما أن يكون علة أو دليال على العلة أو وصفا من أوصاف العلة أو دليلها واحلبشة يف أظفارهم 
هم فيما طول فيذكون ا دون سائر األمم فيجوز أن يكون يه عن ذلك ملا فيه من مشات

  .»خيتصون به
أي  # مدى احلبشة وأما الظفر ف$قوله  )9/629"(الفتح"يف :  وقال احلافظ ابن حجر

  .وهم كفار وقد يتم عن التشبه م قاله بن الصالح وتبعه النووي
  
  
  
  

  مخالفة الكفار في الفرع والعتيرة
ا كنا نعرت عترية لنا يف سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قلت إن: عن نبيشة اهلذيل قال 

قلت يا  »اذحبوا يف أي شهر ما كان وبروا اهللا تبارك وتعاىل وأطعموا«اجلاهلية فما تأمرنا قال قال 
يف كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك فإذا «رسول اهللا إنا كنا نفرع فرعا يف اجلاهلية فما تأمرنا قال 

  )1(»سبيل فإن ذلك خرياستحمل ذحبته وتصدقت بلحمه قال أحسبه قال على بن ال
  ومن باب األطعمة

                                      
بإسناد صحيح وصححه شيخنا  )3167(وابن ماجة) 4224(والنسائي) 2830(وأبو داود) 5/75(رواه أمحد) 1(

  )2/545"(صحيح أيب داود"والعالمة األلباين رمحه اهللا يف ) 2/203"(الصحيح املسند"العالمة الوادعي رمحه اهللا يف
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  النهي عن التحرج من الحالل 

عن عدى بن حامت رضي اهللا عنه قال قلت يا رسول اهللا إين أسألك عن طعام ال أدعه إال 
  )1(#  ال تدع شيئا ضارعت فيه نصرانية $  حترجا قال

  # ضارعت فيه النصرانية $  يف شرح حديث هلب "حتفة األحوذي" قال يف
ي شات ألجله أهل امللة النصرانية من حيث امتناعهم إذا وقع يف قلب أحدهم أنه حرام أ

واملعىن ال تتحرج ، فإنك إن فعلت ذلك ضارعت فيه . أو مكروه ، وهذا يف املعىن ، تعليل النهي 
هو جواب شرط حمذوف ، واجلملة : وقال الطييب . النصرانية فإنه من دأب النصارى وترهيبهم 

ية مستأنفة لبيان املوجب ، أي ال يدخلن يف قلبك ضيق وحرج ألنك على احلنيفية السهلة الشرط
السمحة ، فإنك إذا شددت على نفسك مبثل هذا شات فيه الرهبانية ، فإن ذلك دأم 

  .اآلية  ﴾ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم  ﴿: وعادم ، قال تعاىل 
  ومن باب العقيقة

  رأس الغالم بالخلوق األمر بتلطيخ  

وكان أهل اجلاهلية جيعلون قطنة يف دم العقيقة وحييلونه على رأس الصيب «: عائشة قالت عن 
  )2(»ه وسلم أن جيعل مكان الدم خلوقا فأمر رسول اهللا صلى اهللا علي

  

                                      
من طريق مري بن قطري عن عدي بن حامت به ومري وثقه ابن حبان وله ) 377و4/258(رواه أمحد:حسن لغريه) 1(

هلب عن أبيه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وسأله رجل فقال إن من الطعام شاهد حيسن به من طريق قبيصة بن 
والرتمذي وقبيصة بن هلب )2/142(رواه أبو داود"ال يتخلجن يف صدرك شيء ضارعت فيه النصرانية " طعاما أحترج منه فقال 

  ).182"(سلمةحاشية جلباب املرأة امل"وثقه العجلي واحلديث حسنه العالمة األلباين يف 

بإسناد رجاله ثقات لكن فيه )  303/  9( والبيهقي )  2 -  1/  215) ( مسنده ( أخرجه أبو يعلى يف . صحيح)2(
 )389-4/388"(اإلرواء"فصح احلديث واحلمد هللا انظر )  1057( عنعنة ابن جريج لكن قد صرح بالتحديث عند ابن حبان 



كنا يف اجلاهلية إذا ولد ألحدنا غالم ذبح شاة ولطخ رأسه : وعن بريدة رضي اهللا عنه قال
  )1(فلما جاء اهللا باإلسالم كنا نذبح شاة وحنلق رأسه ونلطخه بزعفرانبدمها 

  ومن باب اآلنية

  النهي عن األكل والشرب في آنية الذهب والفضة

أم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاه جموسي فلما وضع : عن عبد الرمحن بن أيب ليلى 
تني كأنه يقول مل أفعل هذا ولكين مسعت القدح يف يده رماه به وقال لوال أين يته غري مرة وال مر 

ال تلبسوا احلرير وال الديباج وال تشربوا يف آنية الذهب والفضة  «صلى اهللا عليه و سلم يقول النيب 
2(»ا هلم يف الدنيا ولنا يف اآلخرة وال تأكلوا يف صحافها فإ(  

  
  

  ومن باب اإلمارة
  الخروج عن الطاعة ومفارقة الجماعةالتحذير من 
  القتال تحت راية عميةو  

من خرج من « أنه قال  -صلى اهللا عليه وسلم- عن أىب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب 
يغضب لعصبة أو  )3(الطاعة وفارق اجلماعة فمات مات ميتة جاهلية ومن قاتل حتت راية عمية

                                      
/  9( والبيهقي )  238/  4( واحلاكم )  460،  456/  1( ي والطحاو )  2843( أخرجه أبو داود : حسن)1(
  بإسناد حسن )  303

  أي باإلناء ألنه كان من فضة ) رماه به . ( هو من يعبد النار ) جموسي ) ( 2067(و مسلم)5426(رواه البخاري) 2(
مجع صحفة وهي إناء  ) صحافها . ( أوعية ) ة آني( نوع من الثياب املتخذة من احلرير ) الديباج . ( مل أرمه به ) مل أفعل هذا (  

  .للكفار) هلم ( كالقصعة املبسوطة 
  .الضاللة كالقتال يف العصبية واألهواء : قيل هو فعيلة من العماء : قال يف النهاية"عمية) "3(
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ها وال يدعو إىل عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية ومن خرج على أميت يضرب برها وفاجر 
  )2(»من مؤمنها وال يفي لذي عهد عهده فليس مين ولست منه  )1(يتحاش

  التحذير من تولية المرأة أمور الحكم 

لقد نفعين اهللا بكلمة مسعتها من رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن أيب بكرة رضي اهللا عنه قال 
بلغ رسول اهللا صلى  حلق بأصحاب اجلمل فأقاتل معهم قالو سلم أيام اجلمل بعد ما كدت أن أ

لن يفلح قوم ولوا أمرهم $   رس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال اهللا عليه و سلم أن أهل فا
  )3(#  امرأة

  ومن باب الزهد والرقائق
  التحذير من التنافس على الدنيا

عن عمرو بن عوف وهو حليف لبين عامر بن لؤي وكان شهد بدرًا مع النيب صلى اهللا عليه 
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث أبا عبيدة بن اجلراح إىل البحرين يأيت جبزيتها وكان وسلم أن رس

الرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هو صاحل أهل البحرين وأمر عليهم العالء بن احلضرمي فقدم 
أبو عبيدة مبال من البحرين فسمعت األنصار بقدوم أيب عبيدة فوافوا صالة الفجر مع النيب صلى 

رآهم مث هللا عليه و سلم فلما انصرف تعرضوا له فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني ا
فأبشروا وأملوا ما  «قالوا أجل يا رسول اهللا قال . » كم مسعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء أظن«قال 

                                      
  ال يفزع لذلك وال يكرتث له وال ينفر منه: أي) يتحاش) (1(
 )1848(رواه مسلم ) 2(

أي كان انتفاعي بتلك الكلمة أيام وقعة اجلمل اليت وقعت بني علي رضي اهللا ) أيام اجلمل ) ( 4425(يرواه البخار ) 3(
عنه ومن معه وعائشة رضي اهللا عنها ومن معها ومسيت بذلك ألن عائشة رضي اهللا عنها كانت تركب يف هودج على مجل كان 

وكان إنتفاع أيب بكرة . به يدافعون وإليه اخلصم يف ضربام يسددون مرجع الناس ورمز ارتباطهم وحوله كانوا يلتفون وعن اليت ترك
ال يظفرون باخلري وال يبلغون ما فيه النفع ألمتهم ) لن يفلح . ( رضي اهللا عنه بتلك الكلمة أن كفته عن اخلروج واملشاركة يف الفتنة 

  .ارة أو قضاءجعلوا هلا والية عامة من رئاسة أو وزارة أو إد) ولوا أمرهم امرأة . ( 



يسركم فواهللا ما الفقر أخشى عليكم ولكين أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من  
  )1(»ا تنافسوها ولككم كما أهلكتهم ان من قبلكم فتنافسوها كمك

  النهي عن قسوة القلب 

﴿َأملَْ يَْأِن لِلِذيَن َآَمُنوا َأْن َختَْشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اللِه َوَما نـََزَل ِمَن احلَْق َوَال : قال اهللا تعاىل 
ُهْم فَاِسُقوَن﴾ َيُكونُوا َكالِذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِمْن قَـ  ْبُل َفطَاَل َعَلْيِهُم اْألََمُد فـََقَسْت قـُُلوبـُُهْم وََكِثٌري ِمنـْ

  ]16:احلديد[
فقوله  ﴿وال يكونوا كالذين أوتوا الكتاب﴾ ي مطلق عن «) 90ص: (قال شيخ اإلسالم 

مشاتهم وهو خاص أيضا يف النهي عن مشاتهم يف قسوة قلوم وقسوة القلوب من مثرات 
  انتهى »املعاصي

وهلذا ى اهللا املؤمنني أن يتشبهوا م يف «) 8/20(عند تفسري هذه اآلية:  وقال ابن كثري 
  .»شيء من األمور األصلية والفرعية

﴿ُمث َقَسْت قـُُلوبُُكْم ِمْن بـَْعِد َذِلَك َفِهَي َكاحلَِْجارَِة َأْو َأَشد َقْسَوًة : وقال تعاىل واصفًا اليهود
 مِ  َوِإن ُق فـََيْخرُُج ِمْنُه اْلَماُء َوِإنقَها َلَما َيش ُر ِمْنُه اْألَنـَْهاُر َوِإن ِمنـْ َها َلَما ِمَن احلَِْجارَِة َلَما يـَتَـَفج نـْ

  ]73:البقرة[يـَْهِبُط ِمْن َخْشَيِة اللِه َوَما اللُه بَِغاِفٍل َعما تـَْعَمُلوَن﴾ 
ُهُم اثـَْينْ َعَشَر نَِقيًبا َوقَاَل اللُه ِإين ﴿َوَلَقْد َأَخَذ ا: وقال أيضاً  للُه ِميثَاَق َبِين ِإْسرَائِيَل َوبـََعثْـَنا ِمنـْ

ن  قـَْرًضا َحَسًنا َألَُكفرَ َمَعُكْم لَِئْن أََقْمُتُم الصَالَة َوَآتـَْيُتُم الزَكاَة َوَآَمْنُتْم ِبُرُسِلي َوَعزْرُمتُوُهْم َوأَقْـَرْضُتُم اللهَ 
فـََقْد َضل  َعْنُكْم َسيَئاِتُكْم َوَألُْدِخَلنُكْم َجناٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر َفَمْن َكَفَر بـَْعَد َذِلَك ِمْنُكمْ 

اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه َوَنُسوا َسَواَء السِبيِل  فَِبَما نـَْقِضِهْم ِميثَاقـَُهْم َلَعناُهْم َوَجَعْلَنا قـُُلوبـَُهْم قَاِسَيًة ُحيَرُفوَن 

                                      
. ( يوسع لكم فيها ) تبسط . ( نعم ) أجل . ( أتوا وحضروا ) فوافوا(قوله) 2961(ومسلم)4015(رواه البخاري ) 1(

لككم . ( من التنافس وهو الرغبة يف الشيء واالنفراد به مأخوذ من الشيء النفيس اجليد يف نوعه والذي يرغب فيه ) فتنافسوها 
  .ب التنازع عليها والركون إليها واالشتغال ا عن اآلخرةجتركم إىل اهلالك بسب) 
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ُهْم َواصْ  ُهْم فَاْعُف َعنـْ ُهْم ِإال قَِليًال ِمنـْ َفْح ِإن اللَه َحظا ِمما ذُكُروا بِِه َوَال تـَزَاُل َتطِلُع َعَلى َخائَِنٍة ِمنـْ
  ]12:املائدة[حيُِب اْلُمْحِسِنَني﴾ 

عث أبو موسى األشعري رضي اهللا عنه إىل قراء وعن أىب حرب بن أىب األسود عن أبيه قال ب
أهل البصرة فدخل عليه ثالمثائة رجل قد قرءوا القرآن فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم فاتلوه 
وال يطولن عليكم األمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم وإنا كنا نقرأ سورة كنا 

ا غري أىن قد حفظت منها لو كان البن آدم واديان من نشبهها يف الطول والشدة برباءة فأنسيته
وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى . مال البتغى واديا ثالثا وال ميأل جوف ابن آدم إال الرتاب

فتكتب ﴾ ين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلونيا أيها الذحات فأنسيتها غري أىن حفظت منها ﴿املسب
  )1(.م القيامةشهادة يف أعناقكم فتسألون عنها يو 

  ومن باب اآلداب واألخالق

  النهي عن اإلشارة باألصبع والكف بالسالم 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي اهللا عنه  
ليس منا من تشبه بغرينا ال تشبهوا باليهود وال بالنصارى فإن تسليم اليهود اإلشارة  $  قال

  )2(# كف يم النصارى اإلشارة باألباألصابع وتسل
النهي عن السالم باإلشارة خمصوص مبن قدر على اللفظ حسا «: : قال اإلمام النووي 

وشرعا وإال فهي مشروعة ملن يكون يف شغل مينعه من التلفظ جبواب السالم كاملصلي والبعيد 
  .انتهى »واألخرس وكذا السالم على األصم

  )194"(حاشية اجللباب"يف :  قال العالمة األلباين 

                                      
  )1050(رواه مسلم 1

  ) 2194" ( الصحيحة"وانظر )5434"(صحيح اجلامع"يف : وحسنه األلباين )2695(رواه الرتمذي:حسن لغريه ) 2(



من سلم باإلشارة -أي يف كالم النووي-باستثناء من سبق- مث إن احلديث عام يشمل«
وهو إلقاء - واللفظ معًا أوباإلشارة دون اللفظ وإن كان هذا أشد خمالفة جلمعه بني ترك السنه

  .والتشبه بالكفار- السالم أو رده
ديث يف ثبوته نظر فقال يف و أما النووي فقد محله على هذا األخري حمتجًا حب

  )313ص"(األذكار"
أن رسول الّله صلى الّله : وأما احلديث الذي رويناه يف كتاب الرتمذي عن أمساَء بنت يزيد 

: قال الرتمذي . عليه وسلم مّر يف املسجد يومًا وُعصَبة من النساء قُعود فأشار بيده بالتسليم 
ليه وسلم مجع بني اللفظ واِإلشارة يدّل على هذا حديث حسن فهذا حممول على أنه صلى الّله ع

  فسلَم علينا: أن أبا داود روى هذا احلديث وقال يف روايته 
حديث أمساء هذا ال يصح ألن إسناده يدور على شهر بن حوشب -والقائل األلباين- قلت

  .اخل كالمه رمحه اهللا...وهو خمتلف فيه
  

  
  
  

  ي األنسابالتحذير من الفخر في األحساب والطعن ف
أربع يف أميت « قال  - صلى اهللا عليه وسلم- عن أيب مالك األشعري رضي اهللا عنه أن النيب 

من أمر اجلاهلية ال يرتكون الفخر يف األحساب والطعن يف األنساب واالستسقاء بالنجوم 
  .»والنياحة 

ن قطران ودرع من م )1(النائحة إذا مل تتب قبل موا تقام يوم القيامة وعليها سربال« وقال 
  )1(»جرب 

                                      
  .املطلي به: طرن عصارة األل واألرز وحنومهاواملقطور واملق: القاموس"قميص والقطران قال يف:أي"سربال)  "1(
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إن اهللا عز وجل «  -صلى اهللا عليه وسلم-وعن أىب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 
قد أذهب عنكم عبية اجلاهلية وفخرها باآلباء مؤمن تقي وفاجر شقي أنتم بنو آدم وآدم من تراب 

ن على اهللا من اجلعالن ليدعن رجال فخرهم بأقوام إمنا هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهو 
  )2(»اليت تدفع بأنفها الننت 

فأضاف العبية والفخر إىل اجلاهلية يذمهما بذلك وذلك «) 74ص(قال شيخ اإلسالم
  .»يقتضي ذمهما بكوما مضافني إىل اجلاهلية

وعن أيب بن كعب رضي اهللا عنه قال رأيت رجال تعزى عند أيب بعزاء اجلاهلية افتخر بأبيه 
ه ومل يكنه مث قال هلم أما إين قد أرى الذي يف أنفسكم إين ال أستطيع إال ذلك مسعت فأعضه بأبي

  )4(»وال تكنوا )3(من تعزى بعزاء اجلاهلية فأعضوه«رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

  النهي عن قول راعنا 

وُلوا اْنظُْرنَا َواْمسَُعوا َولِْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب ﴿يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا َال تـَُقوُلوا رَاِعَنا َوقُ : قال اهللا تعاىل
  ]105:البقرة[أَلِيٌم﴾ 

=
                                       

  )943(رواه مسلم) 1(

و األلباين رمحه اهللا يف )87"(االقتضاء"وصححه شيخ اإلسالم يف )3955(والرتمذي)5116(رواه أبوداود:صحيح ) 2(
  )2803" (الصحيحة"

  وهو دويبة سوداء كاخلنفساء تدير اخلراء بأنفها: اجلعالن مجع اجلعل 

 الكرب والفخر: العبية 

  .اعضض بأير أبيك وال تكنوا عن األير باهلن تنكيال له وتأديبا: أي قولوا له أي  "فأعضوه)"3(

وحسنه شيخناالوادعي رمحه اهللا يف ) 269"(الصحيحة"وصححه العالمة األلباين يف )5/136(رواه أمحد: صحيح) 4(
  )11"(الصحيح املسند"



فهذا كله يبني أن هذه الكلمة ي املسلمون عن قوهلا ألن «) 46ص: (قال شيخ اإلسالم 
اليهود كانوا يقولوا وإن كانت من اليهود قبيحة ومن املسلمني مل تكن قبيحة ملا كانت مشاتهم 

  .»شاة الكفار وطريقهم إىل بلوغ غرضهمفيها من م
ى اهللا تعاىل املؤمنني أن يتشبهوا بالكافرين يف مقاهلم وفعاهلم، وذلك أن «: :وقال ابن كثري 

فإذا - عليهم لعائن اهللا- اليهود كانوا يُعانُون من الكالم ما فيه تورية ملا يقصدونه من التنقيص 
﴿من الذين هادوا :  يورون  بالرعونة، كما قال تعاىل. عنارا: امسع لنا يقولون: أرادوا أن يقولوا

حيرفون الكلم عن مواضعه ويقولون مسعنا وعصينا وامسع غري مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا يف 
الدين ولو أم قالوا مسعنا وأطعنا وامسع وانظرنا لكان خريا هلم وأقوم ولكن لعنهم اهللا بكفرهم فال 

وكذلك جاءت األحاديث باإلخبار عنهم، بأم كانوا إذا ] 46: النساء[يؤمنون إال قليال ﴾ 
". وعليكم"وهلذا  أمرنا أن نرد عليهم بـ . املوت: والسام هو. السام عليكم: سلموا إمنا يقولون

أن اهللا تعاىل ى املؤمنني عن مشاة : والغرض. وإمنا يستجاب لنا فيهم، وال يستجاب هلم فينا
﴿يا أيها الذين آمنوا ال تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وامسعوا وللكافرين :  وفعًال فقال الكافرين قوالً 

  عذاب أليم ﴾

  من مقابلة أوامر اهللا ورسوله بالعصيانالتحذير 

هللا ما يف ﴿ - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا عن أىب هريرة رضي اهللا عنه قال ملا نزلت على 
ما يف أنفسكم أو ختفوه حياسبكم به اهللا فيغفر ملن يشاء  السموات وما يف األرض وإن تبدوا

صلى - قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول اهللا  ﴾ويعذب من يشاء واهللا على كل شيء قدير
مث بركوا على الركب فقالوا أي رسول اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم- فأتوا رسول اهللا  -اهللا عليه وسلم

لصيام واجلهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه اآلية وال كلفنا من األعمال ما نطيق الصالة وا
أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابني من «  -صلى اهللا عليه وسلم- قال رسول اهللا . نطيقها

قالوا مسعنا وأطعنا . »قبلكم مسعنا وعصينا بل قولوا مسعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك املصري 
آمن الرسول ا ألسنتهم فأنزل اهللا يف إثرها ﴿اقرتأها القوم ذلت  فلما. غفرانك ربنا وإليك املصري

مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون كل آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله ال نفرق بني أحد من رسله 
ا اهللا تعاىل فأنزل اهللا عز فلما فعلوا ذلك نسخه وأطعنا غفرانك ربنا وإليك املصري﴾وقالوا مسعنا 
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ا ال تؤاخذنا إن نسينا اهللا نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربن ال يكلفوجل ﴿
ا ربناً كما محلته على الذين من قبلنا﴾ قال نعم ﴿ربنا وال حتمل علينا إصر نعم﴿  قال أو أخطأنا﴾

النا فانصرنا على واعف عنا واغفر لنا وارمحنا أنت مو وال حتملنا ما ال طاقة لنا به ﴾ قال نعم ﴿
  )1(قال نعم لقوم الكافرين﴾ا

فحذرهم النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يتلقوا أمر اهللا مبا «) 48ص: (قال شيخ اإلسالم 
 )2(تلقاه به أهل الكتابني وأمرهم بالسمع والطاعة فشكر اهللا هلم ذلك حىت رفع اهللا عنهم اآلصار

  .»واألغالل اليت كانت على من كان قبلهم

  سرى خلف الظهر واالتكاء عليهاالنهي عن وضع اليد الي

وأنا جالس هكذا وقد  - صلى اهللا عليه وسلم- عن الشريد بن سويد قال مر يب رسول اهللا 
أتقعد قعدة املغضوب « يدي فقال  )3(وضعت يدي اليسرى خلف ظهرى واتكأت على ألية

  )4(»عليهم

  التحذير من الشح 

اتقوا  $  صلى اهللا عليه و سلم قال أن رسول اهللا: عن جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنهما 
الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم محلهم على أن 

  )1(#  سفكوا دماءهم واستحلوا حمارمهم

                                      
  )125(رواه مسلم) 1(
 قيلةالتكاليف الشاقة الث: مجع إصر وهي" اآلصار) "2(

أصل اخلنصراليت تقابل :أراد ا ألية اإلام وضرة اخلنصروألية اإلام هي اللحمة اليت يف أصل اإلام والضرة" ألية يدي) "3(
  .اإلام

وفيه عنعنة ابن جريج لكنه قد صرح بالتحديث عند عبد الرزاق )4848(و أبو داود)4/388(رواه أمحد: صحيح) 4(
  )1/196"(جلباب املرة املسلمة"وصححه األلباين يف )3057(



وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ات يوم القيامة وإياكم والفحش فإن اهللا ال حيب الفحش وال التفحش الظلم ظلم«: وسلم يقول 

وإياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم أمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالبخل فبخلوا 
  )2(»وأمرهم بالفجور ففجروا

  التحذير من التعصب للباطل 
معه  )3(و سلم وقد ثاب غزونا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه: عن جابر رضي اهللا عنه قال 

أنصاريا فغضب  )4(ناس من املهاجرين حىت كثرواوكان من املهاجرين رجل لعاب فكسع
األنصاري غضبًا شديدًا حىت تداعوا وقال األنصاري يا لألنصار وقال املهاجري يا للمهاجرين 

.  »شأم أهل اجلاهلية ؟ مث قال ما ما بال دعوى  «النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال فخرج 
.  »ثة دعوها فإا خبي «فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخرب بكسعة املهاجري األنصاري قال 

وقال عبد اهللا بن أيب بن سلول أقد تداعوا علينا لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل 
ال  «صلى اهللا عليه و سلم فقال النيب فقال عمر أال نقتل يا رسول اهللا هذا اخلبيث ؟ لعبد اهللا 

  5(»تحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه ي
   )6(التحذير من التعيير

وعلى غالمه حله فسألته عن ذلك  )1(وعليه حلة )7(ةن املعرور قال لقيت أبا ذر بالربذع
يا أبا ذر أعريته بأمه «:  النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إين ساببت رجال فعريته بأمه فقال يل

=
                                       

أشد البخل وأبلغ يف املنع من البخل وقيل هو البخل مع احلرص وقيل البخل يف أفراد : الشح) 2578(رواه مسلم ) 1(
  .األمور والشح عام وقيل الشح احلرص على ما ليس عنده والبخل مبا عنده

-1/619"(الصحيح املسند"يف :  نا الوادعي بإسناد صحيح وصححه شيخ)1698(وأبو داود) 2/160(رواه أمحد) 2(
  ).2/357"(الصحيحة"يف :  والعالمة األلباين ) 620

  اجتمع:أي)ثاب) (3(
 من الكسع وهو ضرب دبر غريه بيده أو رجله وقيل هو ضرب العجز بالقدم) فكسع ) ( 4(
  )2584(ومسلم)3518(رواه البخاري) 5(
  .ئح إليهمن عري، االنتقاص بنسبة القبا: التعيري) 6(

  .قرية معروفة قرب املدينة ا قرب أيب ذر الغفاري": النهاية"قال يف "الربذة) "7(
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جعلهم اهللا حتت أيديكم فمن كان أخوه حتت يده  )2(نك امرو فيك جاهلية إخوانكم خولكمإ
  )3(»ا يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس وال تكلفوهم م

  مخالفة الكفاررضوان اهللا عليهم في في هدي السلف الصالح :الثاني فصلال

  ي اهللا عنهما جاء عن أبي بكر الصديق رض

دخل أبو بكر على امرأة من أمحس يقال هلا زينب فرآها ال : عن قيس ابن أيب حازم قال
فقال ما هلا ال تكلم ؟ قالوا حجت مصمتة قال هلا تكلمي فإن هذا ال حيل هذا من عمل  تكلم

من أنت ؟ قال امرؤ من املهاجرين قالت أي املهاجرين ؟ قال من : اجلاهلية فتكلمت فقالت
ش قالت من أي قريش أنت ؟ قال إنك لسؤول أنا أبو بكر قالت ما بقاؤنا على هذا األمر قري

الصاحل الذي جاء اهللا به بعد اجلاهلية ؟ قال بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم قالت وما 
األئمة ؟ قال أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمروم فيطيعوم ؟ قالت بلى قال فهم أولئك 

  )4(سعلى النا

=
                                       

  ".النهاية"واحدة احللل وهي برود اليمن وال تسمى حلة إال أن تكون ثوبني من جنس واحد كذا يف : احللة ) 1(

  خدمكم:أي)خولكم) (2(
  )1661(ومسلم)30(رواه البخاري) 3(
  )3834(رواه البخاري) 4(

) األمر الصاحل . ( كثرية السؤال ) لسؤول . ( ترك الكالم ) هذا . ( صامتة ساكنة ) مصمتة . ( اسم قبيلة ) أمحس (  
  اإلسالم وما فيه من العدل ومكارم األخالق



  

  رضي اهللا عنه  عمر بن الخطابما جاء عن 

أتانا كتاب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه اخشوشنوا : عن أيب عثمان النهدي قال  
  )5()كأنكم معد وإياكم والتنعم وزي العجم  )4(ومتعددوا )3(واخلولقوا )2(واخشوشبوا)1(

ن يا عتبة بن فرقد إنه ليس وعن أىب عثمان قال كتب إلينا عمر رضي اهللا عنه وحنن بأذربيجا
وال من كد أمك فأشبع املسلمني يف رحاهلم مما تشبع منه يف  )6(من كدك وال من كد أبيك

 -صلى اهللا عليه وسلم-وزي أهل الشرك ولبوس احلرير فإن رسول اهللا  )7(رحلك وإياكم والتنعم
إصبعيه  - عليه وسلمصلى اهللا- ورفع لنا رسول اهللا . »إال هكذا « قال . ى عن لبوس احلرير

  )8(قال ورفع زهري إصبعيه. الوسطى والسبابة وضمهما قال زهري قال عاصم هذا يف الكتاب
  ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه

                                      
 إذا لبس اخلشن: واخشوشن . اخشوشن الشيء مبالغة يف خشونته "النهاية"قال يف ) 1(

باجليم . ويروى . شب الرجل إذا كان صلبا خشنا يف دينه وملبسه ومطعمه ومجيع أحواله اخشو " النهاية"قال يف ) 2(
  وباخلاء املعجمة والنون يريد عيشوا عيش العرب األوىل وال تعودوا أنفسكم الرتفه فيقعد بكم عن الغزو

  .البسوا اخلَِلق:أي" اخلولقوا) "3(

: وكانوا أهل غلظ وَقشف . أراد تشبهوا بعيش معد بن عدنان : ب وغلظ  وقيل متعَدَد الغالم إذا ش: يقال " النهاية"قال يف ) 4(
  .أي كونوا مثلهم ودعوا التنعم وزي العجم

  .بإسناد صحيح)6365" (شرح معاين اآلثار"رواه الطحاوي رمحه اهللا يف) 5(

  أي ليس حاصال بسعيك وتعبك" ليس من كدك وال كد أبيك ) " 6(
  الفتح وهي املسرة والفرح والرتفهمن النعمة ب" التنعم) "7(
  )2069(رواه مسلم) 8(
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فقال ما هذه قالوا يا أمري  )1(أيت علي رضي اهللا عنه دية النريوز: عن حممد بن سريين قال 
قال  )2(اصنعوا كل يوم فريوز قال أبو أسامة كره أن يقول نريوزاملؤمنني هذا يوم النريوز قال ف

  ويف هذا كالكراهة لتخصيص يوم بذلك مل جيعله الشرع خمصوصا - أي البيهقي-الشيخ
  

ما جاء عن علي وابن عمر رضي اهللا عنهما من كراهة السدل في الصالة لما فيه 
  من مشابهة اليهود

أبيه ؛ أن عليا رأى قوما يصلون وقد سدلوا ، عن عبد الرمحن بن سعيد بن وهب ، عن  
  )3(كأم اليهود خرجوا من فهرهم : فقال 

  )4(إم يسدلون: وعن ابن عمر ؛ أنه كره السدل يف الصالة ، خمالفة لليهود ، وقال 
  )130ص( :  قال شيخ اإلسالم

تفه والسدل املذكور هو أن يطرح الثوب على إحدى كتفيه وال يرد أحد طرفيه على ك«
  .»األخرى هذا هو املنصوص عن أمحد وعلله بأنه فعل اليهود

                                      
اليوم اجلديد وهو أول يوم من أيام السنة الشمسية اإليرانية ويوافق اليوم احلادي ) بالفارسية ) ( النوروز أو النريوز ) ( 1(

  "املعجم الوسيط"انظر.مية للفرسأكرب األعياد القو ) عيد النوروز أو النريوز ( والعشرين من شهر مارس من السنة امليالدية و 

  بإسناد صحيح)18865"(الكربى"رواه البيهقي يف ) 2(

هو موضع مدارسهم الذي : قال أبو عبيد"فهر اليهود"بإسناد صحيح) 6542"(املصنف"رواه  ابن أيب شيبة يف ) 3(
  .جيتمعون فيه

  .بإسناد صحيح)6545"(املصنف"رواه ابن أيب شيبة رمحه اهللا يف ) 4(



  ما جاء عن ابن عمر رضي اهللا عنهما

عن إمساعيل بن عبد الرمحن بن ذؤيب قال دخلت مع ابن عمر رضي اهللا عنهما مسجدا 
باجلحفة فنظر إىل شرفات فخرج إىل موضع فصلى فيه مث قال لصاحب املسجد إين رأيت يف 

   )2(بأنصاب اجلاهلية فمر ا أن تكسرشبهتها  )1( الشرفاتمسجدك هذا يعين
سألت نافعا عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه ؟ قال قال ابن : وعن إمساعيل بن أمية قال 

  )3(تلك صالة املغضوب عليهم :عمر 

  ما جاء عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما

ومهرجام  )4(اجم وصنع نريوزهممن بىن يف بالد األع«: عن عبد اهللا بن عمرو قال  
  )5(»ت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامةوتشبه م حىت ميو 

  رضي اهللا عنه األشعري ما جاء عن أبي موسى
عن أىب حرب بن أىب األسود عن أبيه قال بعث أبو موسى األشعري رضي اهللا عنه إىل قراء 

أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم فاتلوه  :لأهل البصرة فدخل عليه ثالمثائة رجل قد قرءوا القرآن فقا
وال يطولن عليكم األمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم وإنا كنا نقرأ سورة كنا 
نشبهها يف الطول والشدة برباءة فأنسيتها غري أىن قد حفظت منها لو كان البن آدم واديان من 

وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى . ال الرتابمال البتغى واديا ثالثا وال ميأل جوف ابن آدم إ

                                      
  . مجع شرفة وهي ما يوضع يف أعلى البناء من أبنية تزينها":الشرفات) "1(

الثمر "وصححه األلباين يف. بإسناد صحيح)171"(اقتضاء الصراط املستقيم"رواه سعيد بن منصور كما يف ) 2(
  )1/470"(املستطاب

  )2/103"(اإلرواء"بإسناد صحيح وصححه العالمة األلباين يف) 993(رواه أبوداود) 3(

اسم أول يوم من السنة عند الفرس عند نزول الشمس أول احلمل وعند القبط أول توت  : النريوز "تاج العروس"قال يف ) 4(
  كما يف املصباح معرب نوروز أي اليوم اجلديد

  .وهو واملهرجان من أكرب أعياد الفرس:قلت

 .بإسناد صحيح)18643(رواه البيهقي رمحه اهللا يف السنن الكربى ) 5(
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فتكتب  ين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون﴾يا أيها الذحات فأنسيتها غري أىن حفظت منها ﴿املسب
  )1(.شهادة يف أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة

  ما جاء عن حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنهما
على عثمان وكان يغازي أهل الشام يف فتح  أن حذيفة بن اليمان قدم: عن أنس بن مالك 

إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختالفهم يف القراءة فقال حذيفة لعثمان يا أمري 
  )2(املؤمنني أدرك هذه األمة قبل أن خيتلفوا يف الكتاب اختالف اليهود والنصارى

  ما جاء عن معاوية رضي اهللا عنه

إن تسوية القبور من السنة وقد رفعت اليهود : رضي اهللا عنه قال عن أيب جملز أن معاوية 
  )3(ا والنصارى فال تشبهوا م

  ما جاء عن عائشة رضي اهللا عنها

  )4(.ال تشبهوا باليهود: ة ، وقالت عن عائشة ؛ أا كرهت االختصار يف الصال
  رحمه اهللا ما جاء عن الحسن البصري

 -وقد وضعت رجلي هكذا  - يعين ابن سريين-درآين حمم: عن حبيب بن الشهيد قال 
: فقال ارفعها ، قد تواطوا على الكراهية هلا ، قال : ووضع قدمه اليمىن على فخذه اليسرى ، قال 

  )5(فكانت اليهود يكرهونه فخالفهم املسلمون: فذكرت للحسن ، قال 

                                      
  )1050(سلمرواه م 1

  )4987(رواه البخاري) 2(

  .بإسناد صحيح)1/352 9"(الكبري"رواه  الطرباين رمحه اهللا يف) 3(

  بإسناد صحيح)4634"(املصنف"رواه ابن أيب شيبة رمحه اهللا يف )4(
 .بإسناد صحيح) 25523(رواه ابن أيب شيبة ) 5(



  ما جاء عن الزهري رحمه اهللا
  )2(من زي أهل اجلاهلية: قال ف )1(سألت الزهري عن الوشم: عن معمر قال 

  رحمه اهللا ما جاء عن أبي مجلز
: فقال  األخرىسألت أبا جملز عن الرجل جيلس ويضع إحدى رجليه على : عن احلكم قال 

يف ستة أيام مث  واألرضإنه خلق السموات : كرهته اليهود ، قالوا   شيءال بأس به ، إمنا هو 
  )3(استوى يوم السبت فجلس تلك اجللسة

  جاء عن إبراهيم النخعي رحمه اهللا ما
  )5(اليهود والنصارى )4(انبسطوا باجلنائز وال تدبوا دبيب: كان يقال : عن إبراهيم قال 

ال بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه ، إمنا كانوا يكرهون أن يطاف : عن إبراهيم قال و 
  )6(االس ، أنعي فالنا كفعل اجلاهلية  يف  به

  ة بن قيس رحمه اهللاما جاء عن علقم
  )7(ا كفعل اجلاهليةال تؤذنوا يب أحدً : حني حضرته الوفاة قال  أنه عن علقمة بن قيس

  ماجاء عن أبي البختري رحمه اهللا
الطعام على امليت من أمر اجلاهلية وبيتوتة املرأة عند أهل امليت من  :عن أيب البخرتي قال

  )8(أمر اجلاهلية والنياحة من أمر اجلاهلية
  

                                      
  .غارز كحالهو أن يغرز اجللد بإبرة مث حتشى امل"النهاية"الوشم قال يف) 1(

 .بإسناد صحيح) 5102"(املصنف"رواه عبد الرزاق يف ) 2(

  .بإسناد صحيح) 25516(رواه ابن أيب شيبة) 3(

  .هو املشي الرويد املتأين: الدبيب) 4(

  .بإسناد صحيح)  11273(و ابن أيب شيبة)6249(رواه عبد الرزاق) 5(
  بإسناد صحيح) 6056(رواه عبد الرزاق) 6(

  .بإسناد صحيح) 6053(زاقرواه عبد الر ) 7(

  .بإسناد حسن)  11346(و ابن أيب شيبة)6689(رواه عبد الرزاق) 8(
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  مضار التشبه بالكافرينفي : الثالثالفصل 

  التشبه بالكفار داخل في اتباع أهوائهم 

وقد نهينا عن اتباع أهوائهم                                          

َنا َبِين ِإْسرَائِيَل اْلِكَتاَب َواحلُْْكَم َوالنبـُوَة َوَرَزقْـَناُهمْ : قال اهللا تعاىل ِمَن الطيَباِت  ﴿َوَلَقْد َآتـَيـْ
َناُهْم بـَيـَناٍت ِمَن اْألَْمِر َفَما اْختَـَلُفوا ِإال ِمْن بـَْعِد َما َجاءَ  ُهُم اْلِعْلُم بـَْغًيا َوَفضْلَناُهْم َعَلى اْلَعاَلِمَني  َوَآتـَيـْ

نَـُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكانُوا ِفيِه خيَْ  نَـُهْم ِإن َربَك يـَْقِضي بـَيـْ َتِلُفوَن  ُمث َجَعْلَناَك َعَلى َشرِيَعٍة ِمَن اْألَْمِر بـَيـْ
لظاِلِمَني بـَْعُضُهْم فَاتِبْعَها َوَال تـَتِبْع أَْهَواَء الِذيَن َال يـَْعَلُموَن  ِإنـُهْم َلْن يغنوا َعْنَك ِمَن اللِه َشْيًئا َوِإن ا

 اْلُمت ُه َوِيل19-16:اجلاثية [ِقَني﴾ أَْولَِياُء بـَْعٍض َوالل[  
َناُهُم اْلِكَتاَب يـَْفَرُحوَن ِمبَا أُْنزَِل إَِلْيَك َوِمَن اْألَْحزَاِب َمْن يـُْنِكُر بـَْعَضُه : وقال تعاىل ﴿ َوالِذيَن َآتـَيـْ

َا أُِمْرُت َأْن أَْعُبَد اللَه َوَال أُْشرَِك بِِه إِلَْيِه أَْدُعو َوإِلَْيِه َمَآِب  َو  ا َولَِئِن ُقْل ِإمنَكَذِلَك أَنـْزَْلَناُه ُحْكًما َعَربِي
  ]37-36:الرعد[اتـبَـْعَت َأْهَواَءُهْم بـَْعَدَما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اللِه ِمْن َوِيل َوَال َواٍق﴾

تَـُهْم ُقْل ِإن ُهَدى اللِه ُهَو ﴿َوَلْن تـَْرَضى َعْنَك اْليَـُهوُد َوَال النَصاَرى َحىت تـَتِبَع ِمل :وقال تعاىل 
اْهلَُدى َولَِئِن اتـبَـْعَت َأْهَواَءُهْم بـَْعَد الِذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اللِه ِمْن َوِيل َوَال 

  ] 120:البقرة[َنِصٍري﴾
َلَتَك َوَما أَْنَت بَِتاِبٍع  ﴿ َولَِئْن أَتـَْيَت الِذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِبُكل َآيَةٍ : وقال تعاىل َما تَِبُعوا ِقبـْ

َلَة بـَْعٍض َولَِئِن اتـبَـْعَت أَْهَواَءُهْم ِمْن بـَْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعلْ  َلتَـُهْم َوَما بـَْعُضُهْم بَِتاِبٍع ِقبـْ ِم ِإنَك ِإًذا ِقبـْ
  ] 145:البقرة[َلِمَن الظاِلِمَني﴾

قًا ِلَما بـَْنيَ يََدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيِه ﴿َوأَنـْزَْلَنا إِ : وقال تعاىل  ُمَصد لَْيَك اْلِكَتاَب بِاحلَْق
نَـُهْم ِمبَا أَنـَْزَل اللُه َوَال تـَتِبْع أَْهَواَءُهْم َعما َجاَءَك ِمَن احلَْق ِلُكل َجَعْلَنا ِمنْ  ُكْم ِشْرَعًة فَاْحُكْم بـَيـْ



َهاًجا وَ  رَاِت ِإَىل َوِمنـْ ُلوَُكْم ِيف َما َآتَاُكْم فَاْسَتِبُقوا اْخلَيـْ اللِه َلْو َشاَء اللُه جلَََعَلُكْم أُمًة َواِحَدًة َوَلِكْن لَِيبـْ
يًعا فـَيـَُنبُئُكْم ِمبَا ُكْنُتْم ِفيِه َختَْتِلُفوَن ﴾    ]49:املائدة[َمْرِجُعُكْم مجَِ

ومتابعتهم فيما خيتصون به من «) 15ص"(قتضاءاال"يف : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  
  .»دينهم وتوابع دينهم اتباع ألهوائهم بل حيصل اتباع أهوائهم مبا هو دون ذلك

  التشبه بالكافرين من اتباع غير سبيل المؤمنين

َ َلُه اْهلَُدى َويـَتِبْع : وقد قال تعاىل  ُسوَل ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـنيَر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنَني ﴿َوَمْن ُيَشاِقِق الر َغيـْ
  ]115:النساء[نـَُولِه َما تـََوىل َوُنْصِلِه َجَهنَم َوَساَءْت َمِصريًا﴾ 

﴿قَاَل َقْد أُِجيَبْت َدْعَوُتُكَما فَاْسَتِقيَما َوَال تـَتِبَعان َسِبيَل الِذيَن َال : وقال تعاىل 
  ]89:يونس[يـَْعَلُموَن﴾

وما هم عليه من اهلدى والعمل هو من سبيل غري املؤمنني «) 16ص: (قال شيخ اإلسالم 
  .»بل من سبيل املفسدين والذين ال يعلمون

  

  ينافي التبرؤ منهم التشبه بالكافرين

َا أَْمُرُهْم ِإَىل : قال اهللا تعاىل  ُهْم ِيف َشْيٍء ِإمن اللِه ﴿ ِإن الِذيَن فـَرُقوا ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشيَـًعا َلْسَت ِمنـْ
  ]159:األنعام[ُمث يـَُنبئـُُهْم ِمبَا َكانُوا يـَْفَعُلوَن﴾ 

ومعلوم أن الكفار فرقوا دينهم وكانوا شيعا كما قال «)  47- 46ص( : قال شيخ اإلسالم 
سبحانه ﴿وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ﴾وقال ﴿وما تفرق الذين 

بعد ما جاءم البينة ﴾وقال ﴿ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم  منأوتوا الكتاب إال 
فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إىل يوم القيامة﴾ وقال عن اليهود 
﴿وليزيدن كثريا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إىل يوم 

قد قال تعاىل لنبيه عليه الصالة و السالم ﴿لست منهم يف شيء ﴾وذلك يقتضي تربؤه القيامة ﴾و 
منهم يف مجيع األشياء ومن تابع غريه يف بعض أموره فهو منه يف ذلك األمر ألن قول القائل أنا 
من هذا وهذا مين أي أنا من نوعه وهو من نوعي ألن الشخصني ال يتحدان إال بالنوع كما يف 



                                                             

~ 64 ~ 

 

" )1(أنت مين وأنا منك" ﴿بعضكم من بعض ﴾وقوله عليه الصالة و السالم لعلي قوله تعاىل
فقول القائل لست من هذا يف شيء أي لست مشاركا له يف شيء بل أنا متربئ من مجيع أموره 

  وإذا كان اهللا قد برأ رسوله صلى اهللا عليه و سلم من مجيع أمورهم
قيقة كان متربئا منهم كتربئه صلى اهللا عليه فمن كان متبعا للرسول صلى اهللا عليه و سلم ح 

وسلم منهم ومن كان موافقا هلم كان خمالفا للرسول بقدر موافقته هلم فإن الشخصني املختلفني 
  »من كل وجه يف دينهما كلما شات أحدمها خالفت اآلخر

  التشبه بالكفار من أسباب إحباط العمل والخسارة

ْن قـَْبِلُكْم َكانُوا َأَشد ِمْنُكْم قـُوًة َوَأْكثـََر أَْمَواًال َوَأْوَالًدا فَاْسَتْمتَـُعوا ﴿َكالِذيَن مِ : ال اهللا تعاىل ق
َوُخْضُتْم َكالِذي َخاُضوا  )2(ِخبََالِقِهْم فَاْسَتْمتَـْعُتْم ِخبََالِقُكْم َكَما اْسَتْمَتَع الِذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم ِخبََالِقِهم

نـَْيا َواْآلَِخرَِة َوأُولَِئَك ُهُم اْخلَاِسُروَن﴾أُولَِئَك َحِبَطْت َأعْ  69:التوبة[َماُهلُْم ِيف الد[  
وقد توعد اهللا سبحانه هؤالء املستمتعني اخلائضني بقوله «)27ص: (قال شيخ اإلسالم 

  أولئك حبطت أعماهلم يف الدنيا واآلخرة وأولئك هم اخلاسرون 
اهللا قد أخرب أن يف هذه األمة من استمتع  وهذا هو املقصود هنا من هذه اآلية وهو أن 

خبالقه كما استمتعت األمم قبلهم وخاض كالذي خاضوا وذمهم على ذلك وتوعدهم على 
  .»ذلك

  
  
  

                                      
 عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنهما) 2699،4251(رواه البخاري) 1(

  بدينهم:أي) 2(



  من تشبه بالكفار فهو منهم

من تشبه بقوم « ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قا: عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال  
  )1(»فهو منهم 

أي تزىي يف ظاهره بزيهم ، : قال املناوي والعلقمي : »من تشبه بقوم  «"ملعبودعون ا"قال يف 
  .وسار بسريم وهديهم يف ملبسهم وبعض أفعاهلم انتهى 

أي من شبه نفسه بالكفار مثال من اللباس وغريه ، أو بالفساق أو الفجار أو  «:وقال القاري 
  . »يف اإلمث واخلري قاله القاريأي : » فهو منهم «بأهل التصوف والصلحاء األبرار

وهذا احلديث أقل أحواله أنه يقتضي حترمي التشبه م وإن  «)83ص: (قال شيخ اإلسالم 
  ﴾ومن يتوهلم منكم فإنه منهم﴿كان ظاهره يقتضي كفر املتشبه م كما يف قوله 

نريوزهم من بىن بأرض املشركني وصنع "وهو نظري ما سنذكره عن عبد اهللا بن عمرو أنه قال  
  " )2(ومهرجام وتشبه م حىت ميوت حشر معهم يوم القيامة

فقد حيمل هذا على التشبه املطلق فإنه يوجب الكفر ويقتضي حترمي أبعاض ذلك وقد حيمل  
على أنه صار منهم يف القدر املشرتك الذي شاهم فيه فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا للكفر 

  أو للمعصية كان حكمه كذلك 
  .»وبكل حال فهو يقتضي حترمي التشبه م بعلة كونه تشبها 

  التشبه بالكفار من مواالتهم وقد نهينا عن مواالتهم

﴿ يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا َال تـَتِخُذوا اْليَـُهوَد َوالنَصاَرى أَْولَِياَء بـَْعُضُهْم أَْولَِياُء بـَْعٍض :قال اهللا تعاىل
ُهْم ِإن اللَه َال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظاِلِمَني﴾ َوَمْن يـَتَـَوهلُمْ    ]51:املائدة[ِمْنُكْم فَِإنُه ِمنـْ

                                      
إسناده جيد وصححه العالمة األلباين يف :وقال شيخ اإلسالم )4031(وأبو داود) 2/50(رواه أمحد:صحيح) 1(

  )1269"(رواءاإل"

 )18643"(السنن الكربى"رواه البيهقي يف :صحيح) 2(
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﴿ َال جتَُِد قـَْوًما يـُْؤِمُنوَن بِاللِه َواْليَـْوِم اْآلَِخِر يـَُوادوَن َمْن َحاد اللَه َوَرُسوَلُه َوَلْو َكانُوا :وقال تعاىل
ميَاَن َوأَيَدُهْم ِبُروٍح ِمْنُه  َآبَاَءُهْم َأْو أَبـَْناَءُهمْ  َأْو ِإْخَوانـَُهْم َأْو َعِشريَتـَُهْم أُولَِئَك َكَتَب ِيف قـُُلوُِِم اْإلِ

ُهْم َوَرُضوا َعْنُه أُولَئِ  َك ِحْزُب َويُْدِخُلُهْم َجناٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَي اللُه َعنـْ
  ]22:اادلة[َأَال ِإن ِحْزَب اللِه ُهُم اْلُمْفِلُحوَن﴾ اللهِ 

ْد  ﴿ يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا َال تـَتِخُذوا َعُدوي َوَعُدوُكْم أَْولَِياَء تـُْلُقوَن إِلَْيِهْم بِاْلَمَودِة َوقَ :وقال تعاىل
 ُخيْرُِجوَن الر ُكْم ِإْن ُكْنُتْم َخَرْجُتْم ِجَهاًدا ِيف َكَفُروا ِمبَا َجاءَُكْم ِمَن احلَْقِه َرباُكْم َأْن تـُْؤِمُنوا بِاللُسوَل َوِإي

َوَمْن يـَْفَعْلُه ِمْنُكْم َسِبيِلي َوابِْتَغاَء َمْرَضاِيت ُتِسروَن ِإلَْيِهْم بِاْلَمَودِة َوأَنَا أَْعَلُم ِمبَا َأْخَفْيُتْم َوَما َأْعَلْنُتْم 
 ِبيِل﴾  فـََقْد َضل1:املمتحنة[َسَواَء الس[  

ومن مواالم :قال العلماء«):34:ص"(تشبه اخلسيس بأهل اخلميس"يف: قال الذهيب  
  »التشبه م وإظهار أعيادهم

  
  التشبه بالكفار من صفات المنافقين

َهْوَن َعِن ﴿ اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت بـَْعُضُهْم ِمْن بـَْعٍض يَْأُمُرو : قال اهللا تعاىل  َن بِاْلُمْنَكِر َويـَنـْ
اْلُمَناِفِقَني اْلَمْعُروِف َويـَْقِبُضوَن أَْيِديـَُهْم َنُسوا اللَه فـََنِسيَـُهْم ِإن اْلُمَناِفِقَني ُهُم اْلَفاِسُقوَن  َوَعَد اللُه 

َوَلَعنَـُهُم اللُه َوَهلُْم َعَذاٌب ُمِقيٌم َكالِذيَن  َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُكفاَر نَاَر َجَهنَم َخاِلِديَن ِفيَها ِهَي َحْسبـُُهمْ 
ْعُتْم ِخبََالِقُكْم َكَما ِمْن قـَْبِلُكْم َكانُوا َأَشد ِمْنُكْم قـُوًة َوَأْكثـََر أَْمَواًال َوأَْوَالًدا فَاْسَتْمتَـُعوا ِخبََالِقِهْم فَاْسَتْمتَـ 

نـَْيا  )1(ِقِهماْسَتْمَتَع الِذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم ِخبََال  ِذي َخاُضوا أُولَِئَك َحِبَطْت َأْعَماُهلُْم ِيف الدَوُخْضُتْم َكال
  ]69-67:التوبة[َواْآلَِخرَِة َوأُولَِئَك ُهُم اْخلَاِسُروَن﴾

: ، يقول﴾فاستمتعوا خبالقهم﴿: )341- 14/340(قال ابن جرير رمحه اهللا قي تفسريه
هم، ورضوا بذلك من نصيبهم يف الدنيا عوًضا من فتمتعوا بنصيبهم وحظهم من دنياهم ودين

                                      
  بدينهم:أي) 1(



فعلتم : يقول. نصيبهم يف اآلخرة، وقد سلكتم، أيها املنافقون، سبيلهم يف االستمتاع خبالقكم
 بدينكم ودنياكم، كما استمتع األمم الذين كانوا من قبلكم، الذين أهلكتهم ِخبالفهم أمري

، يف ﴾وخضتم﴿ يبهم من دنياهم ودينهمكما فعل الذين من قبلكم بنص: ، يقول﴾خبالقهم﴿
وخضتم أنتم أيًضا، أيها املنافقون، كخوض : ، يقول﴾كالذي خاضوا﴿ الكذب والباطل على اهللا

  .تلك األمم قبلكم

  المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة ومواالة في الباطن

  كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر  

املشاة يف الظاهر تورث نوع مودة وحمبة ومواالة يف «) 221ص: (قال شيخ اإلسالم 
الباطن كما أن احملبة يف الباطن تورث املشاة يف الظاهر وهذا أمر يشهد به احلس والتجربة حىت 
إن الرجلني إذا كانا من بلد واحد مث اجتمعا يف دار غربة كان بينهما من املودة واملواالة واالئتالف 

  مها مل يكونا متعارفني أو كانا متهاجرين  )1(ن كانا يف مصرأمر عظيم وإ
وذلك ألن االشرتاك يف البلد نوع وصف اختصا به عن بلد الغربة بل لو اجتمع رجالن يف  

سفر أو بلد غريب وكانت بينهما مشاة يف العمامة أو الثياب أو الشعر أو املركوب وحنو ذلك 
بني غريمها وكذلك جتد أرباب الصناعات الدنيوية يألف لكان بينهما من االئتالف أكثر مما 

بعضهم بعضا ماال يألفون غريهم حىت إن ذلك يكون مع املعاداة واحملاربة إما على امللك وإما على 
الدين وكذلك جتد امللوك وحنوهم من الرؤساء وإن تباعدت ديارهم وممالكهم بينهم مناسبة تورث 

ذا كله مبوجب الطباع ومقتضاها إال أن مينع عن ذلك دين أو مشاة ورعاية من بعضهم لبعض وه
  غرض خاص 

فإذا كانت املشاة يف أمور دنيوية تورث احملبة واملواالة فكيف باملشاة يف أمور دينية فإن  
  إفضاءها إىل نوع من املواالة أكثر وأشد
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ين آمنوا ال تتخذوا اليهود واحملبة واملواالة هلم تنايف اإلميان قال اهللا تعاىل ﴿يا أيها الذ 
والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهلم منكم فإنه منهم إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني 
فرتى الذين يف قلوم مرض يسارعون فيهم يقولون خنشى أن تصيبنا دائرة فعسى اهللا أن يأيت 

مني ويقول الذين آمنوا أهؤالء بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا يف أنفسهم ناد
  الذين أقسموا باهللا جهد أميام إم ملعكم حبطت أعماهلم فأصبحوا خاسرين ﴾

وقال تعاىل فيما يذم به أهل الكتاب ﴿لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داود  
ئس ما كانوا وعيسى بن مرمي ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه لب

يفعلون ترى كثريا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت هلم أنفسهم أن سخط اهللا عليهم ويف 
العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون باهللا والنيب وما أنزل إليه ما اختذوهم أولياء ولكن كثريا منهم 

  فاسقون﴾
ليه مستلزم لعدم واليتهم فثبوت واليتهم فبني سبحانه وتعاىل أن اإلميان باهللا والنيب وما أنزل إ 

  يوجب عدم اإلميان ألن عدم الالزم يقتضي عدم امللزوم 
وقال سبحانه وتعاىل ﴿ال جتد قوما يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا ورسوله  

هم بروح ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوام أو عشريم أولئك كتب يف قلوم اإلميان وأيد
  منه﴾
  فأخرب سبحانه وتعاىل أنه ال يوجد مؤمن يواد كافرا فمن واد الكفار فليس مبؤمن  
  .»فاملشاة الظاهرة مظنة املودة فتكون حمرمة كما تقدم تقرير مثل ذلك 

  الباطنة المشابهة والمشاكلة في األمور الظاهرة توجب مشابهةومشاكلة في األمور

وذلك أن اهللا تعاىل جبل بين آدم بل سائر «) 220-219ص: (قال شيخ اإلسالم 
املخلوقات على التفاعل بني الشيئني املتشاني وكلما كانت املشاة أكثر كان التفاعل يف 



فقط  )1(األخالق والصفات أمت حىت يؤول األمر إىل أن ال يتميز أحدمها عن اآلخر إال بالعني
كان التفاعل فيه أشد مث بينه وبني سائر احليوان   اجلنس اخلاص مشاركة يفوملا كان بني اإلنسان 

مشاركة يف اجلنس املتوسط فال بد من نوع تفاعل بقدره مث بينه وبني النبات مشاركة يف اجلنس 
  البعيد مثال فال بد من نوع ما من املفاعلة 

 وألجل هذا األصل وقع التأثر والتأثري يف بين آدم واكتساب بعضهم أخالق بعض باملشاركة 
واملعاشرة وكذلك اآلدمي إذا عاشر نوعا من احليوان اكتسب من بعض أخالقه وهلذا صارت 
اخليالء والفخر يف أهل اإلبل وصارت السكينة يف أهل الغنم وصار اجلمالون والبغالون فيهم 
أخالق مذمومة من أخالق اجلمال والبغال وكذلك الكالبون وصار احليوان اإلنسي فيه بعض 

  من املعاشرة واملؤالفة وقلة النفرة أخالق اإلنس 
فاملشاة واملشاكلة يف األمور الظاهرة توجب مشاة ومشاكلة يف األمور الباطنة على وجه  

  املسارقة والتدريج اخلفي 
وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا املسلمني هم أقل كفرًا من غريهم كما رأينا  

  ة اليهود والنصارى هم أقل إميانا من غريهم ممن جرد اإلسالم املسلمني الذين أكثروا من معاشر 
واملشاركة يف اهلدي الظاهر توجب أيضا مناسبة وائتالفا وإن بعد املكان والزمان فهذا أيضا  

  أمر حمسوس 
فمشاتهم يف أعيادهم ولو بالقليل هو سبب لنوع ما من اكتساب أخالقهم اليت هي  

  خفي غري منضبط علق احلكم به ودار التحرمي عليه ملعونة وما كان مظنة لفساد 
فنقول مشاتهم يف الظاهر سبب ومظنة ملشاتهم يف عني األخالق واألفعال املذمومة بل  

يف نفس االعتقادات وتأثري ذلك ال يظهر وال ينضبط ونفس الفساد احلاصل من املشاة قد ال 
حصوله لو تفطن له وكل ما كان سببا إىل مثل يظهر وال ينضبط وقد يتعسر أو يتعذر زواله بعد 

  .»هذا الفساد فإن الشارع حيرمه كما دلت عليه األصول املقررة
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  أصل ذهاب دين اهللا وشرائعه وظهور الكفروالمعاصي التشبه بالكفار

اليت مينع درها للطواغيت وال حيلبها أحد من الناس  :البحرية: عن سعيد بن املسيب قال 
  كانوا يسيبوا آلهلتهم فال حيمل عليها شيء اليت   :والسائبة
رأيت عمرو بن عامر بن حلي اخلزاعي  «وقال أبو هريرة قال النيب صلى اهللا عليه وسلم  :قال 

  )1(»النار وكان أول من سيب السوائب  جير قصبه يف
هذا من العلم املشهور أن عمرو بن حلي هو أول «) 115- 114ص: (قال شيخ اإلسالم 

ألنصاب حول البيت ويقال إنه جلبها من البلقاء من أرض الشام متشبهاً بأهل البلقاء من نصب ا
فأخرب النيب صلى اهللا عليه و سلم  )3(ومحى احلامي )2(وهو أول من سيب السائبة ووصل الوصيلة

  أنه رآه جير ُقصبه يف النار وهي األمعاء ومنه مسي القصاب بذلك ألا تشبه القصب 
رب قبله كانوا على ملة أبيهم إبراهيم على شريعة التوحيدواحلنيفية السمحة ومعلوم أن الع 

دين أبيهم إبراهيم فتشبهوا بعمرو بن حلي وكان عظيم أهل مكة يومئذ ألن خزاعة كانوا والة 
البيت قبل قريش وكان سائر العرب متشبهني بأهل مكة ألن فيها بيت اهللا وإليها احلج ما زالوا 

براهيم عليه السالم فتشبه عمرو مبن رآه يف الشام واستحسن بعقله ما كانوا معظمني من زمن إ
عليه ورأى أن يف حترمي ما حرمه من البحرية والسائبة والوصيلة واحلامي تعظيما هللا ودينا فكان ما 
فعله أصل الشرك يف العرب أهل دين إبراهيم وأصل حترمي احلالل وإمنا فعله متشبهًا فيه بغريه من 

                                      
هي الناقة إذا نتجت مخسة أبطن آخرها ذكر شقوا أذا وحرموا ) البحرية ) ( 2856(ومسلم)1154(رواه البخاري) 1(

ألجلها مجع طاغوت وهو كل ما جتاوز به ) للطواغيت . ( لبنها ) درها . (  عن مرعى ركوا ولبنها وتركوها فال تطرد عن ماء وال
سيب النوق ) سيب السوائب ( أمعاءه وقيل ما كان أسفل البطن من األمعاء  ) قصبه ( العبد حده من معبود أومتبوع أومطاع

وال تصد عن ماء أو مرعى يفعلون ذلك نذرا وتقربا وسن هلم هذه العادة والسوائب مجع سائبة وهي الناقة اليت ترتك فال تركب 
  .آلهلتهم 

  .هي الناقة إذا ولدت أنثى بعد أنثى سيبوهالطواغيتهم إن وصلت إحدامها باألخرى ليس بينهما ذكر":الوصيله) "2(

ل، فلم ُحيَْمل عليه فحل اإلبل َيضرُب الضرّاَب املعدود، فإذا قضى ضرابه َوَدُعوه للطواغيت، وأعفوه عن اَحلمْ ": احلام) "3(
  .شيء، وَمسّوه  احلامي قاله ابن كثري



حىت غلب على أفضل األرض الشرك باهللا عز و جل  )1(األرض فلم يزل األمر يتزايد ويتفاقمأهل 
وتغري دينه احلنيف إىل أن بعث اهللا رسوله صلى اهللا عليه و سلم فأحيا ملة إبراهيم عليه السالم 

  وأقام التوحيد وحلل ما كانوا حيرمونه 
مما ذرأ من احلرث واألنعام نصيبا إىل قوله ويف سورة األنعام من عند قوله تعاىل ﴿وجعلوا هللا  

قد خسر الذين قتلوا أوالدهم سفها بغري علم وحرموا ما رزقهم اهللا﴾إىل آخر السورة خطاب مع 
هؤالء الضرب وهلذا يقول تعاىل يف اثنائها ﴿سيقول الذين أشركوا لو شاء اهللا ما أشركنا وال آباؤنا 

  وال حرمنا من شيء﴾
التحرمي ترك األمور املباحة تدينا وأصل هذا التدين هو من التشبه  ومعلوم أن مبدأ هذا 

  بالكفار وإن مل يقصد املتدين التشبه م 
دين اهللا وشرائعه وظهور الكفر واملعاصي التشبه  )2(فقد تبني لك أن من أصل دروس 

  .»بالكافرين كما أن من أصل كل خري احملافظة على سنن األنبياء وشرائعهم
  
  

  

  أسباب الوقوع في التشبه بالكفارفي  : الرابعالفصل 

  
 إن شاء اهللا ط كثري من املسلمني أسبابا كثرية سوف أذكراالتشبه بالكفار يف أوس لوقوعإن 

  يل منها فمن ذلك ما يسر اهللا
  الجهل
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اعلم أخي وفقك اهللا أن اجلهل داٌء عظيم ابتلي به كثري من املسلمني فجّرهم إىل التشبه 
  . منهم حبرمة ذلك وما يرتتب عليه من املضاربأعدائهم جهالً 

﴿أََفَمْن : قال اهللا تعاىل، وقد جعل اهللا عز وجل اجلاهل مبنزلة األعمى الذي ال يبصر شيًئا
ُر أُولو اْألَْلَباِب﴾  َا يـََتذَك َكَمْن ُهَو َأْعَمى ِإمن َك احلَْقَا أُْنزَِل إِلَْيَك ِمْن َرب 19: الرعد[يـَْعَلُم أَمن.[  

﴿قْل َهْل َيْسَتِوي الِذيَن يـَْعَلُموَن َوالِذيَن : ونفي التسوية بني أهل العلم وأهل اجلهل فقال تعاىل
ُر أُوُلو اْألَْلَباِب﴾  َا يـََتذَك 9: الزمر[َال يـَْعَلُموَن ِإمن.[  

َناُه َوَجَعْلَنا ﴿أََوَمْن َكاَن َميْ : وجعل العلم حياة و نورًا واجلهل موتًا وظلمة؛ فقال تعاىل ًتا فََأْحيَـيـْ
َها َكَذِلَك زُيَن لِْلَكاِفرِي َن َما َكانُوا َلُه نُورًا َميِْشي بِِه ِيف الناِس َكَمْن َمثـَُلُه ِيف الظُلَماِت لَْيَس ِخبَارٍِج ِمنـْ

  ،]122: األنعام[يـَْعَمُلوَن﴾ 
﴿َو لكن أكثر الّناس : ال تعاىلو ذم اهللا عز و جل أهل اجلهل يف مواضع كثرية من كتابه فق

  ].117: األنعام[﴿َوَلِكن َأْكثـََرُهْم َجيَْهلوَن﴾ : ال يعلمون﴾   وقال تعاىل
﴿َفَال َتُكوَنن ِمَن : وى نبيه صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم أن يكون منهم فقال تعاىل

  ].35: األنعام[اْجلَاِهِلَني﴾ 
﴿ِإين أَِعُظَك َأْن َتُكوَن ِمَن : م أن يكون منهم فقال تعاىلوكذلك وعظ نبيه نوًحا عليه السال

  ].46: هود[اْجلَاِهِلَني﴾ 
﴿ َأُعوُذ بِاللِه َأْن : واستعاذ موسى عليه السالم باهللا من اجلهل كما أخرب اهللا تعاىل عنه أنّه قال

  ].67: البقرة[َأُكوَن ِمَن اْجلَاِهِلَني﴾ 
﴿َوأَْعِرْض َعِن : ه وسلم باإلعراض عن أهل اجلهل فقال تعاىلوأمر اهللا نبيه صلى اهللا علي

  ].199: األعراف[اْجلَاِهِلَني﴾ 
﴿َوِإَذا مسَُِعوا اللْغَو : فقال تعاىل، وأثىن على عباده الصاحلني الذين يُعرضون عن أهل اجلهل

  ].55: القصص[ٌم َعَلْيُكْم َال نـَْبَتِغي اْجلَاِهِلَني﴾ أَْعَرُضوا َعْنُه َوقَاُلوا لََنا َأْعَمالَُنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم َسَال 
  ]63: الفرقان[﴿َوِإَذا َخاطَبَـُهُم اْجلَاِهُلوَن قَاُلوا َسَالًما﴾ : وقال تعاىل

من حديث ) 1037(ومسلم ) 71(» صحيح البخاري«ففي .واجلاهل مل يرد اهللا به خريًا 
من يرد اهللا به خريًا «:  عليه وسلم يقولمعاوية رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا

  .فمفهومه أن من مل يفقهه يف الدين مل يرد به خريًا» يفقهه يف الدين
وكفى باجلهل قبًحا أنه ليس هناك أحد من الناس حيب أن يوصف به حىت أهل اجلهل 

  .أنفسهم ال حيبون أن يوصفوا بذلك ويعدونه نقيصًة يف حقهم



  ضعف تعظيم الدين
ولــو تعظــيم ديــن اإلســالم يف قلــوب كثــري مـن املســلمني محلهــم علــى التشــبه بالكفــار  إن ضـعف

دينهم ملا حصل مـنهم التشـبه مبـن ال يـدينون بـدينهم وال يعرتفـون بـه  ولـن يرضـوا عـنهم   عظمواأم 
  بذلك وال بغريه حىت يتبعوا ملتهم 

ــْن تـَْرَضــى عَ ﴿وقــد أخربنــا اهللا عزوجــل بــذلك يف قولــه تعــاىل   ــَك اْليَـُهــوُد َوَل النَصــاَرى َحــىت  َوالْن
ِعْلـِم َمـا لَـَك تـَتِبَع ِملتَـُهْم ُقْل ِإن ُهَدى اللِه ُهَو اْهلُـَدى َولَـِئِن اتـبَـْعـَت أَْهـَواَءُهْم بـَْعـَد الـِذي َجـاَءَك ِمـَن الْ 

ــْن َوِيل َوَال َنِصــريٍ  ــَن اللــِه ِم اإلســالم أن التشــبه ــم مــن وقــد تقــدم يف كــالم شــيخ ]120:البقــرة[ ﴾ِم
  أهوائهم تباعا

  هذا وينبغي أن يعلم أن لدين اإلسالم مميزات عظيمة
اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديـَنُكْم َوأَْمتَْمـُت َعلَـْيُكْم نِْعَمـِيت َوَرِضـيُت َلُكـُم ﴿الكمال قال اهللا تعاىل :منها

ْسَالَم ِديًنا   ]3:املائدة[ ﴾اْإلِ
َوَمـا أَْرَسـْلَناَك ِإال َكافـًة لِلنـاِس َبِشـريًا َونَـِذيرًا َوَلِكـن َأْكثـَـَر النـاِس ﴿هللا تعـاىل قـال ا :الشمول:ومنها
  ]28:سبأ[ ﴾ال يـَْعَلُمونَ 

  ]19:األنعام[ ﴾أُوِحَي ِإَيل َهَذا اْلُقْرَآُن ِألُْنِذرَُكْم بِِه َوَمْن بـََلغَ ﴿َ وقال تعاىل و
  ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال عن رس رضي اهللا عنه وعن أيب هريرة

والـــذي نفســـي  بيـــده ال يســـمع يب أحـــد مـــن هـــذه األمـــة يهـــودي وال نصـــراين مث ميـــوت ومل «:  
  )1(»يؤمن بالذي أرسلت به إال كان من أصحاب النار

يِن   ُهَو الِذي أَْرَسَل َرُسوَلُه بِاْهلَُدى َوِديِن احلَْق ﴿قال اهللا تعاىل  والظهور البقاء:ومنها لُِيْظِهرَُه َعَلى الد
  ]9:الصف[ ﴾ُكلِه َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكونَ 

ال يزال من  « مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول:  رضي اهللا عنه قال عن املغرية بن شعبةو 
  )2(» أميت قوم ظاهرين على الناس حىت يأتيهم أمر اهللا

                                      
  )153(رواه مسلم)) 1((

  )1921(ومسلم) 3640(رواه البخاري) 2(
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ال تزال طائفة من أميت  « هللا صلى اهللا عليه و سلمقال رسول ا: قال  رضي اهللا عنه عن ثوبانو 
  )1(» ظاهرين على احلق ال يضرهم من خذهلم حىت يأيت أمر اهللا وهم كذلك

  وهو الدين الذي ال يقبل اهللا من أحد دينا سواه
ــَر ﴿قــال اهللا تعــاىل  ــُه َوُهــَو ِيف اإلْســالَوَمــْن يـَْبَتــِغ َغيـْ  ﴾ِخــرَِة ِمــَن اْخلَاِســرِينَ اآلِم ِديًنــا فـََلــْن يـُْقَبــَل ِمْن

  ]85:آل عمران[
يَن ِعْنـــَد اللـــِه اإلْســـالمُ  ﴿وهــو الـــدين احلـــق قـــال اهللا تعـــاىل الـــد فكيـــف  .]19:آل عمـــران[ ﴾ِإن

  .يليق مبسلم عرف عظمة هذا الدين مث ذهب يتشبه بأعدائه

  ضعف اعتزاز كثير من المسلمين بدينهم

، سلمني إال من رحم اهللا فتجدهم ال يعتزون بدينهمإن هذه الظاهرة منتشرة يف كثري من امل
ولو اعتزوا بدينهم ، وحنو ذلك، واملال، والنسب، واحلسب، والقومية، وإمنا يعتز كثٌري منهم بالعروبة

  .ملا حصل هلم تشبه بأعدائهم الكفرة وحلصل هلم خري عظيم بذلك
ام الكفار وذلوا هلم ومل حيصل وَلما كان سلفنا الصاحل رضوان اهللا عليهم معتزين بدينهم ه

  .منهم قط التشبه بأعدائهم
بتغينا العزة حنن قوم أعزنا اهللا باإلسالم؛ فمهما ا«: ر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقولفهذا عم

  .»يف غريه أذلنا اهللا
وأخرب أن هذه صفة أهل النفاق ، وقد ذم اهللا عز وجل من ابتغى العزة من أهل الكفر

الِذيَن * ﴿َبشِر اْلُمَناِفِقَني بَِأن َهلُْم َعَذابًا أَلِيًما : أشد الوعيد؛ فقال تعاىل وتوعدهم على ذلك
 َة لِلاْلِعز َة فَِإنِخُذوَن اْلَكاِفرِيَن أَْولَِياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنَني أَيـَْبتَـُغوَن ِعْنَدُهُم اْلِعزيًعا﴾ يـَت : النساء[ِه مجَِ

138 -139.[  
﴿َولِلِه اْلِعزُة َوِلَرُسولِِه : قال تعاىل، اهللا سبحانه وتعاىل جعل العزة يف أهل اإلميان واإلسالمإّن 

  ].8: املنافقون[َولِْلُمْؤِمِنَني﴾ 

                                      
  )1920(رواه مسلم)) 1((



يًعا﴾ : وجعل العزة يف طاعته و التمسك بدينه قال تعاىل ﴿َمْن َكاَن يُرِيُد اْلِعزَة فَِللِه اْلِعزُة مجَِ
  .فليطلبها بطاعة اهللا؛ فإنه ال جيدها إال يف طاعة اهللا: أي: ال ابن القيم رمحه اهللاق] 10: فاطر[

  ).1(»أعزين بطاعتك وال تذلين مبعصيتك اللهم«: وكان من دعاء بعض السلف

  االغترار بالكفار وحضارتهم

، كا من املسلمني ملا رأو تقدم الكافرين يف جماالت الدنيا من صناعة وطب وحنو ذلإّن كثريً 
 االغرتاروقد ى اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم عن ، اغرتوا م فوقعوا بسبب ذلك يف التشبه م

َمَتاٌع قَِليٌل ُمث َمْأَواُهْم َجَهنُم َوبِْئَس * ﴿َال يـَُغرنَك تـََقلُب الِذيَن َكَفُروا ِيف اْلِبَالِد : بالكفار فقال تعاىل
  ].197-196: آل عمران[اْلِمَهاُد﴾ 

فكيف يغرت املسلم بقوم قد جعل اهللا هذه الدنيا جنتهم قال النيب صلى اهللا عليه وعلى آله 
  .)2(»وجنة الكافر، الدنيا سجن املؤمن«: وسلم

ولو كان فيها يف ضيق ، فهي جنته؛ ألا بالنسبة إىل ما سيالقيه من العذاب يف اآلخرة جنة
سلم بقوم يتمتعون ويأكلون يف هذه الدنيا كما تأكل كيف يغرت امل. فضًال من أن يكون يف سعة

األنعام و النار مثوى هلم بل كيف يغرت بقوم هم شرار اخللق عند اهللا كما قال ذلك رسول اهللا 
  . صلى اهللا عليه و سلم

  البقاء بين ظهرانيهم

 عز وجل وهلذا فإن اهللا، إّن من أعظم األسباب يف الوقوع بالتشبه بالكفار البقاء بني ظهرانيهم
﴿ِإن : توعد الذين يكثرون سواد أهل الكفر بالنار وأخرب أم ظاملون ألنفسهم ذا فقال تعاىل

ِض قَاُلوا َأملَْ الِذيَن تـََوفاُهُم اْلَمَالِئَكُة ظَاِلِمي أَنـُْفِسِهْم قَاُلوا ِفيَم ُكْنُتْم قَاُلوا ُكنا ُمْسَتْضَعِفَني ِيف اْألَرْ 
ِإال اْلُمْسَتْضَعِفَني ِمَن * ُض اللِه َواِسَعًة فـَتـَُهاِجُروا ِفيَها فَُأولَِئَك َمْأَواُهْم َجَهنُم َوَساَءْت َمِصريًا َتُكْن أَرْ 

ْعُفَو فَُأولَِئَك َعَسى اللُه َأْن يَـ * الرَجاِل َوالنَساِء َواْلِوْلَداِن َال َيْسَتِطيُعوَن ِحيَلًة َوَال يـَْهَتُدوَن َسِبيًال 
ُهْم وََكاَن اللُه َعُفوا َغُفورًا  َوَمْن يـَُهاِجْر ِيف َسِبيِل اللِه جيَِْد ِيف اْألَْرِض ُمرَاَغًما َكِثريًا َوَسَعًة َوَمْن * َعنـْ

                                      
  .دار القلم/ط) 27ص(» اجلواب الكايف«) 1(
  .رضي اهللا عنه من حديث أيب هريرة) 2956(رواه مسلم ) 2(
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َعَلى اللِه وََكاَن اللُه َغُفورًا َخيْرُْج ِمْن بـَْيِتِه ُمَهاِجرًا ِإَىل اللِه َوَرُسولِِه ُمث يُْدرِْكُه اْلَمْوُت فـََقْد َوَقَع َأْجرُُه 
  ].100-97: النساء[َرِحيًما﴾ 

هي عامة يف كل من أقام بني ظهراين املشركني «: قال ابن كثري رمحه اهللا يف تفسريهذه اآلية
وهو قادر على اهلجرة وليس متمكًنا من إقامة الدين فهو ظامل لنفسه مرتكب حراًما باإلمجاع 

  اهـ. »بنص هذه اآلية
ال تساكنوا املشركني «: وعن مسرة بن جندب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  . )1(»فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم، وال جتامعوهم
، أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبايعه: وعن جرير بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال

أبايعك على أن ال تشرك «: فقال، لم بالشرطهات يدك أبايعك واشرتط علي وأنت أع: فقلت
  . )2(»وتفارق املشرك، وتنصح املسلم، وتؤيت الزكاة، وتقيم الصالة، باهللا شيًئا

كنت مع مطرف يف سوق اإلبل؛ فجاء أعرايب معه قطعة : وعن أيب العالء بن الشخري قال
ذا فيه بسم اهللا الرمحن نعم فأخذته؛ فإ: من يقرأ أو فيكم من يقرأ؟ قلت: فقال، أدمي أو جراب

إم إن «من حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لبين زهري بن أقيش حي من عكل ، الرحيم
وسهم ، شهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممًدا رسول اهللا وفارقوا املشركني وأقروا باخلمس يف غنائمهم

هل : فقال له بعض القوم »رسولهالنيب صلى اهللا عليه و سلم وصفيه؛ فإم آمنون بأمان اهللا و 
، فحدثنا رمحك اهللا: قالوا، نعم: مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيًئا حتدثناه؟ قال

من سره أن يذهب كثري من وحر صدره؛ فليصم شهر الصرب أو ثالثة أيام من  «: مسعته يقول: قال
هللا صلى اهللا عليه وسلم؟ أأنت مسعت هذا من رسول ا: فقال له القوم أو بعضهم، »كل شهر

: وقال إمساعيل مرة، أال أراكم تتهموين أن أكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال
  .)1(مث انطلق، واهللا ال حدثتكم حديثًا سائر اليوم، ختافون

                                      
  ).436- 5/434(» الصحيحة«وحسنه العالمة األلباين رمحه اهللا يف ، )1/123(» أخبار أصبهان«رواه أبو نعيم يف ) 1(

 
» اإلرواء«وصححه العالمة األلباين رمحه اهللا يف ، )9/13(والبيهقي ، )2/183(والنسائي ، )4/365(رواه أمحد ) 2(

)5/31-32.(  
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كل مسلم «: وعن ز بن حكيم  عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
أو يفارق ، أخوان نصريان ال يقبل اهللا عز وجل من مشرك بعد ما أسلم عمالً على مسلم حمرم 

  .)2(»املشركني إىل املسلمني
وانظر ، إىل أن يفارق املشركني: معناه» أو يفارق املشركني إىل املسلمني«: قال السندي يف قوله

  ).138- 132:ص(» شرح األصول الثالثة«
  بقاء الكفار بين أظهر المسلمين

قاء الكفار من يهود ونصارى وغريهم بني ظهراين املسلمني سواء للعمل يف إن يف ب
السيما إذا ، املستشفيات أو غريها أو لغري العمل تأثريًا يف بعض ضعاف األنفس من املسلمني

وجدوا منهم حسن معاملة رمبا ال جيدوا عند بعض املسلمني فيكون ذلك سبًبا لفسادهم و 
  ، الوقوع يف التشبه م

  
  
  
  

وهلذا فإن الرسول صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم حث على إخراج املشركني من جزيرة العرب 
  )1(»أخرجوا املشركني من جزيرة العرب«: فقال

من حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه مسع رسول ) 1767(» صحيح مسلم«ويف 
جزيرة العرب حىت ال أدع إال ألخرجن اليهود والنصارى من «: اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .»مسلًما
من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه ) 1765(ومسلم ) 3167(» صحيح البخاري«ويف 

َنا َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ : قال َنا َحنُْن ِيف اْلَمْسِجِد ِإْذ َخرََج إِلَيـْ اْنطَِلُقوا ِإَىل «: فـََقالَ ، بـَيـْ
َناُهْم؛ فـََقاَم َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم فـََناَداُهمْ ؛ َفخَ »يـَُهودَ  يَا «: فـََقالَ ، َرْجَنا َمَعُه َحىت ِجئـْ

 فـََقاَل َهلُْم َرُسوُل اللِه َصلى اللهُ ، َقْد بـَلْغَت يَا أَبَا اْلَقاِسمِ : فـََقاُلوا» !َأْسِلُموا َتْسَلُموا، َمْعَشَر يـَُهودَ 

=
                                       

 
  ).5/32(» اإلرواء«وحسنه العالمة األلباين رمحه اهللا يف ، )1/358(والنسائي ، )5/4(رواه أمحد ) 2(

  
  من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما) 1637(م ومسل، )3053(رواه البخاري   )1(
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فـََقاَل َهلُُم َرُسوُل اللِه ، َقْد بـَلْغَت يَا أَبَا اْلَقاِسمِ : فـََقاُلوا، »َأْسِلُموا َتْسَلُموا، َذِلَك أُرِيدُ «: َعَلْيِه َوَسلمَ 
َا اْألَ «: فـََقالَ ، فـََقاَل َهلُْم الثالِثَةَ ، »َذِلَك أُرِيدُ «: َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  ِه َوَرُسولِهِ اْعَلُموا أَمنْرُض لِل ،

َوِإال فَاْعَلُموا َأن اْألَْرَض ، َوَأين أُرِيُد َأْن ُأْجِلَيُكْم ِمْن َهِذِه اْألَْرِض؛ َفَمْن َوَجَد ِمْنُكْم ِمبَاِلِه َشْيًئا فـَْلَيِبْعهُ 
  .»لِلِه َوَرُسولِهِ 
  .أخرجكم» أجليكم«ومعىن 

  السفر إلى بالد الكفار

السيما من سافر إىل بالدهم ومل يكن له ،  بالد الكفار من أسباب التشبه مإن السفر إىل
فمن كان هذا حاله؛ فإنه يرجع وقد تأثر ، علم يدفع به الشبهات وال دين قوي يدفع به الشهوات

  .ورمبا وقع فيما هو أعظم من ذلك والعياذ باهللا، فرمبا وقع يف التشبه م، قلبه م
  .لم حيرمون السفر إىل بالد الكفار إال بشروطوهلذا؛ فإن أهل الع

السفر إىل ): 132-131ص(» شرح األصول الثالثة«قال العالمة ابن عثيمني رمحه اهللا يف 
  :بالد الكفار ال جيوز إال بثالثة شروط

  .أن يكون عند اإلنسان علم يدفع به الشبهات: الشرط األول
  .هواتأن يكون عنده دين مينعه من الش: الشرط الثاين

  .أن يكون حمتاجاً إىل ذلك: الشرط الثالث
فإن مل تتم هذه الشروط فإنه ال جيوز السفر إىل بالد الكفار ملا يف ذلك من الفتنة أو خوف 

  .الفتنة وفيه إضاعة املال ألن اإلنسان ينفق أمواًال كثرية يف هذه األسفار
بلده وكان عنده علم ودين  أما إذا دعت احلاجة إىل ذلك لعالج أو تلقي علم ال يوجد يف

  .على ما وصفنا فهذا ال بأس به
وأما السفر للسياحة يف بالد الكفار فهذا ليس حباجة وبإمكانه أن يذهب إىل بالد إسالمية 

  .حيافظ أهلها على شعائر اإلسالم

  محبتهم ومواالتهم

لة على امليل إىل من حتبه إن حمبة الكافرين ومواالم تُوِقُع العبد يف التشبه م؛ فإن النفوس جمبو 
  .حىت يف التشبه حبركاته وسكناته والتأثر بأخالقه، يف كل شيء



﴿َال جتَُِد قـَْوًما يـُْؤِمُنوَن بِاللِه َواْليَـْوِم اْآلِخِر : وهلذا فإن اهللا سبحانه وتعاىل حذرنا من حمبتهم فقال
آبَاَءُهْم َأْو أَبـَْناَءُهْم َأْو ِإْخَوانـَُهْم َأْو َعِشريَتـَُهْم أُولَِئَك َكَتَب ِيف يـَُوادوَن َمْن َحاد اللَه َوَرُسوَلُه َوَلْو َكانُوا 

ميَاَن َوأَيَدُهْم ِبُروٍح ِمْنُه َويُْدِخُلُهْم َجناٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن فِ  يَها َرِضَي اللُه قـُُلوُِِم اْإلِ
ُهْم َوَرُضوا َعنْ    ].22: اادلة[ُه أُولَِئَك ِحْزُب اللِه َأَال ِإن ِحْزَب اللِه ُهُم اْلُمْفِلُحوَن﴾ َعنـْ

  .وإمنا هو من أفعال املنافقني، فأخرب اهللا عز وجل أن هذا ليس من أفعال أهل اإلميان
يـَتِخُذوَن اْلَكاِفرِيَن أَْولَِياَء ِمْن ُدوِن الِذيَن * ﴿َبشِر اْلُمَناِفِقَني بَِأن َهلُْم َعَذابًا أَلِيًما : قال تعاىل

يًعا﴾    ].139-138: النساء[اْلُمْؤِمِنَني أَيـَْبتَـُغوَن ِعْنَدُهُم اْلِعزَة فَِإن اْلِعزَة لِلِه مجَِ
  .فتوعدهم اهللا بالعذاب األليم من أجل أم اختذوا الكافرين أولياء من دون املؤمنني

﴿يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا َال تـَتِخُذوا : من واالهم فهو ظامل قال تعاىل أن وأخرب اهللا جل وعال 
ُْم ِمْنُكْم فَُأولَِئكَ  ميَاِن َوَمْن يـَتَـَوهل  ُهُم الظاِلُموَن﴾ آبَاءَُكْم َوِإْخَواَنُكْم أَْولَِياَء ِإِن اْسَتَحبوا اْلُكْفَر َعَلى اْإلِ

  ].23: التوبة[
﴿يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا َال تـَتِخُذوا اْليَـُهوَد َوالنَصاَرى : ن واالهم فإنه منهم؛ فقال تعاىلوأخرب أن م

ُهْم ِإن اللَه َال يـَْهِدي اْلَقْومَ  ُْم ِمْنُكْم فَِإنُه ِمنـْ اِلِمَني﴾ أَْولَِياَء بـَْعُضُهْم أَْولَِياُء بـَْعٍض َوَمْن يـَتَـَوهلالظ 
  .من توالهم ظاهرًا وباطًنا فإنه منهم وحكمه حكمهم: أي، ]51 :املائدة[

  .واعلم أن من واالهم يف الظاهر أوشك أن يواليهم يف الباطن
وسرعان ما يقع فيه  من ، فانتبه على نفسك أيها املسلم من أن تقع يف هذا اجلرم العظيم

الظاهر السيئة فيما يرتتب عليها ومعامالم احلسنة يف ، وتأثر بأخالقهم املزيفة، ذهب إىل بالدهم
  .ونسأل اهللا السالمة، وال حول وال قوة إال باهللا، من مفاسد عظيمة على دين املسلم

  حب الدنيا

إن حب الدنيا رمبا أوقع بكثري من املسلمني يف التشبه م وذلك ألنه يريد مجع الدنيا من أي 
وال كثرية أكثر مما لو بقي يف بالد فرمبا وجد أن بالد أهل الكفر حيصل فيها على أم، مكان

  .يف بالد الكفار االغرتاباملسلمني؛ فيبذل الغايل والرخيص من أجل أن يتوصل إىل 
وكل هذا سببه حب الدنيا واالستكثار ، وحصل له التشبه م، فإذا اغرتب يف بالدهم تأثر م

  .منها



                                                             

~ 80 ~ 

 

ا وعلى الشرف يفسد على وصدق النيب صلى اهللا عليه وسلم عند ما أخرب أن احلرص عليه
  .املرء دينه إفساًدا عظيًما

ما ذئبان جائعان أرسال يف زريبة غنم بأفسد «: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم
  . )1(»هلا من حرص املرء على املال والشرف لدينه

باتقاء ذلك وقد حذرنا نبينا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم من فتنتها وأمرنا ، فالدنيا فتنة
نـَْيا ُحْلَوٌة َخِضرَةٌ «: فقال الد نـَْيا، ِإن ُقوا الدَه ُمْسَتْخِلُفُكْم ِفيَها؛ فـَيَـْنظُُر َكْيَف تـَْعَمُلوَن فَاتـالل َوِإن ،

َنِة َبِين ِإْسرَائِيَل َكاَنْت ِيف النَساءِ     )2(» َواتـُقوا النَساَء؛ فَِإن أَوَل ِفتـْ
واقنع منها مبا يسره اهللا يف بلدة إسالمية من كسب حالل ، رت ا أيها املسلمفإياك أن تغ 
  .وذا تتحصل على الفالح العظيم، طيب
  

  
وقنعه اهللا مبا ، قد أفلح من أسلم ورزق كفافًا«: وقد قال النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

  1»آتاه
م اهللا يكتسبون األموال احملرمة شرًعا من وغالب هؤالء الذين يغرتبون يف بالد الكفرة إال من رح

، والغالب أم أيًضا ال يسلمون يف دينهم؛ فرمبا وقعوا يف الفنت واملنكرات، بيع اخلمور واخلنازير
  .والعياذ باهللا، وزاغت قلوم واحنرفوا عن دينهم

  التأثر بأخالقهم ومعامالتهم

وهم يف احلقيقة ،  زعم كثري من الناسإين ألعجب كثريًا من بعض الدعاة اإلسالميني اليوم يف
فرجع متأثرًا بأخالقهم ، دعاة إىل الضالل والتحزب والتفرق عند أن ذهب إىل بعض بالد الكفرة

                                      
لشيخنا الوادعي ) 1094(»الصحيح املسند«وهو يف ، وغريه عن كعب بن مالك رضي اهللا عنه، )7/46(رواه الرتمذي) 1(

  .رمحه اهللا
  .عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه) 2742(رواه مسلم) 2(

 
 
  عاص رضي اهللا عنهماعن عبد اهللا بن عمرو بن ال) 1054(رواه مسلم) 1(



وما درى هذا ، ومعامالم يصفهم بأحسن األوصاف ويفضلهم ذا على كثري من املسلمني
ويؤيد هذا ، األرض من الكافرين املسكني أن مسلًما واحًدا مع ما فيه من املعاصي خري من ملء

  .»صحيح البخاري«حديث سهل بن سعد يف 
﴿ِإن َشر الدَواب ِعْنَد اللِه الِذيَن  : بل اهللا عز وجل أخرب أن هؤالء شر الدواب عند اهللا فقال

ْنَد اللِه الصم ن َشر الدَواب عِ إِ ﴿: و قال تعاىل]. 55: األنفال[َكَفُروا فـَُهْم َال يـُْؤِمُنوَن﴾ 
  . ﴾ اْلُبْكُم الِذيَن ال يـَْعِقُلون

﴿ِإن الِذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشرِِكَني ِيف نَاِر َجَهنَم : وأخرب أم شر الربية فقال تعاىل
  ].6: البينة[َخاِلِديَن ِفيَها أُولَِئَك ُهْم َشر اْلَربِيِة﴾ 

وهذا يرجع وقد تأثر م فيفضلهم على كثري من املسلمني يف األخالق ، يةفهم شر الرب 
  .واملعامالت

واألخالق ، إن هؤالء الكفرة عندهم مآرب وأهداف ومصاحل دنيوية من وراء هذه التصنعات
  .ولكن كثريًا من الناس ال يفقهون، واملعامالت

رهم األخالق الفاسدة والرذائل ال؛ فإن املالحظ على أكث: مث هل هم كلهم على هذ ا؟جلواب
، والفجور، والكذب، واخلديعة، والغش، والغدر، واخليانة، واحلقد، وأنه يكثر فيهم احلسد، الشنيعة

  .وغري ذلك من الرذائل
  .وأن ال يغرتوا مبا هم عليه واهللا املوفق، فالواجب على املسلمني أن يتنبهوا لذلك

  ونحوهماالنظر إلى أجهزة اإلعالم من دش وتلفاز 

اعلم أخي وفقك اهللا أن فساد الدش والتلفاز معلوم عند كل ذي فطرة سلمية مل تتلوث 
  .بأفكار املبطلني

إن هذه األجهزة أفسدت كثريًا من املسلمني واملسلمات؛ فأصبحوا بسببها متأثرين بالغرب 
شبهوا م فيه الكافر؛ فكلما رأو شيًئا صنعه الكافرون من خالل هذه األجهزة تابعوهم عليه وت

  .نعم هو تقدم إىل الباطل والردى ال إىل احلق واهلدى، وعدوا ذلك حتضرًا وتقدًما
وذراًعا ، شربًا بشرب، لتتبعن سنن من كان قبلكم«: وصدق النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ يقول

  )1(»فمن«: قال، اليهود والنصارى: قالوا» بذراع حىت لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه

                                      
 .عن أيب سعيد رضي اهللا عنه) 2669(و مسلم) 3456(رواه البخاري) 1(
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كما تقدم يف كالم شيخ -إخبار من النيب صلى اهللا عليه وسلم على سبيل الذم فهذا 
وهذا هو الواقع يف زماننا هذا من قبل ، عن شدة اتباع املسلمني الكافرين يف كل شيء -اإلسالم

الرجال والنساء والصغار والكبار تراهم مشغوفني حبب النظر إىل هذه األجهزة للنظر إىل اجلديد مما 
وهذا يف النساء أكثر منه يف الرجال فتجد املرأة املسلمة تتبع ما ، لكفار حىت يتابعوهم فيهيعمله ا

تصنعه املرأة الكافرة يف كل شيء فتتابعها عليه حىت ولو كان معيًبا يف دينها أو عادات بلدها 
ملدمرة فتجدها ال تبايل بشيء من ذلك؛ ألنه قد امتأل قلبها بسبب كثرة النظر إىل هذه األجهزة ا

  .بالتأثر مبا تراه وتسمعه من الكفار والعياذ باهللا
وسيسأل وليها عن إدخال هذا اخلطر العظيم إليها وإىل أوالده يوم القيامة؛ فالرسول صلى اهللا 

وكلكم مسؤول عن رعيته؛ فالرجل راٍع يف بيته ومسؤول عن ، كلكم راع«: عليه وسلم يقول
  .)1(»رعيته

جهزة املدمرة على أهله وأوالده وسائر من يف رعيته ليعترب غًشا هلم وإّن إدخال الرجل هذه األ
ما «: بقوله وعدم نصح يستحق به الوعيد الذي أخرب به الرسول صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

  .)2(»من عبد يسرتعيه اهللا رعية ميوت يوم ميوت وهو غاش لرعيته إال حرم اهللا عليه اجلنة
  .»بنصحه إال مل يدخل معهم اجلنةمث مل حيطها «: ويف رواية

فأقل ما يف هذه ، فليتق اهللا كل امرئ يف نفسه وليجنب نفسه وأهله وأوالده الشر والفساد
األجهزة البطالة وجود صور ذوات األرواح فيها وحنن مأمورون بطمس الصور وإتالفها فكيف يتم 

صلى اهللا عليه وعلى آله  مث إن الرسول، وحنن نشاهدها على شاشة التلفاز أو غريه، طمسها
  .)3(»إن املالئكة ال تدخل بيًتا فيه كلب وال صورة«: وسلم قال

ال شك أنك ال حتب ذلك؛ ألن يف وجودهم ، فهل حتب أن حيرم بيتك من مالئكة الرمحة
  .ويف عدمهم وجود الشر والشياطني والعياذ باهللا، وجود اخلري والرمحة

، والنساء إىل الرجال، لضرر والفساد نظر الرجال إىل النساءوأيًضا أقل ما يف هذه األجهزة من ا
  .ومعلوم أن هذا حمرم يف ديننا

                                      
 )1829(و مسلم)893(رواه البخاري) 1(
 .من حديث معقل بن يسار رضي اهللا عنه) 142(و مسلم)7150(رواه البخاري) 2(
 .من حديث أيب طلحة رضي اهللا عنه) 2106(و مسلم)3225(رواه البخاري) 3(



﴿ُقْل لِْلُمْؤِمِنَني يـَُغضوا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوَحيَْفظُوا فـُُروَجُهْم َذِلَك أَزَْكى َهلُْم ِإن اللَه : قال اهللا تعاىل
  ].30: النور[َخِبٌري ِمبَا َيْصنَـُعوَن﴾ 

  ].31: النور[﴿َوُقْل لِْلُمْؤِمَناِت يـَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهن َوَحيَْفْظَن فـُُروَجُهن﴾ : ل تعاىلوقا
فأمر اهللا الرجال والنساء بغض البصر فال حيل للرجل أن ينظر إىل املرأة األجنبية سواًء كان 

  . حيل للمرأة ذلك أيًضاالنظر مباشرة أو بواسطة تلفاز أو دش أو جملة أو جريدة أو غري ذلك وال
فهذا أقل ما فيها الصور والنظر إىل احلرام ودع عنك غري ذلك من الشر املستطري والبالء 

وذكرى ملن كان له قلب ألقى له ، وإمنا أردت ذا إملاحة، العظيم مما ال يتسع هذا املوضع لذكره
  .السمع وهو شهيد

  الكفار مجالسة
وذلك ألن اجلليس يتأثر جبليسه ويقتبس بعض ، همر جمالستُ من أسباب التشبه بالكفا أن اعلم

وقد قال الرسول صلى اهللا ، أخالقه وأفعاله؛ فلهذا جيب على كل مسلم أن خيتار له جليًسا صاحلًا
  .)1(»الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من خيالل«: عليه وسلم

ضي اهللا عنه أن عن أيب موسى األشعري ر ) 2628(ومسلم ، )5534(وروى البخاري 
َا َمَثُل اْجلَِليِس الصاِلِح َواْجلَِليِس السْوِء َكَحاِمِل «: رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم قال ِإمن

ِمْنُه رًِحيا  َوِإما َأْن جتَِدَ ، َوِإما َأْن تـَْبَتاَع ِمْنهُ ، َفَحاِمُل اْلِمْسِك ِإما َأْن ُحيِْذَيكَ ، اْلِمْسِك َونَاِفِخ اْلِكريِ 
  .يعطيك: »حيذيك«ومعىن » َوِإما َأْن جتََِد رًِحيا َخِبيثَةً ، َونَاِفُخ اْلِكِري ِإما َأْن ُحيْرَِق ثَِياَبكَ ، طَيَبةً 

عن ) 5/294(» اجلامع الصحيح«وهو يف ، بإسناد صحيح) 2/237(وروى اإلمام أمحد 
ما من نيب وال وال إال وله «: اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا صلى : أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

وهو مع اليت  فقد وقي شرمها؛ ومن وقي ،وبطانة ال تألوه خباالً ، بطانة تأمره باملعروف: بطانتان
  .»تغلب عليه منهما

فهذه األدلة تدل داللة واضحة على شدة تأثري اجلليس على جليسه ويؤيد هذا الواقع فكم من 
  ،ة والثبات عليها وطلب العلم النافع بسبب جلساء السوءأناس حرموا اخلري والسن

  

                                      
لشيخنا الوادعي رمحه اهللا » الصحيح املسند«وهو يف ، عن أيب هريرة) 2379(والرتمذي ، )4833(اه أبو داود رو ) 1(
  .تعاىل
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  :ولقد صدق من قال 
    عن املرء ال تسأل وسل عن قرينه

  فإن القرين باملقارن يقتدي          
  .وهذا حق، والصاحب ساحب، اجلليس جنيس: وكما يقال

كثرة   فاحلاصل من هذا أن من أسباب التشبه الذي وقع فيه كثري من املسلمني بالكافرين هو
  .أو مهنهم أو غري ذلك يف بالد الكفر أو غريها، جمالستهم للكفرة سواًء مبقر أعماهلم

  االستخفاف بالذنوب والمعاصي

وذلك أن  ، من أسباب التشبه بالكافرين االستخفاف بالذنوب واملعاصي وعدم املباالة بفعلها
الكفار إما أن يكون مسع ذلك من مثًال فيه تشبه ب، كثريًا من الناس يعلمون أن فعًال من األفعال

جتده يعمله ، ولكن الستخفافه ذا الذنب الذي هو التشبه بالكفار، أهل العلم أو غري ذلك
بدون مباالة؛ فينبغي هلذا الشخص أن يعلم علًما يقينًيا أن الذنوب ال جتلب له خريًا بل جتلب له 

  .الشر واملصائب
: الشورى[ْن ُمِصيَبٍة فَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكْم َويـَْعُفو َعْن َكِثٍري﴾ ﴿َوَما َأَصاَبُكْم مِ : وهلذا قال تعاىل

30.[  
﴿َظَهَر اْلَفَساُد ِيف اْلبَـر َواْلَبْحِر ِمبَا َكَسَبْت أَْيِدي الناِس لُِيِذيَقُهْم بـَْعَض الِذي َعِمُلوا : وقال تعاىل

  ].41: الروم[َلَعلُهْم يـَْرِجُعوَن﴾ 
﴿ِإن الِذيَن ُحيَادوَن اللَه َوَرُسوَلُه أُولَِئَك ِيف اْألََذلَني﴾ : ألصحاا قال اهللا تعاىل وجتلب الذلة

  ].20: اادلة[
﴿َوالِذيَن َكَسُبوا السيَئاِت َجزَاُء َسيَئٍة ِمبِْثِلَها َوتـَْرَهُقُهْم ِذلٌة َما َهلُْم ِمَن اللِه ِمْن : وقال تعاىل

  ].27: يونس[﴾ َعاِصمٍ 
البن » الداء والدواء«ومن أراد املزيد منها فليقرأ ، وهلا أضرار كثرية ليس هذا موضع ذكرها

  .القيم رمحه اهللا

  ضعف المسلمين وهيمنة الكافرين

إن من أسباب التشبه بالكفار شعور املسلمني بضعفهم أمام الكافرين والناس إال من رحم اهللا 
  .يتشبه الضعيف منهم بالقوي



، فلهذا جيب على املسلمني أن يراجعوا دينهم حىت يرفع اهللا عنهم هذا الضعف الذي أصام
  .وهذه الذلة اليت قد خيمت عليهم

َوَرِضيُتْم ، َوَأَخْذُمتْ أَْذنَاَب اْلبَـَقرِ ، ِإَذا تـََبايـَْعُتْم بِاْلِعيَنةِ «: قال صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم
وجيب على  )1(»َال يـَْنزُِعُه َحىت تـَْرِجُعوا ِإَىل ِديِنُكمْ ، َسلَط اللُه َعَلْيُكْم ُذال ، جلَِْهادَ َوتـَرَْكُتُم ا، بِالزرْعِ 

نبذوا التفرق واالختالف؛ والسنة وعلى فهم سلف األمة وأن ي املسلمني أن جيتمعوا على الكتاب
  .والتفرق واالختالف سبب للضعف، فإن اإلجتماع قوة
﴿َوَأِطيُعوا اللَه َوَرُسوَلُه َوَال تـََناَزُعوا فـَتَـْفَشُلوا َوَتْذَهَب رُِحيُكْم َواْصِربُوا ِإن اللَه َمَع  :قال اهللا تعاىل

  .قوتكم: أي" رحيكم]"46: األنفال[الصاِبرِيَن﴾ 
يًعا َوَال تـََفر : وقال تعاىل آمرًا باالجتماع وعدم التفرق : آل عمران[ُقوا﴾ ﴿َواْعَتِصُموا ِحبَْبِل اللِه مجَِ

103.[  

  اتباع الهوى

إنه من أعظم أسباب الوقوع يف التشبه بالكفار وذلك ألن كثريًا من املسلمني يعلمون حكم 
واهللا سبحانه وتعاىل يقول يف كتابه ، وإشباع رغبام ال يبالون بذلك، التشبه ولكن التباع أهوائهم

َهَواُه َوَأَضلُه اللُه َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم َعَلى َمسِْعِه َوقـَْلِبِه َوَجَعَل َعَلى َبَصرِِه  ﴿أَفـَرَأَْيَت َمِن اختََذ ِإَهلَهُ : الكرمي
  ].23: اجلاثية[ِغَشاَوًة َفَمْن يـَْهِديِه ِمْن بـَْعِد اللِه أََفَال َتذَكُروَن﴾ 

  ].43: الفرقان[ُن َعَلْيِه وَِكيًال﴾ ﴿أََرأَْيَت َمِن اختََذ ِإَهلَُه َهَواُه أَفَأَْنَت َتُكو : وقال تعاىل
                                                 

  
                                              

  علماء السوء ودعاته
إن كثريًا من الناس وقع يف التشبه بالكفار ملا رأى بعض دعاة السوء تشبه بالكفار يف ملبسه 

  .رق بينه وبني النصراين يف الشكل الظاهر وهؤالء خطريون جًداومظهره فال تكاد تف

                                      
  ).11(برقم » الصحيحة«وهو يف ، وغريه عن ابن عمر رضي اهللا عنهما) 3462(رواه أبو داود ) 1(
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إن أخوف ما أخاف على «: وقد حذرنا النيب صلى اهللا عليه وسلم منهم وخافهم علينا فقال
  . )1(»أميت كل منافق عليم اللسان

   )2(»إن أخوف ما أخاف على أميت األئمة املضلون«: وقال صلى اهللا عليه وسلم

  حّكام المسلمين

وأن ال ميكنوهم من الذنوب ، إنه جيب على حكام املسلمني أن يتقوا اهللا يف شعوم
كلكم راع و  «: واملعاصي؛ فإم مسؤول عنهم يوم القيامة قال صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

  .)3(»ومسؤول عن رعيته، فاإلمام راع، فاإلمام راع ومسؤول عن رعيته، كلكم مسئول عن رعيته
أميا عبد يسرتعيه اهللا رعية ميوت يوم ميوت وهو غاش لرعيته إال «:  عليه وسلموقال صلى اهللا
  .)1(»حرم اهللا عليه اجلنة

فالواجب على حكام املسلمني أن ال ميكنوا رعيتهم من التشبه بالكفار لكن الواقع اآلن مؤمل 
بل قبلوا ، ذلك أيضا جًدا وال حول وال قوم إال باهللا؛ فال راعي سلم من التشبه وال مرعي سلم من

واالنتخابات ، كالدميقراطية: أال وهو بعض األفكار اهلدامة، منهم ما هو أقبح من جمرد التشبه
  .واهللا املستعان، والقوانني الوضعية

  ضعف التربية

إال من رحم اهللا يعودان أوالدهم على التشبه بالكفار منذ ، إن كثريًا من اآلباء واألمهات
واحلركات والكالم املتَـَلقى من الكفار من طريق وسائل اإلعالم اهلدامة وهذا ال الصغر يف امللبس 

  .جيوز

                                      
 ).1554(» صحيح اجلامع«لباين رمحه اهللا يف وصححه العالمة األ، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما) 143(رواه أمحد ) 1(
صحيح «وصححه العالمة األلباين رمحه اهللا يف ، عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه) 211(و الدارمي، )6/441(رواه أمحد)  2(
  ).1551(» اجلامع

 تقّدم خترجيه) 3(
  
 
 تقّدم خترجيه) 1(



﴿يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا ُقوا أَنـُْفَسُكْم َوأَْهِليُكْم نَارًا : فاهللا سبحانه وتعاىل يقول يف كتابه الكرمي
َها َمَالِئَكٌة ِغَال  ٌظ ِشَداٌد َال يـَْعُصوَن اللَه َما أََمَرُهْم َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُروَن﴾ َوقُوُدَها الناُس َواحلَِْجارَُة َعَليـْ

  ].6: التحرمي[
  .»كلكم راع ومسؤول عن رعيته«: والرسول صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم يقول

» أميا عبد يسرتعيه اهللا رعية ميوت يوم ميوت وهو غاش لرعيته إال حرم اهللا عليه اجلنة«: ويقول
  .فق عليهمت

  .الولد صغري وغري مكلف: وقد يقول قائل
فالرسول صلى ، واجتناب الشر واملعاصي، أنت مكلف حبسن تربيته وتعويده على اخلري: فنقول

اهللا عليه وعلى آله وسلم وجد احلسن بن علي وهو صغري أخذ مترة من متر الصدقة؛ فجعلها يف 
   )1(»أما علمت أنا ال نأكل الصدقة، كخ  ،كخ«: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فيه

فانظر كيف زجره عن تناول مترة من متر الصدقة مع اشتهائه هلا واشتهاء الصغري خيتلف عن 
  .اشتهاء الكبري

كما يفعله  ، وقال هو صغري، ومع هذا فالرسول صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ما راعى هذا
البنطال حبجة أنه صغري فيتعود الولد عليه؛ فرمبا  كثري من الناس مع أبنائهم فتجده يلبس ولده

  .صعب عليه تركه
  على ما كان عوده أبوه    وينشأ ناشيء الفتيان فينا

وأّما املدارس فحّدث وال حرج عّما يفعلونه من تربية أبناء املسلمني على التشبه بالكافرين و 
  .إلزامهم بذلك و ال حول وال قّوة إالّ باهللا

  خالق الذميمة في بعض المسلمينوجود الفساد واأل

، والتأثر بالكافرين، إّن هذا سبب لكثري من ضعفاء العلم واإلميان اإلنقباض من املسلمني
، واملكر، والتحيل، فتجد بعضهم إذا تعامل مع بعض املسلمني وجد فيهم الغش واخلداع

ر وجد من بعضهم رمبا وإذا تعامل مع الكفا، وغري ذلك من األخالق الذميمة، واخليانة، والكذب

                                      
  .ضي اهللا عنهعن أيب هريرة ر ) 1069(ومسلم ، )1491(رواه البخاري )  1(
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، فيحمله ذلك على التأثر م، واخليانة، والغش، وعدم اخلداع، شيًئا من الصدق والوفاء بالوعد
  .وقد حصل هذا كثريًا، ورمبا العيش يف أوساطهم

أن رجًال مغرتبًا يف بعض دول الكفر أراد أن يرتك البقاء يف بالد الكفر؛ ففتح له  خربتُ فقد أُ 
سالمي ليستغين به عِن الذهاب إىل بالد الكفر؛ فكان أحيانًا يأيت وأحد العمال يف متجرًا يف بلد إ

وغادر من البلد ، وهكذا حىت ضاق وباع متجره، واآلخر كذا، واآلخر معه قضية، السجن
بل  ، وحنن ال نقره على هذا، اإلسالمي إىل البلد الكفري زعًما منه أنه مل جيد هذا يف بالد الكفار

الشاهد من هذا أن املعاصي املوجودة يف  عليه الصرب ومعاجلة األمور باحلكمة ولكن  كان الواجب
  .بعض املسلمني أضرت كثريًا ونفرت كثريًا وال حول وال قوة إال باهللا

  المنح إلى بالد الكفر

إا يف احلقيقة حمن وليست منح؛ ألا جتلب الشر على صاحبها وعلى بلده؛ فكم من 
، وحب الكفار، فرجع فاسًدا مفسًدا قد أشرب قلبه الفنت، ىل تلك البلدانشخص أعطي منحة إ

، ويف نظر الناس أنه قد َدَرَس وتعلم، ألنه يرجع، فمن َمث يفسد كثريًا من املسلمني، وحب الفساد
وهؤالء يف الغالب ال ، وهذا يكون يف أعني الرعاع من الناس عظيًما موقـرًا حمرتًما يقتدون به

، من التشبه بالكافرين يف أكثر أمورهم؛ فمن َمثّ يؤثرون على هؤالء املساكني ويتأثرون م يتورعون
 . واهللا املستعان

   
  فوئد متفرقة في باب التشبه:الخامسالفصل   

  التشبه بالكفار يحصل ولو بدون قصد التشبه 

 وأجهله قلت يا نيب اهللا أخربين عما علمك اهللا: عن عمرو بن عبسة رضي اهللا عنه قال
صل صالة الصبح مث أقصر عن الصالة حىت تطلع الشمس حىت ترتفع «أخربين عن الصالة ؟ قال 

فإا تطلع حني تطلع بني قرين شيطان وحينئٍذ يسجد هلا الكفار مث صل فإن الصالة مشهودة 
حمضورة حىت يستقل الظل بالرمح مث أقصر عن الصالة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء 



فصل فإن الصالة مشهودة حمضورة حىت تصلي العصر مث أقصر عن الصالة حىت تغرب الشمس 
  )1(»فإا تغرب بني قرين شيطان وحينئٍذ يسجد هلا الكفار

فقد ى النيب صلى اهللا عليه و سلم عن الصالة وقت طلوع «) 63ص: (قال شيخ اإلسالم 
غرب بني قرين شيطان وأنه حينئذ يسجد الشمس ووقت الغروب معلال ذلك النهي بأا تطلع وت

  هلا الكفار 
ومعلوم أن املؤمن ال يقصد السجود إال هللا تعاىل وأكثر الناس قد ال يعلمون أن طلوعها  

  »وغروا بني قرين شيطان وال أن الكفار يسجدون هلا
يف والتشبه يعم َمن فعل الشيء ألجل أم فعلوه وهو نادر ومن تبع غريه «) 83ص: (وقال 

فعل لغرض له يف ذلك إذا كان أصل الفعل مأخوذاً عن ذلك الغري فأما َمن فعل الشيء واتفق أن 
الغري فعله أيضا ومل يأخذه أحدمها عن صاحبه ففي كون هذا تشبها نظر لكن قد ينهى عن هذا 

لشوارب لئال يكون ذريعة إىل التشبه وملا فيه من املخالفة كما أمر بصبغ اللحى وإعفائها وإحفاء ا
دليل على أن التشبه م  )2("غريوا الشيب وال تشبهوا باليهود"مع أن قوله صلى اهللا عليه وسلم 

حيصل بغري قصد منا وال فعل بل مبجرد ترك تغيري ما خلق فينا وهذا أبلغ من املوافقة الفعلية 
  .االتفاقية

خمالفتهم مشروع وقد تقدم بيان أن ما أمرنا اهللا ورسوله به من ) 178- 177ص: (وقال 
سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه م أو مل يقصد وكذلك ما ي عنه من مشاتهم 
يعم ما إذا قصدت مشاتهم أو مل تقصد فإن عامة هذه األعمال مل يكن املسلمون يقصدون 

  .»ذلكاملشاة فيها وفيها ماال يتصور قصد املشاة فيه كبياض الشعر وطول الشارب وحنو 
إنا ال نقصد التشبه :فإن قال قائل«) 30"(تشبه اخلسيس بأهل اخلميس"يف: وقال الذهيب 

  م 
                                      

ظل ما بعد ):الفيء(يج بالوقود:أي)تسجر(حتضرهااملالئكةوتشهد ا ملن صالها :أي)مشهودة) (832(رواه مسلم) 1(
  .الزوال

عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة مرفوعا )  439/  1( و ابن سعد )  499،  261/  2( رواه أمحد ) 2(
  .وهذا إسناد حسن .  
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نفس املوافقة واملشاركة هلم يف أعيادهم وموامسهم حرام بدليل ما ثبت يف احلديث :فيقال له
ى عن الصالة وقت طلوع الشمس ووقت "الصحيح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه 

وقال" اغرو  
واملصلي ال يقصد ذلك إذ لو قصده  " إاتطلع بني قرين شيطان وحينئذ يسجد هلا الكفار"

   »كفر لكن نفس املوافقة واملشاركة هلم يف ذلك حرام
من التشبه المحرم ما كان في األصل مأخوذًا عن الكفارثم صار من عادة 

  المسلمين
ار مث صار عادة لكثري من املسلمني فإن حكمه اعلم أن العمل إذا كان أصله مأخوًذا من الكف

  يدور بني حالتني 
  أن يكون عاملاً بأن أصله مأخوذ عنهم فهذا آمث مرتكب لكبرية التشبه بالكفار: األوىل
أال يكون عاملا بذلك فهذا يُبني له بأن أصله مأخوٌذ عنهم فإن انتهى فال شيء عليه وإن :الثانية

ىل وأقرب مثال على ذلك يف عصرنا احلاضر لبس البنطال والكرفته أصر فهو داخل يف احلالة األو 
  فإن أصلهما مأخوذ من الكفار مث صار عادة لكثري من املسلمني إال من رحم اهللا

  )222ص(قال شيخ اإلسالم 
  مشاتهم فيما ليس من شرعنا قسمان 

من خصائص  أحدمها مع العلم بأن هذا العمل هو من خصائص دينهم فهذا العمل الذي هو 
دينهم إما أن يفعل رد موافقتهم وهو قليل وإما لشهوة تتعلق بذلك العمل وإما لشبهة فيه ختيل 
أنه نافع يف الدنيا ويف اآلخرة وكل هذا ال شك يف حترميه لكن يبلغ التحرمي يف بعضه إىل أن يكون 

  من الكبائر وقد يصري كفرا حبسب األدلة الشرعية 
  لفاعل أنه من عملهم فهو نوعان وإما عمل مل يعلم ا 

  أحدمها ما كان يف األصل مأخوذا عنهم إما على الوجه الذي يفعلونه 
وإما مع نوع تغيري يف الزمان أو املكان أو الفعل وحنو ذلك فهو غالب ما يبتلى به العامة يف 

لك وتلقاه األبناء مثل ما يصنعونه يف اخلميس احلقري وامليالد وحنومها فإم قد نشئوا على اعتياد ذ



عن اآلباء وأكثرهم ال يعلمون مبدأ ذلك فهذا يعرف صاحبه حكمه فإن مل ينته وإال صار من 
  .القسم األول

  حكم التشبه بهم في  العمل الذي ليس أصله مأخوذًا عنهم لكنهم يفعلونه
  )223ص(قال شيخ اإلسالم  
ليس فيه حمذور املشاة ولكن قد ما ليس يف األصل مأخوذا عنهم لكنهم يفعلونه أيضا فهذا «

تفوت فيه منفعة املخالفة فيتوقف كراهة ذلك وحترميه على دليل شرعي وراء كونه من مشاتهم إذ 
ليس كوننا تشبهنا م بأوىل من كوم تشبهوا بنا فأما استحباب تركه ملصلحة املخالفة إذا مل يكن 

  يف تركه ضرر فظاهر ملا تقدم من املخالفة 
قد توجب الشريعة خمالفتهم فيه وقد توجب عليهم خمالفتنا كما يف الزي وحنوه وقد يقتصر  وهذا 

على االستحباب كما يف صبغ اللحية والصالة يف النعلني والسجود وقد تبلغ إىل الكراهة كما يف 
  تأخري املغرب والفطور 

  .»مناخبالف مشاتهم فيما كان مأخوذا عنهم فإن األصل فيه التحرمي ملا قد 
  

  ليس من التشبه المنهي عنه فعل الحق وإن كان يعمل به الكفار
قلت هلا إين ألظن رجال لومل يطف بني الصفا واملروة ما ضره  :عن عروة عن عائشة قال 

ما أمت  :قالت مل ؟ قلت ألن اهللا تعاىل يقول إن الصفا واملروة من شعائر اهللا إىل آخر اآلية فقالت
ته مل يطف بني الصفا واملروة ولو كان كما تقول لكان فال جناح عليه أن ال اهللا حج امرئ وال عمر 

يطوف ما وهل تدري فيما كان ذاك ؟ إمنا كان ذاك أن األنصار كانوا يهلون يف اجلاهلية 
لصنمني على شط البحر يقال هلما إساف ونائلة مث جييئون فيطوفون بني الصفا واملروة مث حيلقون 

كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون يف اجلاهلية قالت فأنزل اهللا عز و   فلما جاء اإلسالم
  )1(جل إن الصفا واملروة من شعائر اهللا إىل آخرها قالت فطافوا

                                      
  )1277(ومسلم) 1561(البخاريرواه ) 1(
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   -على سبيل الذم-إخبارا لنبي ق عن هذه األمة

  أنها ستتبع طرق اليهود والنصارى

لتتبعن «  -صلى اهللا عليه وسلم-  عن أىب سعيد اخلدرى رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا
قلنا . »سنن الذين من قبلكم شرباً بشرب وذراعا بذراع حىت لو دخلوا يف جحر ضب التبعتموهم 

  )1(.»فمن « يا رسول اهللا اليهود والنصارى قال 
وهذا كله خرج منه خمرج اخلرب عن وقوع ذلك والذم ملن «)44ص: (قال شيخ اإلسال م 

  عما يفعله الناس بني يدي الساعة من األشراط واألمور احملرماتيفعله كما كان خيرب 
  فُعِلم أن مشاة هذه األمة اليهود والنصارى وفارس والروم مما ذمه اهللا ورسوله وهو املطلوب  
فإذا كان الكتاب والسنة قد دال على وقوع ذلك فما فائدة النهي عنه ألن الكتاب : واليقال 

أنه ال يزال يف هذه األمة طائفة متمسكة باحلق الذي بعث اهللا به حممداً والسنة أيضا قد دال على 
صلى اهللا عليه و سلم إىل قيام الساعة وأا ال جتتمع على ضاللة ففي النهي عن ذلك تكثري هلذه 

  .»الطائفة املنصورة وتثبيتها وزيادة إمياا فنسأل اهللا ايب أن جيعلنا منها

  ن أعياد الجاهلية معصيةالذبح هللا في مكان عيد م

  عيادهمأفكيف بالتشبه بهم في  

نذر رجل على عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم : عن ثابت بن الضحاك رضي اهللا عنه قال 
فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال  إين نذرت أن أحنر إبًال ببوانة فقال )2(أن ينحر إبال ببوانة

$  قالوا ال قال " ؟ #  ل كان فيها وثن من أوثان اجلاهلية يعبد ه$ النيب صلى اهللا عليه و سلم  

                                      
  رضي اهللا عنه  عن أيب هريرة)7319(ورواه البخاري )2669(ومسلم)7320(رواه البخاري ) 1(

  بوانة هي هضبة من وراء ينبع قريبة من ساحل البحر) 2(



أوف بنذرك   $  قالوا ال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم #  هل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ 
  )1(# فإنه ال وفاء لنذر يف معصية اهللا وال فيما ال ميلك ابن آدم 

  لهامخالفة الكفار من أسباب علو الدين على األديان ك

ال يزال الدين ظاهراً ما « قال  - صلى اهللا عليه وسلم-عن أىب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب 
  )2(»عجل الناس الفطر ألن اليهود والنصارى يؤخرون 

وهذا نص يف أن ظهور الدين حاصل بتعجيل الفطر ألجل «)60ص: (قال شيخ اإلسالم 
  خمالفة اليهود والنصارى 

با لظهور الدين فإمنا املقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين اهللا على وإذا كانت خمالفتهم سب 
  .»الدين كله فتكون نفس خمالفتهم من أكرب مقاصد البعثة

  تحذير النبي ق  من مشابهة أهل الجاهلية في أمورهم

  )3(وبيان أن أمورهم كلها مذمومة

ليس منا  «و سلم قال  النيب صلى اهللا عليه قال: عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال
  )4(»وشق اجليوب ودعا بدعوى اجلاهلية من ضرب اخلدود

أربع يف أميت « قال  - صلى اهللا عليه وسلم- وعن أيب مالك األشعري رضي اهللا عنه أن النيب 
من أمر اجلاهلية ال يرتكون الفخر يف األحساب والطعن يف األنساب واالستسقاء بالنجوم 

  .»والنياحة 
                                      

 و العالمة)1/157"(الصحيح املسند"بإ سناد صحيح وصححه شيخنا الوادعي رمحه اهللا يف)3313(رواه أبوداود) 1(
  )2872"(الصحيحة"األلباين رمحه اهللا يف

  )1416"(الصحيح املسند"وحسنه شيخنا الو ادعي  رمحه اهللا يف )2355(رواه أبو داود:حسن) 2(

مسائل اجلاهلية اليت خالف رسول اهللا صلى اهللا "وقد ألف اإلمام حممد بن عبد الوهاب النجدي رمحه اهللا رسالة بعنوان) 3(
  مسألة128ذكر فيها " اهليةعليه وسلم فيها أهل اجل

  )103(ومسلم) 1297(رواه البخاري) 4(



                                                             

~ 94 ~ 

 

من قطران ودرع من  )1(نائحة إذا مل تتب قبل موا تقام يوم القيامة وعليها سربالال« وقال 
  )2(»جرب 

ذم يف هذا احلديث من دعا بدعوى اجلاهلية وأخرب أن «) 69ص: (قال شيخ اإلسالم 
  بعض أمر اجلاهلية ال يرتكه الناس كلهم ذما ملن مل يرتكه 

وفعلهم فهو مذموم يف دين اإلسالم وإال مل وهذا كله يقتضي أن ما كان من أمر اجلاهلية  
يكن يف إضافة هذه املنكرات إىل اجلاهلية ذم هلا ومعلوم أن إضافتها إىل اجلاهلية خرج خمرج الذم 
وهذا كقوله سبحانه وتعاىل ﴿وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل﴾ فإن ذلك ذم للتربج وذم حلال 

تهم يف اجلملةاجلاهلية األوىل وذلك يقتضي املنع من مشا«.  
معه  )3(غزونا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد ثاب: وعن جابر رضي اهللا عنه قال 

أنصاريا فغضب  )4(ناس من املهاجرين حىت كثرواوكان من املهاجرين رجل لعاب فكسع
ن األنصاري غضبًا شديدًا حىت تداعوا وقال األنصاري يا لألنصار وقال املهاجري يا للمهاجري

.  »أهل اجلاهلية ؟ مث قال ما شأم ما بال دعوى «لنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال فخرج ا
.  »دعوها فإا خبيثة «قال النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخرب بكسعة املهاجري األنصاري قال ف

نها األذل وقال عبد اهللا بن أيب بن سلول أقد تداعوا علينا لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز م
ال  «فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال عمر أال نقتل يا رسول اهللا هذا اخلبيث ؟ لعبد اهللا 

  )5(»تحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه ي
إن اهللا عز وجل «  -صلى اهللا عليه وسلم-وعن أىب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 

آلباء مؤمن تقي وفاجر شقي أنتم بنو آدم وآدم من تراب قد أذهب عنكم عبية اجلاهلية وفخرها با
                                      

  .املطلي به: عصارة األل واألرز وحنومهاواملقطور واملقطرن : القاموس"قميص والقطران قال يف:أي"سربال) "1(

  )943(رواه مسلم) 2(

  اجتمع:أي)ثاب) (3(
 و ضرب العجز بالقدممن الكسع وهو ضرب دبر غريه بيده أو رجله وقيل ه) فكسع ) ( 4(
  )2584(ومسلم)3518(رواه البخاري) 5(



ليدعن رجال فخرهم بأقوام إمنا هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على اهللا من اجلعالن 
  )1(»اليت تدفع بأنفها الننت 

فأضاف العبية والفخر إىل اجلاهلية يذمهما بذلك وذلك «) 74ص(قال شيخ اإلسالم
  .»افني إىل اجلاهلية وذلك يقتضي ذم كل األمور املضافة إىل اجلاهليةيقتضي ذمهما بكوما مض

وعن أيب بن كعب رضي اهللا عنه قال رأيت رجال تعزى عند أيب بعزاء اجلاهلية افتخر بأبيه 
فأعضه بأبيه ومل يكنه مث قال هلم أما إين قد أرى الذي يف أنفسكم إين ال أستطيع إال ذلك مسعت 

  )3(»وال تكنوا )2(من تعزى بعزاء اجلاهلية فأعضوه«ليه وسلم يقول رسول اهللا صلى اهللا ع
« وعن جابر رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خطب الناس يف حجة الوداع فقال 

إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا أال كل شيء 
ودماء اجلاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن  من أمر اجلاهلية حتت قدمي موضوع

ربيعة بن احلارث كان مسرتضعا يف بين سعد فقتلته هذيل وربا اجلاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا 
  )4(»ربا عباس بن عبد املطلب فإنه موضوع كله

خرج من  من« أنه قال  -صلى اهللا عليه وسلم-وعن أىب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب 
يغضب لعصبة أو  )5(الطاعة وفارق اجلماعة فمات مات ميتة جاهلية ومن قاتل حتت راية عمية

                                      
و األلباين رمحه اهللا )87ص"(االقتضاء"وصححه شيخ اإلسالم يف )3955(والرتمذي)5116(رواه أبوداود:صحيح ) 1(

  )2803" (الصحيحة"يف 
  مجع اجلعل وهو دويبة سوداء كاخلنفساء تدير اخلراء بأنفها: اجلعالن 

  .خرالكرب والف: العبية 
 .أعضض بأير أبيك وال تكنوا عن األير باهلن تنكيال له وتأديبا: أي  أي قولوا له "فأعضوه) "2(

وحسنه شيخناالوادعي رمحه اهللا يف ) 269"(الصحيحة"وصححه العالمة األلباين يف )5/136(رواه أمحد: صحيح) 3(
  )11"(الصحيح املسند"

  )1218(رواه مسلم) 4(

  .الضاللة كالقتال يف العصبية واألهواء : قيل هو فعيلة من العماء  :قال يف النهاية"عمية)"5(
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يدعو إىل عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية ومن خرج على أميت يضرب برها وفاجرها وال 
  )2(»من مؤمنها وال يفي لذي عهد عهده فليس مين ولست منه  )1(يتحاش

وعلى غالمه حله فسألته عن ذلك  )4(وعليه حلة )3(ت أبا ذر بالربذةوعن املعرور قال لقي
يا أبا ذر أعريته بأمه  «: يل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إين ساببت رجال فعريته بأمه فقال 
جعلهم اهللا حتت أيديكم فمن كان أخوه حتت يده  )5(إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم

  )6(»ا يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم سه مما يلبس وال تكلفوهم مفليطعمه مما يأكل وليلب
أبغض الناس إىل  «النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  أن: وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما 

ق دمه اهللا ثالثة ملحد يف احلرم ومبتغ يف اإلسالم سنة اجلاهلية ومطلب دم امرئ بغري حق ليهري
«)7(  

واملقصود أن من هؤالء الثالثة من ابتغى يف اإلسالم «) 77- 76ص: (قال شيخ اإلسالم 
سنة جاهلية فسواء قيل مبتغيا أو غري مبتغ فإن االبتغاء هو الطلب واإلرادة فكل من أراد يف 

  اإلسالم أن يعمل بشيء من سنن اجلاهلية دخل يف هذا احلديث 
ي الطريق اليت تتكرر لتتسع والسنة اجلاهلية كل عادة كانوا عليها فإن السنة هي العادة وه 

ألنواع الناس مما يعدونه عبادة أو ال يعدونه عبادة قال تعاىل ﴿قد خلت من قبلكم سنن فسريوا 
واإلتباع هو #  لتتبعن سنن من كان قبلكم $  يف األرض﴾ وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

                                      
  ال يفزع لذلك وال يكرتث له وال ينفر منه: أي) يتحاش) (1(
  )1848(رواه مسلم ) 2(
  .قرية معروفة قرب املدينة ا قرب أيب ذر الغفاري": النهاية"قال يف "الربذة) "3(

  ".النهاية"من وال تسمى حلة إال أن تكون ثوبني من جنس واحد كذا يف واحدة احللل وهي برود الي: احللة ) 4(

  .خدمكم:أي)خولكم) (5(
  )1661(ومسلم)30(رواه البخاري) 6(
  )6882(رواه البخاري) 7(



وهذا نص عام يوجب حترمي  االقتفاء واالستنان فمن عمل بشيء من سننهم فقد اتبع سنة جاهلية
   »متابعة كل شيء كان من سنن اجلاهلية يف أعيادهم وغري أعيادهم

قدورد النهي عن مشاركة الكفار في المكان الذي حل بهم فيه العذاب فكيف 
  بمشاركتهم في األعمال التي يعملونها

ال $  ال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ق: عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما 
تدخلوا على هؤالء املعذبني إال أن تكونوا باكني فإن مل تكونوا باكني فال تدخلوا عليهم ال 

  )1(#  يصيبكم ما أصام 
  .واحلمد هللا رب العاملني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الفهرس
  2  ......................................................  حفظه اهللامقدمة فضيلة الشيخ يحيى بن علي الحجوري 

  3  ..............................................................................................مقدمة المؤلف

                                      
  )2980(ومسلم)433(رواه البخاري) 1(
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