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  اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
ط احلمد هللا الذي أكمل لنا ديننا وأمت علينا نعمته ورضي لنا اإلسالم دينا وأمرنا أن نستهديه صراطه املستقيم صرا

  الذين أنعم عليهم غري املغضوب عليهم اليهود وال الضالني النصارى 
واشهد أال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أرسله بالدين القيم وامللة احلنيفية وجعله 

ا ومن اتبعين صلى اهللا على شريعة من األمر أمره باتباعها وأمره بأن يقول هذه سبيلي أدعو إىل اهللا على بصرية أن
  عليه وعلى آله وسلم تسليما 

وبعد فإين قد هنيت إما مبتدئا وإما جميبا عن التشبه بالكفار يف أعيادهم وأخربت ببعض ما يف ذلك من األثر القدمي 
 والداللة الشرعية وبينت بعض حكمة الشرع يف جمانبة هدي الكفار من الكتابيني واألميني وما جاءت به الشريعة

من خمالفة أهل الكتاب واألعاجم وإن كانت هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة كثرية الشعب وأصال جامعا من 
أصوهلا كثري الفروع لكين نبهت على ذلك مبا يسره اهللا تعاىل وكتبت جوابا يف ذلك مل حيضرين الساعة وحصل 

  بسبب ذلك من اخلري ما قدره اهللا سبحانه 
ن الناس من استغرب ذلك واستبعده ملخالفة عادة قد نشؤا عليها ومتسكوا يف ذلك بعمومات مث بلغين بأخرة أن م

وإطالقات اعتمدوا عليها فاقتضاين بعض األصحاب أن أعلق يف ذلك ما يكون فيه إشارة إىل أصل هذه املسألة 
صاروا يف نوع جاهلية فكتبت ما  لكثرة فائدهتا وعموم املنفعة هبا وملا قد عم كثريا من الناس من االبتالء بذلك حىت

حضرين الساعة مع أين لو استوفيت ما يف ذلك من الدالئل وكالم العلماء واستقريت اآلثار يف ذلك لوجدت فيه 
  أكثر مما كتبه 

ومل أكن أظن أن من خاض يف الفقه ورأى إمياآت الشرع ومقاصده وعلل الفقهاء ومسائلهم يشك يف ذلك بل مل 
ر اإلميان يف قلبه وخلص إليه حقيقة اإلسالم وأنه دين اهللا الذي ال يقبل من أحد سواه إذا نبه أكن أظن أن من وق

على هذه النكتة إال كانت حياة قلبه وصحة إميانه توجب استيقاظه بأسرع تنبيه ولكن نعوذ باهللا من رين القلوب 
  وهوى النفوس اللذين يصدان عن معرفة احلق واتباعه 

  فصل

  قبل البعثة احملمدية يف حال البشر 
اعلم أن اهللا سبحانه وتعاىل أرسل حممدا صلى اهللا عليه و سلم إىل اخللق وقد مقت أهل األرض عرهبم وعجمهم إال 

  بقايا من أهل الكتاب ماتوا أو أكثرهم قبل مبعثه 
هول وبعضه والناس إذ ذاك أحد رجلني إما كتايب معتصم بكتاب إما مبدل وإما منسوخ أو بدين دارس بعضه جم



متروك وإما أمي من عريب وعجمي مقبل على عبادة ما استحسنه وظن أنه ينفعه من جنم أو وثن أو قرب أو متثال أو 
  غري ذلك والناس يف جاهلية جهالء من مقاالت يظنوهنا علما وهي جهل وأعمال حيسبوهنا صالحا وهي فساد 

لم املوروث عن األنبياء املتقدمني مشوب بأهواء املبدلني وغاية البارع منهم علما وعمال أن حيصل قليال من الع
واملبتدعني قد اشتبه عليهم حقه بباطله أو يشتغل بعمل القليل منه مشروع وأكثره مبتدع ال يكاد يؤثر يف صالحه 

  إال قليال أو أن يكدح بنظره كدح املتفلسفة فتذوب مهجته يف األمور 

ىت يصل إن وصل بعد اجلهد الذي ال يوصف إىل نزر قليل مضطرب ال الطبيعية والرياضية وإصالح األخالق ح
يروي غليال وال يشفي عليال وال يغين من العلم اإلهلي شيئا باطله أضعاف حقه إن حصل وأىن له ذلك مع كثرة 

  االختالف بني أهله واالضطراب وتعذر األدلة عليه واألسباب 
ليه و سلم ومبا جاء به من البينات واهلدى هداية جلت عن وصف فهدى اهللا الناس بربكة نبوة حممد صلى اهللا ع

الواصفني وفاقت معرفة العارفني حىت حصل ألمته املؤمنني به عموما وألويل العلم منهم خصوصا من العلم النافع 
كل والعمل الصاحل واألخالق العظيمة والسنن املستقيمة ما لو مجعت حكمة سائر األمم علما وعمال اخلالصة من 
  شوب إىل احلكمة اليت بعث هبا لتفاوتتا تفاوتا مينع معرفة قدر النسبة بينهما فلله احلمد كما حيب ربنا ويرضى 

  ودالئل هذا وشواهده ليس هذا موضعها 
مث إنه سبحانه بعثه بدين اإلسالم الذي هو الصراط املستقيم وفرض على اخللق أن يسألوه هدايته كل يوم مرارا يف 

فه بأنه صراط الذين أنعم عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني غري املغضوب عليهم وال صالهتم ووص
  الضالني 

قال عدي بن حامت رضي اهللا عنه أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو جالس يف املسجد فقال القوم هذا 
دي وقد قال قبل ذلك إين ألرجو أن جيعل اهللا يده عدي بن حامت وجئت بغري أمان وال كتاب فلما دفعت إليه أخذ بي

يف يدي قال فقام يب فلقيته امرأة وصيب معها فقاال إن لنا إليك حاجة فقام معهما حىت قضى حاجتهما مث أخذ بيدي 
  حىت أتى يب داره فألقت له الوليدة وسادة فجلس عليها وجلست بني يديه فحمد اهللا 

ك أن تقول ال إله إال اهللا فهل تعلم من إله سوى اهللا قال قلت ال مث تكلم ساعة مث وأثىن عليه مث قال ما يفرك أيفر
قال إمنا يفرك أن تقول اهللا أكرب أو تعلم شيئا أكرب من اهللا قال قلت ال قال فإن اليهود مغضوب عليه والنصارى 

  ضالل قال فقلت فإين حنيف مسلم قال فرأيت وجهه ينبسط فرحا 
واه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب وقد دل كتاب اهللا على معىن هذا احلديث قال وذكر حديثا طويال ر

اهللا سبحانه قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند اهللا من لعنه اهللا وغضب عليه وجعل منهم القردة واخلنازير 
  وعبد الطاغوت والضمري عائد إىل اليهود واخلطاب معهم كما دل عليه سياق الكالم 

تعاىل أمل تر إىل الذين تولوا قوما غضب اهللا عليهم ما هم منكم وال منهم وهم املنافقون الذين تولوا اليهود  وقال
  باتفاق أهل التفسري وسياق اآلية يدل عليه 

وقال تعاىل ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إال حببل من اهللا وحبل من الناس وباءوا بغضب من اهللا وذكر يف البقرة 
  عاىل وباءوا بغضب من اهللا وفيها أيضا فباءوا بغضب على غضب وهذا بيان أن اليهود مغضوب عليهم قوله ت

وقال يف النصارى لقد كفر الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة إىل قوله قل يا أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم غري احلق 
  وال تتبعوا 



سواء السبيل وهذا خطاب للنصارى كما دل عليه السياق أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثريا وضلوا عن 
وهلذا هناهم عن الغلو وهو جماوزة احلد كما هناهم عنه يف قوله يا أهل الكتب ال تغلوا يف دينكم وال تقولوا على اهللا 

  إال احلق إمنا املسيح عيسى بن مرمي رسول اهللا وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه 
  ق والنصارى غالون فيه واليهود مقصرون عن احل

  فأما وسم اليهود بالغضب والنصارى بالضالل فله أسباب ظاهرة وباطنة ليس هذا موضعها 
ومجاع ذلك أن كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم فهم يعلمون احلق وال يتبعونه قوال أو عمال أوال قوال 

هدون يف أصناف العبادات بال شريعة من اهللا ويقولون وال عمال وكفر النصارى من جهة عملهم بال علم فهم جيت
على اهللا ماال يعلمون وهلذا كان السلف كسفيان بن عيينة وغريه يقولون من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود 

  ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى وليس هذا أيضا موضع شرح ذلك 
ذ مبا أخرب به رسوله مما سبق يف علمه حيث قال فيما أخرجاه يف ومع أن اهللا قد حذرنا سبيلهم فقضاؤه ناف

الصحيحني عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لتتبعن سنن من كان 
  قبلكم حذو القذة بالقذة حىت لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول اهللا اليهود والنصارى قال فمن 

البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ال تقوم الساعة حىت تأخذ  وروى
  أميت مأخذ القرون شربا بشرب وذراعا بذراع فقيل يا رسول اهللا كفارس والروم قال ومن الناس إال أولئك 

  مضاهاة لفارس والروم وهم األعاجم فأخرب أنه سيكون يف أمته مضاهاة لليهود والنصارى وهم أهل الكتاب و
وقد كان صلى اهللا عليه و سلم ينهى عن التشبه هبؤالء وهؤالء وليس هذا إخبارا عن مجيع األمة بل قد تواتر عنه 

أنه قال ال تزال طائفة من أميت ظاهرة على احلق حىت تقوم الساعة وأخرب صلى اهللا عليه و سلم ان اهللا ال جيمع هذه 
  لة و أن اهللا ال يزال يغرس يف هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته األمة على ضال

فعلم خبربه الصدق أن ال بد أن يكون يف أمته قوم متمسكني هبديه الذي هو دين اإلسالم حمضا وقوم منحرفني إىل 
بل وقد ال  شعبة من شعب دين اليهود أو إىل شعبة من شعب دين النصارى وإن كان الرجل ال يكفر هبذا االحنراف

  يفسق أيضا بل قد يكون اإلحنراف كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون سيئة وقد يكون خطأ 
وهذا االحنراف أمر تتقاضاه الطباع ويزينه الشيطان فلذلك أمر العبد بدوام دعاء اهللا سبحانه باهلداية إىل االستقامة 

  اليت ال يهودية فيها وال نصرانية أصال 
ور أهل الكتاب واألعاجم اليت ابتليت هبا هذه األمة ليجتنب املسلم احلنيف االحنراف عن وأنا أشري إىل بعض أم

  الصراط املستقيم إىل صراط املغضوب عليهم أو الضالني 
قال اهللا سبحانه ود كثري من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إميانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبني 

  على ما حسدوا املؤمنني على اهلدى والعلم  هلم احلق فذم اليهود
وقد يبتلى بعض املنتسبني إىل العلم وغريهم بنوع من احلسد ملن هداه اهللا لعلم نافع أو عمل صاحل وهو خلق مذموم 

  مطلقا وهو يف هذا املوضع من أخالق املغضوب عليهم 

ون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم اهللا من وقال اهللا سبحانه واهللا ال حيب كل خمتال فخور الذين يبخلون ويأمر
  فضله 

فوصفهم بالبخل الذي هو البخل بالعلم والبخل باملال وإن كان السياق يدل على أن البخل بالعلم هو املقصود 



األكرب فلذلك وصفهم بكتمان العلم يف غري آية مثل قوله تعاىل وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس 
وال تكتمونه اآلية وقوله تعاىل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واهلدى من بعد ما بيناه للناس يف الكتاب 

أولئك يلعنهم اهللا ويلعنهم الالعنون إال الذين تابوا اآلية وقوله إن الذين يكتمون ما أنزل اهللا من الكتاب ويشترون 
إال النار اآلية وقوله تعاىل وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إىل به مثنا قليال أولئك ما يأكلون يف بطوهنم 

  شياطينهم قالوا إنا معكم إمنا حنن مستهزؤن 
فوصف املغضوب عليهم بأهنم يكتمون العلم تارة خبال به وتارة اعتياضا عن إظهاره بالدنيا وتارة خوفا أن حيتج 

  عليهم مبا أظهروه منه 
ه طوائف من املنتسبني إىل العلم فإهنم تارة يكتمون العلم خبال به وكراهة أن ينال غريهم من الفضل وهذا قد ابتلى ب

ما نالوه وتارة اعتياضا عنه برياسة أو مال وخياف من إظهاره انتقاص رياسته أو نقص ماله وتارة يكون قد خالف 
لعلم ما فيه حجة ملخالفه وإن مل يتيقن أن خمالفه غريه يف مسألة أو اعتزى إىل طائفة قد خولفت يف مسألة فيكتم من ا

  مبطل 
  وهلذا قال عبد الرمحن بن مهدي وغريه أهل العلم يكتبون ما هلم وما عليهم وأهل األهواء ال يكتبون إال ما هلم 

  وليس الغرض تفصيل ما حيب وما حيتسب بل الغرض التنبيه على جمامع يتفطن اللبيب هبا ملا ينفعه اهللا به 
  ال تعاىل وإذا قيل هلم آمنوا مبا أنزل اهللا قالوا نؤمن مبا أنزل وق

علينا ويكفرون مبا وراءه وهو احلق اآلية بعد أن قال وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما 
  عرفوا كفروا به فلعنة اهللا على الكافرين 

الناطق به والداعي إليه فلما جاءهم النيب الناطق به من غري  فوصف اليهود بأهنم كانوا يعرفون احلق قبل ظهور النيب
طائفة يهووهنا مل ينقادوا له فإهنم ال يقبلون احلق إال من الطائفة اليت هم منتسبون إليها مع أهنم ال يتبعون ما لزمهم يف 

  اعتقادهم 
تفقهة أو املتصوفة أو غريهم أو إىل رئيس وهذا يبتلى به كثري من املنتسبني إىل طائفة معينة يف العلم أو الدين من امل

معظم عندهم يف الدين غري النيب صلى اهللا عليه و سلم فإهنم ال يقبلون من الدين ال فقها وال رواية إالما جاءت به 
طائفتهم مث إهنم ال يعلمون ما توجبه طائفتهم مع أن دين اإلسالم يوجب اتباع احلق مطلقا رواية وفقها من غري تعيني 

  ص أو طائفة غري الرسول صلى اهللا عليه و سلم شخ
وقال تعاىل يف صفة املغضوب عليهم من الذين هادوا حيرفون الكلم عن مواضعه ووصفهم بأهنم يلوون ألسنتهم 

  بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب والتحريف قد فسر بتحريف التنزيل وبتحريف التأويل 
  جدا وقد ابتليت به طوائف من هذه األمة فأما حتريف التأويل فكثري 

وأما حتريف التنزيل فقد وقع فيه كثري من الناس حيرفون ألفاظ الرسول ويروون أحاديث بروايات منكرة وإن كان 
اجلهابذة يدفعون ذلك ورمبا تطاول بعضهم إىل حتريف التنزيل وإن مل ميكنه ذلك كما قرأ بعضهم وكلم اهللا موسى 

  تكليما 

اول بعضهم إىل السنة مبا يظن أنه من عند اهللا فكوضع الوضاعني األحاديث على رسول اهللا صلى اهللا عليه و وأما تط
  سلم أو إقامة ما يظن أنه حجة يف الدين وليس حبجة 

وهذا الضرب من نوع أخالق اليهود وذمها يف النصوص كثري ملن تدبر يف كتاب اهللا وسنة رسوله مث نظر بنور 



  ا وقع يف األمة من األحداث اإلميان إىل م
وقال سبحانه عن النصارى يا أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم وال تقولوا على اهللا إال احلق إمنا املسيح عيسى بن مرمي 

  رسول اهللا وكلمته 
  وقال لقد كفر الذين قالوا إن اهللا هو املسيح ابن مرمي إىل غري ذلك من املواضع 

لصاحلني قد وقع يف طوائف من ضالل املتعبدة واملتصوفة حىت خالط كثريا منهم من مذاهب مث إن الغلو يف األنبياء وا
  احللول واالحتاد ما هو أقبح من قول النصارى أو مثله أو دونه 

وقال تعاىل اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهللا واملسيح ابن مرمي اآلية وفسره النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  حامت رضي اهللا عنه بأهنم أحلوا احلرام فأطاعوهم وحرموا عليهم احلالل فاتبعوهم لعدي بن 

  وكثري من أتباع املتعبدة يطيع بعض املعظمني عنده يف كل ما يأمره به وإن تضمن حتليل حرام أو حترمي حالل 
وقد ابتلى طوائف من املسلمني وقال سبحانه عن الضالني ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إال ابتغاء رضوان اهللا 

  من الرهبانية املبتدعة مبا اهللا به عليم 

وقال اهللا سبحانه قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا فكان الضالون بل واملغضوب عليهم يبنون 
موضع حىت يف املساجد على قبور األنبياء والصاحلني وقد هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم أمته عن ذلك يف غري 

  وقت مفارقته الدنيا بأيب هو وأمي مث إن هذا قد ابتلي به كثري من هذه األمة 
مث إن الضالني جتد عامة دينهم إمنا يقوم باألصوات املطربة والصور اجلميلة فال يهتمون يف أمر دينهم بأكثر من 

  تلحني األصوات 
طرب بسماع القصائد بالصور واألصوات اجلميلة إلصالح مث إنك جتد أن هذه األمة قد ابتليت من اختاذ السماع امل

  القلوب واألحوال ما فيه مضاهاة لبعض حال الضالني 
  وقال سبحانه وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء 

ة إذا رأى املتصوفة واملتعبدة فأخرب أن كل واحدة من األمتني جتحد كل ما عليه األخرى وأنت جتد كثريا من املتفقه
ال يراهم شيئا وال يعدهم إال جهاال ضالال وال يعتقد يف طريقهم من العلم واهلدى شيئا وترى كثريا من املتصوفة 
واملتفقرة ال يرى الشريعة والعلم شيئا بل يرى أن التمسك هبما منقطع عن اهللا وأنه ليس عند أهلها شيء مما ينفع 

  عند اهللا 
  أن ما جاء به الكتاب والسنة من هذا وهذا حق وما خالف الكتاب والسنة من هذا وهذا باطل والصواب 

وأما مشاهبة فارس والروم فقد دخل منه يف هذه األمة من اآلثار الرومية قوال وعمال واآلثار الفارسية قوال وعمال 
  ماال خفاء فيه على مؤمن عليم بدين اإلسالم ومبا حدث فيه 

نا تفصيل األمور اليت وقعت يف األمة مما تضارع طريق املغضوب عليهم أو الضالني وإن كان بعض وليس الغرض ه
  ذلك قد يقع مغفورا لصاحبه إما الجتهاد أخطأ فيه وإما حلسنات حمت السيئات أو غري ذلك 

معرفة االحنراف وإمنا الغرض أن تتبني ضرورة العبد وفاقته إىل هداية الصراط املستقيم وأن ينفتح لك باب إىل 
  لتحذره 

مث إن الصراط املستقيم هو أمور باطنة يف القلب من اعتقادات وإرادات وغري ذلك وأمور ظاهرة من أقوال وأفعال 
قد تكون عبادات وقد تكون أيضا عادات يف الطعام واللباس والنكاح واملسكن واالجتماع واالفتراق والسفر 



  واإلقامة والركوب وغري ذلك 
مور الباطنة والظاهرة بينهما وال بد ارتباط ومناسبة فإن ما يقوم بالقلب من الشعور واحلال يوجب أمورا وهذه األ

  ظاهرة وما يقوم بالظاهر من سائر األعمال يوجب للقلب شعورا وأحواال 
ذي شرعه وقد بعث اهللا عبده ورسوله حممدا صلى اهللا عليه و سلم باحلكمة اليت هي سنته وهي الشرعة واملنهاج ال

  له 
فكان من هذه احلكمة أن شرع له من األعمال واألقوال ما يباين سبيل املغضوب عليهم والضالني وأمر مبخالفتهم 

  يف اهلدى الظاهر وإن مل يظهر لكثري من اخللق يف ذلك مفسدة ألمور 
وافقة يف األخالق واألعمال وهذا منها أن املشاركة يف اهلدى الظاهر تورث تناسبا وتشاكال بني املتشاهبني يقود إىل امل

أمر حمسوس فإن الالبس لثياب أهل العلم مثال جيد من نفسه نوع انضمام إليهم والالبس لثياب اجلند املقاتلة مثال 
  جيد يف نفسه نوع ختلق بأخالقهم ويصري طبعه مقتضيا لذلك إال أن مينعه من ذلك مانع 

  اينة ومفارقة توجب االنقطاع ومنها أن املخالفة يف اهلدى الظاهر توجب مب

عن موجبات الغضب وأسباب الضالل واالنعطاف إىل أهل اهلدى والرضوان وحتقق ما قطع اهللا من املواالة بني 
جنده املفلحني وأعدائه اخلاسرين وكلما كان القلب أمت حياة وأعرف باإلسالم الذي هو اإلسالم لست أعين جمرد 

االعتقادات التقليدية من حيث اجلملة كان إحساسه مبفارقة اليهود والنصارى باطنا  التوسم به ظاهرا أو باطنا مبجرد
  أو ظاهرا أمت وبعده عن أخالقهم املوجودة يف بعض املسلمني أشد 

ومنها أن مشاركتهم يف اهلدى الظاهر توجب االختالط الظاهر حىت يرتفع التمييز ظاهرا بني املهديني املرضيني وبني 
  والضالني إىل غري ذلك من األسباب احلكمية  املغضوب عليهم

هذا إذا مل يكن ذلك اهلدى الظاهر إال مباحا حمضا لو جترد عن مشاهبتهم فأما إن كان من موجبات كفرهم فإنه 
  يكون شعبة من شعب الكفر فموافقتهم فيه موافقة يف نوع من أنواع ضالهلم ومعاصيهم 

   فهذا أصل ينبغي أن يتفطن له واهللا أعلم
  فصل 

  يف ذكر األدلة من الكتاب والسنة واإلمجاع على األمر مبخالفة الكفار والنهي عن التشبه هبم 
ملا كان الكالم يف املسألة اخلاصة قد يكون مندرجا يف قاعدة عامة بدأنا بذكر بعض ما دل من الكتاب والسنة 

سواء كان ذلك عاما يف مجيع األنواع املخالفة أو  واإلمجاع على األمر مبخالفة الكفار والنهي عن مشاهبتهم يف اجلملة
  خاصا ببعضها وسواء كان أمر إجياب أو أمر استحباب 

  مث أتبعنا ذلك مبا يدل على النهي عن مشاهبتهم يف أعيادهم خصوصا 
وهنا نكتة قد نبهت عليها يف هذا الكتاب وهي أن األمر مبوافقة قوم أو مبخالفتهم قد يكون ألن نفس قصد 

  فقتهم أو نفس موافقتهم مصلحة موا

وكذلك نفس قصد خمالفتهم أو نفس خمالفتهم مصلحة مبعىن أن ذلك الفعل يتضمن مصلحة للعبد أو مفسدة وإن 
كان ذلك الفعل الذي حصلت به املوافقة أو املخالفة لو جترد عن املوافقة واملخالفة مل يكن فيه تلك املصلحة أو 

متابعتنا لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والسابقني من املهاجرين واألنصار يف  املفسدة وهلذا حنن ننتفع بنفس
أعمال لوال أهنم فعلوها لرمبا قد كان ال يكون لنا فيها مصلحة ملا يورث ذلك من حمبتهم وائتالف قلوبنا بقلوهبم 



نتضرر مبوافقتنا الكافرين يف  وإن كان ذلك يدعونا إىل موافقتهم يف أمور أخرى إىل غري ذلك من الفوائد كذلك قد
  أعمال لوال أهنم يفعلوهنا مل نتضرر بفعلها 

وقد يكون األمر باملوافقة واملخالفة ألن ذلك الفعل الذي يوافق العبد فيه أو خيالف متضمن للمصلحة واملفسدة ولو 
تهم دليال على املفسدة مل يفعلوه لكن عرب عنه باملوافقة واملخالفة على سبيل الداللة والتعريف فتكون موافق

  وخمالفتهم دليال على املصلحة 
واعتبار املوافقة واملخالفة على هذا التقدير من باب قياس الداللة وعلى األول من باب قياس العلة وقد جيتمع 

األمران أعين احلكمة الناشئة من نفس الفعل الذي وافقناهم أو خالفناهم فيه ومن نفس مشاركتهم فيه وهذا هو 
الب على املوافقة واملخالفة املأمور هبما واملنهي عنهما فال بد من التفطن هلذا املعىن فان به يعرف معىن هني اهللا لنا الغ

  عن اتباعهم وموافقتهم مطلقا ومقيدا 
واعلم أن داللة الكتاب على خصوص األعمال وتفاصيلها إمنا يقع بطريق اإلمجال والعموم أو االستلزام وإمنا السنة 

  اليت تفسر الكتاب وتبينه وتدل عليه وتعرب عنه هي 
فنحن نذكر من آيات الكتاب ما يدل على أصل هذه القاعدة يف اجلملة مث نتبع ذلك األحاديث املفسرة ملعاين 

  ومقاصد اآليات بعدها 
  قال اهللا سبحانه ولقد آتينا بين إسرائيل الكتاب واحلكم 

لى العاملني وآتيناهم بينات من األمر فما اختلفوا إال من بعد ما جاءهم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم ع
العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه خيتلفون مث جعلناك على شريعة من األمر فاتبعها وال 

  أولياء بعض واهللا ويل املتقني تتبع أهواء الذين ال يعلمون إهنم لن يغنوا عنك من اهللا شيئا وإن الظاملني بعضهم 
أخرب سبحانه أنه أنعم على بين إسرائيل بنعم الدين والدنيا وأهنم اختلفوا بعد جميء العلم بغيا من بعضهم على بعض 
مث جعل حممدا صلى اهللا عليه و سلم على شريعة من األمر شرعها له وأمره باتباعها وهناه عن اتباع أهواء الذين ال 

ل يف الذين ال يعلمون كل من خالف شريعته وأهواءهم هي ما يهوونه وما عليه املشركون من يعلمون وقد دخ
هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك فهم يهوونه وموافقتهم فيه اتباع ملا يهوونه وهلذا 

وا ماال عظيما ليحصل ذلك ولو يفرح الكافرون مبوافقة املسلمني يف بعض أمورهم ويسرون به ويودون أن لو بذل
فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم فال ريب أن خمالفتهم يف ذلك أحسم ملادة متابعتهم يف أهوائهم وأعون على 
حصول مرضاة اهللا يف تركها وأن موافقتهم يف ذلك قد تكون ذريعة إىل موافقتهم يف غريه فإن من حام حول احلمى 

  أوشك أن يواقعه 
  ين كان حصل املقصود يف اجلملة وإن كان األول أظهر وأي األمر

ومن هذا الباب قوله سبحانه والذين آتيناهم الكتاب يفرحون مبا أنزل إليك ومن األحزاب من ينكر بعضه قل إمنا 
أمرت أن أعبد اهللا وال أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما 

  من العلم مالك من اهللا من ويل وال واق  جاءك
فالضمري يف أهوائهم يعود واهللا أعلم إىل ما تقدم ذكره وهم األحزاب الذين ينكرون بعض ما أنزل إليه فدخل يف 

  ذلك كل من أنكر شيئا 



بعتهم من القرآن من يهودي أو نصراين أو غريمها وقد قال ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ومتا
  فيما خيتصون به من دينهم وتوابع دينهم اتباع ألهوائهم بل حيصل اتباع أهوائهم مبا هو دون ذلك 

ومن هذا أيضا قوله تعاىل ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حىت تتبع ملتهم قل إن هدى اهللا هو اهلدى ولئن 
  نصري  اتبعت أهوائهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من اهللا من ويل وال

فانظر كيف قال يف اخلرب ملتهم ويف النهي أهواءهم ألن القوم ال يرضون إال باتباع امللة مطلقا والزجر وقع عن 
اتباع أهوائهم يف قليل أو كثري ومن املعلوم أن متابعتهم يف بعض ما هم عليه من الدين نوع متابعة هلم يف بعض ما 

  تقدم  يهوونه أو مظنة ملتابعتهم فيما يهوونه كما
ومن هذا الباب قوله سبحانه ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما 

بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا ملن الظاملني الذين آتيناهم الكتاب 
م ليكتمون احلق وهم يعلمون احلق من ربك فال تكونن من املمترين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وأن فريقا منه

ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا اخلريات أينما تكونوا يأت بكم اهللا مجيعا إن اهللا على كل شيء قدير ومن حيث 
خرجت فول وجهك شطر املسجد احلرام وإنه للحق من ربك وما اهللا بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول 

ك شطر املسجد احلرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئال يكون للناس عليكم حجة إال الذين ظلموا وجه
  منهم 

قال غري واحد من السلف معناه لئال حيتج اليهود عليكم باملوافقة يف القبلة فيقولوا قد وافقونا يف قبلتنا فيوشك أن 
  ذه احلجة إذ احلجة اسم لكل ما حيتج به من حق يوافقونا يف ديننا فقطع اهللا مبخالفتهم يف القبلة ه

  وباطل إال الذين ظلموا منهم وهم قريش فإهنم يقولون عادوا إىل قبلتنا فيوشك أن يعودوا إىل ديننا 
فبني سبحانه أن من حكمة نسخ القبلة وتغيريها خمالفة الكافرين يف قبلتهم ليكون ذلك أقطع ملا يطمعون فيه من 

هذا املعىن ثابت يف كل خمالفة وموافقة فإن الكافر إذا اتبع يف شيء من أمره كان له من احلجة الباطل ومعلوم أن 
  مثل ما كان أو قريب مما كان لليهود من احلجة يف القبلة 

وقال سبحانه وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات البينات وهم اليهود والنصارى الذين 
ى أكثر من سبعني فرقة وهلذا هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم عن متابعتهم يف نفس التفرق واالختالف مع افترقوا عل

أنه صلى اهللا عليه و سلم قد أخرب أن أمته ستفترق على ثالث وسبعني فرقة مع أن قوله ال تكن مثل فالن قد يعم 
لفتهم وترك مشاهبتهم أمر مشروع ودل على أنه كلما مماثلته بطريق اللفظ أو املعىن وإن مل يعم دل على أن جنس خما

  بعد الرجل عن مشاهبتهم فيما مل يشرع لنا كان أبعد عن الوقوع يف نفس املشاهبة املنهي عنها وهذه مصلحة جليلة 
وقال سبحانه ملوسى وهرون فاستقيما وال تتبعان سبيل الذين ال يعلمون وقال سبحانه وقال موسى ألخيه هرون 

يف قومي وأصلح وال تتبع سبيل املفسدين وقال تعاىل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع اخلفين 
  غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل ونصله جهنم إىل غري ذلك من اآليات 

ر عدم وما هم عليه من اهلدى والعمل هو من سبيل غري املؤمنني بل من سبيل املفسدين والذين ال يعلمون وما يقد
اندراجه يف العموم فالنهي ثابت عن جنسه فيكون مفارقة اجلنس بالكلية أقرب إىل ترك املنهي عنه ومقاربته يف مظنة 

  وقوع املنهي عنه 



قال سبحانه وأنزلنا إليك الكتاب باحلق مصدقا ملا بني يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم مبا أنزل اهللا وال 
اءك من احلق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء اهللا جلعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم تتبع أهواءهم عما ج

فيما آتاكم فاستبقوا اخلريات إىل اهللا مرجعكم مجيعا فينبئكم مبا كنتم فيه ختتلفون وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا وال 
عتهم يف هديهم هي من اتباع ما يهوونه أو مظنة تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل اهللا إليك ومتاب

  ال تباع ما يهوونه وتركها معونة على ترك ذلك وحسم ملادة متابعتهم فيما يهوونه 
واعلم أن يف كتاب اهللا من النهي عن مشاهبة األمم الكافرة وقصصهم اليت فيها عربة لنا بترك ما فعلوه كثري مثل 

من املثالت فاعتربوا يا أويل األبصار وقوله لقد كان يف قصصهم عربة ألويل  قوله ملا ذكر ما فعله بأهل الكتاب
  األلباب وأمثال ذلك 

  ومنه ما يدل على مقصودنا ومنه ما فيه إشارة وتتميم للمقصود 
مث مىت كان املقصود بيان أن خمالفتهم يف عامة أمورهم أصلح لنا فجميع اآليات دالة على ذلك وإن كان املقصود أن 

  الفتهم واجبة علينا فهذا إمنا يدل عليه بعض اإليات دون بعض خم
  وحنن ذكرنا ما يدل على أن خمالفتهم مشروعة يف اجلملة إذا كان هذا هو املقصود هنا 

  وأما متييز داللة الوجوب أو الواجب عن غريها ومتييز الواجب عن غريه فليس هو الغرض هنا 
عيادهم من األمور احملرمة فإنه هو املسألة املقصودة هنا بعينها وسائر املسائل وسنذكر إن شاء اهللا أن مشاهبتهم يف أ

  سواها إمنا جلبها إىل هنا تقرير القاعدة الكلية العظيمة املنفعة 

قال اهللا عز و جل املنافقون واملنافقات بعضهم من بعض يأمرون باملنكر وينهون عن املعروف ويقبضون أيديهم نسوا 
املنافقني هم الفاسقون وعد اهللا املنافقني واملنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم  اهللا فنسيهم إن

ولعنهم اهللا وهلم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أمواال وأوالدا فاستمتعوا خبالقهم 
خاضوا أولئك حبطت أعماهلم يف الدنيا فاستمتعتم خبالقكم كما استمتع الذين من قبلكم خبالقهم وخضتم كالذي 

واآلخرة وأولئك هم اخلاسرون أمل يأهتم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد ومثود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين 
واملؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان اهللا ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون واملؤمنون واملؤمنات بعضهم 

باملعروف وينهون عن املنكر ويقيمون الصالة ويؤتون الزكاة ويطيعون اهللا ورسوله أولئك  أولياء بعض يأمرون
سريمحهم اهللا إن اهللا عزيز حكيم وعد اهللا املؤمنني واملؤمنات جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها ومساكن 

 جاهد الكفار واملنافقني وأغلظ عليهم طيبة يف جنات عدن ورضوان من اهللا أكرب ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النيب
  ومأواهم جهنم وبئس املصري 

بني اهللا سبحانه وتعاىل يف هذه اآليات أخالق املنافقني وصفاهتم وأخالق املؤمنني وصفاهتم وكال الفريقني مظهر 
وأمر نبيه جبهاد لإلسالم ووعد املنافقني املظهرين لإلسالم مع هذه اإلخالق والكافرين املظهرين للكفر نار جهنم 

  الطائفتني 
ومنذ بعث اهللا عبده ورسوله حممدا صلى اهللا عليه و سلم وهاجر إىل املدينة صار الناس ثالثة أصناف مؤمن ومنافق 

  وكافر فأما الكافر وهو املظهر للكفر فأمره بني وإمنا الغرض هنا متعلق بصفات املنافقني املذكورة يف الكتاب والسنة 

اف على أهل القبلة فوصف اهللا سبحانه املنافقني بأن بعضهم من بعض وقال يف املؤمنني بعضهم فإهنا هي اليت خت
  أولياء بعض 



وذلك ألن املنافقني تشاهبت قلوهبم وأعماهلم وهم مع ذلك حتسبهم مجيعا وقلوهبم شىت فليست قلوهبم متوادة متوالية 
عضهم عن بعض خبالف املؤمن فإنه حيب املؤمن وينصره إال ما دام الغرض الذي يؤمونه مشتركا بينهم مث يتخلى ب

  بظهر الغيب وإن تناءت هبم الديار وتباعد الزمان 
  مث وصف اهللا سبحانه كل واحدة من الطائفتني بأعماهلم يف أنفسهم ويف غريهم وكلمات اهللا جوامع 

والثاين أن يأمر غريه بالفعل والترك مث وذلك أنه ملا كانت أعمال املرء املتعلقة بدينه قسمني أحدمها أن يعمل ويترك 
  فعله إما أن خيتص هو بنفعه أو ينفع به غريه فصارت األقسام ثالثة ليس هلا رابع 

  أحدها ما يقوم بالعامل وال يتعلق بغريه كالصالة مثال 
  والثاين ما يعمله لنفع غريه كالزكاة 

  ظه هو األمر به والثالث ما يأمر غريه أن يفعله فيكون الغري هو العامل وح
فقال سبحانه يف وصف املنافقني يأمرون باملنكر وينهون عن املعروف وبإزائه يف وصف املؤمنني يأمرون باملعروف 

  وينهون عن املنكر 
  واملعروف اسم جامع لكل ما حيبه اهللا من اإلميان والعمل الصاحل 

  واملنكر اسم جامع لكل ما كرهه اهللا وهنى عنه 
أيديهم قال جماهد يقبضوهنا عن اإلنفاق يف سبيل اهللا وقال قتادة يقبضون أيديهم عن كل خري مث قال ويقبضون 

فمجاهد أشار إىل النفع باملال وقتادة أشار إىل النفع باملال والبدن وقبض اليد عبارة عن اإلمساك كما يف قوله تعاىل 
  وال جتعل يدك مغلولة إىل عنقك وال تبسطها كل البسط 

الت اليهود يد اهللا مغلولة غلت أيديهم ولعنوا مبا قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وهي حقيقة ويف قوله وق
  عرفية ظاهرة من اللفظ أو هي جماز مشهور 

وبإزاء قبض أيديهم قوله يف املؤمنني يؤتون الزكاة فإن الزكاة وإن كانت قد صارت حقيقة شرعية يف الزكاة 
  فع للخلق من نفع بدين أو مايل فالوجهان هنا كالوجهني يف قبض اليد املفروضة فإهنا اسم لكل ن

  مث قال نسوا اهللا فنسيهم ونسيان اهللا ترك ذكره 
وبإزاء ذلك قال يف صفة املؤمنني يقيمون الصالة فإن الصالة أيضا تعم الصالة املفروضة والتطوع وقد يدخل فيها 

د رضي اهللا عنه ما دمت تذكر اهللا فأنت يف صالة وإن كنت يف كل ذكر اهللا إما لفظا وإما معىن قال ابن مسعو
  السوق وقال معاذ بن جبل مدارسة العلم التسبيح 

  مث ذكر ما وعد اهللا به املنافقني والكفار من اللعنة ومن النار والعذاب املقيم يف اآلخرة 

  وبإزائه ما وعد اهللا املؤمنني من اجلنة والرضوان ومن الرمحة 
  ب الكلمات وألفاظها أسرار كثرية ليس هذا موضعها وإمنا الغرض متهيد قاعدة ملا سنذكره إن شاء اهللا مث يف ترتي

وقد قيل إن قوله وهلم عذاب مقيم إشارة إىل ما هو الزم هلم يف الدنيا واآلخرة من اآلالم النفسية غما وحزنا وقسوة 
دائمة ما اهللا به عليم وهلذا جتد غالب هؤالء ال يطيبون ظلمة قلب وجهال فإن للكفر واملعاصي من اآلالم العاجلة ال

  عيشهم إال مبا يزيل عقوهلم ويلهي قلوهبم من تناول مسكر أو رؤية مله أو مساع مطرب وحنو ذلك 
وبإزاء ذلك قوله يف املؤمنني أولئك سريمحهم اهللا فإن اهللا يعجل للمؤمنني من الرمحة يف قلوهبم وغريها مبا جيدونه من 

ة اإلميان ويذوقونه من طعمه وانشراح صدورهم لإلسالم إىل غري ذلك من السرور باإلميان والعلم النافع حالو



  والعمل الصاحل مبا ال ميكن وصفه 
مث قال سبحانه يف متام خرب املنافقني كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أمواال وأوالدا وهذه الكاف قد 

حمذوف تقديره أنتم كالذين من قبلكم وقيل إهنا نصب بفعل حمذوف تقديره فعلتم كالذين قيل إهنا رفع خرب مبتدأ 
  ... كاليوم مطلوبا وال طالبا ... من قبلكم كما قال النمر بن تولب 

  أي مل أر كاليوم والتشبيه على هذين القولني يف أعمال الذين من قبل وقيل إن التشبيه يف العذاب 
لعنهم وعذهبم كما لعن الذين من قبلكم وقيل هو أجود بل العامل ما تقدم أي وعد اهللا  مث قيل العامل حمذوف أي

املنافقني كوعد الذين من قبلكم ولعنهم كلعن الذين من قبلكم وهلم عذاب مقيم كالذين من قبلكم فمحلها نصب 
  وجيوز أن يكون رفعا أي عذاب كعذاب الذين من قبلكم 

ن الكاف تنازعها عامالن ناصبان أو ناصب ورافع من جنس قوهلم أكرمت وأكرمين وحقيقة االمر على هذا القول أ
  زيد والنحويون هلم فيما إذا مل خيتلف العامل كقولك أكرمت وأعطيت زيدا قوالن 

أحدمها وهو قول سيبويه وأصحابه أن العامل يف االسم هو أحدمها وأن اآلخر حذف معموله ألنه ال يرى اجتماع 
  عمول واحد عاملني على م

والثاين قول الفراء وغريه من الكوفيني أن الفعلني عمال يف هذا االسم وهو يرى أن العاملني يعمالن يف املعمول 
  الواحد 

  وعلى هذا اختالفهم يف حنو قوله عن اليمني وعن الشمال قعيد وأمثاله 
قبلكم وهلم عذاب مقيم كالذين من قبلكم  فعلى قول األولني يكون التقدير وعد اهللا املنافقني النار كوعد الذين من

  أو كعذاب الذين من قبلكم مث حذف اثنان من هذه املعموالت لداللة اآلخر عليهما وهم يستحسنون حذف األولني 
وعلى القول الثاين ميكن أن يقال الكاف املذكورة بعينها هي املتعلقة بقوله وعد وبقوله لعن وبقوله وهلم عذاب مقيم 

  ال يظهر فيها إعراب وهذا على القول بأن عمل الثالثة النصب ظاهر ألن الكاف 
  وإذا قيل إن الثالث يعمل الرفع فوجهه أن العمل واحد يف اللفظ إذ التعلق تعلق معنوي ال لفظي 

وإذا عرفت أن من الناس من جيعل التشبيه يف العمل ومنهم من جيعل التشبيه يف العذاب فالقوالن متالزمان إذ 
  هبة يف املوجب تقتضي املشاهبة يف املوجب وبالعكس فال خالف معنوي بني القولني املشا

وكذلك ما ذكرناه من اختالف النحويني يف وجوب احلذف وعدمه إمنا هو اختالف يف تعليالت ومآخذ ال تقتضي 
  اختالفا ال يف إعراب وال يف معىن 

  اجلزاء فيكون التشبيه فيهما لفظيا فإذن األحسن أن تتعلق الكاف مبجموع ما تقدم من العمل و

  وعلى القولني األولني يكون قد دل على أحدمها لفظا ودل على اآلخر لزوما 
وإن سلكت طريقة الكوفيني على هذا كان أبلغ وأحسن فإن لفظ اآلية يكون قد دل على املشاهبة يف األمرين من 

وهو قول من قدره أنتم كالذين من قبلكم وال غري حذف وإال فيضمر حالكم كحال الذين من قبلكم وحنو ذلك 
  يسع هذا املكان بسطا أكثر من هذا فإن الغرض متعلق بغريه 

وهذه املشاهبة يف هؤالء بإزاء ما وصف اهللا به املؤمنني من قوله ويطيعون اهللا ورسوله فان طاعة اهللا ورسوله تنايف 
وا أشد منكم قوة وأكثر أمواال وأوالدا فاستمتعوا مشاهبة الذين من قبلكم قال سبحانه كالذين من قبلكم كان

  خبالقهم فاستمتعتم خبالقكم كما استمتع الذين من قبلكم خبالقهم وخضتم كالذي خاضوا 



فاخلطاب يف قوله كانوا أشد منكم قوة وقوله فاستمتعتم إن كان للمنافقني كان من باب خطاب التلوين وااللتفات 
ضور كما يف قوله الرمحن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعني مث حصل وهذا انتقال من الغيبة إىل احل

االنتقال من اخلطاب إىل الغيبة يف قوله أولئك حبطت أعماهلم وكما يف قوله حىت إذا كنتم يف الفلك وجرين هبم 
فإن الضمري يف قوله  بريح طيبة وفرحوا هبا وقوله وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون

أولئك حبطت أعماهلم األظهر أنه عائد إىل املستمتعني اخلائضني من هذه األمة كقوله فيما بعد أمل يأهتم نبأ الذين من 
  قبلهم وإن كان اخلطاب جملموع األمة املبعوث إليها فال يكون اإللتفات إال يف املوضع الثاين 

عبد الرزاق عن معمر عن احلسن يف قوله فاستمتعوا خبالقهم قال بدينهم وأما قوله فاستمتعوا خبالقهم ففي تفسري 
  ويروى ذلك عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

  وروي عن أيب عباس بنصيبهم من اآلخرة يف الدنيا وقال آخرون بنصيبهم من الدنيا 

القسم ملا قسم له والنصيب قال أهل اللغة اخلالق هو النصيب واحلظ كأنه ما خلق لالنسان أي ما قدر له كما يقال 
ملا نصب له أي أثبت ومنه قوله تعاىل ماله يف اآلخرة من خالق و وماله يف اآلخرة من خالق أي من نصيب وقول 

  النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا يلبس احلرير من ال خالق له يف اآلخرة 
م قوة وأكثر أمواال وأوالدا فتلك القوة اليت واآلية تعم ما ذكره العلماء مجيعهم فإنه سبحانه قال كانوا أشد منك

كانت فيهم كانوا يستطيعون أن يعموا هبا للدنيا واآلخرة وكذلك أمواهلم وأوالدهم وتلك القوة واألموال واألوالد 
هو اخلالق فاستمتعوا بقوهتم وأمواهلم وأوالدهم يف الدنيا ونفس األعمال اليت عملوها هبذه القوة واألموال هي 

وتلك األعمال لو أرادوا هبا اهللا والدار اآلخرة لكان هلم ثواب يف اآلخرة عليها فتمتعهم هبا أخذ حظوظهم  دينهم
  العاجلة هبا فدخل يف هذا من مل يعمل إال لدنياه سواء كان جنس العمل من العبادات أو غريها 

  تم كالذي خاضوا مث قال سبحانه فاستمتعتم خبالقكم كما استمتع الذين من قبلكم خبالقهم وخض

ويف الذي وجهان أحسنهما أهنا صفة املصدر أي كاخلوض الذي خاضوه فيكون العائد حمذوفا كما يف قوله أو مل 
  يروا أنا خلقنا هلم مما عملت أيدينا أنعاما فهم هلا مالكون وهو كثري فاش يف اللغة 

  كما لو قيل كالذين خاضوا  والثاين أنه صفة الفاعل أي كالفريق أو الصنف أو اجليل الذي خاضوه
ومجع سبحانه بني االستمتاع باخلالق وبني اخلوض ألن فساد الدين إما أن يقع باالعتقاد الباطل والتكلم به أو يقع 

  يف العمل خبالف االعتقاد احلق واألول هو البدع وحنوها والثاين هو فسق األعمال وحنوها 
  وات واألول من جهة الشبهات والثاين من جهة الشه

  وهلذا كان السلف يقولون احذروا من الناس صنفني صاحب هوى قد فتنه هواه وصاحب دنيا أعمته دنياه 
وكانوا يقولون احذروا فتنة العامل الفاجر والعابد اجلاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون فهذا يشبه املغضوب عليهم 

  يعملون بغري علم الذين يعلمون احلق وال يتبعونه وهذا يشبه الضالني الذين 
ووصف بعضهم أمحد بن حنبل فقال رمحه اهللا عن الدنيا ما كان أصربه وباملاضني ما كان أشبهه أتته البدع فنفاها 

  والدنيا فأباها 
وقد وصف اهللا أئمة املتقني فقال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ملا صربوا وكانوا بآياتنا يوقنون فبالصرب تترك 

  ني تدفع الشبهات الشهوات وباليق
ومنه قوله يف سورة العصر وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب وقوله واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أويل 



  األيدي واألبصار 
ومنه احلديث املرسل عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا حيب البصري الناقد عند ورود الشبهات وحيب العقل 

  ات الكامل عند حلول الشهو

  فقوله سبحانه فاستمتعتم خبالقكم إشارة إىل اتباع الشهوات وهو داء العصاة 
وقوله وخضتم كالذي خاضوا إشارة إىل اتباع الشبهات وهو داء املبتدعة وأهل األهواء واخلصومات وكثريا ما 

كانوا من قبل استمتعوا  جيتمعان فقل من جتد يف اعتقاده فسادا إال وهو ظاهر يف عمله وقد دلت اآلية على أن الذين
  وخاضوا وهؤالء فعلوا مثل أولئك 

مث قوله فاستمتعتم و خضتم خرب عن وقوع ذلك يف املاضي وهو ذم ملن يفعله إىل يوم القيامة كسائر ما أخرب اهللا به 
حاله عن أعمال وصفات الكفار واملنافقني عند مبعث عبده ورسوله حممد صلى اهللا عليه و سلم فإنه ذم ملن يكون 

  حاهلم إىل يوم القيامة 
وقد يكون خربا عن أمر دائم مستمر ألنه وإن كان بضمري اخلطاب فهو كالضمري يف حنو قوله اعبدوا واغسلوا 

واركعوا واسجدوا وآمنوا كما أن مجيع املوجودين يف وقت النيب صلى اهللا عليه و سلم وبعده إىل يوم القيامة 
  هللا وإمنا الرسول مبلغ عن اهللا خماطبون هبذا الكالم ألنه كالم ا

وهذا مذهب عامة املسلمني وإن كان بعض من تكلم يف أصول الفقه اعتمد أن ضمري اخلطاب إمنا يتناول املوجودين 
حني تبليغ الرسول وأن سائر املوجودين دخلوا إما مبا علمناه باالضطرار من استواء احلكم كما لو خاطب النيب 

دا من األمة وإما بالسنة وإما باالمجاع وإما بالقياس فيكون كل من حصل منه هذا صلى اهللا عليه و سلم واح
  االستمتاع واخلوض خماطبا بقوله فاستمتعتم وخضتم وهذا أحسن القولني 

وقد توعد اهللا سبحانه هؤالء املستمتعني اخلائضني بقوله أولئك حبطت أعماهلم يف الدنيا واآلخرة وأولئك هم 
  اخلاسرون 
  و املقصود هنا من هذه اآلية وهو أن اهللا قد أخرب أن يف هذه األمة وهذا ه

  من استمتع خبالقه كما استمتعت األمم قبلهم وخاض كالذي خاضوا وذمهم على ذلك وتوعدهم على ذلك 
  مث حضهم على االعتبار مبن قبلهم فقال أمل يأهتم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد ومثود اآلية 

طاعة اهللا ورسوله يف وصف املؤمنني بإزاء ما وصف به هؤالء من مشاهبة القرون املتقدمة وذم من  وقد قدمنا أن
  يفعل ذلك وأمره جبهاد الكفار واملنافقني بعد هذه اآلية دليل على جهاد هؤالء املستمتعني اخلائضني 

ويف الدين وذم من يفعل ذلك دلت مث هذا الذي دل عليه الكتاب مشاهبة بعض هذه األمة للقرون املاضية يف الدنيا 
  عليه أيضا سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وتأول هذه اآلية على ذلك أصحابه رضي اهللا عنهم 

فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لتأخذن كما أخذت األمم من قبلكم ذراعا بذراع 
حدا من أولئك دخل حجر ضب لدخلتموه قال أبو هريرة اقرؤا إن شئتم وشربا بشرب وباعا بباع حىت لو أن أ

كالذين من قبلكمكانوا أشد منكم قوة اآلية قالوا يا رسول اهللا كما صنعت فارس والروم وأهل الكتاب قال فهل 
  الناس إال هم 

  و إسرائيل شبهنا هبم وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما يف هذه اآلية أنه قال ما أشبه الليلة بالبارحة هؤالء بن



وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه أنه قال أنتم أشبه األمم ببين إسرائيل مستا وهديا تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة 
  غري أين ال أدري أتعبدون العجل أم ال 

لى عهد رسول وعن حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه قال املنافقون الذين منكم اليوم شر من املنافقني الذين كانوا ع
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم قلنا وكيف قال أولئك كانوا خيفون نفاقهم وهؤالء أعلنوه 

  وأما السنة فجاءت باإلخبار مبشاهبتهم يف الدنيا وذم ذلك والنهي عن ذلك وكذلك يف الدين 
اهللا عليه و سلم  فأما األول الذي هو االستمتاع باخلالق ففي الصحيحني عن عمرو بن عوف أن رسول اهللا صلى

بعث أبا عبيدة بن اجلراح إىل البحرين يأيت جبزيتها وكان رسول 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 فواوا صالة 

سلم فلما صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انصرف فتعرضوا له فتبسم  الفجر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني رآهم مث قال أظنكم مسعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين فقالوا أجل يا 

تبسط الدنيا عليكم رسول اهللا فقال أبشروا وأملوا ما يسركم فواهللا ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن 
  كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم 

فقد أخرب النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه ال خياف على أمته فتنة الفقر وإمنا خياف بسط الدنيا وتنافسها وإهالكها 
  وهذا هو االستمتاع باخلالق املذكور يف اآلية 

قبة بن عامر رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خرج يوما فصلى على أهل أحد ويف الصحيحني عن ع
صالته على امليت مث انصرف إىل املنرب فقال إين فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإين واهللا ألنظر إىل حوضي اآلن وإين 

ركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أعطيت مفاتيح خزائن األرض أو مفاتيح األرض وإين واهللا ما أخاف عليكم أن تش
أن تتنافسوا فيها ويف رواية ولكين أخشى عليكم أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم قال 

  عقبة فكان آخر ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على املنرب 
اهللا عليه و سلم قال إذا فتحت عليكم  ويف صحيح مسلم عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما عن رسول اهللا صلى

خزائن فارس والروم أي قوم أنتم قال عبد الرمحن بن عوف نكون كما أمرنا اهللا عز و جل فقال رسول اهللا صلى 
اهللا عليه و سلم تنافسون مث حتاسدون مث تدابرون أو تباغضون أو غري ذلك مث تنطلقون إىل مساكن املهاجرين 

  بعض  فتحملوا بعضهم على رقاب
ويف الصحيحني عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال جلس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على املنرب وجلسنا 
حوله فقال إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح من زهرة الدنيا وزينتها فقال رجل أو يأيت اخلري بالشر يا رسول اهللا 

ما شأنك تكلم رسول اهللا وال يكلمك وقال ورأينا أنه ينزل عليه  فسكت عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقيل
فأفاق ميسح عنه الرحضاء وقال اين هذا السائل وكأنه محده فقال إنه ال يأيت اخلرب بالشر ويف رواية فقال أين السائل 

  آنفا أو خري هو ثالثا إن اخلري ال يأيت إال باخلري وإن مما 

لم إال آكلة اخلضر فإهنا أكلت حىت إذا امتدت خاصرهتا استقبلت عني الشمس ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو ي
فثلطت وبالت مث رتعت وإن هذا املال خضر حلو ونعم صاحب املسلم هو ملن أعطى منه املسكني واليتيم وابن 

ويكون عليه السبيل أو كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإنه من يأخذه بغري حقه كالذي يأكل وال يشبع 
  شاهدا يوم القيامة 



وروى مسلم يف صحيحه عن أيب سعيد رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن الدنيا حلوة خضرة 
وإن اهللا سبحانه مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بين إسرائيل كانت يف 

  النساء 
   صلى اهللا عليه و سلم فتنة النساء معلال بأن أول فتنة بين إسرائيل كانت يف النساء فحذر رسول اهللا

وهذا نظري ما سنذكره من حديث معاوية عنه صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إمنا هلك بنو إسرائيل حني اختذ هذه 
  نساؤهم يعين وصل الشعر 

  يدعو إليها النساء وكثري من مشاهبات أهل الكتاب يف أعيادهم وغريها إمنا 
وأما اخلوض كالذي خاضوا فروينا من حديث الثوري وغريه عن عبد الرمحن بن زياد بن أنغم األفريقي عن عبد اهللا 

بن يزيد عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليأتني على أميت ما أتى 
ل حىت إذا كان منهم من أتى أمة عالنية كان من أميت من يصنع ذلك وإن بين على بين إسرائيل حذو النعل بالنع

إسرائيل تفرقت على ثنتني وسبعني ملة وتفترق أميت على ثالث وسبعني ملة كلهم يف النار إال ملة واحدة قالوا من 
ريب مفسر ال نعرفه هي يا رسول اهللا قال ما أنا عليه اليوم وأصحايب رواه أبو عيسى الترمذي وقال هذا حديث غ

  إال من هذا الوجه 
  وهذا االفتراق مشهور عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من حديث أيب هريرة 

  رضي اهللا عنه وسعد ومعاوية وعمرو بن عوف وغريهم وإمنا ذكرت حديث ابن عمرو ملا فيه من املشاهبة 
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال تفرقت فعن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رس

اليهود على إحدى وسبعني فرقة أو اثنتني وسبعني فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أميت على ثالث وسبعني فرقة 
  رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح 
اهللا عليه و سلم إن أهل الكتابني افترقوا يف وعن معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى 

دينهم على ثنتني وسبعني ملة وإن هذه األمة ستفترق على ثالث وسبعني ملة يعين األهواء كلها يف النار إال واحدة 
وهي اجلماعة وقال إنه سيخرج من أميت أقوام تتجارى هبم تلك األهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فال يبقى منه 

مفصل إال دخله واهللا يا معشر العرب لئن مل تقوموا مبا جاء به حممد صلى اهللا عليه و سلم لغريكم من  عرق وال
  الناس أحرى أن ال يقوم به 

هذا حديث حمفوظ من حديث صفوان بن عمرو عن األزهر بن عبد اهللا احلرازي وعن أيب عامر عبد اهللا بن حيىي عن 
اليمان وبقية وأبو املغرية رواه أمحد وأبو داود يف سننه وقد روى ابن ماجه معاوية ورواه عنه غري واحد منهم أبو 

  هذا املعىن من حديث صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك األشجعي ويروى من وجوه أخر 

الذين  فقد أخرب النيب صلى اهللا عليه و سلم بافتراق أمته على ثالث وسبعني فرقة واثنتان وسبعون ال ريب أهنم
  خاضوا كخوض الذين من قبلهم 

مث هذا االختالف الذي أخرب به النيب صلى اهللا عليه و سلم إما يف الدين فقط وإما يف الدين والدنيا مث قد يؤول إىل 
  الدنيا وقد يكون االختالف يف الدنيا فقط 

نه وال تكونوا كالذين تفرقوا وهذا االختالف الذي دلت عليه هذه األحاديث هو مما هنى اهللا عنه يف قوله سبحا
واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك هلم عذاب عظيم وقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم 



  يف شيء وقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 
د بن أيب وقاص عن أبيه أنه أقبل مع رسول اهللا صلى اهللا وهو موافق ملا رواه مسلم يف صحيحه عن عامر بن سع

عليه و سلم يف طائفة من أصحابه من العالية حىت إذا مر مبسجد بين معاوية دخل فركع فيه ركعتني وصلينا معه 
 ودعا ربه طويال مث انصرف إلينا فقال سألت ريب ثالثا فأعطاين اثنتني ومنعين واحدة وسألت ريب أن ال يهلك أميت

  بالسنة فأعطانيها وسألت ريب أن ال يهلك أميت بالغرق فأعطانيها وسألته أن ال جيعل بأسهم بينهم فمنعنيها 
وروى أيضا يف صحيحه عن ثوبان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا زوى يل األرض 

  وأعطيت الكنزين األمحر واألبيض  فرأيت مشارقها ومغارهبا وإن أميت سيبلغ ملكها ما روى منها

وإين سألت ريب ألميت أن ال يهلكها بسنة بعامة وأن ال يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن 
ريب قال يا حممد إذا قضيت قضاء فإنه ال يرد وإين أعطيتك ألمتك أن ال أهلكهم بسنة بعامة وأن ال أسلط عليهم 

تبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بني أقطارها حىت يكون بعضهم عدوا من سوى أنفسهم فيس
يهلك بعضا ويسيب بعضهم بعضا ورواه الربقاين يف صحيحه وزاد وإمنا أخاف على أميت األئمة املضلني وإذا وقع 

ني وحىت يعبد فئام من أميت عليهم السيف مل يرفع إىل يوم القيامة وال تقوم الساعة حىت يلحق حي من أميت باملشرك
  األوثان وإنه سيكون يف أميت كذابون ثالثون كلهم يزعم أنه نيب وأنا خامت النبيني 

  ال نيب بعدي وال تزال طائفة من أميت على احلق منصورة ال يضرهم من خذهلم حىت يأيت أمر اهللا تبارك وتعاىل 
ري وجه يشري إىل أن الفرقة واالختالف ال بد من وقوعهما وهذا املعىن حمفوظ عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من غ

يف األمة وكان حيذر أمته منه لينجو من الوقوع فيه من شاء اهللا له السالمة كما روى النزال بن سربة عن عبد اهللا 
ىل بن مسعود قال مسعت رجال قرأ آية مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقرأ خالفها فأخذت بيده فانطلقت به إ

النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكرت ذلك له فعرفت يف وجهه الكراهية وقال كالكما حمسن وال ختتلفوا فإن من 
  كان قبلكم اختلفوا فهلكوا رواه مسلم 

هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم عن االختالف الذي فيه جحد كل واحد من املختلفني مامع اآلخر من احلق ألن 
نا فيما قرأه وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا وهلذا قال حذيفة لعثمان أدرك هذه كال القارئني كان حمس

األمة ال ختتلف يف الكتاب كما اختلفت فيه األمم قبلهم ملا رأى أهل الشأم وأهل العراق خيتلفون يف حروف القرآن 
  االختالف الذي هنى عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ئني فأفاد ذلك شي
  أحدمها حترمي االختالف يف مثل هذا 

  والثاين االعتبار مبن كان قبلنا واحلذر من مشاهبتهم 
واعلم أن أكثر االختالف بني األمة الذي يورث األهواء جتده من هذا الضرب وهو أن يكون كل واحد من 

قارئني كل منهما كان مصيبا يف القراءة املختلفني مصيبا فيما يثبته أو يف بعضه خمطئا يف نفي ما عليه اآلخر كما أن ال
باحلرف الذي علمه خمطئا يف نفي حرف غريه فإن أكثر اجلهل إمنا يقع يف النفي الذي هو اجلحود والتكذيب ال يف 

  اإلثبات ألن إحاطة اإلنسان مبا يثبته أيسر 



ضمون الضرب اإلميان بإحدى من إحاطته مبا ينفيه وهلذا هنيت هذه األمة أن تضرب آيات اهللا بعضها ببعض ألن م
  اآليتني والكفر باألخرى إذا اعتقد أن بينهما تضادا إذ الضدان ال جيتمعان 

ومثل ذلك ما رواه مسلم أيضا عن عبد اهللا بن رباح األنصاري أن عبد اهللا ابن عمرو قال هجرت إىل رسول اهللا 
ج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى اهللا عليه و سلم يوما فسمعت أصوات رجلني اختلفا يف آية فخر

  يعرف يف وجهه الغضب فقال إمنا هلك من كان قبلكم من األمم باختالفهم يف الكتاب 
فعلل غضبه صلى اهللا عليه و سلم بأن االختالف يف الكتاب هو كان سبب هالك من قبلنا وذلك يوجب جمانبة 

  طريقهم يف هذا عينا ويف غريه نوعا 
  ما ذكره اهللا يف القرآن قسمان  واالختالف على

أحدمها أنه يذم الطائفتني مجيعا كما يف قوله وال يزالون خمتلفني إال من رحم ربك فجعل أهل الرمحة مستثنني من 
االختالف وكذلك قوله ذلك بأن اهللا نزل الكتاب باحلق وإن الذين اختلفوا يف الكتاب لفي شقاق بعيد وكذلك 

توا الكتاب إال من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وقوله وال تكونوا كالذين تفرقوا قوله وما اختلف الذين أو
واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم يف شيء وكذلك وصف 

اهللا مبا كانوا يصنعون ووصف  اختالف النصارى بقوله فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إىل يوم القيامة وسوف ينبئهم
اختالف اليهود بقوله وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إىل يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها اهللا وقال 

  فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب مبا لديهم فرحون 

فرقة قال كلها يف النار إال وكذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا وصف أن األمة ستفترق على ثالث وسبعني 
  واحدة وهي اجلماعة ويف الرواية األخرى من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحايب 
  فبني أن عامة املختلفني هالكون من اجلانبني إال فرقة واحدة وهم أهل السنة واجلماعة 

فوس من البغي واحلسد وإرادة العلو يف وهذا االختالف املذموم من الطرفني يكون سببه تارة فساد النية ملا يف الن
األرض بالفساد وحنو ذلك فيجب لذلك ذم قول غريه أو فعله أو غلبته ليتميز عليه أو حيب قول من يوافقه يف 

نسب أو مذهب أو بلد أو صداقة وحنو ذلك ملا يف قيام قوله من حصول الشرف والرئاسة له وما أكثر هذا يف بين 
  آدم وهذا ظلم 

به تارة أخرى جهل املختلفني حبقيقة األمر الذي يتنازعان فيه أو اجلهل بالدليل الذي يرشد به أحدمها ويكون سب
اآلخر أو جهل أحدمها مبا مع اآلخر من احلق يف احلكم أو يف الدليل وإن كان عاملا مبا مع نفسه من احلق حكما 

  ودليال 
  إلنسان إنه كان ظلوما جهوال واجلهل والظلم مها أصل كل شر كما قال سبحانه ومحلها ا

  أما أنواع االختالف فهي يف األصل قسمان اختالف تنوع واختالف تضاد 
واختالف التنوع على وجوه منه ما يكون كل واحد من القولني أو الفعلني حقا مشروعا كما يف القراءات اليت 

  تالف وقال كالكما حمسن اختلف فيها الصحابة حىت زجرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن االخ
  ومثله اختالف األنواع يف صفة األذان واإلقامة واالستفتاح 

والتشهدات وصالة اخلوف وتكبريات العيد وتكبريات اجلنازة إىل غري ذلك مما شرع مجيعه وإن كان قد يقال إن 
  بعض أنواعه أفضل 



منهم كاختالفهم على شفع اإلقامة وإيثارها  مث جند لكثري من األمة يف ذلك من االختالف ما أوجب اقتتال طوائف
وحنو ذلك وهذا عني احملرم ومن مل يبلغ هذا املبلغ فتجد كثريا منهم يف قلبه من اهلوى ألحد هذه األنواع واإلعراض 

  عن اآلخر أو النهي عنه ما دخل به فيما هنى عنه النيب صلى اهللا عليه و سلم 
اقع يف معىن قول اآلخر لكن العبارتان خمتلفتان كما قد خيتلف كثري من ومنه ما يكون كل من القولني هو يف الو

الناس يف ألفاظ احلدود والتعريفات وصيغ األدلة والتعبري عن املسميات وتقسيم األحكام وغري ذلك مث اجلهل أو 
  الظلم هو الذي حيمل على محد إحدى املقالتني وذم األخرى 

يتنافيان فهذا قول صحيح وذلك قول صحيح وإن مل يكن معىن أحدمها هو  ومنه ما يكون املعنيان غريين لكن ال
  معىن اآلخر وهذا كثري يف املنازعات جدا 

ومنه ما يكون طريقتان مشروعتان ولكن قد سلك رجل أو قوم هذه الطريقة وآخرون قد سلكوا األخرى وكالمها 
  له بال قصد صاحل أو بال علم أو بال نية حسن يف الدين مث اجلهل أو الظلم حيمل على ذم أحدمها أو تفضي

وأما اختالف التضاد فهو القوالن املتنافيان إما يف األصول وإما يف الفروع عند اجلمهور الذين يقولون املصيب 
  واحد وإال فمن قال كل جمتهد مصيب فعنده هو من باب اختالف التنوع ال اختالف التضاد 

افيان لكن جند كثريا من هؤالء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه فهذا اخلطب فيه أشد ألن القولني يتن
حق ما أو معه دليل يقتضي حقا ما فريد احلق يف هذا األصل كله حىت يبقى هذا مبطال يف البعض كما كان األول 

  مبطال يف األصل كما رأيته لكثري من أهل السنة يف مسائل القدر والصفات والصحابة 

ا أهل البدعة فاألمر فيهم ظاهر وكما رأيته لكثري من الفقهاء أو ألكثر املتأخرين يف مسائل الفقه وغريهم وأم
  وكذلك رأيت منه كثريا بني بعض املتفقهة وبعض املتصوفة وبني فرق املتصوفة ونظائره كثرية 

لسنة من النهي عن هذا ومن جعل اهللا له هداية ونورا رأى من هذا ما يتبني له به منفعة ما جاء يف الكتاب وا
  وأشباهه وإن كانت القلوب الصحيحه تنكر هذا ابتداء لكن نور على نور ومن مل جيعل اهللا له نورا فما له من نور 

وهذا القسم الذي مسيناه اختالف التنوع كل واحد من املختلفني مصيب فيه بال تردد لكن الذم واقع على من بغى 
ى محد كل واحد من الطائفتني يف مثل هذا إذا مل حيصل من أحدامها بغي كما يف على اآلخر فيه وقد دل القرآن عل

قوله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوهلا فبإذن اهللا وقد كان الصحابة يف حصار بين النضري اختلفوا يف 
يف احلرث إذ نفشت فيه  قطع األشجار والنخيل فقطع قوم وترك آخرون وكما يف قوله وداود وسليمان إذ حيكمان

غنم القوم وكنا حلكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكال آتينا حكما وعلما فخص سليمان بالفهم وأثىن عليهما 
  بالعلم واحلكم 

وكما يف إقرار النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم بين قريظة وقد كان أمر املنادي ينادي ال يصلني أحد العصر إال يف 
ى العصر يف وقتها ومن أخرها إىل أن وصل إىل بين قريظة وكما يف قوله صلى اهللا عليه و سلم إذا بين قريظة من صل

  اجتهد احلاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد ومل يصب فله أجر ونظائره كثرية 
  وإذا جعلت هذا قسما آخر صار االختالف ثالثة اقسام 

هللا فهو ما محد فيه إحدى الطائفتني وهم املؤمنون وذم فيه وأما القسم الثاين من االختالف املذكور يف كتاب ا
  األخرى كما يف قوله تعاىل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم اهللا ورفع بعضهم درجات 



وآتينا عيسى ابن مرمي البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء اهللا ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءهتم 
  لكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء اهللا ما اقتتلوا البينات و

  فقوله ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر محد إلحدى الطائفتني وهم املؤمنون وذم لآلخرى 
وكذلك قوله هذان خصمان اختصموا يف رهبم فالذين كفروا قطعت هلم ثياب من نار يصب من فوق رءوسهم 

ه ما يف بطوهنم واجللود وهلم مقامع من حديد كلما أرادوا أن خيرجوا منها من غم أعيدوا فيها احلميم يصهر ب
وذوقوا عذاب احلريق إن اهللا يدخل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات اآلية مع ما ثبت يف الصحيح عن أيب ذر رضي 

ذين بارزوهم من قريش وهم عتبة وشيبة اهللا عنه أهنا نزلت يف املقتتلني يوم بدر علي ومحزة وعبيدة بن احلرث وال
  والوليد بن عتبة 

وأكثر االختالف الذي يؤول إىل األهواء بني األمة من القسم األول وكذلك آل إىل سفك الدماء واستباحة األموال 
سها والعداوة والبغضاء ألن إحدى الطائفتني ال تعترف لألخرى مبا معها من احلق وال تنصفها بل تزيد على ما مع نف

  من احلق زيادات من الباطل واألخرى كذلك 
وكذلك جعل اهللا مصدر اإلختالف البغي يف قوله وما اختلف فيه إال الذين أوتوه من بعد ما جاءهتم البينات بغيا 

  بينهم ألن البغي جماوزة احلد وذكر هذا يف غري موضع من القرآن ليكون عربة هلذه األمة 
يف الصحيحني عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا وقريب من هذا الباب ما خرجاه 

عليه و سلم قال ذروين ما تركتكم فإمنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم فإذا هنيتكم عن 
  شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم 

  وا به معلال ذلك بأن سبب هالك األولني فأمرهم باإلمساك عما مل يؤمر

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 

  لفة لألنبياء كما يقال اختلف الناس على األمري إذا خالفوه لكن هذا االختالف على األنبياء هو واهللا أعلم خما
واالختالف األول خمالفة بعضهم بعضا وإن كان األمران متالزمني أو أن االختالف على األنبياء هو االختالف فيما 

  بينهم فإن اللفظ حيتمله 
ون يف التأويل كما حيتمله مث االختالف كله قد يكون يف التنزيل واحلروف كما يف حديث ابن مسعود وقد يك

  حديث عبد اهللا بن عمرو فإن حديث عمرو ابن شعيب يدل على ذلك إن كانت هذه القصة 
قال أمحد يف املسند حدثنا إمساعيل حدثنا داود بن أيب هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفرا كانوا 

اهللا كذا وكذا وقال بعضهم أمل يقل اهللا كذا وكذا  جلوسا بباب النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال بعضهم أمل يقل
فسمع ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فخرج فكأمنا فقيء يف وجهه حب الرمان فقال أهبذا أمرمت أو هبذا 

بعثتم أن تضربوا كتاب اهللا بعضه ببعض إمنا ضلت األمم قبلكم مبثل هذا إنكم لستم مما ههنا يف شيء انظروا الذي 
  م به فاعملوا به والذي هنيتكم عنه فانتهواعنه أمرتك

وقال حدثنا يونس حدثنا محاد بن سلمة عن محيد ومطر الوراق وداود ابن أيب هند أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم خرج على أصحابه وهم يتنازعون يف القدر فذكر احلديث 
عيب عن أبيه عن جده قال لقد جلست أنا وأخي وقال أمحد حدثنا أنس بن عياض حدثنا أبو حازم عن عمرو بن ش



جملسا ما أحب أن يل به محر النعم أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  جلوس 

عند باب من أبوابه فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حىت ارتفعت 
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مغضبا قد امحر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهال يا قوم هبذا أصواهتم فخرج ر

أهلكت األمم من قبلكم باختالفهم على أنبيائهم وضرهبم الكتب بعضها ببعض إن القرآن مل ينزل يكذب بعضه 
  إىل عامله  بعضا وإمنا نزل يصدق بعضه بعضا فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه

وقال أمحد حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أيب هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وآله وسلم ذات يوم والناس يتكلمون يف القدر قال فكأمنا تفقأ يف وجهه حب الرمان من الغضب 

هبذا هلك من كان قبلكم قال فما غبطت نفسي مبجلس فيه قال فقال هلم ما لكم تضربون كتاب اهللا بعضه ببعض 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم مل أشهده ما غبطت نفسي بذلك اجمللس إذا مل أشهده 

  هذا حديث حمفوظ عن عمرو بن شعيب رواه عنه الناس ورواه ابن ماجه يف سننه من حديث أيب معاوية كما سقناه 
 املتوكل هذا احلديث وجعل يقول هلم يف مناظرته يوم الدار إنا قد هنينا أن نضرب وقد كتب أمحد يف رسالته إىل

  كتاب اهللا بعضه ببعض 
  وهذا لعلمه رمحه اهللا مبا يف خالف هذا احلديث من الفساد العظيم 

وقد روى هذا املعىن الترمذي من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه وقال حديث حسن غريب قال ويف الباب عن 
  ر وعائشة وأنس عم

وهذا باب واسع مل نقصد له ههنا وإمنا الغرض التنبيه على ما خياف على األمة من موافقة األمم قبلها إذ األمر يف 
هذا احلديث كما قاله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أصل هالك بين آدم إمنا كان التنازع يف القدر وعنه نشأ 

  ور والظلمة ومذهب الصابئة وغريهم القائلني مذهب اجملوس القائلني باألصلني الن

  بقدم العامل ومذاهب كثري من جموس هذه األمة وغريهم ومذاهب كثري ممن عطل الشرائع 
فإن القوم تنازعوا يف علة فعل اهللا سبحانه وتعاىل ملا فعله فأرادوا أن يثبتوا شيئا يستقيم هلم به تعليل فعله مبقتضى 

ات فوقعوا يف غاية الضالل إما بأن زعموا أن فعله ما زال الزما له وإما بأن زعموا أن قياسه سبحانه على املخلوق
الفاعل اثنان وإما بأن زعموا بأنه يفعل البعض واخللق يفعلون البعض وإما بأن ما فعله مل يأمر خبالفه وما أمر به مل 

  يقدر خالفه 
ذبوا باألمر وأقر فريق باألمر وكذبوا بالقدر حني وذلك حني عارضوا بني فعله وأمره حىت أقر فريق بالقدر وك

  اعتقدوا مجيعا أن اجتماعهما حمال وكل منهما مبطل بالتكذيب مبا صدق به اآلخر 
وأكثر ما يكون ذلك لوقوع املنازعة يف الشيء قبل إحكامه ومجع حواشيه وأطرافه وهلذا قال ما عرفتم منه فاعملوا 

  ه به وما جهلتم منه فردوه إىل عامل
والغرض من ذكر هذه األحاديث هو التنبيه من احلديث والسنة على مثل ما يف القرآن من قوله تعاىل وخضتم 

  كالذي خاضوا 
ومن ذلك ما روى الزهري عن سنان بن أيب سنان الدؤيل عن أيب واقد الليثي أنه قال خرجنا مع رسول اهللا صلى 

وللمشركني سدرة يعكفون عندها وينيطون هبا أسلحتهم يقال هلا اهللا عليه و سلم إىل حنني وحنن حديثو عهد بكفر 



ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول اهللا اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط فقال رسول اهللا صلى اهللا 
ا هلم آهلة عليه و سلم اهللا أكرب إهنا السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل ملوسى اجعل لنا إهلا كم

قال إنكم قوم جتهلون لتركنب سنن من كان قبلكم رواه مالك والنسائي والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح 
  ولفظه لتركنب سنة من كان قبلكم 

  وقد قدمت ما خرجاه يف الصحيحني عن أيب سعيد رضي اهللا عنه أن رسول اهللا 

و القذة بالقذة حىت لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا صلى اهللا عليه و سلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذ
  يا رسول اهللا اليهود والنصارى قال فمن 

وما رواه البخاري عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لتأخذن أميت مأخذ القرون قبلها 
  ئك شربا بشرب وذراعا بذراع قالوا فارس والروم قال فمن الناس إال أول

وهذا كله خرج منه خمرج اخلرب عن وقوع ذلك والذم ملن يفعله كما كان خيرب عما يفعله الناس بني يدي الساعة من 
  األشراط واألمور احملرمات 

  فعلم أن مشاهبة هذه األمة اليهود والنصارى وفارس والروم مما ذمه اهللا ورسوله وهو املطلوب 
ال على وقوع ذلك فما فائدة النهي عنه ألن الكتاب والسنة أيضا قد دال وال يقال فإذا كان الكتاب والسنة قد د

على أنه ال يزال يف هذه األمة طائفة متمسكة باحلق الذي بعث اهللا به حممدا صلى اهللا عليه و سلم إىل قيام الساعة 
دة إمياهنا فنسأل اهللا اجمليب وأهنا ال جتتمع على ضاللة ففي النهي عن ذلك تكثري هلذه الطائفة املنصورة وتثبيتها وزيا

  أن جيعلنا منها 
وأيضا لو فرض أن الناس ال يترك أحد منهم هذه املشاهبة املنكرة لكان يف العلم هبا معرفة القبيح واإلميان بذلك فإن 

لذي مل نفس العلم واإلميان مبا كرهه اهللا خري وإن مل يعمل به بل فائدة العلم واإلميان أعظم من فائدة جمرد العمل ا
يقترن به علم فإن اإلنسان إذا عرف املعروف وأنكر املنكر كان خريا من أن يكون ميت القلب ال يعرف معروفا 

  وال ينكر منكرا 
أال ترى أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع 

  ه مسلم فبقلبه وذلك أضعف اإلميان روا
  ويف لفظ ليس وراء ذلك من اإلميان حبة خردل 

  وإنكار القلب هو اإلميان بأن هذا منكر وكراهته لذلك 
فإذا حصل هذا كان يف القلب إميان وإذا فقد القلب معرفة هذا املعروف وإنكار هذا املنكر ارتفع هذا اإلميان من 

  القلب 
يه أو يأيت حبسنات متحوه أو متحو بعضه وقد تقلل منه وقد وأيضا فقد يستغفر الرجل من الذنب مع إصراره عل

  تضعف مهته يف طلبه إذا علم أنه منكر 
مث لو فرض أنا علمنا أن الناس ال يتركون املنكر وال يعترفون بأنه منكر مل يكن ذلك مانعا من إبالغ الرسالة وبيان 

إحدى الروايتني عن أمحد وقول كثري من أهل  العلم بل ذلك ال يسقط وجوب اإلبالغ وال وجوب األمر والنهي يف
العلم على أن هذا ليس موضع استقصاء ذلك وهللا احلمد على ما أخرب به النيب صلى اهللا عليه و سلم من أنه ال تزال 

  من أمته طائفة ظاهرة على احلق حىت يأيت أمر اهللا 



  أخرب الصادق بوقوعه وليس هذا الكالم من خصائص هذه املسألة بل هو وارد يف كل منكر قد 
ومما يدل من القرآن على النهي عن مشاهبة الكفار قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا ال تقولوا راعنا وقولوا انظرنا 

وامسعوا وللكافرين عذاب أليم قال قتادة وغريه كانت اليهود تقوله استهزاء فكره اهللا للمؤمنني أن يقولوا مثل قوهلم 
  ود تقول للنيب صلى اهللا عليه و سلم راعنا مسعك يستهزؤن بذلك وكانت يف اليهود قبيحة وقال أيضا كانت اليه

وروى أمحد عن عطية العويف قال كان يأيت ناس من اليهود فيقولون راعنا مسعك حىت قاهلا ناس من املسلمني فكره 
  اهللا هلم ما قالت اليهود 

  بو العالية إن وقال عطاء كانت لغة يف األنصار يف اجلاهلية وقال أ

مشركي العرب كانوا إذا حدث بعضهم بعضا يقول أحدهم لصاحبه راعين مسعك فنهوا عن ذلك وكذلك قال 
  الضحاك 

فهذا كله يبني أن هذه الكلمة هني املسلمون عن قوهلا ألن اليهود كانوا يقولوهنا وإن كانت من اليهود قبيحة ومن 
  فيها من مشاهبة الكفار وطريقهم إىل بلوغ غرضهم  املسلمني مل تكن قبيحة ملا كانت مشاهبتهم

  وقال سبحانه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم يف شيء إمنا أمرهم إىل اهللا مث ينبئهم مبا كانوا يفعلون 
جاءهم ومعلوم أن الكفار فرقوا دينهم وكانوا شيعا كما قال سبحانه وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما 

البينات وقال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءهتم البينة وقال ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا 
ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إىل يوم القيامة وقال عن اليهود وليزيدن كثريا 

  وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إىل يوم القيامة  منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا
وقد قال تعاىل لنبيه عليه الصالة و السالم لست منهم يف شيء وذلك يقتضي تربؤه 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 
ن الشخصني ال يتحدان إال بالنوع كما يف قوله تعاىل بعضكم من بعض وقوله عليه الصالة و السالم لعلي أنت أل

  مين وأنا منك 
  فقول القائل لست من هذا يف شيء أي لست مشاركا له يف شيء بل أنا متربئ من مجيع أموره 

  فمن كان وإذا كان اهللا قد برأ رسوله صلى اهللا عليه و سلم من مجيع أمورهم 

متبعا للرسول صلى اهللا عليه و سلم حقيقة كان متربئا منهم كتربئه صلى اهللا عليه و سلم منهم ومن كان موافقا هلم 
  كان خمالفا للرسول بقدر موافقته هلم 

  فإن الشخصني املختلفني من كل وجه يف دينهما كلما شاهبت أحدمها خالفت اآلخر 
موات وما يف األرض وإن تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه حياسبكم به اهللا فيغفر ملن وقال سبحانه وتعاىل هللا ما يف الس

يشاء ويعذب من يشاء واهللا على كل شيء قدير آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون كل آمن باهللا 
ملصري ال يكلف اهللا ومالئكته وكتبه ورسله ال نفرق بني أحد من رسله وقالوا مسعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك ا

نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا وال حتمل علينا إصرا كما 
محلته على الذين من قبلنا ربنا وال حتملنا ماال طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارمحنا أنت موالنا فانصرنا على 

  القوم الكافرين 
وى مسلم يف صحيحه عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال ملا نزلت على وقد ر



رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هللا ما يف السموات وما يف األرض وإن تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه حياسبكم به 
فأتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث  اهللا اآليات اشتد ذلك على أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

بركوا على الركب فقالوا أي رسول اهللا كلفنا ما نطيق من الصالة والصيام واجلهاد والصدقة وقد نزلت عليك هذه 
اآلية وال نطيقها قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابني من قبلكم مسعنا 

قولوا مسعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك املصري فلما اقترأها القوم وذلت هبا ألسنتهم أنزل اهللا تعاىل يف  وعصينا بل
إثرها آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون كل آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله ال نفرق بني أحد من رسله 

  وقالوا مسعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 

فعلوا ذلك نسخها اهللا فأنزل اهللا ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ال  املصري فلما
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال نعم ربنا وال حتمل علينا إصرا كما محلته على الذين من قبلنا قال نعم ربنا وال 

  وارمحنا أنت موالنا فانصرنا على القوم الكافرين قال نعم حتملنا ما ال طاقة لنا به قال نعم واعف عنا واغفر لنا 
فحذرهم النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يتلقوا أمر اهللا مبا تلقاه به أهل الكتابني وأمرهم بالسمع والطاعة فشكر اهللا 

  هلم ذلك حىت رفع اهللا عنهم اآلصار واألغالل اليت كانت على من كان قبلهم 
اهللا عليه و سلم ويضع عنهم إصرهم واألغالل اليت كانت عليهم فأخرب اهللا سبحانه أن  وقال اهللا يف صفته صلى

  رسوله عليه الصالة و السالم يضع اآلصار واألغالل اليت كانت على أهل الكتاب 
  وملا دعا املؤمنون بذلك أخربهم الرسول أن اهللا قد استجاب دعاءهم 

 حيب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته قد صح ذلك عن وهذا وإن كان رفعا لإلجياب والتحرمي فإن اهللا
النيب صلى اهللا عليه و سلم وكذلك كان النيب عليه الصالة و السالم يكره مشاهبة أهل الكتابني يف هذه اآلصار 

ا يعيب واألغالل وزجر أصحابه عن التبتل وقال ال رهبانية يف اإلسالم وأمر بالسحور وهنى عن املواصلة وقال فيم
  أهل الكتابني وحيذرنا عن موافقتهم فتلك بقاياهم يف الصوامع وهذا باب واسع جدا 

وقال سبحانه وتعاىل يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهلم منكم 
  فإنه منهم 

هم منكم وال منهم يعيب بذلك املنافقني الذين تولوا  وقال سبحانه أمل تر إىل الذين تولوا قوما غضب اهللا عليهم ما
  اليهود إىل قوله 

ال جتد قوما يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا ورسوله ولو كانوا آباءهم أو ابناءهم أو إخواهنم أو 
حزب اهللا هم املفلحون عشريهتم أولئك كتب يف قلوهبم اإلميان وأيدهم بروح منه إىل قوله أولئك حزب اهللا اال أن 

وقال تعاىل إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهللا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم 
أولياه بعض إىل قوله والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إىل قوله والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم 

  فأولئك منكم اآليات 
حانه املواالة بني املهاجرين واألنصار وبني من آمن من بعدهم وهاجر وجاهد إىل يوم القيامة واملهاجر فعقد اهللا سب

  من هجر ما هنى اهللا عنه واجلهاد باق إىل يوم القيامة 
فكل شخص ميكن أن يقوم به هذان الوصفان إذ كان كثري من النفوس اللينة مييل إىل هجر السيئات دون اجلهاد 

  وية قد متيل إىل اجلهاد دون هجر السيئات والنفوس الق



  وإمنا عقد اهللا املواالة ملن مجع بني الوصفني وهم أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم الذين آمنوا به إميانا صادقا 
وقال إمنا وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول اهللا ورسوله 

ذين آمنوا فإن حزب اهللا هم الغالبون ونظائر هذا يف غري موضع من القرآن يأمر سبحانه مبواالة املؤمنني حقا وال
  الذين هم حزبه وجنده وخيرب أن هؤالء ال يوالون الكافرين وال يوادوهنم 

  طعة الكافرين ومباينتهم واملواالة واملوادة وإن كانت متعلقة بالقلب لكن املخالفة يف الظاهر أهون على املؤمن من مقا
  ومشاركتهم يف الظاهر إن مل تكن ذريعة أو سببا قريبا أو بعيدا إىل نوع ما 

من املواالة واملوادة فليس فيها مصلحة املقاطعة واملباينة مع أهنا تدعو إىل نوع ما من املواصلة كما توجبه الطبيعة 
  لون هبذه اآليات على ترك االستعانة هبم يف الواليات وتدل عليه العادة وهلذا كان السلف رضي اهللا عنهم يستد

فروى اإلمام أمحد بإسناد صحيح عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه قال قلت لعمر رضي اهللا عنه إن يل كاتبا 
 نصرانيا قال مالك قاتلك اهللا أما مسعت اهللا يقول يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم

أولياء بعض أال اختذت حنيفا قال قلت يا أمري املؤمنني يل كتابته وله دينه قال ال أكرمهم إذ أهاهنم اهللا وال أعزهم إذ 
  أذهلم اهللا وال أدنيهم إذ أقصاهم اهللا 

وملا دل عليه معىن الكتاب وجاءت به سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وسنة خلفائه الراشدين اليت أمجع 
  اء عليها مبخالفتهم وترك التشبه هبم الفقه

ففي الصحيحني عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اليهود والنصارى ال 
  يصبغون فخالفوهم أمر مبخالفتهم 

قصود وإن وذلك يقتضي أن يكون جنس خمالفتهم أمرا مقصودا للشارع ألنه إن كان األمر جبنس املخالفة حصل امل
كان األمر باملخالفة يف تغيري الشعر فقط فهو ألجل ما فيه من املخالفة فاملخالفة إما علة مفردة أو علة أخرى أو 

  بعض علة 
وعلى مجيع التقديرات تكون مأمورا هبا مطلوبة للشارع ألن الفعل املأمور به إذا عرب عنه بلفظ مشتق من معىن أعم 

ما منه االشتقاق أمرا مطلوبا ال سيما إن ظهر لنا أن املعىن املشتق منه معىن مناسب  من ذلك الفعل فال بد أن يكون
  للحكمة كما لو قيل للضيف أكرمه مبعىن أطعمه وللشيخ الكبري وقره مبعىن اخفض صوتك له أو حنوه وذلك لوجوه 

  أحدها أن األمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معىن كان ذلك املعىن علة 

ا يف قوله عز و جل فاقتلوا املشركني وقوله فأصلحوا بني أخويكم وقول النيب صلى اهللا عليه و سلم للحكم كم
  عودوا املريض وأطعموا اجلائع وفكوا العاين وهذا كثري معلوم 

فإذا كان نفس الفعل املأمور به مشتقا من معىن أعم منه كان نفس الطلب واالقتضاء قد علق بذلك املعىن األعم 
  مطلوبا بطريق األوىل فيكون 

الوجه الثاين أن مجيع األفعال مشتقة سواء كانت هي مشتقة من املصدر أو كان املصدر مشتقا منها أو كان كل 
واحد منهما مشتقا من اآلخر مبعىن أن بينهما مناسبة يف اللفظ واملعىن ال مبعىن أن أحدمها أصل واآلخر فرع مبنزلة 

  بنوة أو كاألخوة من اجلانبني وحنو ذلك املعاين املتضايفة كاألبوة وال
فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا لآلمر مقصودا له كما يف قوله واتقوا اهللا وأحسنوا 

إن اهللا حيب احملسنني ويف قوله آمنوا باهللا ورسوله ويف قوله اعبدوا اهللا ريب وربكم ويف قوله فعليه توكلوا فإن نفس 



  وى واإلحسان واإلميان والعبادة والتوكل أمور مطلوبة مقصودة بل هي نفس املأمور به التق
مث املأمور به أجناس ال ميكن أن تقع إال معينة وبالتعيني تقترن هبا أمور غري مقصودة الفعل لآلمر لكن ال ميكن العبد 

بة فال بد إذا أعتق العبد رقبة أن يقترن هبذا إيقاع الفعل املأمور به إال مع أمور معينة له فإنه إذا قال فتحرير رق
املطلق تعيني من سواد أو بياض أو طول أو قصر أو عربية أو عجمية أو غري ذلك من الصفات لكن املقصود هو 

  املطلق املشترك من هذه املعينات 
يام وتارة تكون بترك وكذلك إذا قيل اتقوا اهللا وخالفوا اليهود فان التقوى تارة تكون بفعل واجب من صالة أو ص

  حمرم من كفر أو زنا أو حنو ذلك فخصوص ذلك الفعل إذا دخل يف التقوى مل مينع دخول غريه 

فإذا رؤي رجل هم بزنا فقيل له اتق اهللا كان أمرا له بعموم التقوى داخال فيه األمر خبصوص ترك ذلك الزنا ألن 
  سبب اللفظ العام ال بد أن يدخل فيه 

اليهود والنصارى ال يصبغون فخالفوهم كان أمرا بعموم املخالفة داخال فيه املخالفة بصبغ اللحية  كذلك إذا قيل إن
  ألنه سبب اللفظ العام 

  وسببه أن الفعل فيه عموم وإطالق لفظي ومعنوي فيجب الوفاء به 
  وخروجه على سبب توجب أن يكون داخال فيه ال مينع أن يكون غريه داخال فيه 

فظ العام يقصر على سببه ألن العموم ههنا من جهة املعىن فال يقبل من التخصيص ما يقبله العموم وإن قيل إن الل
  اللفظي 

فإن قيل األمر باملخالفة أمر باحلقيقة املطلقة وذلك ال عموم فيه بل يكفي فيه املخالفة يف أمر ما وكذلك سائر ما 
  املعني يذكرونه فمن أين اقتضى ذلك املخالفة يف غري ذلك الفعل 

  قلت هذا سؤال قد يورده بعض املتكلمني يف عامة األفعال املأمور هبا ويلبسون به على الفقهاء 
  وجوابه من وجهني 

أحدمها أن التقوى واملخالفة وحنو ذلك من األمساء واألفعال املطلقة قد يكون العموم فيها من جهة عموم الكل 
  ألجزائه ال من جهة عموم اجلنس ألنواعه 

  العموم ثالثة أقسام عموم الكل ألجزائه وهو ما ال يصدق فيه االسم العام وال أفراده على جزئه فإن 
  والثاين عموم اجلمع ألفراده وهو ما يصدق فيه أفراد االسم العام على آحاده 

  والثالث عموم اجلنس ألنواعه وأعيانه وهو ما يصدق فيه نفس االسم العام على أفراده 
ألجزائه يف األعيان واألفعال والصفات كما يف قوله تعاىل فاغسلوا وجوهكم فإن اسم الوجه  فاألول عموم الكل

  يعم اخلد واجلبني واجلبهة 

وحنو ذلك وكل واحد من هذه األجزاء ليس هو الوجه فإذا غسل بعض هذه األجزاء مل يكن غاسال للوجه النتفاء 
  املسمى بانتفاء جزئه 

ا قيل صل فصلى ركعة وخرج بغري سالم أو قيل صم فصام بعض يوم مل يكن ممتثال وكذلك يف الصفات واألفعال إذ
  النتفاء معىن الصالة املطلقة والصوم املطلق 

وكذلك إذا قيل أكرم هذا الرجل فأطعمه وضربه مل يكن ممتثال ألن اإلكرام املطلق يقتضي فعل ما يسره وترك ما 
ن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه فلو أطعمه بعض كفايته يسوؤه كما قال النيب صلى اهللا عليه و سلم م



وتركه جائعا مل يكن مكرما له النتفاء أجزاء اإلكرام وال يقال اإلكرام حقيقة مطلقة وذلك حيصل باطعام أي شيء 
  ولو لقمة 

ها على طريق التساوي ألن وكذلك إذا قال خالفوهم فاملخالفة املطلقة تنايف املوافقة يف بعض األشياء أو يف أكثر
  املخالفة املطلقة ضد املوافقة املطلقة فيكون األمر بأحدمها هنيا عن اآلخر 

  وال يقال إذا خالف يف شيء ما فقد حصلت املخالفة كما ال يقال إذا وافقه يف شيء ما فقد حصلت املوافقة 
فظ فإن اللفظ يستعمل مطلقا ومقيدا فإذا وسر ذلك الفرق بني مفهوم اللفظ املطلق وبني املفهوم املطلق من الل

أخذت املعىن املشترك بني مجيع موارده مطلقها ومقيدها كان أعم من املعىن املفهوم منه عند إطالقه وذلك املعىن 
  املطلق حيصل حبصول بعض مسميات اللفظ يف أي استعمال حصل من استعماالته املطلقة أو املقيدة 

 حيصل بعض معانيه عند التقييد بل يقتضي أمورا كثرية ال يقتضيها اللفظ املقيد فكثريا وأما معناه يف حال إطالقه فال
  ما يغلط الغالطون هنا 

  أال ترى أن الفقهاء يفرقون بني املاء املطلق وبني املائية املطلقة الثابتة يف 

الدرهم فهذا إكرام مقيد فإذا  املين واملتغريات وسائر املائعات فأنت تقول عند التقييد أكرم الضيف بإعطائه هذا
  قلت أكرم الضيف كنت آمرا مبفهوم اللفظ املطلق وذلك يقتضي أمورا ال حتصل حبصول إعطائه الدرهم فقط 
  وأما القسم الثاين من أقسام العموم فهو عموم اجلنس ألفراده كما يعم قوله تعاىل اقتلوا املشركني كل مشرك 

وم اجلنس ألعيانه كما يعم قوله صلى اهللا عليه و سلم ال يقتل مسلم بكافر والقسم الثالث من أقسام العموم عم
مجيع أنواع القتل املسلم والكافر إذا تبني هذا فاملخالفة املطلقة ال حتصل باملخالفة يف شيء ما إذا كانت املوافقة قد 

لفة املطلقة ضد املوافقة املطلقة فال حصلت يف أكثر منه وإمنا حتصل باملخالفة يف مجيع األشياء أو يف غالبها إذ املخا
  جيتمعان بل احلكم للغالب 

وهذا حتقيق جيد لكنه مبين على مقدمة وهي أن املفهوم من لفظ املخالفة عند اإلطالق يعم املخالفة يف عامة األمور 
  الظاهرة 

مشتقة فإمنا أمر هبا ملعىن كوهنا  فإن خفي هذا املوضع املعني فخذ يف الوجه الثاين وهو العموم املعنوي وهو أن املخالفة
  خمالفة كما تقدم تقريره وذلك ثابت يف كل فرد من األفراد املخالفة فيكون العموم ثابتا من جهة املعىن املعقول 

وهبذين الطريقني يتقرر العموم يف قوله تعاىل فاعتربوا يا أويل األبصار وغري ذلك من األفعال وإن كان أكثر الناس 
  إىل الطريق الثاين وقل منهم من يتفطن للطريق األول وهذا أبلغ إذا صح  إمنا يفزعون

مث نقول هب أن اإلجزاء حيصل بأي يسمى خمالفة لكن الزيادة على القدر اجملزئ مشروعة إذ كان األمر مطلقا كما 
  يف قوله اركعوا واسجدوا وحنو ذلك من األوامر املطلقة 

دول باألمر عن لفظ الفعل اخلاص به إىل لفظ أعم منه معىن كالعدول به عن الوجه الثالث يف أصل التقرير أن الع
  لفظ أطعمه إىل لفظ أكرمه وعن لفظ فاصبغوا إىل لفظ فخالفوهم ال بد له من فائدة وإال فمطابقة اللفظ 

العام  للمعىن أوىل من إطالق اللفظ العام وإرادة اخلاص وليست هنا فائدة تظهر إال تعلق القصد بذلك املعىن
  املشتمل على هذا اخلاص وهذا بني عند التأمل 

الوجه الرابع أن العلم بالعام عاما يقتضي العلم باخلاص والقصد للمعىن العام عاما يوجب القصد للمعىن اخلاص 
فإنك إذا علمت أن كل مسكر مخر وعلمت أن النبيذ مسكر كان علمك بذلك األمر العام وحبصوله يف اخلاص 



بوصف اخلاص كذلك إذا كان قصدك طعاما مطلقا أو ماال مطلقا وعلمت وجود طعام معني أو مال  موجبا لعلمك
  معني يف مكان حصل قصدك له إذ العلم والقصد يتطابقان يف مثل هذا والكالم يبني مراد املتكلم ومقصوده 

تيب احلكمي يقتضي أنه قاصد فإذا أمر بفعل باسم دال على معىن عام مريدا به فعال خاصا كان ما ذكرناه من التر
  باألوىل لذلك املعىن العام وأنه إمنا قصد ذلك الفعل اخلاص حلصوله به 

ففي قوله أكرمه طلبان طلب لإلكرام املطلق وطلب هلذا الفعل الذي حيصل به املطلق وذلك ألن حصول املعني 
تفع به يف كثري من املواضع وعلم به مقتض حلصول املطلق وهذا معىن صحيح إذا صادف فطنة من اإلنسان وذكاء ان

  طريق البيان والداللة 
بقي أن يقال هذا يدل على أن جنس املخالفة أمر مقصود للشارع وهذا صحيح لكن قصد اجلنس قد حيصل 

  االكتفاء فيه باملخالفة يف بعض األمور فما زاد على ذلك ال حاجة إليه 
حاصال يف كل فرد من أفراده ولو فرض أن الوجوب سقط  قلت إذا ثبت أن اجلنس مقصود يف اجلملة كان ذلك

  بالبعض مل يرفع حكم االستحباب عن الباقي 
  وأيضا فإن ذلك يقتضي النهي عن موافقتهم ألنه من قصد خمالفتهم حبيث 

فعال أمرنا بإحداث فعل يقتضي خمالفتهم فيما مل تكن املوافقة فيه من فعلنا وال قصدنا فكيف ال ينهانا عن أن نفعل 
  فيه موافقتهم سواء قصدنا موافقتهم أو مل نقصدها 

الوجه اخلامس أنه رتب احلكم على الوصف حبرف الفاء فيدل هذا الترتيب على أنه علة له من غري وجه حيث قال 
إن اليهود والنصارى ال يصبغون فخالفوهم فإنه يقتضي أن علة األمر هبذه املخالفة كوهنم ال يصبغون فالتقدير 

وا ألهنم ال يصبغون وإذا كان علة األمر بالفعل عدم فعلهم له دل على أن قصد املخالفة هلم ثابت بالشرع اصبغ
  وهو املطلوب 

  يوضح ذلك أنه لو مل يكن لقصد خمالفتهم تأثري يف األمر بالصبغ مل يكن لذكرهم فائدة وال حسن تعقيبه به 
ال ينفي أن تكون يف نفس الفعل الذي خولفوا فيه  وهذا وإن دل على أن خمالفتهم أمر مقصود للشرع فذلك

  مصلحة مقصودة مع قطع النظر عن خمالفتهم فإن هنا شيئني 
أحدمها أن نفس املخالفة هلم يف اهلدى الظاهر مصلحة ومنفعة لعباد اهللا املؤمنني ملا يف خمالفتهم من اجملانبة واملباينة اليت 

ا يظهر بعض املصلحة يف ذلك ملن تنور قلبه حىت رأى ما اتصف به توجب املباعدة عن أعمال أهل اجلحيم وإمن
  املغضوب عليهم والضالون من مرض القلب الذي ضرره أشد من ضرر أمراض األبدان 

والثاين أن نفس ما هم عليه من اهلدى واخللق قد يكون مضرا أو منقصا فينهى عنه ويؤمر بضده ملا فيه من املنفعة 
مورهم إال وهو إما مضر أو ناقص ألن ما بأيديهم من األعمال املبتدعة واملنسوخة وحنوها والكمال وليس شيء من أ

  مضرة وما بأيديهم مما مل ينسخ أصله فهو يقبل الزيادة والنقص 

  فمخالفتهم فيه بأن يشرع ما حيصله على وجه الكمال وال يتصور أن يكون شيء من أمورهم كامال قط 
صالح لنا يف كل أمورنا حىت ما هم عليه من إتقان أمور دنياهم قد يكون مضرا بآخرتنا أو فإذا املخالفة فيها منفعة و

  مبا هو أهم منه من أمر دنيانا فاملخالفة فيه صالح لنا 
وباجلملة فالكفر مبنزلة مرض القلب أو اشد ومىت كان القلب مريضا مل يصح شيء من األعضاء صحة مطلقة وإمنا 

ض القلب يف شيء من أموره وإن خفي عليك مرض ذلك العضو لكن يكفيك أن فساد الصالح أن ال تشابه مري



األصل ال بد أن يؤثر يف الفرع ومن انتبه هلذا قد يعلم بعض احلكمة اليت أنزهلا اهللا فإن من يف قلبه مرض قد يرتاب 
والرؤساء القاصدين للعلو يف يف األمر بنفس املخالفة لعدم استبانته لفائدته أو يتوهم أن هذا من جنس أمر امللوك 

األرض ولعمري إن النبوة غاية امللك الذي يؤتيه اهللا من يشاء وينزعه ممن يشاء ولكن ملك النبوة هو غاية صالح 
  من أطاع الرسول من العباد يف معاشه ومعاده 

ا ولو فرض صالح شيء وحقيقة األمر أن مجيع أعمال الكافر وأموره ال بد فيها من خلل مينعها أن تتم له منفعة هب
  من أموره على التمام الستحق بذلك ثواب اآلخرة ولكن كل أموره إما فاسدة وإما ناقصة 

  فاحلمد هللا على نعمة اإلسالم اليت هي أعظم النعم وأم كل خري كما حيب ربنا ويرضى 
بل وغريه من األئمة رضي فقد تبني أن نفس خمالفتهم أمر مقصود للشارع يف اجلملة وهلذا كان اإلمام أمحد بن حن

  اهللا عنهم يعللون األمر بالصبغ بعلة املخالفة 
  قال حنبل مسعت أبا عبد اهللا يقول ما أحب ألحد إال أن يغري الشيب 

  وال يتشبه بأهل الكتاب لقول النيب صلى اهللا عليه و سلم غريوا الشيب وال تشبهوا بأهل الكتاب 
هللا يقول أليب يا أبا هاشم اختضب ولو مرة واحدة فأحب لك أن ختتضب وقال إسحاق بن إبراهيم مسعت أبا عبد ا

  وال تشبه باليهود 
وهذا اللفظ الذي احتج به أمحد قد رواه الترمذي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم غريوا الشيب وال تشبهوا باليهود قال الترمذي حديث حسن صحيح 
النسائي من حديث حممد بن كناسة عن هاشم بن عروة عن عثمان ابن عروة عن أبيه عن الزبري عن النيب  وقد رواه

صلى اهللا عليه و سلم قال غريوا الشيب وال تشبهوا باليهود ورواه أيضا من حديث عروة عن عبد اهللا بن عمر لكن 
  قال النسائي كالمها ليس مبحفوظ 
  مرسال وقال الدارقطين املشهور عن عروة 

وهذا اللفظ أدل على األمر مبخالفتهم والنهي عن مشاهبتهم فإنه إذا هنى عن التشبه هبم يف بقاء بياض الشيب الذي 
  ليس من فعلنا فألن ينهى عن إحداث التشبه هبم أوىل وهلذا كان هذا التشبه هبم يكون حمرما خبالف األول 

ل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خالفوا املشركني وأيضا ففي الصحيحني عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قا
  أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه 

فأمر مبخالفة املشركني مطلقا مث قال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى وهذه اجلملة الثانية بدل من األوىل فإن اإلبدال 
  تعاىل يسومونكم سوء العذاب يذحبون أبناءكم ويستحيون نساءكم يقع يف اجلمل كما يقع يف املفردات كقوله 

  فهذا الذبح واالستحياء هو سوم العذاب كذلك هنا هذا هو املخالفة للمشركني املأمور هبا هنا لكن األمر هبا أوال 
تقدمي  فلفظ خمالفة املشركني دليل على أن جنس املخالفة أمر مقصود للشارع وإن عينت هنا يف هذا الفعل فإن

املخالفة علة تقدمي العام على اخلاص كما يقال أكرم ضيفك أطعمه وحادثه فأمرك باإلكرام أوال دليل على أن إكرام 
  الضيف مقصود مث عينت الفعل الذي يكون إكرامه إكراما له يف ذلك الوقت 

يف صحيحه عن أيب هريرة والتقرير من هذا احلديث شبيه بالتقرير من قوله ال يصبغون فخالفوهم وقد روى مسلم 
  رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا اجملوس 

فعقب األمر بالوصف املشتق املناسب وذلك دليل على أن خمالفة اجملوس أمر مقصود للشارع وهو العلة يف هذا 



  عند اإلطالق أنه علة تامة احلكم أو علة أخرى أو بعض علة وإن كان األظهر 
وهلذا ملا فهم السلف كراهة التشبه باجملوس يف هذا وغريه كرهوا أشياء غري منصوصة بعينها عن النيب صلى اهللا عليه 

  و سلم من هدى اجملوس 
وقال املروزي سألت أبا عبد اهللا يعين أمحد بن حنبل عن حلق القفا فقال هو من فعل اجملوس ومن تشبه بقوم فهو 

  منهم 
قال أيضا قيل أليب عبد اهللا تكره للرجل أن حيلق قفاه أو وجهه فقال أما أنا فال أحلق قفاي وقد روي فيه حديث 

  مرسل عن قتادة يف كراهيته وقال إن حلق القفا من فعل اجملوس 
  قال وكان أبو عبد اهللا حيلق قفاه وقت احلجامة 
مة وقد روى عنه ابن منصور قال سألت أمحد عن حلق القفا فقال ال وقال أمحد أيضا ال بأس أن حيلق قفاه قبل احلجا

  أعلم فيه حديثا إال ما يروى عن إبراهيم أنه كره قردايرقوس ذكر اخلالل هذا وغريه 

  وذكر أيضا بإسناده عن اهليثم بن محيد قال حف القفا من شكل اجملوس 
   حيلق قفاه قيل له مل قال كان يكره أن يتشبه بالعجم وعن املعتمر بن سليمان التيمي قال كان أيب إذا جز شعره مل

  والسلف تارة يعللون الكراهة بالتشبه بأهل الكتاب وتارة بالتشبه باألعاجم 
وكال العلتني منصوص يف السنة مع أن الصادق صلى اهللا عليه و سلم قد أخرب بوقوع املشاهبة هلؤالء وهؤالء كما 

  قدمنا بيانه 
ي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خالفوا اليهود فإهنم ال يصلون يف وعن شداد بن أوس رض

  نعاهلم وال خفافهم رواه أبو داود 
  وهذا مع أن نزع اليهود نعاهلم مأخوذ عن موسى عليه السالم ملا قيل له فاخلع نعليك 

و سلم فصل ما بني صيامنا وصيام أهل وعن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  الكتاب إكلة السحر 

  رواه مسلم يف صحيحه 
  وهذا يدل على أن الفصل بني العبادتني أمر مقصود للشارع 

وقد صرح بذلك فيما رواه أبو داود عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال يزال الدين 
  ألن اليهود والنصارى يؤخرون  ظاهرا ما عجل الناس الفطر

  وهذا نص يف أن ظهور الدين حاصل بتعجيل الفطر هو ألجل خمالفة اليهود والنصارى 
وإذا كانت خمالفتهم سببا لظهور الدين فإمنا املقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين اهللا على الدين كله فتكون نفس 

  خمالفتهم من أكرب مقاصد البعثة 

د من حديث أيب أيوب األنصاري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال وهكذا روى أبو داو
  تزال أميت خبري أو قال على الفطرة ما مل يؤخروا املغرب إىل أن تشتبك النجوم 

ن ورواه ابن ماجة من حديث العباس ورواه اإلمام أمحد من حديث السائب ابن بريد وقد جاء مفسرا تعليله ال يزالو
  خبري ما مل يؤخروااملغرب إىل طلوع النجوم مضاهاة لليهود وما مل يؤخروا الفجر إىل حماق النجوم مضاهاة للنصرانية 

وقال سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية حدثنا الصلت بن هبرام عن احلارث بن وهب عن عبد الرمحن الصناحبي قال 



 على مسكة ما مل ينتظروا باملغرب اشتباك النجوم مضاهاة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تزال أميت
  لليهودية ومامل ينتظروا بالفجر حماق النجوم مضاهاة للنصرانية وما مل يكلوا اجلنائز إىل أهلها 

وقال سعيد بن منصور حدثنا عبيد اهللا بن زياد بن لقيط عن أبيه عن ليلى امرأة بشر بن اخلصاصية قالت أردت أن 
 مواصلة فنهاين عنه بشر وقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هناين عن ذلك وقال إمنا يفعل ذلك أصوم يومني

النصارى صوموا كما أمركم اهللا وأمتوا الصوم كما أمركم اهللا مث أمتوا الصيام إىل الليل فإذا كان الليل فأفطروا وقد 
  رواه أمحد يف املسند 

لنصارى وهو كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويشبه أن يكون من فعلل النهي عن الوصال بأنه صوم ا
  رهبانيتهم اليت ابتدعوها 

وعن محاد عن ثابت عن أنس رضي اهللا عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت املرأة فيهم مل يواكلوها ومل جيامعوها يف 
و سلم فأنزل اهللا عز و جل ويسألونك عن  البيوت فسأل أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم النيب صلى اهللا عليه

  احمليض إىل آخر اآلية فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اصنعوا كل شيء 

إال النكاح فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيءا إال خالفنا فيه فجاء أسيد بن حصري 
تقول كذا وكذا أفال جنامعهن فتغري وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه و  وعباد بن بشر فقاال يا رسول اهللا إن اليهود

سلم حىت ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية من لنب إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فأرسل يف أثرمها 
  فسقامها فعرفنا أنه مل جيد عليهما رواه مسلم 

من خمالفة اليهود بل على أنه خالفهم يف عامة أمورهم حىت قالوا ما  فهذا احلديث يدل على كثرة ما شرعه اهللا لنبيه
  يريد أن يدع من أمرنا شيئا إال خالفنا فيه 

  مث إن املخالفة كما سنبينها تارة تكون يف أصل احلكم وتارة يف وصفه 
ري حمل األذى فلما أراد وجمانبة احلائض مل خيالفوا يف أصلها بل خالفوا يف وصفها حيث شرع اهللا مقاربة احلائض يف غ

  بعض الصحابة أن يتعدى يف املخالفة إىل ترك ما شرعه اهللا تغري وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
وهذا الباب باب الطهارة كان على اليهود فيه أغالل عظيمة فابتدع النصارى ترك ذلك كله بال شرع من اهللا حىت 

ا شرعه هلا إىل الوسط من ذلك وإن كان ما كان عليه اليهود كان أيضا إهنم ال ينجسون شيئا فهدى األمة الوسط مب
مشروعا فاجتناب مامل يشرع اهللا اجتنابه مقاربة لليهود ومالبسة ما شرع اهللا اجتنابه مقاربة للنصارى وخري اهلدي 

  هدي حممد صلى اهللا عليه و سلم 
أظن أن الناس على ضاللة فإهنم ليسوا على شيء وهم وعن أيب أمامة عن عمرو بن عبسة قال كنت وأنا يف اجلاهلية 

يعبدون األوثان قال فسمعت برجل مبكة خيرب أخبارا فقعدت على راحليت فقدمت عليه فإذا هو رسول اهللا صلى اهللا 
  عليه و سلم مستخفيا جرآء عليه قومه فتلطفت حىت دخلت عليه مبكة 

أرسلين اهللا فقلت بأي شيء أرسلك قال أرسلين بصلة األرحام فقلت له ما أنت فقال أنا نيب فقلت وما نيب فقال 
وكسر األوثان وأن يوحد اهللا ال يشرك به شيء فقلت له فمن معك على هذا قال حر وعبد قال ومعه يومئذ أبو 

بكر وبالل فقلت إين متبعك قال إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا أال ترى حايل وحال الناس ولكن ارجع إىل 
مسعت يب قد ظهرت فائتين قال فذهبت إىل أهلي وقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املدينة وكنت يف أهلك فإذا 

أهلي فجعلت أستخرب األخبار وأسأل الناس حىت قدم نفر من أهل يثرب أي من أهل املدينة فقلت ما فعل هذا 



م يستطيعوا ذلك فقدمت املدينة فدخلت الرجل الذي قدم املدينة فقالوا الناس إليه سراع وقد أراد قومه قتله فل
عليه فقلت يا رسول اهللا أتعرفين قال نعم أنت الذي لقيتين مبكة قال فقلت يا نيب اهللا أخربين عما علمك اهللا وأجهله 
أخربين عن الصالة قال صل صالة الصبح مث أقصر عن الصالة حىت تطلع الشمس حىت ترتفع فإهنا تطلع حني تطلع 

وحينئذ يسجد هلا الكفار مث صل فإن الصالة مشهودة حمصورة حىت يستقل الظل بالرمح مث أقصر  بني قرين شيطان
عن الصالة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفي فصل فإن الصالة مشهودة حمضورة حىت تصلي العصر مث أقصر 

  وذكر احلديث رواه مسلم عن الصالة حىت تغرب الشمس فإهنا تغرب بني قرين شيطان وحينئذ يسجد هلا الكفار 
فقد هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم عن الصالة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب معلال ذلك النهي بأهنا تطلع 

  وتغرب بني قرين شيطان وأنه حينئذ يسجد هلا الكفار 
  ومعلوم أن املؤمن ال يقصد السجود إال هللا تعاىل وأكثر الناس قد ال يعلمون 

هبا بني قرين شيطان وال أن الكفار يسجدون هلا مث إنه صلى اهللا عليه و سلم هنى عن الصالة يف هذا أن طلوعها وغرو
  الوقت حسما ملادة املشاهبة بكل طريق 

ويظهر بعض فائدة ذلك بأن من الصابئة املشركني اليوم ممن يظهر اإلسالم يعظم الكواكب ويزعم أنه خياطبها 
وقد صنف بعض املنتسبني إىل اإلسالم يف مذهب املشركني من الصابئة والربامهة حبوائجه ويسجد هلا وينحر ويذبح 

كتبا يف عبادة الكواكب توسال بذلك زعموا إىل مقاصد دنيوية من الرئاسة وغريها وهي من السحر الذي كان عليه 
احلنيفية وإخالص الدين الكنعانيون الذين كان ملوكهم النماردة الذين بعث اهللا اخلليل صلوات اهللا وسالمه عليه ب

  كله هللا إىل هؤالء املشركني 
فإذا كان يف هذه األزمنة من يفعل مثل هذا حتققت حكمة الشارع صلوات اهللا وسالمه عليه يف النهي عن الصالة 

يف هذه األوقات سدا للذريعة وكان يف تنبيه على أن كل ما يفعله املشركون من العبادات وحنوها مما يكون كفرا أو 
  عصية بالنية ينهى املؤمنون عن ظاهره وإن مل يقصدوا به قصد املشركني سدا للذريعة وحسما للمادة م

ومن هذا الباب أنه صلى اهللا عليه و سلم كان إذا صلى إىل عود أو عمود جعله إىل حاجبه اإلمين أو األيسر ومل 
  يصمد له صمدا 

ملة وإن مل يكن العابد يقصد ذلك وهلذا ينهى عن السجود هللا وهلذا هنى عن الصالة إىل ما عبد من دون اهللا يف اجل
  بني يدي الرجل وإن مل يقصد الساجد ذلك ملا فيه من مشاهبة السجود لغري اهللا 

فانظر كيف قطعت الشريعة املشاهبة يف اجلهات ويف األوقات وكما ال يصلى إىل القبلة اليت يصلون إليها كذلك ال 
  هذا أشد يصلى إىل ما يصلون له بل 

فسادا فإن القبلة شريعة من الشرائع قد ختتلف باختالف شرائع األنبياء أما السجود لغري اهللا وعبادته فهو حمرم يف 
الدين الذي اتفقت عليه رسل اهللا كما قال سبحانه وتعاىل واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون 

  الرمحن آهلة تعبدون 
عنهما أنه رأى رجال يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد يف الصالة فقال له ال جتلس هكذا  وعن ابن عمر رضي اهللا

فإن هكذا جيلس الذين يعذبون ويف رواية تلك صالة املغضوب عليهم ويف رواية هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم أن جيلس الرجل يف الصالة وهو معتمد على يده روى هذا كله أبو داود 

  احلديث النهي عن هذه اجللسة معلال بأهنا جلسة املعذبني وهذه مبالغة يف جمانبة هديهم ففي هذا 



وأيضا فقد روى البخاري عن مسروق عن عائشة أهنا كانت تكره أن جيعل املصلي يده يف خاصرته وتقول إن 
  اليهود تفعله 

  ى أن يصلي الرجل متخصرا ورواه أيضا من حديث أيب هريرة قال هنى عن التخصر يف الصالة ويف لفظ هن
قال وقال هشام وأبو هالل عن ابن سريين عن أيب هريرة هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم وهكذا رواه مسلم يف 

  صحيحه هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
وعن زياد بن صبيح قال صليت إىل جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصريت فلما صلى قال هذا الصلب يف 

  الة وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينهى عنه رواه أمحد وأبو داود والنسائي الص

وأيضا عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أنه قال اشتكى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصلينا وراءه وهو 
فصلينا بصالته قعودا فلما سلم قال قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبريه فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا 

إن كدمت آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فال تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما 
  فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا رواه مسلم وأبو داود من حديث الليث عن أيب الزبري عن جابر 

يث األعمش عن أيب سفيان طلحة بن نافع القرشي عن جابر قال ركب رسول اهللا ورواه أبو داود وغريه من حد
صلى اهللا عليه و سلم فرسا باملدينة فصرعه على جذم خنلة فانفكت قدمه فأتيناه نعوده فوجدناه يف مشربة لعائشة 

ا خلفه فأشار إلينا يسبح جالسا قال فقمنا خلفه فسكت عنا مث أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى املكتوبة جالسا فقمن
فقعدنا قال فلما قضى الصالة قال إذا صلى اإلمام جالسا فصلوا جلوسا وإذا صلى اإلمام قائما فصلوا قياما وال 

  تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها 
  وأظن يف غري رواية أيب داود وال تعظموين كما يعظم األعاجم بعضها بعضا 

قيام الذي هو فرض يف الصالة وعلل ذلك بأن قيام املأمومني مع قعود اإلمام ففي هذا احلديث أنه أمرهم بترك ال
  يشبه فعل فارس والروم بعظمائهم يف قيامهم وهم قعود 

  ومعلوم أن املأموم إمنا نوى أن يقوى هللا ال إلمامه 
ذلك وهلذا هنى عن وهذا تشديد عظيم يف النهي عن القيام للرجل القاعد وهنى أيضا عما يشبه ذلك وإن مل يقصد به 

  السجود هللا بني يدي الرجل وعن الصالة إىل ما عبد من دون اهللا كالنار وحنوها 
  ويف هذا احلديث أيضا هنى عما يشبه فعل فارس والروم وإن كانت نيتنا غري نيتهم لقوله فال تفعلوا 

  فهل بعد هذا يف النهي عن مشاهبتهم يف جمرد الصورة غاية 
كان حمكما يف قعود اإلمام أو منسوخا فإن احلجة منه قائمة ألن نسخ القعود ال يدل على مث هذا احلديث سواء 

فساد تلك العلة وإمنا يقتضي أنه قد عارضها ما ترجح عليها مثل كون القيام فرضا يف الصالة فال يسقط الفرض 
رضا فإن تلك العلة اليت علل هبا مبجرد املشاهبة الصورية وهذا حمل اجتهاد وأما املشاهبة الصورية فإذا مل تسقط ف

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تكون سليمة عن معارض أو عن نسخ ألن القيام يف الصالة ليس مبشاهبة يف احلقيقة 
فال يكون حمذورا فاحلكم إذا علل بعلة مث نسخ مع بقاء العلة فال بد أن يكون غريها ترجح عليها وقت النسخ أو 

  تكون يف نفسها باطلة فهذا حمال ضعف تأثريها أما أن 
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 كوهنم علموا بصالته يف مرضه الذي تويف فيه 



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

قاعدا ولعدم  املبتدئ للصالة قاعدا وبني الصالة اليت ابتدأها اإلمام قائما لعدم دخول هذه الصالة يف قوله وإذا صلى
املفسدة اليت علل هبا وألن بناء فعل آخر الصالة على أوهلا أوىل من بنائها على صالة اإلمام وحنو ذلك من األمور 

  املذكورة يف غري هذا املوضع 
وأيضا فعن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا اتبع جنازة مل يقعد حىت 

يف اللحد فتعرض له حرب فقال هكذا نصنع يا حممد قال فجلس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال توضع 
  خالفوهم 

  رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال الترمذي بشر بن رافع ليس بالقوي يف احلديث 
لك كثرية مستفيضة ومن قلت قد اختلف العلماء يف القيام للجنازة إذا مرت ومعها إذا شيعت وأحاديث األمر بذ

اعتقد نسخها أو نسخ القيام للمارة فعمدته حديث علي وحديث عبادة هذا وإن كان القول هبما كليهما ممكنا ألن 
املشيع يقوم هلا حىت توضع عن أعناق الرجال ال يف اللحد فهذا احلديث إما أن يقال به مجعا بينه وبني غريه أو يكون 

  لفة ناسخا لغريه وقد علل باملخا
  ومن ال يقول به يضعفه وذلك ال يقدح يف االستشهاد واالعتضاد به على جنس املخالفة 

وقد روى البخاري عن عبد الرمحن بن القاسم أن القاسم كان ميشي بني يدي اجلنازة وال يقوم هلا وخيرب عن عائشة 
  كنت مرتني أهنا قالت كان أهل اجلاهلية يقومون هلا يقولون إذا رأوها كنت يف أهلك ما 

  فقد استدل من كره القيام بأنه كان فعل اجلاهلية 
  وليس الغرض هنا الكالم يف عني هذه املسألة 

وأيضا فعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللحد لنا والشق لغرينا رواه أهل 
  السنن األربعة 

عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللحد لنا والشق لغرينا رواه وعن جرير بن عبد اهللا البجلي رضي اهللا 
  أمحد وابن ماجة ويف رواية ألمحد والشق ألهل الكتاب وهو مروي من طرق فيها لني لكن يعضد بعضها بعضا 

  وفيه التنبيه على خمالفتنا ألهل الكتاب حىت يف وضع امليت يف أسفل القرب 
مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس منا من ضرب اخلدود وأيضا عن عبد اهللا بن 

  وشق اجليوب ودعا بدعوى اجلاهلية متفق عليه 

  ودعوى اجلاهلية ندب امليت وتكون دعوى اجلاهلية يف العصبية 
ن تعزى بعزاء اجلاهلية ومنه قوله فيما رواه أمحد عن أيب بن كعب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم م

  فأعضوه هبن أبيه وال تكنوا 
وأيضا عن أيب مالك األشعري رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أربع يف أميت من أمر اجلاهلية ال 
 يتركوهنن الفخر باالحساب والطعن يف األنساب واالستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا مل تتب قبل موهتا

  تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم 
  ذم يف هذا احلديث من دعا بدعوى اجلاهلية وأخرب أن بعض أمر اجلاهلية ال يتركه الناس كلهم ذما ملن مل يتركه 



افة هذه وهذا كله يقتضي أن ما كان من أمر اجلاهلية وفعلهم فهو مذموم يف دين اإلسالم وإال مل يكن يف إض
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 اجلاهلية األوىل وذلك يقتضي املنع من مشاهبتهم يف اجلملة 
عري رجال بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية فإنه ذم لذلك اخللق وألخالق اجلاهلية ومنه قوله أليب ذر رضي اهللا عنه ملا 

  اليت مل جييء هبا اإلسالم 
ومنه قوله تعاىل إذ جعل الذين كفروا يف قلوهبم احلمية محية اجلاهلية فأنزل اهللا سكينته على رسوله وعلى املؤمنني 

  قهم وأفعاهلم فهو كذلك فإن إضافة احلمية إىل اجلاهلية يقتضي ذمها فما كان أخال
ومن هذا ما رواه البخاري يف صحيحه عن عبد اهللا بن أيب يزيد أنه مسع ابن عباس قال ثالث خالل من خالل 

  اجلاهلية الطعن يف االنساب والنياحة ونسيت الثالثة قال سفيان ويقولون إهنا االستسقاء باألنواء 

أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وروى مسلم يف صحيحه عن األعمش عن أيب صاحل عن 
  و سلم اثنتان يف الناس مها هبم كفر الطعن يف النسب والنياحة على امليت 

فقوله مها هبم أي هاتان اخلصلتان مها كفر قائم بالناس فنفس اخلصلتني كفر حيث كانتا من أعمال الكفر ومها 
  قائمتان بالناس 

م به شعبة من شعب الكفر يصري هبا كافرا الكفر املطلق حىت تقوم به حقيقة الكفر كما أنه ليس لكن ليس كل من قا
كل من قام به شعبة من شعب اإلميان يصري هبا مؤمنا حىت يقوم به أصل اإلميان وحقيقته وفرق بني الكفر املعرف 

الشرك إال ترك الصالة وبني كفر منكر يف بالالم كما يف قوله صلى اهللا عليه و سلم ليس بني العبد وبني الكفر أو 
  اإلثبات 

وفرق أيضا بني معىن االسم املطلق إذا قيل كافر أو مؤمن وبني املعىن املطلق لالسم يف مجيع موارده كما يف قوله ال 
  ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض 

فارا تسمية مقيدة وال يدخلون يف فقوله يضرب بعضكم بعض تفسري للكفار يف هذا املوضع وهؤالء يسمون ك
االسم املطلق إذا قيل كافر أو مؤمن كما أن قوله تعاىل من ماء دافق مسى املين ماء تسمية مقيدة ومل يدخل يف االسم 

  املطلق حيث قال فلم جتدوا ماء فتيمموا 
 عنهما قال غزونا مع ومن هذا الباب ما خرجاه يف الصحيحني عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد ثاب معه ناس من املهاجرين حىت كثروا وكان من املهاجرين رجل لعاب 
  فكسع أنصاريا فغضب األنصاري غضبا شديدا حىت تداعوا وقال 

بال دعوى اجلاهلية مث  األنصاري يا لألنصار وقال املهاجري ياللمهاجرين فخرج النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ما
قال ما شأهنم فأخربوه بكسعة املهاجري لألنصاري قال فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم دعوها فاهنا منتنة وقال عبد 

اهللا بن أيب ابن سلول أو قد تداعوا علينا لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل فقال عمر أال نقتل يا 
  لعبد اهللا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه  رسول اهللا هذا اخلبيث

ورواه مسلم من حديث أيب الزبري عن جابر رضي اهللا عنه قال اقتتل غالمان غالم من املهاجرين وغالم من األنصار 
ليه و سلم فقال ما هذا فنادى املهاجري يا للمهاجرين ونادى األنصاري يا لألنصار فخرج رسول اهللا صلى اهللا ع

أدعوى اجلاهلية قالوا ال يا رسول اهللا إال أن غالمني اقتتال فكسع أحدمها اآلخر فقال ال بأس لينصر الرجل أخاه 



  ظاملا أو مظلوما إن كان ظاملا فلينهه فإنه له نصر وإن كان مظلوما فلينصره 
لكتاب والسنة ومسامها اهللا هبما كما مسانا املسلمني من فهاذان اإلمسان املهاجرون واألنصار امسان شرعيان جاء هبما ا

قبل ويف هذا وانتساب الرجل إىل املهاجرين واألنصار انتساب حسن حممود عند اهللا وعند رسوله ليس من املباح 
الذي يقصد به التعريف فقط كاالنتساب إىل القبائل واألمصار وال من املكروه أو احملرم كاالنتساب إىل ما يفضي 

  إىل بدعة أو معصية أخرى 
مث مع هذا ملا دعا كل واحد منهما طائفة منتصرا هبا أنكر النيب صلى اهللا عليه و سلم ذلك ومساها دعوى اجلاهلية 

حىت قيل له إن الداعي هبا إمنا مها غالمان مل يصدر ذلك من اجلماعة فأمر مبنع الظامل وإعانة املظلوم ليبني النيب صلى 
  أن احملذور من ذلك إمنا هو تعصب الرجل لطائفته  اهللا عليه و سلم

  مطلقا فعل أهل اجلاهلية فأما نصرها باحلق من غري عدوان فحسن واجب أو مستحب 
ومثل هذا ما روى أبو داود وابن ماجة عن واثلة بن األسقع رضي اهللا عنه قال قلت يا رسول اهللا ما العصبية قال 

  أن تعني قومك على الظلم 
بن مالك بن جعشم املدجلي قال خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال خريكم املدافع عن  وعن سراقة

  عشريته مامل يأمث رواه أبو داود 
وروى أبو داود أيضا عن جبري بن مطعم رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ليس منا من دعا 

  وليس منا من مات على عصبية إىل عصبية وليس منا من قاتل على عصبية 
وروى أبو داود أيضا عن ابن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من نصر قومه على غري 

  احلق فهو كالبعري الذي ردي فهو ينزع بذنبه 
والتداعي  فإذا كان هذا التداعي يف األمساء ويف هذا االنتساب الذي حيبه اهللا ورسوله فكيف بالتعصب مطلقا

  للنسب واإلضافات اليت ما هي إما مباحة أو مكروهة 
  وذلك أن االنتساب إىل االسم الشرعي أحسن من االنتساب إىل غريه 

أال ترى إىل ما رواه أبو داود من حديث حممد بن إسحاق عن داود بن احلصني عن عبد الرمحن بن أيب عقبة عن ايب 
  عقبة وكان موىل من أهل فارس 

ت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحدا فضربت رجال من املشركني فقلت خذها مين وأنا الغالم قال شهد
  الفارسي فالتفت إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال هال قلت خذها مين وأنا الغالم األنصاري 

وكان إظهار هذا أحب إليه من  حضه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على االنتساب إىل األنصار وإن كان بالوالء
  االنتساب إىل فارس بالصراحة وهي نسبة حق ليست حمرمة 

ويشبه واهللا أعلم أن يكون من حكمة ذلك أن النفس حتامي عن اجلهة اليت تنتسب إليها كان ذلك هللا كان خريا 
  للمرء 

نه وذلك يقتضي املنع من كل أمور فقد دلت هذه األحاديث على أن إضافة األمر إىل اجلاهلية يقتضي ذمه والنهي ع
  اجلاهلية مطلقا وهو املطلوب يف هذا الكتاب 

ومثل هذا ما روى سعيد بن أيب سعيد عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
و آدم وآدم من تراب سلم إن اهللا قد أذهب عنكم عبية اجلاهلية وفخرها باآلباء مؤمن تقي أو فاجر سقي أنتم بن



ليدعن رجال فخرهم بأقوام إمنا هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على اهللا من اجلعالن اليت تدفع بآنفها الننت 
  رواه أبو داود وغريه وهو صحيح 

فأضاف العبية والفخر إىل اجلاهلية يذمهما بذلك وذلك يقتضي ذمهما بكوهنما مضافني إىل اجلاهلية وذلك يقتضي 
  ذم كل األمور املضافة إىل اجلاهلية 

ومثله ما روى مسلم يف صحيحه عن أيب قيس زياد بن رباح عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و 
سلم أنه قال من خرج من الطاعة وفارق اجلماعة فمات ميتة جاهلية ومن قاتل حتت راية عمياء يغضب لعصبية أو 

صر عصبية فقتل قتل قتلة جاهلية ومن خرج على أميت يضرب برها وفاجرها وال يتحاشى من يدعو إىل عصبية أو ين
  مؤمنها وال يفي لذي عهدها فليس مين ولست منه 

ذكر صلى اهللا عليه و سلم يف هذا احلديث األقسام الثالثة اليت يعقد هلا الفقهاء باب قتال أهل القبلة من البغاء 
  والعداة وأهل العصبية 

م األول اخلارجون عن طاعة السلطان فنهى عن نفس اخلروج عن الطاعة واجلماعة وبني أنه إن مات وال فالقس
طاعة عليه إلمام مات ميتة جاهلية فإن أهل اجلاهلية من العرب وحنوهم مل يكونوا يطيعون أمريا عاما على ما هو 

  معروف من سريهتم 
  و ذلك مث ذكر الذي يقاتل تعصبا لقومه أو أهل بلده وحن

ومسى الراية عمياء ألنه األمر األعمى الذي ال يدري وجهه فكذلك قتال العصبية يكون عن غري علم جبواز قتال 
  هذا 

  وجعل قتلة املقتول قتلة جاهلية سواء غضب بقلبه أو دعا بلسانه أو ضرب بيده 
هللا صلى اهللا عليه و سلم ليأتني وقد فسر ذلك فيما رواه مسلم أيضا عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول ا

على الناس زمان ال يدري القاتل يف أي شيء قتل وال يدري املقتول على أي شيء قتل فقيل كيف يكون ذلك قال 
  اهلرج القاتل واملقتول يف النار 

والقسم الثالث اخلوارج على األمة إما من العداة الذين غرضهم األموال كقطاع الطريق وحنوهم أو غرضهم 
الرياسة كمن يقتل أهل مصر الذين هم حتت حكم غريه مطلقا وإن مل يكونوا مقاتلة أو من اخلارجني عن السنة 

  الذين يستحلون دماء أهل القبلة مطلقا كاحلرورية الذين قتلهم علي رضي اهللا عنه 
م هلا والنهي عنها وإال مل يكن مث إنه صلى اهللا عليه و سلم مسى امليتة والقتلة ميتة جاهلية وقتلة جاهلية على وجه الذ

  قد زجر عن ذلك 
فعلم أنه كان قد تقرر عند أصحابه أن ما أضيف إىل اجلاهلية من ميتة وقتلة وحنو ذلك فهو مذموم منهي عنه وذلك 

  يقتضي ذم كل ما كان من أمور اجلاهلية وهو املطلوب 
با ذر عليه حلة وعلى غالمه مثلها فسألته عن ومن هذا ما أخرجاه يف الصحيحني عن املعرور بن سويد قال رأيت أ

ذلك فذكر أنه ساب رجال على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فعريه بأمه فأتى الرجل النيب صلى اهللا عليه و 
سلم فذكر ذلك له فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم إنك امرؤ فيك جاهلية ويف رواية قلت على ساعيت هذه من 

قال نعم هم إخوانكم وخولكم جعلهم اهللا حتت أيديكم فمن كان أخوه حتت يده فليطعمه مما يأكل كرب السن 
  وليلبسه مما يلبس وال تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه 



ففي هذا احلديث أن كل ما كان من أمر اجلاهلية فهو مذموم ألن قوله فيك جاهلية ذم لتلك اخلصلة فلوال أن هذا 
  لوصف يقتضي ذم ما اشتمل عليه ملا حصل به املقصود ا

  وفيه أن التعبري باألنساب من أخالق اجلاهلية 
وفيه أن الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه اخلصال املسماة جباهلية ويهودية ونصرانية وال 

  يوجب ذلك كفره وال فسقه 
   بن مطعم عن ابن عباس وأيضا ما رواه مسلم يف صحيحه عن نافع عن جبري

رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أبغض الناس إىل اهللا ثالثة ملحد يف احلرم ومبتغ يف اإلسالم سنة 
  جاهلية ومطل دم امرئ بغري حق لرييق دمه 

الدين وإما يف الدنيا أخرب صلى اهللا عليه و سلم أن أبغض الناس إىل اهللا هؤالء الثالثة وذلك ألن الفساد إما يف 
  فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغري احلق وهلذا كان أكرب الكبائر بعد أعظم فساد الدين الذي هو الكفر 

  وأما فساد الدين فنوعان نوع يتعلق بالعمل ونوع يتعلق مبحل العمل 
  فأما املتعلق بالعمل فهو ابتغاء سنة اجلاهلية 

اد يف احلرم ألن أعظم حمال العمل هو احلرم وانتهاك حرمة احملل املكاين أعظم من وأما ما يتعلق مبحل العمل فاالحل
انتهاك حرمة احملل الزماين وهلذا حرم من تناول املباحات من الصيد والنبات يف البلد احلرام مامل حيرم مثله يف الشهر 

  احلرام 
ت عليه النصوص الصحيحة خبالف الشهر احلرام وهلذا كان الصحيح أن حرمة القتال يف البلد احلرام باقية كما دل

  فلهذا واهللا أعلم ذكر صلى اهللا عليه و سلم اإلحلاد يف احلرم وابتغاء سنة جاهلية 
واملقصود أن من هؤالء الثالثة من ابتغى يف اإلسالم سنة جاهلية فسواء قيل مبتغيا أو غري مبتغ فإن االبتغاء هو 

  سالم أن يعمل بشيء من سنن اجلاهلية دخل يف هذا احلديث الطلب واإلرادة فكل من أراد يف اإل
والسنة اجلاهلية كل عادة كانوا عليها فإن السنة هي العادة وهي الطريق اليت تتكرر لتتسع ألنواع الناس مما يعدونه 

ه و سلم عبادة أو ال يعدونه عبادة قال تعاىل قد خلت من قبلكم سنن فسريوا يف األرض وقال النيب صلى اهللا علي
  لتتبعن سنن من كان قبلكم واالتباع هو االقتفاء واالستثنان فمن عمل بشيء من سننهم فقد اتبع سنة جاهلية 

  وهذا نص عام يوجب حترمي متابعة كل شيء كان من سنن اجلاهلية يف أعيادهم وغري أعيادهم 
  ون امسا لذي احلال ولفظ اجلاهلية قد يكون امسا للحال وهو الغالب يف الكتاب والسنة وقد يك

فمن األول قول النيب صلى اهللا عليه و سلم أليب ذر رضي اهللا عنه إنك امرؤ فيك جاهلية وقول عمر إين نذرت يف 
اجلاهلية أن أعتكف ليلة وقول عائشة كان النكاح يف اجلاهلية على أربعة أحناء وقوهلم يا رسول اهللا كنا يف جاهلية 

  ة جاهلية أو عادة جاهلية وحنو ذلك وشر أي يف حال جاهلية أو طريق
  فإن لفظ اجلاهلية وإن كان يف األصل صفة لكنه غلب عليه االستعمال حىت صار امسا ومعناه قريب من معىن املصدر 
وأما الثاين فتقول طائفة جاهلية وشاعر جاهلي وذلك نسبة إىل اجلهل الذي هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم فإن 

فهو جاهل جهال بسيطا فإن اعتقد خالفه فهو جاهل جهال مركبا فإن قال خالف احلق عاملا باحلق  من مل يعلم احلق
أو غري عامل فهو جاهل أيضا كما قال تعاىل وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا 

... أال ال جيهلن أحد علينا ... شعراء كان أحدكم صائما فال يرفث وال يفسق وال جيهل ومن هذا قول بعض ال



  ... فنجهل فوق جهل اجلاهلينا 
  وهذا كثري وكذلك من عمل خبالف احلق فهو جاهل وإن علم أنه 

خمالف للحق كما قال سبحانه إمنا التوبة على اهللا للذين يعملون السوء جبهالة قال أصحاب حممد صلى اهللا عليه و 
  سلم كل من عمل سوءا فهو جاهل 

سبب ذلك أن العلم احلقيقي الراسخ يف القلب ميتنع أن يصدر معه ما خيالفه من قول أو فعل فمىت صدر خالفه فال و
بد من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصري جهال هبذا 

  االعتبار 
قة ال جمازا وإن مل يكن كل من ترك شيئا من األعمال كافرا أو ومن هنا تعرف دخول األعمال يف مسمى اإلميان حقي

  خارجا عن أصل مسمى اإلميان وكذلك اسم العقل وحنو ذلك من األمساء 
وهلذا يسمي اهللا تعاىل أصحاب هذه األحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالني وجاهلني ويصفهم بأهنم ال يعقلون 

  وال يسمعون 
  لباب والنهى وأهنم مهتدون وأن هلم نورا وأهنم يسمعون ويعقلون ويصف املؤمنني بأويل األ

فإذا تبني ذلك فالناس قبل مبعث الرسول صلى اهللا عليه و سلم كانوا يف حال جاهلية منسوبة إىل اجلهل فإن ما 
املرسلون  كانوا عليه من األقوال واألعمال إمنا أحدثه هلم جهال وإمنا يفعله جاهل وكذلك كل ما خيالف ما جاء به

  من يهودية ونصرانية فهي جاهلية وتلك كانت اجلاهلية العامة 
فأما بعد ما بعث اهللا الرسول صلى اهللا عليه و سلم فاجلاهلية املطلقة قد تكون يف مصر دون مصر كما هي يف دار 

  إلسالم الكفار وقد تكون يف شخص دون شخص كالرجل قبل أن يسلم فإنه يكون يف جاهلية وإن كان يف دار ا

فأما يف زمان مطلق فال جاهلية بعد مبعث حممد صلى اهللا عليه و سلم فإنه ال تزال من أمته طائفة ظاهرين على احلق 
  إىل قيام الساعة 

واجلاهلية املقيدة قد تقوم يف بعض ديار املسلمني ويف كثري من املسلمني كما قال صلى اهللا عليه و سلم أربع يف أميت 
  وقال أليب ذر إنك امرؤ فيك جاهلية وحنو ذلك من أمر اجلاهلية 

فقوله يف هذا احلديث ومبتغ اإلسالم سنة جاهلية يندرج فيه كل جاهلية مطلقة أو غري مقيدة يهودية أو نصرانية أو 
جموسية أو صابئة أو وثنية أو شركية من ذلك أو بعضه أو منتزعة من بعض هذه امللل اجلاهلية فإهنا مجيعها مبتدعها 

نسوخها صارت جاهلية مببعث حممد صلى اهللا عليه و سلم وإن كان لفظ اجلاهلية ال يقال غالبا إال على حال وم
  العرب اليت كانوا عليها فإن املعىن واحد 

ويف الصحيحني عن نافع عن ابن عمر أن الناس نزلوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على احلجر أرض مثود 
جنوا به العجني فأمرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا اإلبل فاستقوا من آبارها وع

  العجني وأمرهم أن يستقوا من البئر اليت كانت تردها الناقة 
ورواه البخاري من حديث عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا نزل احلجر يف 

مرهم أن ال يشربوا من بئارها وال يستقوا منها فقالوا قد عجنا منها واستقينا فأمرهم النيب صلى اهللا غزوة تبوك أ
  عليه و سلم أن يطرحوا ذلك العجني ويهريقوا ذلك املاء 



ويف حديث جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ملا مر باحلجر ال تدخلوا على هؤالء املعذبني إال أن تكونوا 
  اكني فان مل تكونوا باكني فال تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصاهبم ب

فنهى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الدخول إىل أماكن املعذبني إال مع البكاء خشية أن يصيب الداخل ما 
  أصاهبم 

زوة كانت على وهنى عن االنتفاع مبياههم حىت أمرهم مع حاجتهم يف تلك الغزوة وهي غزوة العسرة وهي أشد غ
  املسلمني أن يعلفوا النواضج بعجني مائهم 

  وكذلك أيضا روي عنه صلى اهللا عليه و سلم أنه هنى عن الصالة يف أماكن العذاب 
فروى أبو داود عن سليمان بن داود أخربنا ابن وهب حدثين ابن هليعة وحيىي بن أزهر عن عمار بن سعد املرادي 

  ضي اهللا عن أيب صاحل الغفاري أن عليا ر

عنه مر ببابل وهو يسري فجاءه املؤذن يؤذنه بصالة العصر فلما برز منها أمر املؤذن فأقام الصالة فلما فرغ قال إن 
  حبييب النيب صلى اهللا عليه و سلم هناين أن أصلي يف املقربة وهناين أن أصلي يف أرض بابل فإهنا ملعونة 

يضا أخربين حيىي بن أزهر وابن هليعة عن احلجاج بن شداد عن أيب ورواه أيضا عن أمحد بن صاحل حدثنا ابن وهب أ
  صاحل الغفاري عن علي مبعناه ولفظه فلما خرج منها مكان برز 

وقد روى اإلمام أمحد يف رواية ابنه عبد اهللا بإسناد أصح من هذا عن علي رضي اهللا عنه حنوا من هذا أنه كره 
   الصالة بأرض بابل وأرض اخلسف أو حنو ذلك

  وكره اإلمام أمحد الصالة يف هذه األمكنة اتباعا لعلي رضي اهللا عنه 
  وقوله هناين أن أصلي يف أرض بابل فإهنا ملعونة يقتضي أن ال يصلي يف أرض ملعونة 

واحلديث املشهور يف احلجر يوافق هذا فإنه إذا كان قد هنى عن الدخول إىل أرض العذاب دخل يف ذلك الصالة 
  أوىل  وغريها من باب

ويوافق ذلك قوله سبحانه عن مسجد الضرار ال تقم فيه أبدا فإنه كان من أمكنة العذاب قال سبحانه أفمن أسس 
  بنيانه على تقوى من اهللا ورضوان خري أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فاهنار به يف نار جهنم 

  وقد روى أنه ملا هدم خرج منه دخان 
يف أمكنة الرمحة كاملساجد الثالثة ومسجد قباء فكذلك هني عن الصالة يف أماكن  وهذا كما أنه ندب إىل الصالة

  العذاب 
فأما أماكن الكفر واملعاصي اليت مل يكن فيها عذاب إذا جعلت مكانا لالميان والطاعة فهذا حسن كما أمر النيب 

  صلى اهللا عليه و سلم أهل الطائف 

اليمامة أن يتخذوا املسجد مكان بيعة كانت عندهم وكان موضع أن جيعلوا املسجد مكان طواغيتهم وأمر أهل 
  مسجده صلى اهللا عليه و سلم مقربة للمشركني فجعله صلى اهللا عليه و سلم مسجدا بعد نبش القبور 

فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفار يف املكان الذي حل هبم فيه العذاب فكيف مبشاركتهم يف 
  يت يعملوهنا واستحقوا هبا العذاب األعمال ال

فإنه إذا قيل هذا العمل الذي يعملونه لو جترد عن مشاهبتهم مل يكن حمرما وحنن ال نقصد التشبه هبم فيه فنفس 
الدخول إىل املكان ليس مبعصية لو جترد عن كونه أثرهم وحنن ال نقصد التشبه هبم بل املشاركة يف العمل أقرب إىل 



الدخول إىل الديار فإن مجيع ما يعملونه مما ليس من أعمال املسلمني السابقني إما كفر وإما  اقتضاء العذاب من
معصية وإما شعار كفر أو شعار معصية وإما مظنة للكفر واملعصية وإما أن خياف أن جير إىل املعصية وما أحسب 

ة فيه أقرب إىل املخالفة يف الكفر واملعصية أحدا ينازع يف مجيع هذا ولئن نازع فيه فال ميكنه أن ينازع يف أن املخالف
  وأن حصول هذه املصلحة يف األعمال أقرب من حصوهلا يف املكان 

أال ترى أن متابعة النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني يف أعماهلم أنفع وأوىل من متابعتهم يف مساكنهم ورؤية 
  آثارهم 

ود يف سننه حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا أبو النضر يعين هاشم بن وأيضا مما هو صريح يف الداللة ما روى أبو دا
القاسم حدثنا عبد الرمحن بن ثابت حدثنا حسان بن عطية عن أيب منيب اجلرشي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال 

النضر  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من تشبه بقوم فهو منهم وهذا إسناد جيد فإن ابن أيب شيبة وأبا
وحسان بن عطية ثقات مشاهري أجالء من رجال الصحيحني وهم أجل من أن حيتاجوا إىل أن يقال هم من رجال 

  الصحيحني 

وأما عبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان فقال حيىي بن معني وأبو زرعة وأمحد بن عبد اهللا العجلي ليس به بأس وقال عبد 
  حامت هو مستقيم احلديث الرمحن بن إبراهيم دحيم هو ثقة وقال أبو 

وأما أبو منيب اجلرشي فقال فيه أمحد بن عبد اهللا العجلي هو ثقة وما علمت أحدا يذكره بسوء وقد مسع منه حسان 
  بن عطية وقد احتج اإلمام أمحد وغريه هبذا احلديث 

هبم كما يف قوله ومن وهذا احلديث أقل أحواله أنه يقتضي حترمي التشبه هبم وإن كان ظاهره يقتضي كفر املتشبه 
  يتوهلم منكم فإنه منهم 

وهو نظري ما سنذكره عن عبد اهللا بن عمرو أنه قال من بىن بأرض املشركني وصنع نريوزهم ومهرجاهنم وتشبه هبم 
  حىت ميوت حشر معهم يوم القيامة 

ى أنه صار منهم يف فقد حيمل هذا على التشبه املطلق فإنه يوجب الكفر ويقتضي حترمي أبعاض ذلك وقد حيمل عل
  القدر املشترك الذي شاهبهم فيه فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا للكفر أو للمعصية كان حكمه كذلك 

  وبكل حال فهو يقتضي التشبه هبم بعلة كونه تشبها 
والتشبه يعم من فعل الشيء ألجل أهنم فعلوه وهو نادر ومن تبع غريه يف فعل لغرض له يف ذلك إذا كان أصل 

  لفعل مأخوذا عن ذلك الغري ا
فأما من فعل الشيء واتفق أن الغري فعله أيضا ومل يأخذه أحدمها عن صاحبه ففي كون هذا تشبها نظر لكن قد ينهى 

عن هذا لئال يكون ذريعة إىل التشبه وملا فيه من املخالفة كما أمر بصبغ اللحى وإعفائها وإحفاء الشوارب مع أن 
م غريوا الشيب وال تشبهوا باليهود دليل على أن التشبه هبم حيصل بغري قصد منا وال فعل قوله صلى اهللا عليه و سل

  بل مبجرد ترك تغيري ما خلق فينا وهذا أبلغ من املوافقة الفعلية االتفاقية 

م وقد روى يف هذا احلديث عن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه هنى عن التشبه باألعاج
  وقال من تشبه بقوم فهو منهم ذكره القاضي أبو يعلى 

  وهبذا احتج غري واحد من العلماء على كراهة أشياء من زي غري املسلمني 
قال حممد بن حرب سئل أمحد عن نعل سندي خيرج فيه فكرهه للرجل واملرأة وقال إن كان للكنيف والوضوء فال 



د سئل سعيد بن عامر عنه فقال سنة نبينا أحب إلينا من سنة بأس وأكره الصرار وقال هو من زي األعاجم وق
  باكهن 

وقال يف رواية املروذي وقد سأله عن النعل السندي فقال أما أنا فال أستعملها ولكن إذا كان للطني أو املخرج 
  فأرجو وأما من أراد الزينة فال ورأى على باب املخرج نعال سنديا فقال نتشبه بأوالد امللوك 

حرب الكرماين أيضا قلت ألمحد فهذه النعال الغالظ قال هذه السندية إذا كانت للوضوء أو للكنيف أو وقال 
ملوضع ضرورة فال بأس وكأنه كره أن ميشي هبا يف األزقة قيل فالنعل من اخلشب قال ال بأس هبا أيضا إذا كان 

  موضع ضرورة 
ابن املبارك عن هذه النعال الكرمانية فلم تعجبه  قال حرب حدثنا أمحد بن نصر حدثنا حبان بن موسى قال سئل

  وقال أما يف هذه غنية عن تلك 
وروى اخلالل عن أمحد بن إبراهيم الدورقي قال سألت سعيد بن عامر عن لباس النعال السبتية فقال زي نبينا أحب 

  إلينا من زي باكهن ملك اهلند ولو كان يف مسجد املدينة ألخرجوه من املدينة 
ن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ اإلمام أمحد قال حيىي بن سعيد القطان وذكر عنده سعيد ب

  سعيد بن عامر الضبعي فقال 

  هو شيخ البصرة منذ أربعني سنة وقال أبو مسعود بن الفرات ما رأيت بالبصرة مثل سعيد بن عامر 
  ويكره غري ذلك وقال العرب عمائمها حتت أذقاهنا  وقال امليموين رأيت أبا عبد اهللا عمامته حتت ذقنه

وقال أمحد يف رواية احلسن بن حممد يكره أن تكون العمامة حتت احلنك كراهة شديدة وقال إمنا يتعمم مبثل ذلك 
  اليهود والنصارى واجملوس 

ه تغميض العني يف وهلذا أيضا كره أمحد لباس أشياء كانت شعار الظلمة يف وقته من السواد وحنوه وكره هو وغري
  الصالة وقال هو من فعل اليهود 

وقد روى أبو حفص العكربي بإسناده عن بالل بن أيب حدرد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم متعددوا 
  واخشوشنوا وانتعلوا وامشوا حفاة 

ذكره إن شاء اهللا تعاىل يف وهذا مشهور حمفوظ عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه كتب به إىل املسلمني وسيأيت 
  كالم اخللفاء الراشدين 

وقال الترمذي حدثنا قتيبة حدثنا ابن هليعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم قال ليس منا من تشبه بغرينا ال تشبهوا باليهود وال بالنصارى فإن تسليم اليهود اإلشارة باألصابع وتسليم 

  صارى اإلشارة باألكف قال وروى ابن املبارك هذا احلديث عن ابن هليعة ومل يرفعه الن
وهذا وإن كان فيه ضعف فقد تقدم احلديث املرفوع من تشبه بقوم فهو منهم وهو حمفوظ عن حذيفة بن اليمان 

  أيضا من قوله وحديث ابن هليعة يصلح لالعتضاد كذا كان يقول أمحد وغريه 

داود حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا حممد بن ربيعة حدثنا أبو احلسن العسقالين عن أيب جعفر  وأيضا ما روى أبو
بن حممد بن علي بن ركانة أو حممد بن علي بن ركانة عن أبيه أن ركانة صارع النيب صلى اهللا عليه و سلم فصرعه 

سلم يقول فرق ما بيننا وبني املشركني بالعمائم النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ركانة مسعت النيب صلى اهللا عليه و 
  على القالنس 



وهذا يقتضي أنه حسن عند أيب داود ورواه الترمذي أيضا عن قتيبة وقال غريب وليس إسناده بالقائم وال نعرف أبا 
  احلسن العسقالين وال ابن ركانة 

  وهذا القدر ال مينع أن يعتضد هبذا احلديث ويستشهد به 
أن مفارقة املسلم املشرك يف اللباس أمر مطلوب للشارع كقوله فصل ما بني احلالل واحلرام الدف وهذا بني يف 

  والصوت 
فإن التفريق بينهما مطلوب يف الظاهر إذ الفرق باالعتقاد والعمل بدون العمامة حاصل فلوال أنه مطلوب بالظاهر 

  أيضا مل يكن فيه فائدة 
اء ملا كان مطلوبا ظاهرا وباطنا لعن صلى اهللا عليه و سلم املتشبهات من وهذا كما أن الفرق بني الرجال والنس

النساء بالرجال واملتشبهني من الرجال بالنساء وقال أخرجوهم من بيوتكم ونفى اخلنث ملا كان رجال متشبها يف 
  الظاهر بغري جنسه 

 صام رسول اهللا صلى اهللا عليه و وأيضا عن أيب غطفان املري مسعت عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما يقول حني
سلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول اهللا إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم 

إذا كان العام املقبل إن شاء اهللا صمنا اليوم التاسع قال فلم يأت العام املقبل حىت تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  لم رواه مسلم يف صحيحه س

وروى اإلمام أمحد عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود 
  وصوموا يوما قبله ويوما بعده واحلديث رواه ابن أيب ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده ابن عباس 

صيامه سنة ماضية صامه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأمر بصيامه  فتدبر هذا يوم عاشوراء يوم فاضل يكفر
ورغب فيه مث ملا قيل له قبيل وفاته إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى أمر مبخالفتهم بضم يوم آخر إليه وعزم على 

  فعل ذلك 
  رضي اهللا عنهم  وهلذا استحب العلماء منهم اإلمام أمحد أن يصوم تاسوعا وعاشوراء وبذلك عللت الصحابة

قال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار مسع عطاء عن ابن عباس يقول صوموا التاسع والعاشر 
  خالفوا اليهود 

وأيضا عن عمر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إنا أمة أمية ال نكتب وال حنسب الشهر هكذا 
  ثالثني رواه البخاري ومسلم  وهكذا يعين مرة تسعة وعشرين ومرة

فوصف هذه األمة بترك الكتابة واحلساب الذي يفعله غريها من األمم يف أوقات عبادهتم 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 
ما أمجع عليه املسلمون إال من شذ من بعض املتأخرين املخالفني املسبوقني باإلمجاع من أن مواقيت  وهذا دليل على

الصوم والفطر والنسك إمنا تقام بالرؤية عند إمكاهنا ال بالكتاب واحلساب الذي تسلكه األعاجم من الروم والفرس 
  والقبط واهلند وأهل الكتاب من اليهود والنصارى 



حد من أهل العلم أن أهل الكتابني قبلنا إمنا أمروا بالرؤية أيضا يف صومهم وعبادهتم وتأولوا على وقد روى غري وا
ذلك قوله تعاىل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ولكن أهل الكتابني بدلوا وهلذا هنى النيب 

  صلى اهللا عليه و سلم عن تقدم رمضان باليوم واليومني 
لك مبا خياف من أن يزاد يف الصوم املفروض ما ليس منه كما زاده أهل الكتاب من النصارى فإهنم وعلل الفقهاء ذ

  زادوا يف صومهم وجعلوه فيما بني الشتاء والصيف وجعلوا له طريقة من احلساب يتعرفونه هبا 
واحلديث فيه وقد يستدل هبذا احلديث على خصوص النهي عن أعيادهم فإن أعيادهم معلومة بالكتاب واحلساب 

  عموم 
أو يقال إذا هنينا عن ذلك يف عيد اهللا ورسوله ففي غريه من األعياد واملواسم أوىل وأحرى أو ملا يف ذلك من 

  مضارعة األمة األمية سائر األمم 
وباجلملة فاحلديث يقتضي اختصاص هذه األمة بالوصف الذي فارقت به غريها وذلك يقتضي أن ترك املشاهبة لألمم 

  إىل حصول الوفاء باالختصاص أقرب 
وأيضا ففي الصحيحني عن محيد بن عبد الرمحن بن عوف أنه مسع معاوية عام حج على املنرب وتناول قصة من شعر 
كانت يف يد حرسي فقال يا أهل املدينة أين علماؤكم مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينهى عن مثل هذه 

  اختذها نساؤهم  ويقول إمنا هلكت بنو إسرائيل حني
ويف رواية سعيد بن املسيب يف الصحيح أن معاوية قال ذات يوم إنكم اختذمت زي سوء وإن النيب النيب صلى اهللا 
عليه و سلم هنى عن الزور قال وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة قال معاوية أال وهذا الزور قال قتادة يعين ما 

  يكثر به النساء اشعارهن من اخلرق 
  واية عن ابن املسيب يف الصحيح قال قدم معاوية املدينة فخطبنا ويف ر

وأخرج كبة من شعر فقال ما كنت أرى أن أحدا يفعله إال اليهود إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بلغه فسماه 
  الزور 

ذر أمته مثل فقد أخرب النيب صلى اهللا عليه و سلم عن وصل الشعر أن بين إسرائيل هلكوا حني أحدثه نساؤهم حي
  ذلك وهلذا قال معاوية ما كنت أرى أن أحدا يفعله إال اليهود 

فما كان من زي اليهود الذي مل يكن عليه املسلمون إما أن يكون مما يعذبون عليه أو مظنة لذلك أو يكون تركه 
ن قد اشتبه احملظور بغريه حسما ملادة ما عذبوا عليه ال سيما إذا مل يتميز ما هو الذي عذبوا عليه من غريه فإنه يكو

  فيترك اجلميع كما أن ما خيربون به ملا اشتبه صدقه بكذبه ترك اجلميع 
وأيضا ما روى نافع عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو قال قال عمر إذا كان ألحدكم ثوبان 

  ليهود رواه أبو داود وغريه باسناد صحيح فليصل فيهما فإن مل يكن له إال ثوب فليتزر به وال يشتمل اشتمال ا
وهذا املعىن صحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من رواية جابر وغريه أنه أمر يف الثوب الضيق باالتزار دون 

  االشتمال وهو قول مجهور أهل العلم ويف مذهب أمحد قوالن 
اليهود دليل على أن هلذه اإلضافة تأثريا يف النهي  وإمنا الغرض أنه قال ال يشتمل اشتمال اليهود فان املنهي عنه إىل

  كما تقدم التنبيه عليه 
وأيضا فمما هنانا اهللا سبحانه فيه عن مشاهبة أهل الكتاب وكان حقه أن يقدم يف أوائل الكتاب قوله سبحانه أمل يأن 

الكتاب من قبل فطال عليهم للذين آمنوا أن ختشع قلوهبم لذكر اهللا وما نزل من احلق وال يكونوا كالذين أوتوا 



  األمد فقست قلوهبم وكثري منهم فاسقون 
فقوله وال يكونوا كالذين أوتوا الكتاب هني مطلق عن مشاهبتهم وهو خاص أيضا يف النهي عن مشاهبتهم يف قسوة 

  قلوهبم وقسوة القلوب من 

لنا اضربوه ببعضها كذلك حييي اهللا مثرات املعاصي وقد وصف اهللا سبحانه هبا اليهود يف غري موضع فقال تعاىل فق
املوتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون مث قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كاحلجارة أو أشد قسوة وإن من احلجارة ملا 

يتفجر منه األهنار وإن منها ملا يشقق فيخرج منه املاء وإن منها ملا يهبط من خشية اهللا وما اهللا بغافل عما تعملون 
لقد أخذ اهللا ميثاق بين إسرائيل وبعثنا منهم اثين عشر نقيبا وقال اهللا إين معكم لئن أقمتم الصالة وقال تعاىل و

وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرمتوهم وأقرضتم اهللا قرضا حسنا ألكفرن عنكم سيئاتكم وألدخلنكم جنات 
نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوهبم جتري من حتتها األهنار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما 

قاسية حيرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به وال تزال تطلع على خائنة منهم إال قليال منهم فاعف 
  عنهم واصفح إن اهللا حيب احملسنني 

ه بصرية وإن قوما من هذه األمة ممن ينسب إىل علم أو دين قد أخذوا من هذه الصفات بنصيب يرى ذلك من ل
  فنعوذ باهللا من كل ما يكرهه اهللا ورسوله وهلذا كان السلف حيذرون هذا 

فروى البخاري يف صحيحه عن أيب األسود قال بعث أبو موسى إىل قراء البصرة فدخل عليه ثالمثائة رجل قد قرءوا 
بكم كما قست قلوب من القرآن فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم فاتلوه وال يطولن عليكم األمد فتقسوا قلو

كان قبلكم وإنا كنا نقرأ سورة نشبهها يف الطول والشدة برباءة فأنسيتها غري أين حفظت منها لو كان البن آدم 
واديان من ذهب البتغى واديا ثالثا وال ميأل جوف ابن آدم إال التراب وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى 

ا أيها الذين آمنوا مل تقولون ماال تفعلون فتكتب شهادة يف أعناقكم املسبحات فأنسيتها غري أين حفظت منها ي
  فتسألون عنها يوم القيامة 

  فحذر أبو موسى القراء أن يطول عليهم األمد فتقسوا قلوهبم 
مث ملا كان نقض امليثاق يدخل فيه نقض ما عهد اهللا إليهم من األمر والنهي وحتريف الكلم عن مواضعه وتبديل 

  ب اهللا أخرب ابن مسعود رضي اهللا عنه مبا يشبه ذلك وتأويل كتا
فروى األعمش عن عمارة بن عمري عن الربيع بن أيب عميلة الفزاري حدثنا عبد اهللا حديثا ما مسعت حديثا هو 

أحسن منه إال كتاب اهللا أو رواية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن بين إسرائيل ملا طال عليهم األمد 
لوهبم فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم اشتهته قلوهبم واستحلته أنفسهم وكان احلق حيول بينهم وبني كثري قست ق

من شهواهتم حىت نبذوا كتاب اهللا وراء ظهورهم كأهنم ال يعلمون فقالوا اعرضوا هذا الكتاب على بين إسرائيل فإن 
لوا إىل فالن رجل من علمائهم فاعرضوا عليه هذا تابعوكم فاتركوهم وإن خالفوكم فاقتلوهم مث قالوا ال بل أرس

الكتاب فإن تابعكم فلن خيالفكم أحد بعده وإن خالفكم فاقتلوه فلن خيتلف عليكم بعده أحد فأرسلوا إليه فأخذ 
ورقة فكتب فيها كتاب اهللا مث جعلها يف قرن مث علقها يف عنقه مث لبس عليها الثياب مث أتاهم فعرضوا عليه الكتاب 

وا أتؤمن هبذا فأوما إىل صدره فقال آمنت هبذا ومايل ال اومن هبذا يعين الكتاب الذي يف القرن فخلوا سبيله فقال
وكان له أصحاب يغشونه فلما مات نبشوه فوجدوا القرن ووجدوا فيه الكتاب فقالوا أال ترون قوله آمنت هبذا 

على بضع وسبعني ملة وخري مللهم أصحاب ذي  ومايل ال أومن هبذا إمنا عىن هذا الكتاب فاختلف بنو إسرائيل



القرن قال عبد اهللا وإن من بقي منكم سريى منكرا وحبسب امرئ يرى منكرا ال يستطيع أن يغريه أن يعلم اهللا من 
  قلبه أنه له كاره 

ية فما رعوها وملا هنى اهللا عن التشبه هبؤالء الذين قست قلوهبم ذكر أيضا يف آخر السورة حال الذين ابتدعوا الرهبان
حق رعايتها فعقبها بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وآمنوا برسوله يؤتكم كفلني من رمحته وجيعل لكم نورا 

متشون به ويغفر لكم واهللا غفور رحيم لئال يعلم أهل الكتاب أن ال يقدرون على شيء من فضل اهللا وأن الفضل بيد 
  لعظيم اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل ا

فإن اإلميان بالرسول هو تصديقه وطاعته واتباع شريعته ويف ذلك خمالفة للرهبانية ألنه مل يبعث هبا بل هنى عنها 
وأخرب أن من اتبعه من أهل الكتاب كان له أجران وبذلك جاءت األحاديث الصحيحة من طريق ابن عمر وغريه يف 

  مثلنا ومثل أهل الكتاب 
سلم بذلك فيما رواه أبو داود يف سننه من حديث ابن وهب أخربين سعيد بن عبد  وقد صرح صلى اهللا عليه و

الرمحن بن أيب العمياء أن سهل بن أيب أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك باملدينة فقال إن رسول اهللا 
على أنفسهم فشدد اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقول ال تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم فإن قوما شددوا 

  عليهم فتلك بقاياهم يف الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم 
هذا الذي يف رواية اللؤلؤي عن أيب داود ويف رواية ابن داسة عنه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك باملدينة يف 

صالة خفيفة كأهنا صالة مسافر أو قريب منها فلما سلم زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمري باملدينة فإذا هو يصلي 
قال يرمحك اهللا أرأيت هذه الصالة املكتوبة أم شيء تنفلته قال إهنا املكتوبة وإهنا لصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

لك سلم كان يقول ال تشددوا على أنفسكم فيشدد اهللا عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد اهللا عليهم فت
  بقاياهم يف الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم مث غدا 

من الغد فقال أال تركب وننظر لنعترب قال نعم فركبا مجيعا فإذا بديار باد أهلها وانقضوا وفنوا خاوية على عروشها 
هللا ببغيهم وحسدهم إن احلسد قال أتعرف هذه الديار فقال نعم ما أعرفين هبا وبأهلها هؤالء أهل ديار أهلكهم ا

يطفئ نور احلسنات والبغي يصدق ذلك أو يكذبه والعني تزين والكف والقدم واجلسد واللسان والفرج يصدق 
  ذلك أو يكذبه 

فأما سهل بن أيب أمامة فقد وثقه حيىي بن معني وغريه وروى له مسلم وغريه أما ابن أيب العمياء فمن أهل بيت 
  لكن رواية أيب داود للحديث وسكوته عنه يقتضي أنه حسن عنده وله شواهد يف الصحيح املقدس ما أعرف حاله 

فأما ما فيه من وصف صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالتخفيف ففي الصحيحني عنه أعين أنس بن مالك 
  قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يوجز الصالة ويكملها 

ا صليت وراء إمام قط أخف صالة وال أمت من صالة النيب صلى اهللا عليه و سلم زاد ويف الصحيحني أيضا عنه قال م
  البخاري وإن كان ليسمع بكاء الصيب فيخفف خمافة أن تفتنت أمه 

وما ذكره أنس بن مالك من التخفيف فهو بالنسبة إىل ما كان يفعله بعض األمراء وغريهم يف قيام الصالة فإن منهم 
على ما كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يفعله يف غالب األوقات وخيفف الركوع والسجود من كان يطيل زيادة 

يفعله يف غالب األوقات ولعل أكثر األئمة أو كثريا منهم كانوا قد صاروا يصلون  -واإلعتدال عما كان النيب ص 
  بعض الفقهاء كذلك ومنهم من كان يقرأ يف اآلخريني مع الفاحتة سورة وهذا كله قد صار مذاهب ل



وكان اخلوارج أيضا قد تعمقوا وتنطعوا كما وصفهم النيب صلى اهللا عليه و سلم بقوله حيقر أحدكم صالته مع 
صالهتم وصيامه مع صيامهم وهلذا ملا صلى علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه بالبصرة قال عمران بن حصني لقد 

  أذكرين 

كانت صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم معتدلة كان خيفف القيام هذا صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و
  والقعود ويطيل الركوع والسجود وقد جاء هذا مفسرا عن أنس بن مالك نفسه 

فروى النسائي عن قتيبة عن العطاف بن خالد عن زيد بن أسلم قال دخلنا على أنس بن مالك فقال صليتم قلنا نعم 
ءا ما صليت وراء إمام أشبه بصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من إمامكم هذا قال يا جارية هلمي يل وضو

  قال زيد وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود وخيفف القيام والقعود 
وهذا حديث صحيح فإن العطاف بن خالد املخزومي قال فيه حيىي بن معني غري مرة هو ثقة وقال أمحد بن حنبل هو 

كة ثقة صحيح احلديث روى عنه حنو مائة حديث وقال ابن عدي يروي قريبا من مائة حديث ومل أر من أهل م
  حبديثه بأسا إذا حدث عنه ثقة 

وروى أبو داود والنسائي من حديث عبد اهللا بن إبراهيم بن عمر بن كيسان حدثين أيب عن وهب بن مانوس مسعت 
ليت وراء أحد بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أشبه سعيد بن جبري يقول مسعت أنس بن مالك يقول ما ص

صالة برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من هذا الفىت يعين عمر بن عبد العزيز قال فحزرنا يف ركوعه عشر 
تسبيحات ويف سجوده عشر تسبيحات وقال حيىي بن معني إبراهيم بن عمر بن كيسان مياين ثقة وقال هشام بن 

براهيم بن عمر وكان من أحسن الناس صالة وابنه عبد اهللا قال فيه أبو حامت صاحل احلديث ووهب يوسف أخربين إ
بن مانوس بالنون يقوله عبد اهللا هذا وكان عبد الرزاق يقوله بالباء املنقوطة بواحدة من أسفل وهو شيخ كبري قدمي 

مبا حدثه به وحديثه موافق لرواية زيد بن أسلم  قد أخذ عنه إبراهيم هذا واتبع ما حدثه به ولوال ثقته عنده ملا عمل
  وما أعلم فيه قدحا 

  وروى مسلم يف صحيحه من حديث محاد بن سلمة أخربنا ثابت عن أنس 

ابن مالك قال ما صليت خلف أحد أوجز صالة من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف متام كانت صالة رسول اهللا 
ت صالة أيب بكر متقاربة فلما كان عمر رضي اهللا عنه مد يف صالة الفجر وكان صلى اهللا عليه و سلم متقاربة وكان

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قال مسع اهللا ملن محده قام حىت نقول قد أوهم مث يسجد ويقعد بني السجدتني 
  حىت نقول قد أوهم 

مالك قال ما صليت خلف رجل أوجز  ورواه أبو داود من حديث محاد بن سلمة أنبأنا ثابت ومحيد عن أنس بن
صالة من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف متام وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قال مسع اهللا ملن محده 

  قام حىت نقول قد أوهم مث يكرب مث يسجد وكان يقعد بني السجدتني حىت نقول قد أوهم 
يح بني اإلخبار بإجياز النيب صلى اهللا عليه و سلم الصالة وإمتامها فجمع أنس رضي اهللا عنه يف هذا احلديث الصح

  وبني أن من إمتامها الذي أخرب به إطالة االعتدالني وأخرب يف احلديث املتقدم أنه ما رأى أوجز من صالته وال أمت 
م ال يكاد يفعل إال تاما فال فيشبه واهللا أعلم أن يكون اإلجياز عاد إىل القيام واإلمتام إىل الركوع والسجود ألن القيا

  حيتاج إىل الوصف باإلمتام خبالف الركوع والسجود واالعتدالني 
وأيضا فإنه بإجياز القيام وإطالة الركوع والسجود تصري الصالة تامة العتداهلا وتقارهبا فيصدق قوله ما رأيت أوجز 



  وال أمت 
ال أوجز فإنه يصري يف الكالم تناقضا ألن من طول القيام على فأما إن أعيد اإلجياز إىل لفظ ال أمت واإلمتام إىل لفظ 

قيامه صلى اهللا عليه و سلم مل يكن دونه يف إمتام القيام إال أن يقال الزيادة يف الصورة تصري نقصا يف املعىن وهذا 
بن أسلم قال  خالف ظاهر اللفظ فإن األصل أن يكون معىن اإلجياز والتخفيف غري معىن اإلمتام واإلكمال وألن زيد

  كان عمر خيفف 

  القيام والقعود ويتم الركوع والسجود فعلم أن لفظ اإلمتام عندهم هو إمتام الفعل الظاهر 
وأحاديث أنس كلها تدل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يطيل الركوع والسجود واالعتدالني زيادة على 

  لى ذلك ما فعله أكثر األئمة وسائر روايات الصحيح تدل ع
ففي الصحيحني عن محاد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال إين ال آلو أن أصلي لكم كما كان 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي بنا قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا ال أراكم تصنعونه وإذا رفع رأسه من 
  فع رأسه من السجدة مكث حىت نقول قد نسي الركوع انتصب قائما حىت يقول القائل قد نسي وإذا ر

  ويف رواية يف الصحيح وإذا رفع رأسه بني السجدتني 
ويف رواية للبخاري من حديث شعبة عن ثابت كان أنس ينعت لنا صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكان 

  يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام حىت نقول قد نسي 
اد بصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إطالة الركوع والسجود والرفع فيهما على ما فهذا يبني لك أن أنسا أر

  كان الناس يفعلونه وتقصري القيام عما كان الناس يفعلونه 
وروى مسلم يف صحيحه من حديث جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  يف الصالة فيقرأ بالسورة اخلفيفة أو بالسورة القصرية  سلم يسمع بكاء الصيب مع أمه وهو
فبني أن التخفيف الذي كان يفعله صلى اهللا عليه و سلم هو ختفيف القراءة وإن كان يقتضي ركوعا وسجودا 

  يناسب القراءة وهلذا قال كانت صالته متقاربة أي يقرب بعضها من بعض 

يقرأ يف الفجر بنحو الستني إىل املائة يقرأ يف الركعتني بطول وصدق أنس فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان 
  املفصل بآمل تنزل وهل أتى وبالصافات وبقاف ورمبا قرأ أحيانا مبا هو أطول من ذلك وأحيانا مبا هو أخف 

  فأما عمر رضي اهللا عنه فكان يقرأ يف الفجر بيونس وهود ويوسف ولعله علم أن الناس خلفه يؤثرون ذلك 
عاذ رضي اهللا عنه قد صلى خلف النيب صلى اهللا عليه و سلم العشاء اآلخرة مث ذهب إىل بين عمرو بن وكان م

عوف بقباء فقرأ فيها بسورة البقرة فأنكر النيب صلى اهللا عليه و سلم ذلك وقال أفتان أنت يا معاذ إذا أممت الناس 
اسم ربك األعلى والشمس وضحاها وحنومها فخفف فإن من ورائك الكبري والضعيف وذا احلاجة هال قرأت بسبح 

  من السور 
فالتخفيف الذي أمر به النيب صلى اهللا عليه و سلم معاذا وغريه من األئمة هو ما كان يفعله بأيب هو وأمي صلى اهللا 

  عليه و سلم فإنه كما قال أنس كان أخف الناس صالة يف متام وقد قال صلوا كما رأيتموين أصلي 
رف منها إيثار املأمومني للزيادة على ذلك فحسن فإنه صلى اهللا عليه و سلم قرأ يف املغرب مث إن عرض حال ع

  بطوىل الطوليني وقرأ فيها بالطور 
  وإن عرض ما يقتضي التخفيف عن ذلك فعل كما قال يف بكاء الصيب وحنوه 



ل القيام تطويال كثريا فقد تبني أن حديث أنس تضمن خمالفة من خفف الركوع والسجود ختفيفا كثريا ومن طو
  وهذا الذي وصفه أنس ووصفه سائر الصحابة 

وروى مسلم يف صحيحه وأبو داود يف سننه عن هالل بن أيب محيد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن الرباء بن عازب 
 رضي اهللا عنه قال رمقت الصالة مع حممد صلى اهللا عليه و سلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه

  فسجدته فجلسته بني السجدتني فجلسته ما بني التسليم واالنصراف قريبا من السواء 

وروى مسلم أيضا يف صحيحه عن شعبة عن احلكم قال غلب على الكوفة رجل قد مساه زمن بن األشعث قال فأمر 
قدر ما أقول اللهم أبا عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود أن يصلي بالناس فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام 

ربنا لك احلمد ملء السموات وملء األرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء واجملد ال مانع ملا أعطيت وال 
معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد قال احلكم فذكرت ذلك لعبد الرمحن بن أيب ليلى فقال مسعت الرباء بن 

اهللا عليه و سلم وركوعه وإذا رفع رأسه من ركوعه وسجوده وما بني عازب يقول كانت صالة رسول اهللا صلى 
السجدتني قريبا من السواء قال شعبة فذكرته لعمرو بن مرة فقال قد رأيت عبد الرمحن بن أيب ليلى فلم تكن صالته 

  هكذا 
ام قيام القراءة وروى البخاري هذا احلديث ما خال القيام والقعود قريبا من السواء وذلك ألنه ال شك أن القي

وقعود التشهد يزيد على بقية األركان لكن ملا كان صلى اهللا عليه و سلم يوجز القيام ويتم بقية األركان صارت 
  قريبا من السواء 

فكل واحدة من الروايتني تصدق األخرى وإمنا الرباء تارة قرب ومل حيدد وتارة استثىن وحدد وإمنا جاز أن يقال يف 
  ألركان قريبا بالنسبة إىل األمراء الذين يطيلون القيام وخيففون الركوع والسجود حىت يعظم التفاوت القيام مع بقية ا

ومثل هذا أنه صلى اهللا عليه و سلم صلى صالة الكسوف فقرأ يف الركعة األوىل بنحو من سورة البقرة وركع فكان 
ركوع صالة الكسوف وسجودها يكون ركوعه حنوا من قيامه وكذلك سجوده وهلذا نقول يف أصح القولني إن 

  قريبا من قيامه بقدر معظمه أكثر من النصف 

ومن أصحابنا وغريهم من قال إذا قرأ البقرة يسبح يف الركوع والسجود بقدر قراءة مائة آية وهو ضعيف خمالف 
  للسنة 

عليه و سلم كان  وكذلك روى مسلم يف صحيحه عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه وغريه أن النيب صلى اهللا
يقول بعد الرفع من الركوع من الذكر ما يصدق حديث أنس والرباء وكذلك صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم التطوع فإنه كان إذا صلى بالليل وحده طول لنفسه ما شاء وكان يقرأ يف الركعة بالبقرة وآل عمران والنساء 
  يسجد حنوا من قيامه وجيلس حنوا من سجوده ويركع حنوا من قيامه ويرفع حنوا من ركوعه و

مث هذا القيام الذي وصفه أنس وغريه باخلفة والتخفيف الذي أمر به النيب صلى اهللا عليه و سلم قد فسره النيب 
صلى اهللا عليه و سلم بفعله وأمره وبلغ ذلك أصحابه فإنه ملا صلى على املنرب قال إمنا فعلت هذا لتأمتوا يب ولتعلموا 

   وقال ملالك بن احلويرث وصاحبه صلوا كما رأيتموين أصلي صاليت
وذلك أنه ما من فعل يف الغالب إال وقد يسمى خفيفا بالنسبة إىل ما هو أطول منه ويسمى طويال بالنسبة إىل ما هو 

ات حىت أخف منه فال حد له يف اللغة وليس الفعل يف الصالة من العادات كاإلحراز والقبض واالصطياد وإحياء املو
يرجع يف حده إىل عرف اللفظ بل هو من العبادات والعبادات يرجع يف صفاهتا ومقاديرها إىل الشارع كما يرجع يف 



أصلها إىل الشارع وألنه لو جاز الرجوع فيه إىل عرف الناس يف الفعل أو يف مسمى التخفيف الختلفت الصالة 
د عدم املعارضات املقتضية للطول أو القصر اختالفا مباينا ال الشرعية الراتبة اليت أمرنا هبا يف غالب األوقات عن

ضبط له ولكان لكل أهل عصر ومصر بل لكل أهل حي وسكة بل ألهل كل مسجد عرف يف معىن اللفظ ويف 
عادة الفعل خمالفا لعرف اآلخرين وهذا خمالف ألمر اهللا ورسوله حيث قال صلوا كما رأيتموين أصلي ومل يقل كما 

  أرضكم  يسميه أهل

خفيفا أو كما يعتادونه وما أعلم أحدا من العلماء يقول ذلك فإنه يفضي إىل تغيري الشريعة وموت السنن إما بزيادة 
  وإما بنقص وعلى هذا دلت سائر روايات الصحابة 

فروى مسلم يف صحيحه عن زهري عن مساك بن حرب قال سألت جابر ابن مسرة عن صالة رسول اهللا صلى اهللا 
سلم فقال كان خيفف الصالة وال يصلي صالة هؤالء قال وأنبأين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان  عليه و

  يقرأ يف الفجر بقاف والقرآن اجمليد وحنوها 
وروى أيضا عن شعبة عن مساك عن جابر بن مسرة قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف الظهر بالليل إذا 

  ذلك ويف الصبح أطول من ذلك  يغشى ويف العصر حنو
وهذا يبني ما رواه مسلم أيضا عن زائدة عن مساك عن جابر بن مسرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقرأ يف 

الفجر بقاف والقرآن اجمليد وكان صالته بعد ختفيفا أنه أراد واهللا أعلم بقوله وكانت صالته بعد أي بعد الفجر أي 
 بعد الفجر عن الفجر فإنه يف الرواية األوىل مجع بني وصف صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه أنه خيفف الصلوات اليت

  و سلم بالتخفيف وأنه كان يقرأ يف الفجر بقاف 
وقد ثبت يف الصحيح عن أم سلمة أهنا مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف الفجر بالطور يف حجة الوداع 

  قراءته وما عاش بعد حجة الوداع إال قليال والطور حنو من سورة قاف  وهي طائفة من حول الناس تسمع
وثبت يف الصحيح عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال إن أم الفضل مسعته وهو يقرأ واملرسالت عرفا فقالت يا 

  هبا يف املغرب بين لقد ذكرتين بقراءتك هذه السورة إهنا آلخر ما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ 
  فقد أخربت أم الفضل أن ذلك آخر ما مسعته يقرأ هبا يف املغرب وأم الفضل 

مل تكن من املهاجرات بل هي من املستضعفني كما قال ابن عباس كنت أنا وأيب من املستضعفني الذين عذرهم اهللا 
  فهذا السماع كان متأخرا 

ى اهللا عليه و سلم يقرأ يف املغرب بطوىل الطوليني وزيد من وكذلك يف الصحيح عن زيد بن ثابت أنه مسع النيب صل
  صغار الصحابة 

وكذلك صلى باملؤمنني يف الفجر مبكة وأدركته سعلة عند ذكر موسى وهارون فهذه األحاديث وأمثاهلا تبني أنه 
ائر الصحابة صلى اهللا عليه و سلم كان يف آخر حياته يصلي يف الفجر بطوال املفصل وشواهد هذا كثرية وألن س

اتفقوا على أن هذه كانت صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اليت ما زال يصليها ومل يذكر أحد أنه نقص 
  صالته يف آخر عمره عما كان يصليها وأمجع الفقهاء على أن السنة أن يقرأ يف الفجر بطوال املفصل 

صالة على هذا ومن كان ينقصها عن ذلك أي إنه وقوله وال يصلي صالة هؤالء إما أن يريد به من كان يطيل ال
كان صلى اهللا عليه و سلم خيففها ومع ذلك فال حيذفها حذف هؤالء الذين حيذفون الركوع والسجود واالعتدالني 
كما دل عليه حديث أنس والرباء أو كان أولئك األمراء ينقصون القراءة أو القراءة وبقية األركان عما كان النيب 



ليه و سلم يفعله كما روى أبو قزعة قال أتيت أبا سعيد اخلدري رضي اهللا عنه وهو مكثور عليه فلما صلى اهللا ع
تفرق الناس عنه قلت إين ال أسألك عما سألك هؤالء عنه قلت أسألك عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ظلق أحدنا إىل البقيع فيقضي حاجته مث فقال مالك يف ذلك من خري فأعادها عليه فقال كانت صالة الظهر تقام فين
  يأيت أهله فيتوضأ مث يرجع إىل املسجد ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الركعة األوىل 

  ويف رواية مما يطوهلا رواه مسلم يف صحيحه 
  فهذا يبني لك أن أبا سعيد رأى صالة الناس أنقص من هذا 

 صلى اهللا عليه و سلم يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف ويف الصحيحني عن أيب برزة قال كان رسول اهللا
  جليسه وكان يقرأ يف الركعتني أو إحدامها ما بني الستني إىل املائة هذا لفظ البخاري 

وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال إن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليأمرنا بالتخفيف وإن كان 
  محد والنسائي ليؤمنا بالصافات رواه أ

وعن الضحاك بن عثمان عن بكري بن عبد اهللا بن األشج عن سليمان بن يسار عن أيب هريرة قال ما صليت وراء 
أحد أشبه صالة برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من فالن قال سليمان كان يطيل الركعتني األوليني من الظهر 

قصار املفصل ويقرأ يف العشاء بأوساط املفصل ويقرأ يف الصبح وخيفف األخريتني وخيفف العصر ويقرأ يف املغرب ب
  بطوال املفصل رواه النسائي وابن ماجه وهو إسناد على شرط مسلم 

  والضحاك بن عثمان قال فيه أمحد وحيىي هو ثقة وقال فيه ابن سعد كان ثبتا 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن ويدل على ما ذكرناه ما روى مسلم يف صحيحه عن عمار بن ياسر قال قال رسول 

  طول صالة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصالة وأقصروا اخلطبة وإن من البيان لسحرا 
  فقد جعل طول الصالة عالمة على فقه الرجل وأمر باطالتها 

  وهذا األمر إما أن يكون عاما يف مجيع الصلوات وإما أن يكون املراد به صالة اجلمعة 
كان اللفظ عاما فظاهر وإن كان املراد به صالة اجلمعة فإذا أمر بإطالتها مع كون اجلمع فيها يكون عظيما من فإن 

الضعفاء والكبار وذوي احلاجات ما ليس يف غريها ومع كوهنا تفعل يف شدة احلر مسبوقة خبطبتني فالفجر وحنوها 
  يف هذا كثرية اليت تفعل وقت الربد مع قلة اجلمع أوىل وأحرى واألحاديث 

وإمنا ذكرنا هذا التفسري ملا يف حديث أنس من تقدير صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ قد حيسب من يسمع 
  هذه األحاديث أن فيها نوع تناقض أو يتمسك بعض الناس ببعضها دون بعض وجيهل معىن ما متسك به 

ليه و سلم ال تشددوا على أنفسكم فيشدد اهللا عليكم فإن وأما ما يف حديث أنس املتقدم من قول النيب صلى اهللا ع
قوما شددوا على أنفسهم فشدد اهللا عليهم فتلك بقاياهم يف الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم 

  ففيه هني النيب صلى اهللا عليه و سلم عن التشدد يف الدين بالزيادة عن املشروع 
اذ ما ليس بواجب وال مستحب مبنزلة الواجب واملستحب يف العبادات وتارة باختاذ ما والتشديد تارة يكون باخت

ليس مبحرم وال مكروه مبنزلة احملرم واملكروه يف الطيبات وعلل ذلك بأن الذين شددوا على أنفسهم من النصارى 
  شدد اهللا عليهم لذلك حىت آل األمر إىل ما هم عليه من الرهبانية املبتدعة 

تنبيه على كراهة النيب صلى اهللا عليه و سلم ملثل ما عليه النصارى من الرهبانية املبتدعة وإن كان كثري من  ويف هذا
  عبادنا قد وقعوا يف بعض ذلك متأولني معذورين أو غري متأولني وال معذورين 



  بالشرع وإما بالقدر  وفيه أيضا تنبيه على أن التشديد على النفس ابتداء يكون سببا لتشديد آخر يفعله اهللا إما
فأما بالشرع فمثل ما كان النيب صلى اهللا عليه و سلم خيافه يف زمانه من زيادة إجياب أو حترمي كنحو ما خافه ملا 

اجتمعوا لصالة التراويح معه وملا كانوا يسألون عن أشياء مل حترم ومثل أن من نذر شيئا من الطاعات وجب عليه 
  نذر وكذلك الكفارات الواجبة بأسباب فعله وهو منهي عن نفس عقد ال

وأما القدر فكثريا ما قد رأينا ومسعنا من كان يتنطع يف أشياء فيبتلى أيضا بأسباب تشدد األمور عليه يف اإلجياب 
  والتحرمي مثل كثري من املوسوسني 

  قة ومضرة يف الطهارات إذا زادوا على املشروع ابتلوا بأسباب توجب حقيقة عليهم أشياء فيها عظيم مش
وهذا املعىن الذي دل عليه احلديث موافق ملا قدمناه يف قوله تعاىل ويضع عنهم إصرهم واألغالل اليت كانت عليهم 

  من أن ذلك يقتضي كراهة موافقتهم يف اآلصار واألغالل 
وهذا شأن ما واآلصار ترجع إال اإلجيابات الشديدة واألغالل هي التحرميات الشديدة فان اإلصر هو الثقل والشدة 

وجب والغل مينع املغلول من االنطالق وهذا شأن احملظور وعلى هذا دل قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا ال حترموا 
  طيبات ما أحل اهللا لكم وال تعتدوا إن اهللا ال حيب املعتدين وسبب نزوهلا مشهور 

يوت أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم وعلى هذا ما يف الصحيحني عن أنس بن مالك قال جاء ثالثة رهط إىل ب
يسألون عن عبادة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما أخربوا هبا كأهنم تقالوها فقالوا وأين حنن من رسول اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم وقد غفر له اهللا ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا وقال اآلخر 
وم الدهر أبدا وقال اآلخر وأنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدا فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إليهم وأنا اص

فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما واهللا إين ألخشاكم هللا وأتقاكم له لكين أصوم وافطر وأصلي وأرقد وأتزوج 
ورواه مسلم ولفظه عن أنس أن نفرا من أصحاب النساء فمن رغب عن سنيت فليس مين رواه البخاري وهذا لفظه 

النيب صلى اهللا عليه و سلم سألوا أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم عن عمله يف السر فقال بعضهم ال أتزوج 
النساء وقال بعضهم ال آكل اللحم وقال بعضهم ال أنام على فرش فحمد اهللا وأثىن عليه وقال ما بال أقوام قالوا 

  ا لكين أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنيت فليس كذا وكذا وكذ

مين واألحاديث املوافقة هلذا كثرية يف بيان أن سنته اليت هي االقتصاد يف العبادة ويف ترك الشهوات خري من رهبانية 
  النصارى اليت هي ترك عامة الشهوات من النكاح وغريه والغلو يف العبادات صوما وصالة 

  قد خالف هذا بالتأويل ولعدم العلم طائفة من الفقهاء والعباد و
ومثل هذا ما رواه أبو داود يف سننه عن العالء بن عبد الرمحن عن القاسم بن عبد الرمحن عن أيب أمامة أن رجال قال 

سبيل اهللا فأخرب يا رسول اهللا ائذن يل يف السياحة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن سياحة أميت اجلهاد يف 
  النيب صلى اهللا عليه و سلم بأن أمته سياحتهم اجلهاد يف سبيل اهللا 

ويف حديث آخر إن السياحة هي الصيام والسائحون هم الصائمون وحنو ذلك وذلك تفسري ملا ذكره اهللا تعاىل يف 
  القرآن من قوله السائحون وقوله سائحات 
ن غري مقصد معني فليست من عمل هذه األمة وهلذا قال اإلمام أمحد وأما السياحة اليت هي اخلروج يف الربية م

ليست السياحة من اإلسالم يف شيء وال من فعل النبيني وال الصاحلني مع أن مجاعة من إخواننا قد ساحوا السياحة 
 صلى اهللا عليه و سلم املنهي عنها متأولني يف ذلك أو غري عاملني بالنهي عنه من الرهبانية املبتدعة اليت قال فيها النيب



  ال رهبانية يف اإلسالم 
والغرض هنا بيان ما جاءت به احلنيفية من خمالفة اليهود فيما أصاهبم من القسوة عن ذكر اهللا وعما أنزل من اهلدى 
إىل  الذي به حياة القلوب وخمالفة النصارى فيما هم عليه من الرهبانية املبتدعة وإن كان قد ابتلي بعض املنتسبني منا

  علم أو دين بنصيب من هذا ومن هذا ففيهم شبه هبؤالء وهؤالء 
ومثل ما رواه ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غداة العقبة وهو على ناقته القط 

  ال يل حصى فلقطت له سبع حصيات مثل حصى اخلذف فجعل ينفضهن يف كفه ويقول أمثال هؤالء فارموا مث ق

أيها الناس إياكم والغلو يف الدين فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو يف الدين رواه أمحد والنسائي وابن ماجه من 
  حديث عوف بن أيب مجيلة عن زياد بن حصني عن أيب العالية عنه وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم 

  ادات واألعمال وقوله إياكم والغلو يف الدين عام يف مجيع أنواع الغلو يف االعتق
  والغلو هو جماوزة احلد بأن يزاد يف محد الشيء أو ذمه على ما يستحق وحنو ذلك 

والنصارى أكثر غلوا يف االعتقادات واألعمال من سائر الطوائف وإياهم هنى اهللا عن الغلو يف القرآن يف قوله تعاىل 
  يا أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم 
مار وهو داخل فيه فالغلو فيه مثل رمي احلجارة الكبار وحنو ذلك بناء على أنه قد وسبب هذا اللفظ العام رمي اجل

  بالغ يف احلصى الصغار مث علل ذلك بأن ما أهلك من كان قبلنا إال الغلو يف الدين كما تراه يف النصارى 
عض هديهم خياف عليه وذلك يقتضي أن جمانبة هديهم مطلقا أبعد عن الوقوع فيما به هلكوا وأن املشارك هلم يف ب

  أن يكون هالكا 
ومن ذلك أنه صلى اهللا عليه و سلم حذرنا عن مشاهبة من قبلنا يف أهنم كانوا يفرقون يف احلدود بني االشراف 

والضعفاء وأمر أن يسوى بني الناس يف ذلك وأن كثريا من ذوي الرأي والسياسة قد يظن أن إعفاء الرؤساء أجود 
  يف السياسة 
ني عن عائشة رضي اهللا عنها يف شأن املخزومية اليت سرقت ملا كلم أسامة رسول اهللا صلى اهللا عليه و ففي الصحيح

سلم قال يا أسامة أتشفع يف حد من حدود اهللا تعاىل إمنا أهلك بنو إسرائيل أهنم كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
  أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها  تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد والذي نفسي بيده لو

وكان بنو جمزوم 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 اليت هي أشرف 

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

وهذا يوافق ما يف الصحيحني عن عبد اهللا بن مرة عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال مر على النيب صلى اهللا 
كذا جتدون حد الزاين يف كتابكم فقالوا نعم فدعا رجال من عليه و سلم بيهودي حممم جملود فدعاهم فقال أه

علمائهم قال أنشدك باهللا الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا جتدون حد الزاين يف كتابكم قال ال ولوال أنك 
منا نشدتين هبذا مل أخربك جنده الرجم ولكنه كثر يف أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أق

عليه احلد فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم واجللد مكان الرجم فقال 
صلى اهللا عليه و سلم اللهم إين أول من أحيا أمرك إذ أماتوه فأمر به فرجم فأنزل اهللا عز و جل يا أيها الرسول ال 



آمنا بأفواههم ومل تؤمن قلوهبم ومن الذين هادوا مساعون للكذب  حيزنك الذين يسارعون يف الكفر من الذين قالوا
مساعون لقوم آخرين مل يأتوك حيرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه يقول ائتوا حممدا فإن 

 فأولئك هم أمركم بالتحميم واجللد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا فأنزل اهللا تعاىل ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا
الكافرون ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الظاملون ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الفاسقون يف الكفار 

  كلها 
وأيضا ما روى مسلم يف صحيحه عن جندب بن عبد اهللا البجلي قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم قبل أن 

  اهللا ميوت خبمس وهو يقول إين أبرأ إىل 

أن يكون يل منكم خليل فإن اهللا قد اختذين خليال كما اختذ إبراهيم خليال ولو كنت متخذا من أميت خليال الختذت 
ابا بكر خليال أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد أال فال تتخذوا القبور مساجد 

  إين أهناكم عن ذلك 
عليه و سلم أن الذين كانوا قبلنا كانوا يتخذون قبور األنبياء والصاحلني مساجد وعدى  وصف رسول اهللا صلى اهللا

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 

لك يقتضي أن أعماهلم داللة وعالمة على أن اهللا ينهانا عنها أو أهنا علة مقتضية للنهي وعلى التقديرين يعلم أن وذ
  خمالفتهم أمر مطلوب للشارع يف اجلملة 

  والنهي عن هذا العمل بلعنة اليهود والنصارى مستفيض عنه صلى اهللا عليه و سلم 
ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال قاتل اهللا اليهود ففي الصحيحني عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أ

  والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد ويف لفظ ملسلم لعن اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد 
ى ويف الصحيحني عن عائشة وابن عباس قاال ملا نزل برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طفق يطرح مخيصة له عل
وجهه فإذا اغتنم هبا كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة اهللا على اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم 

  مساجد حيذر ما صنعوا 
ويف الصحيحني أيضا عن عائشة أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كنيسة رأتاها بأرض 

حسنها وتصاوير فيها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أولئك قوم إذا مات  احلبشة يقال هلا مارية وذكرتا من
فيهم العبد الصاحل أو الرجل الصاحل بنوا على قربه مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار اخللق عند اهللا عز 

  و جل 
  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

القبور واملتخذين عليها املساجد والسرج رواه أهل السنن األربعة وقال الترمذي حديث حسن ويف بعض  زائرات
  نسخه صحيح 

فهذا التحذير منه صلى اهللا عليه و سلم واللعن عن مشاهبة أهل الكتاب يف بناء املسجد على قرب الرجل الصاحل 
جنس أعماهلم حيث ال يؤمن يف سائر أعماهلم أن تكون صريح يف النهي عن املشاهبة يف هذا ودليل على احلذر عن 

  من هذا اجلنس 
مث من املعلوم ما قد ابتلي به كثري من هذه األمة من بناء املساجد على القبور واختاذ القبور مساجد بال بناء وكال 



حاديث واآلثار األمرين حمرم ملعون فاعله باملستفيض من السنة وليس هذا موضع استقصاء ما يف ذلك من سائر األ
إذ الغرض القاعدة الكلية وإن كان حترمي ذلك قد ذكره غري واحد من علماء الطوائف من اصحاب مالك 

والشافعي وأمحد وغريهم وهلذا كان السلف من الصحابة والتابعني يبالغون يف املنع مما جير إىل مثل هذا وفيه من 
وصلي بسنده حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا يزيد بن احلباب اآلثار ما ال يليق ذكره هنا حىت روى أبو يعلى امل

حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذي اجلناحني حدثنا علي بن عمر عن أبيه عن علي بن احلسن أنه رأى رجال جييء 
من أيب  إىل فرجة كانت عند قرب النيب صلى اهللا عليه و سلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه فقال أال أحدثكم حديثا مسعته

عن جدي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تتخذوا قربي عيدا وال بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغين أينما 
  كنتم وأخرجه حممد بن عبد الواحد املقدسي احلافظ يف مستخرجه 

ي احلسن بن وروى سعيد بن منصور يف سننه حدثنا عبد العزيز بن حممد أخربين سهيل ابن أيب سهيل قال رآين عل
علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه عند القرب فناداين وهو يف بيت فاطمة يتعشى فقال هلم إىل العشاء فقلت ال أريده 

  فقال مايل رأيتك عند القرب قلت سلمت على النيب صلى اهللا عليه و سلم 

 تتخذوا قربي عيدا وال فقال إذا دخلت املسجد فسلم مث قال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال ال
تتخذوا بيوتكم مقابر لعن اهللا اليهود اختذوا قبور أنبيائهم مساجد وصلوا علي فإن صالتكم تبلغين حيثما كنتم ما 

  أنت ومن باألندلس إال سواء 
له وهلذا ذكر األئمة أمحد وغريه من أصحاب مالك وغريهم إذا سلم على النيب صلى اهللا عليه و سلم وقال ما ينبغي 

  أن يقول مث أراد أن يدعو فإنه يستقبل القبلة وجيعل احلجرة عن يساره 

  فصل

  يف ذكر فوائد خطبته صلى اهللا عليه و سلم العظيمة يف يوم عرفة 
روى مسلم يف صحيحه عن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني عن ابيه عن جابر يف حديث حجة الوداع قال حىت 

أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم إذا زالت الشمس يعين يوم عرفة 
وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا أال كل شيء من أمر اجلاهلية حتت قدمي 

سعد موضوع ودماء اجلاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن احلرث كان مسترضعا يف بين 
فقتلته هذيل وربا اجلاهلية موضوع وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد املطلب فإنه موضوع كله فاتقوا اهللا 

يف النساء فإنكم أخذمتوهن بأمانة اهللا واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا ولكم عليهن أن ال يوطئن فرشكم أحدا 
ن عليكم رزقهن وكسوهتن باملعروف وقد تركت فيكم ما تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غري مربح وهل

لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب اهللا وأنتم تسألون عين فماذا أنتم قائلون قالوا حنن نشهد أنك قد بلغت 
وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إىل السماء وينكتها إىل الناس اللهم اشهد ثالث مرات مث أذن فأقام 

  فصلى 

الظهر مث أقام فصلى العصر ومل يصل بينهما شيئا مث ركب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت أتى املوقف وذكر 
  متام احلديث 

فقوله صلى اهللا عليه و سلم كل شيء من أمر اجلاهلية حتت قدمي موضوع يدخل فيه كل ما كانوا عليه من 



  ومثل أعيادهم وغري ذلك من أمورهم العبادات والعادات مثل دعواهم يال فالن ويال فالن 
مث خص بعد ذلك الدماء واألموال اليت كانت تستباح باعتقادات جاهلية من الربا الذي كان يف ذمم أقوام ومن 

قتيل قتل يف اجلاهلية قبل إسالم القاتل وعهده أو قبل إسالم املقتول وعهده إما لتخصيصها بالذكر بعد العام وإما 
ر معينة يعتقدون أهنا حقوق ال لسنن عامة هلم فال تدخل يف األول كما مل تدخل الديون اليت ألن هذا إسقاط ألمو

  ثبتت ببيع صحيح أو قرض وحنو ذلك 
وال يدخل يف هذا اللفظ ما كانوا عليه يف اجلاهلية واقره اهللا يف اإلسالم كاملناسك وكدية املقتول مبائة من اإلبل 

هلية معناه مفهوم منه ما كانوا عليه مما مل يقره اإلسالم فيدخل يف ذلك ما كانوا وكالقسامة وحنو ذلك ألن أمر اجلا
  عليه وإن مل ينه يف اإلسالم عنه بعينه 

وأيضا ما روى أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث عياش بن عباس عن أيب احلصني املصري يعين اهليثم بن 
من املعافر لنصلي بإيلياء وكان قاصهم رجل من األزد يقال  شفي قال خرجت أنا وصاحب يل يكىن أبا عامر رجل

له أبو رحيانة من الصحابة قال أبو احلصني فسبقين صاحيب إىل املسجد مث ردفته فجلست إىل جنبه فسألين هل 
أدركت قصص أيب رحيانة قلت ال قال مسعته يقول هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن عشر عن الوشر 

نتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغري شعار ومكامعة املرأة املرأة بغري شعار وأن جيعل الرجل بأسفل ثيابه والوشم وال
  حريرا مثل األعاجم أو جيعل على منكبيه حريرا 

مثل األعاجم وعن النهىب وركوب النمور ولبوس اخلامت إال لذي سلطان ويف رواية عن أيب رحيانة قال بلغين أن 
   عليه و سلم رسول اهللا صلى اهللا

وهذا احلديث حمفوظ من حديث عياش بن عباس رواه عنه املفضل ابن فضالة وجيوة بن شريح املصري وحيىي بن 
أيوب وكل منهم ثقة وعياش بن عباس روى له مسلم وقال حيىي بن معني ثقة وقال أبو حامت صاحل وأما أبو احلصني 

فيف الفاء وأكثر احملدثني يقولون شفي وهو غلط وأبو عامر اهليثم بن شفي قال الدارقطين شفي بفتح الشني وخت
  احلجري األزدي فشيخان قد روى عن كل واحد منهما أكثر من واحد ومها من الشيوخ القدماء 

وهذا احلديث قد أشكل على أكثر الفقهاء من جهة أن يسري احلرير قد دل على جوازه نصوص متعددة ويتوجه 
كون صلى اهللا عليه و سلم إمنا كره أن جيعل الرجل بأسفل ثيابه أو على منكبيه حريرا حترميه على األصل وهو أن ي

مثل األعاجم فيكون املنهي عنه نوعا كان شعارا لألعاجم فنهى عنه لذلك ال لكونه حريرا فإنه لو كان النهي عنه 
واألصل يف الصفة أن تكون لكونه حريرا لعم الثوب كله ومل خيص هذين املوضعني وهلذا قال فيه مثل األعاجم 

  لتقييد املوصوف ال لتوضيحه 
وعلى هذا ميكن ختريج ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن احلسن عن عمران بن 

حصني أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال أركب األرجوان وال ألبس املعصفر وال ألبس القميص املكفف 
  فأومأ احلسن إىل جيب قميصه  باحلرير

قال قال أال وطيب الرجال ريح ال لون له أال وطيب النساء لون ال ريح له قال سعيد أراه قال إمنا محلوا قوله يف 
طيب النساء على أهنا إذا خرجت فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب مبا شاءت أو خيرج هذا احلديث على 

  حلديث األول لكن يف ذلك نظر الكراهية فقط وكذلك قد يقال يف ا



وأيضا ففي الصحيحني عن رافع بن خديج قال قلت يا رسول اهللا إنا القوا العدو غدا وليس معنا مدي أفنذبح 
بالقصب فقال ما أهنر الدم وذكر اسم اهللا عليه فكل ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما 

  الظفر فمدي احلبشة 
  اهللا عليه و سلم عن الذبح بالظفر معلال بأهنا مدي احلبشة كما علل السن بأنه عظم  هنى النيب صلى

وقد اختلف الفقهاء يف هذا فذهب أهل الرأي إىل أن علة النهي كون الذبح بالسن والظفر يشبه اخلنق أو هو مظنة 
ية باآلالت املنفصلة احملددة ال اخلنق واملنخنقة حمرمة وسوغوا على هذا الذبح بالسن والظفر املنزوعني ألن التذك

  خنق فيها 
واجلمهور منعوا من ذلك مطلقا ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم استثىن السن والظفر مما أهنر الدم فعلم أنه من احملدد 

أو غري الذي ال جيوز التذكية به ولو كان لكونه خنقا مل يستثنه واملظنة إمنا تقام مقام احلقيقة إذا كانت احلكمة خفية 
  منضبطة فأما مع ظهورها وانضباطها فال 

  وأيضا فإنه خمالف لتعليل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املنصوص يف احلديث 
  مث اختلف هؤالء هل مينع من التذكية بسائر العظام عمال بعموم العلة على قولني يف مذهب أمحد وغريه 

م أما الظفر فمدي احلبشة بعد قوله سأحدثكم عن ذلك يقتضي أن وعلى األقوال الثالثة فقوله صلى اهللا عليه و سل
هذا الوصف وهو كونه مدي احلبشة له تأثري يف املنع إما أن يكون علة أو دليال على العلة أو وصفا من أوصاف 

من العلة أو دليلها واحلبشة يف أظفارهم طول فيذكون هبا دون سائر األمم فيجوز أن يكون هنيه عن ذلك ملا فيه 
  مشاهبتهم فيما خيتصون به 

  وأما العظم فيجوز أن يكون هنيه عن التذكية به كنهيه عن االستنجاء به ملا فيه من تنجيسه على اجلن إذ الدم جنس 
  وليس الغرض هنا ذكر مسألة الذكاة خبصوصها فإن فيها كالما ليس هذا موضعه 

بحرية اليت مينع درها للطواغيت فال حيلبها أحد من وأيضا يف الصحيحني عن الزهري عن سعيد بن املسيب قال ال
الناس والسائبة كانوا يسيبوهنا آلهلتهم ال حيمل عليها شيء وقال قال أبو هريرة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم رأيت عمرو بن العاص اخلزاعي جير قصبه يف النار كان أول من سيب السوائب 
صاحل عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وروى مسلم من حديث سهيل بن أيب 

  و سلم رأيت عمرو بن حلي بن قمعة ابن خندف أخا بين كعب وهو جير قصبه يف النار 
وللبخاري من حديث أيب صاحل عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال عمرو بن حلي بن قمعة بن 

  اعة خندف أبو خز
هذا من العلم املشهور أن عمرو بن حلي هو أول من نصب األنصاب حول البيت ويقال إنه جلبها من البلقاء من 
أرض الشام متشبها بأهل البلقاء وهو أول من سيب السائبة ووصل الوصيلة ومحى احلامي فأخرب النيب صلى اهللا 

  مسى القصاب بذلك ألهنا تشبه القصب عليه و سلم أنه رآه جير قصبه يف النار وهي األمعاء ومنه 
  ومعلوم أن العرب قبله كانوا على ملة أبيهم إبراهيم على شريعة التوحيد 

واحلنيفية السمحة دين أبيهم إبراهيم فتشبهوا بعمرو بن حلي وكان عظيم أهل مكة يومئذ ألن خزاعة كانوا والة 
يها بيت اهللا وإليها احلج ما زالوا معظمني من زمن البيت قبل قريش وكان سائر العرب متشبهني بأهل مكة ألن ف

إبراهيم عليه السالم فتشبه عمرو مبن رآه يف الشام واستحسن بعقله ما كانوا 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 متشبها فيه بغريه من أهل األرض فلم يزل األمر يتزايد ويتفاقم حىت غلب على أفضل 

األرض الشرك باهللا عز و جل وتغري دينه احلنيف إىل أن بعث اهللا رسوله صلى اهللا عليه و سلم فأحيا ملة إبراهيم 
  عليه السالم واقام التوحيد وحلل ما كانوا حيرمونه 

سورة األنعام من عند قوله تعاىل وجعلوا هللا مما ذرأ من احلرث واألنعام نصيبا إىل قوله قد خسر الذين قتلوا  ويف
  أوالدهم سفها 

بغري علم وحرموا ما رزقهم اهللا إىل آخر السورة خطاب مع هؤالء الضرب وهلذا يقول تعاىل يف اثنائها سيقول الذين 
  باؤنا وال حرمنا من شيء أشركوا لو شاء اهللا ما أشركنا وال آ

ومعلوم أن مبدأ هذا التحرمي ترك األمور املباحة تدينا وأصل هذا التدين هو من التشبه بالكفار وإن مل يقصد املتدين 
  التشبه هبم 

فقد تبني لك أن من أصل دروس دين اهللا وشرائعه وظهور الكفر واملعاصي التشبه بالكافرين كما أن من أصل كل 
على سنن األنبياء وشرائعهم وهلذا عظم وقع البدع يف الدين وإن مل يكن فيها تشبه بالكفار فكيف إذا  خري احملافظة

  مجعت الوصفني وهلذا جاء يف احلديث ما ابتدع قوم بدعة إال نزع عنهم من السنة مثلها 
س عن عمومة له من وأيضا فقد روى أبو داود يف سننه وغريه من حديث هشيم أخربنا أبو بشر عن أيب عمري بن أن

األنصار قال اهتم النيب صلى اهللا عليه و سلم للصالة كيف جيمع الناس هلا فقيل له انصب راية عند حضور الصالة 
فاذا رأوها أذن بعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك قال فذكروا له القنع شبور اليهود فلم يعجبه ذلك وقال هو من أمر 

من فعل النصارى فانصرف عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم هلم النيب اليهود قال فذكر له الناقوس فقال هو 
صلى اهللا عليه و سلم فأري األذان يف منامه قال فغدا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربه فقال يا رسول 

عنه قد رآه قبل ذلك اهللا إين لبني نائم ويقظان إذ أتاين آت فأراين األذان قال وكان عمر بن اخلطاب رضي اهللا 
فكتمه عشرين يوما قال مث أخرب النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال له ما منعك أن ختربنا فقال سبقين عبد اهللا بن زيد 

  فاستحييت 

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا بالل قم فانظر ما يأمرك به عبد اهللا بن زيد فافعله قال فأذن بالل قال أبو 
أبو عمري أن األنصار تزعم أن عبد اهللا بن زيد لوال أنه كان يومئذ مريضا جلعله رسول اهللا صلى اهللا  بشر فحدثين

  عليه و سلم مؤذنا 
وروى سعيد بن منصور يف سننه حدثنا أبو عوانة عن مغرية عن عامر الشعيب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يه وكان فيما اهتم به من أمر الصالة أن ذكر الناقوس مث قال هو من اهتم بأمر الصالة اهتماما شديدا ليتبني ذلك ف
فعل النصارى مث أراد أن يبعث رجاال يؤذنون الناس بالصالة يف الطرق مث قال أكره أن أشغل رجاال عن صالهتم 

  بأذان غريهم وذكر رؤيا عبد اهللا بن زيد 
ال ملا كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصالة ويشهد هلذا ما أخرجاه يف الصحيحني عن أيب قالبة عن أنس ق

  بشيء يعرفونه فذكروا أن ينوروا نارا ويضربوا ناقوسا فأمر بالل أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة 
ويف الصحيحني عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال كان املسلمون حني قدموا املدينة جيتمعون فيتحينون 

فتكلموا يوما يف ذلك فقال بعضهم اختذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم للصالة وليس ينادي هبم أحد 



قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر أو تبعثون رجال ينادي بالصالة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا بالل قم 
  فناد بالصالة 

مر عمر أيضا بذلك وما روي من أن النيب ما يتعلق هبذا احلديث من شرح األذان ورؤيا عبد اهللا بن زيد وعمر وأ
صلى اهللا عليه و سلم كان قد مسع األذان ليلة أسري به إىل غري ذلك ليس هذا موضع ذكره وذكر اجلواب عما قد 

  يستشكل منه 
  وإمنا الغرض هنا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا كره بوق اليهود املنفوخ 

علل هذا بأنه من أمر اليهود وعلل هذا بأنه من أمر النصارى ألن ذكر  بالفم وناقوس النصارى املضروب باليد
الوصف عقيب احلكم يدل على أنه علة له وهذا يقتضي هنيه عن كل ما هو من أمر اليهود والنصارى هذا مع أن 

ارى قرن اليهود يقال إن أصله مأخوذ عن موسى عليه السالم وأنه كان يضرب بالبوق يف عهده وأما ناقوس النص
  فمبتدع إذ عامة شرائع النصارى أحدثها أحبارهم ورهباهنم 

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

عالن بذكر اهللا سبحانه الذي به تفتح أبواب السماء وهترب الشياطني وإمنا شعار الدين احلنيف األذان املتضمن لال
  وتنزل الرمحة 

وقد ابتلي كثري من هذه األمة من امللوك وغريهم هبذا الشعار شعار اليهود والنصارى حىت إنا رأيناهم يف هذا 
كان يضرب باألبواق  اخلميس احلقري الصغري يبخرون البخور ويضربون له بنواقيس صغار حىت إن من امللوك من

والدبادب يف أوقات الصلوات اخلمس وهو نفس ما كرهه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومنهم من كان يضرب 
  هبا طريف النهار تشبها منه كما زعم بذي القرنني ووكل ما دون ذلك إىل ملوك األطراف 

بت على ملوك الشرق هي وأمثاهلا مما خالفوا به وهذه املشاهبة لليهود والنصارى ولألعاجم من الروم والفرس ملا غل
هدى املسلمني ودخلوا فيما كرهه اهللا ورسوله سلط اهللا عليهم الترك الكافرين املوعود بقتاهلم حىت فعلوا يف العباد 

  والبالد مامل جير يف دولة اإلسالم مثله وذلك تصديق قوله صلى اهللا عليه و سلم 

  قدم لتركنب سنن من كان قبلكم كما ت
  وكان املسلمون على عهد نبيهم وبعده ال يعرفون وقت احلرب إال بالسكينة وذكر اهللا تعاىل 

  قال قيس بن عبادة وهو من كبار التابعني كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر وعند القتال وعند اجلنائز 
الء القلوب بذكر اهللا وإجالله وكذلك سائر اآلثار تقتضي أهنم كانت عليهم السكينة يف هذه املواطن مع امت

وإكرامه كما أن حاهلم يف الصالة كذلك وكان رفع الصوت يف هذه املواطن الثالث عادة أهل الكتاب واألعاجم مث 
  قد ابتلى هبا كثري من هذه األمة وليس هذا موضع استقصاء ذلك 

هلية ال يفيضون من مجع حىت تطلع وأيضا فعن عمرو بن ميمون األزدي قال قال عمر رضي اهللا عنه كان أهل اجلا
الشمس ويقولون أشرق ثبري كيما نغري قال فخالفهم النيب صلى اهللا عليه و سلم وأفاض قبل طلوع الشمس وقد 

روى يف هذا احلديث فيما أظنه أنه قال خالف هدينا هدي املشركني وكذلك كانوا يفيضون من عرفات قبل 
سلم باإلفاضة بعد الغروب وهبذا صار الوقوف إىل ما بعد الغروب واجبا  الغروب فخالفهم النيب صلى اهللا عليه و



  عند مجاهري العلماء وركنا عند بعضهم وكرهوا شدة اإلسفار بالفجر صبيحة مجع 
  مث احلديث قد ذكر فيه قصد املخالفة للمشركني 

لم ال تشربوا يف آنية الذهب وأيضا فعن حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و س
  والفضة وال تأكلوا يف صحافهما فإهنا هلم يف الدنيا ولكم يف اآلخرة متفق عليه 

وعن جبري بن نفري عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم علي ثوبني 
وعلل النهي عن لبسها بأهنا من ثياب الكفار وسواء  معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار ال تلبسها رواه مسلم

أراد أهنا مما يستحله الكفار بأهنم يستمتعون خبالقهم يف الدنيا أو مما يعتاده الكفار لذلك كما أنه يف احلديث قال إهنم 
رير وأواين يستمتعون بآنية الذهب والفضة يف الدنيا وهي للمؤمنني يف اآلخرة وهلذا كان العلماء جيعلون اختاذ احل

  الذهب والفضة تشبها بالكفار 
ففي الصحيحني عن أيب عثمان اهلندي قال كتب إلينا عمر رضي اهللا عنه وحنن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد يا عتبة 
إنه ليس من كد أبيك وال من كد أمك فأشبع املسلمني يف رحاهلم مما تشبع منه يف رحلك وإياك والتنعم وزي أهل 

احلرير فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن لبوس احلرير وقال إال هكذا ورفع لنا رسول اهللا الشرك ولبوس 
  صلى اهللا عليه و سلم بإصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما 

وروى أبو بكر اخلالل بإسناده عن حممد بن سريين أن حذيفة بن اليمان أتى بيتا فرأى فيه حادثتني فيه أباريق الصفر 
  صاص فلم يدخله وقال من تشبه بقوم فهو منهم والر

  ويف لفظ آخر فرأى شيئا من زي العجم فخرج وقال من تشبه بقوم فهو منهم 
وقال علي بن أيب صاحل السواق كنا يف وليمة فجاء أمحد بن حنبل فلما دخل نظر إىل كرسي يف الدار عليه فضة 

  جملوس زي اجملوس فخرج فلحقه صاحب الدار فنفض يده يف وجهه وقال زي ا

وقال يف رواية صاحل إذا كان يف الدعوة مسكر أو شيء من منكر آنية اجملوس الذهب والفضة أو ستر اجلدران 
  بالثياب خرج ومل يطعم 

  ولو تتبعنا ما يف هذا الباب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مع ما دل عليه كتاب اهللا لطال بنا القول 
  فصل 

  وه وأما اإلمجاع فمن وج
من ذلك أن أمري املؤمنني عمر يف الصحابة رضي اهللا عنهم مث عامة األئمة بعده وسائر الفقهاء جعلوا يف الشروط 

املشروطة على أهل الذمة من النصارى وغريهم فيما شرطوه على أنفسهم أن نوقر املسلمني ونقوم هلم من جمالسنا 
قلنسوة أو عمامة أو نعلني أو فرق شعر وال نتكلم بكالمهم  إن أرادوا اجللوس وال نتشبه هبم يف شيء من مالبسهم

وال نكتىن بكناهم وال نركب السروج وال نتقلد السيوف وال نتخذ شيئا من السالح وال حنمله وال ننقش خواتيمنا 
وأن ال بالعربية وال نبيع اخلمور وأن جنز مقادم رءوسنا وأن نلزم زينا حيثما كان وأن نشد الزنانري على أوساطنا 

نظهر الصليب على كنائسنا وال نظهر صليبا وال كتبا من كتب ديننا يف شيء من طرق املسلمني وال أسواقهم وال 
نضرب بنواقيسنا يف كنائسنا إال ضربا خفيفا وال نرفع أصواتنا مع موتانا وال نظهر النريان معهم يف شيء من طرق 

  املسلمني رواه حرب بإسناد جيد 
رواها اخلالل وأن ال نضرب بنواقيسنا إال ضربا خفيفا يف جوف كنائسنا وال نظهر عليها صليبا ويف رواية أخرى 



وال نرفع أصواتنا يف الصالة وال القراءة يف كنائسنا فيما حيضره املسلمون وأن ال خنرج صليبا وال كتابا يف سوق 
م األضحى والفطر وال شعانينا وال نرفع املسلمني وال خنرج باعوثا والباعوث أهنم خيرجون جمتمعني كما خنرج يو

  أصواتنا مع موتانا وال نظهر النريان معهم 

يف أسواق املسلمني وأن ال جناوزهم باجلنائز وال نبيع اخلمور إىل أن قال وأن نلزم زينا حيثما كنا وأن ال نتشبه 
ال نتكلم بكالمهم وال نكتين باملسليمن يف لبس قلنسوة وال عمامة وال نعلني وال فرق شعر وال يف مراكبهم و

  بكناهم وأن جنز مقادم رءوسنا وال نفرق نواصينا وأن نشد الزنانري على أوساطنا 
وهذه الشروط أشهر شيء يف كتب الفقه والعلم وهي جممع عليها يف اجلملة بني العلماء من األئمة املتبوعني 

  فاظ كل طائفة فيها وهي أصناف وأصحاهبم وسائر األئمة ولوال شهرهتا عند الفقهاء لذكرنا أل
الصنف األول ما مقصوده التمييز عن املسلمني يف الشعور واللباس واألمساء واملراكب والكالم وحنوها ليتميز املسلم 

من الكافر وال يشبه أحدمها اآلخر يف الظاهر ومل يرض عمر رضي اهللا عنه واملسلمون بأصل التمييز بل بالتمييز يف 
  تفاصيل معروفة يف غري هذا املوضع عامة اهلدى على 

وذلك يقتضي إمجاع املسلمني على التميز عن الكفار ظاهرا وترك التشبه هبم ولقد كان أمراء اهلدى مثل العرين 
  وغريمها يبالغون يف حتقيق ذلك مبا يتم به املقصود 

أهل الذمة عن خالد بن  ومقصودهم من هذا التميز كما روى احلافظ أبو الشيخ األصبهاين بإسناده يف شروط
عرفطة قال كتب عمر رضي اهللا عنه إىل األمصار أن ال جيزوا نواصيهم يعين النصارى وال يلبسوا لبس املسلمني 

  حىت يعرفوا 
وقال القاضي أبو يعلى يف مسألة حدثت يف وقته أهل الذمة مأمورون بلبس الغيار فإن امتنعوا مل جيز ألحد من 

  اهبم ألنه مل يتعني عليهم صبغ ثوب بعينه املسلمني صبغ ثوب من ثي
قلت وهذا فيه خالف هل يلزمون بالتغيري أو الواجب علينا إذا امتنعوا أن نغري حنن وأما وجوب أصل املغايرة فما 

  علمت فيه خالفا 

ينكم وقد روى أبو الشيخ األصبهاين يف شروط أهل الذمة بإسناده أن عمر كتب أن ال تكاتبوا أهل الذمة فيجري ب
وبينهم املودة وال تكنوهم وأذلوهم وال تظلموهم ومروا نساء أهل الذمة أن ال يعقدن زناراهتن ويرخني نواصيهن 

  ويرفعن عن سوقهن حىت نعرف زيهن من املسلمات فإن رغنب عن ذلك فليدخلن إىل اإلسالم طوعا أو كرها 
لرمحن بن حبان قال دخل ناس من بين تغلب وروى أيضا أبو الشيخ بإسناده عن حممد بن قيس وسعيد بن عبد ا

على عمر بن عبد العزيز وعليهم العمائم كهيئة العرب فقالوا يا أمري املؤمنني أحلقنا بالعرب قال فمن أنتم قالوا حنن 
بنو تغلب قال أولستم من أواسط العرب قالوا حنن نصارى قال علي جبلم فأخذ من نواصيهم وألقى العمائم وشق 

  حد شربا حيترم به وقال ال تركبوا السروج واركبوا على األكف ودلوا أرجلكم من شق واحد رداء كل وا
  وعن جماهد بن األسود قال كتب عمر بن عبد العزيز أن ال يضرب الناقوس خارجا من الكنيسة 

تقدم وعن معمر أن عمر بن عبد العزيز كتب أن امنع من قبلك فال يلبس نصراين قباء وال ثوب خز وال عصب و
يف ذلك أشد التقدم واكتب فيه حىت ال خيفى على أحد هني عنه وقد ذكر يل أن كثريا ممن قبلك من النصارى قد 

راجعوا لبس العمائم وتركوا لبس املناطق على أوساطهم واختذوا الوفر واجلمم وتركوا التقصيص ولعمري إن كان 



نت هنيت عنه وتقدمت فيه إال تعاهدته يصنع ذلك فيما قبلك إن ذلك بك ضعف وعجز فانظر كل شيء ك
  وأحكمته وال ترخص فيه وال تعد عنه شيئا 

ومل أكتب سائر ما كانوا يأمرون به يف أهل الكتاب إذ الغرض هنا التمييز وكذلك فعل جعفر بن حممد بن هرون 
لك وجوابات أمحد ابن املتوكل بأهل الذمة يف خالفته واستشارته يف ذلك اإلمام أمحد بن حنبل وغريه وعهوده يف ذ

  حنبل له معروفة 
ومن مجلة الشروط ما يعود بإخفاء منكرات دينهم وترك إظهارها كمنعهم من إظهار اخلمر والناقوس والنريان 

  واألعياد وحنو ذلك 
  ومنها ما يعود بإخفاء شعار دينهم كأصواهتم بكتاهبم 

ه ومن وفقه اهللا تعاىل من والة األمور على منعهم من أن فاتفق عمر رضي اهللا عنه واملسلمون معه وسائر العلماء بعد
يظهروا يف دار اإلسالم شيئا مما خيتصون به مبالغة يف أن ال يظهروا يف دار اإلسالم خصائص املشركني فكيف إذا 

  عملها املسلمون وأظهروها هم 
  ومنها ما يعود بترك إكرامهم وإلزامهم الصغار الذي شرعه اهللا تعاىل 

علوم أن تعظيم أعيادهم وحنوها باملوافقة فيها هو نوع من إكرامهم فإهنم يفرحون بذلك ويسرون به كما ومن امل
  يغتمون بإمهال أمر دينهم الباطل 

الوجه الثاين من دالئل اإلمجاع أن هذه القاعدة قد أمر هبا غري واحد من الصحابة والتابعني يف أوقات متفرقة وقضايا 
  كرها منكر متعددة وانتشرت ومل ين

فعن قيس بن أيب حازم قال دخل أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه على امرأة من أمحس يقال هلا زينب فرآها ال تتكلم 
فقال ما هلا ال تتكلم قالوا حجت مصمتة فقال هلا تكلمي فإن هذا ال حيل هذا عمل اجلاهلية فتكلمت فقالت من 

جرين قال من قريش قالت من أي قريش قال إنك لسؤل وقال أنا أنت قال امرؤ من املهاجرين فقلت من أي املها
الذي جاء اهللا به بعد اجلاهلية قال بقاؤكم عليه ما استقامت لكم ! أبو بكر قالت ما بقاؤنا على هذا األمر الصلح 

  أئمتكم قالت 

ك على الناس رواه وما األئمة قال أما كان لقومكم رءوس وأشراف يأمروهنم فيطيعوهنم قالت بلى قال فهم أولئ
  البخاري يف صحيحه 

فأخرب أبو بكر أن الصمت املطلق ال حيل وعقب ذلك بقوله هذا من عمل اجلاهلية قاصدا بذلك عيب هذا العمل 
  وذمه 

وتعقيب احلكم بالوصف دليل على أن الوصف علة فدل على أن كونه من عمل اجلاهلية وصف يوجب النهي عنه 
  واملنع منه 

عمل اجلاهلية أي إنه مما انفرد به أهل اجلاهلية ومل يشرع يف اإلسالم فيدخل يف هذا كل ما اختذ من  ومعىن قوله من
عبادة مما كان أهل اجلاهلية يتعبدون به ومل يشرع اهللا التعبد به يف االسالم وإن مل ينوه عنه بعينه كاملكاء والتصدية 

البيت إال مكاء وتصدية واملكاء الصفري وحنوه والتصدية فإن اهللا تعاىل قال عن الكافرين وما كان صالهتم عند 
  التصفيق فاختاذ هذا قربة وطاعة من عمل اجلاهلية الذي مل يشرع يف اإلسالم 

وكذلك بروز احملرم وغريه للشمس حىت ال يستظل بظل أو ترك الطواف بالثياب العادية أو ترك كل ما عمل يف غري 



اليت كانوا يتخذوهنا عبادات وإن كان قد جاء هني خاص يف عامة هذه األمور احلرم وحنو ذلك من أمور اجلاهلية 
خبالف السعي بني الصفا واملروة وغريه من شعائر احلج فإن ذلك من شعائر اهللا وإن كان أهل اجلاهلية قد كانوا 

  يفعلون ذلك يف اجلملة 
إىل املسلمني املقيمني ببالد فارس إياكم وقد قدمنا ما رواه البخاري يف صحيحه عن عمر رضي اهللا عنه أنه كتب 

  وزي أهل الشرك 
  وهذا هني منه للمسلمني عن كل ما كان من زي املشركني 

وقال اإلمام أمحد يف املسند حدثنا يزيد حدثنا عاصم عن أيب عثمان النهدي عن عمر أنه قال اتزروا وارتدوا وانتعلوا 
  والبسوا اخلفاف 

نزوا نزوا وعليكم باملعدية وارموا األغراض وذروا التنعم وزي العجم وإياكم والسراويالت والقوا الركب وا
واحلرير فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد هنى عنه وقال ال تلبسوا من احلرير إال ما كان هكذا واشار رسول 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم بإصبعيه 
اصم األحول عن أيب عثمان قال جاءنا كتاب عمر رضي اهللا وقال أمحد حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهري حدثنا ع

عنه وحنن بأذربيجان يا عتبة ابن فرقد إياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس احلرير فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  و سلم هنانا عن لبوس احلرير وقال إال هكذا ورفع لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إصبعيه 

  لى شرط الصحيحني وهذا ثابت ع
وفيه أن عمر رضي اهللا عنه أمر باملعدية وهي زي بين معد بن عدنان وهم العرب فاملعدية نسبة إىل معد وهنى عن زي 

  العجم وزي املشركني وهذا عام كما ال خيفى وقد تقدم هذا مرفوعا واهللا أعلم 
مة عن ايب سنان عن عبيد بن آدم وأيب مرمي وروى اإلمام أمحد يف املسند حدثنا أسود بن عامر حدثنا محاد بن سل

وأيب شعيب أن عمر كان بلجابية فذكر فتح بيت املقدس قال محاد بن سلمة فحدثين أبو سنان عن عبيد بن آدم قال 
مسعت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول لكعب أين ترى أن أصلي فقال إن اخذت عين صليت خلف الصخرة 

  ك فقال عمر ضاهيت اليهودية ال ولكن أصلي حيث صلى فكانت القدس كلها بني يدي

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتقدم إىل القبلة فصلى مث جاء فبسط رداءه فكنس الكناسة يف ردائه وكنس الناس 
قلت فصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف مسجد بيت املقدس يف ليلة اإلسراء قد رواها مسلم يف صحيحه 

ث محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أتيت بالرباق وهو دابة أبيض من حدي
طويل فوق احلمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه قال فركبته حىت أتيت بيت املقدس قال فربطته باحللقة 

 خرجت فجاءين جربيل عليه السالم بإناء من مخر اليت يربط هبا األنبياء قال مث دخلت املسجد فصليت فيه ركعتني مث
  وإناء من لنب فاخترت اللنب فقال جربيل عليع السالم اخترت الفطرة قال مث عرج بنا إىل السماء وذكر احلديث 

وقد كان حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه ينكر أن يكون صلى فيه ألنه مل يبلغه ذلك واعتقد أنه لو صلى فيه لوجب 
  مة الصالة فيه على األ

فعمر رضي اهللا عنه عاب على كعب األحبار مضاهاة اليهودية أي مشاهبتها يف جمرد استقبال الصخرة ملا فيه من 
  مشاهبة من يعتقدها قبلة باقية وإن كان املسلم ال يقصد أن يصلي إليها 

ائر سريته املرضية فإنه رضي اهللا وقد كان لعمر رضي اهللا عنه يف هذا الباب من السياسات احملكمة ما هي مناسبة لس



عنه هو الذي استحالت ذنوب اإلسالم بيده غربا فلم يفر عبقري فريه حىت صدر الناس بطعن فأعز اهللا به اإلسالم 
  وأذل 

الكفر وأهله وأقام شعائر الدين احلنيف ومنع من كل أمر فيه نزوع إىل نقض عرى اإلسالم مطيعا يف ذلك هللا 
تاب اهللا ممتثال لسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حمتذيا حذو صاحبيه مشاورا يف أموره ورسوله وقافا عند ك

للسابقني األولني مثل عثمان وعلي وطلحة والزبري وسعد وعبد الرمحن بن عوف وأيب بن كعب ومعاذ بن جبل 
ي أو نصيحة لالسالم وأهله وعبد اهللا بن مسعود وزيد بن ثابت رضي اهللا عنهم وغريهم ممن له علم أو فقه أو رأ

حىت إن العمدة يف الشروط على أهل الكتاب على شروطه وحىت منع من استعمال كافر أو ائتمانه على األمة 
وإعزازه بعد أن أذله اهللا وحىت روى عنه أنه حرق الكتب العجمية وغريها وهو الذي منع أهل البدع من أن ينبغوا 

بن عسل التميمي ما فعل يف قصته املشهورة وستأيت عند ذكرها إن شاء اهللا وألبسهم ثوب الصغار حيث فعل بصبيغ 
تعاىل يف خصوص أعياد الكفار من النهي عن الدخول عليهم فيها ومن النهي عن تعلم رطانة األعاجم ما يتبني به 

  ثبوت قوة شكيمته يف النهي عن مشاهبة الكفار واألعاجم مث ما كان عمر قد قرره من 

حكام واحلدود فعثمان رضي اهللا عنه أقر ما فعله عمر وجرى على سنته يف ذلك فقد علم موافقة عثمان السنن واأل
  لعمر يف هذا الباب 

وروى سعيد يف سننه حدثنا هشيم عن خالد احلذاء عن عبد الرمحن بن سعيد بن وهب عن أبيه قال خرج علي 
هود خرجوا من فهورهم ورواه ابن املبارك وحفص بن رضي اهللا عنه فرأى قوما قد سدلوا فقال ما هلم كأهنم الي

  غياث عن خالد 
وفيه أنه رأى قوما قد سدلوا يف الصالة فقال كأهنم اليهود خرجوا من فهرهم وقد روينا عن ابن عمر وأيب هريرة 

  أهنما كانا يكرهان السدل يف الصالة 
أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و وقد روى أبو داود عن سليمان األحول وعسل بن سفيان عن عطاء عن 

سلم هنى عن السدل يف الصالة وأن يغطي الرجل فاه ومنهم من رواه عن عطاء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
مرسال لكن قال هشيم حدثنا عامر األحول قال سألت عطاء عن السدل يف الصالة فكرهه فقلت عن النيب صلى 

  يب صلى اهللا عليه و سلم والتابعي إذا أفىت مبا رواه دل على ثبوته عنده اهللا عليه و سلم قال عن الن
لكن قد روي عن عطاء من وجوه جيدة أنه كان ال يرى بالسدل بأسا وأنه كان يصلي سادال فلعل هذا كان قبل أن 

يته هل يقدح يف يبلغه احلديث مث ملا بلغه رجع أو لعله نسي احلديث واملسألة مشهورة وهو عمل الراوي خبالف روا
  روايته 

  واملشهور عن أمحد وأكثر العلماء أنه ال يقدح فيها ملا حتتمله املخالفة من وجوه غري ضعف احلديث 

وقد روى عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن حيىي بن أيب كثري عن أيب عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود أن أباه كره 
  كر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عنه السدل يف الصالة قال أبو عبيدة وكان أيب يذ

  وأكثر العلماء يكرهون السدل مطلقا وهو مذهب أيب حنيفة والشافعي واملشهور عن أمحد 
  وعنه أنه إمنا يكره فوق اإلزار دون القميص توفيقا بني اآلثار يف ذلك ومحال للنهي عن لباسهم املعتاد 

  مث اختلف هل السدل حمرم يبطل الصالة 



  ل ابن أيب موسى فإن صلى سادال ففي اإلعادة روايتان أظهرمها ال يعيد فقا
  وقال أبو بكر عبد العزيز إن مل تبد عورته فال يعيد باتفاق ومنهم من مل يكره السدل وهو قول مالك وغريه 
نصوص والسدل املذكور هو أن يطرح الثوب على إحدى كتفيه وال يرد أحد طرفيه على كتفه األخرى هذا هو امل

  عن أمحد وعلله بأنه فعل اليهود 
وقال أمحد بن حنبل قال أبو عبد اهللا والسدل أن يسدل أحد طريف اإلزار وال ينعطف به عليه وهو لبس اليهود وهو 

  على الثوب وغريه مكروه يف الصالة 
على اآلخر فهو  وقال صاحل بن أمحد سألت أيب عن السدل يف الصالة فقال يلبس الثوب فإذا مل يطرح أحد طرفيه

  السدل وهذا هو الذي عليه عامة العلماء 
وأما ما ذكره أبو احلسن اآلمدي وابن عقيل من أن السدل هو إسبال الثوب حبيث ينزل عن قدميه جيره فيكون هو 
 إسبال الثوب وحره املنهي عنه فغلط خمالف لعامة العلماء وإن كان اإلسبال واجلر منهيا عنه باالتفاق واألحاديث

  فيه أكثر وهو حمرم على الصحيح لكن ليس هو السدل 

وليس الغرض هنا عني هذه املسألة وإمنا الغرض أن عليا رضي اهللا عنه شبه السادلني باليهود مبينا بذلك كراهة 
  فعلهم 

  فعلم أن مشاهبة اليهود أمر كان قد استقر عندهم كراهته 
ربانية فعربت هكذا ذكره اجلوهري وكذلك ذكر ابن فارس وفهر اليهود بضم الفاء مدراسهم وأصلها هبرو هي ع

  وغريه أن فهر اليهود مدراسهم ويف كتاب العني عن اخلليل بن أمحد أن فهر اليهود مدراسهم 
  وسنذكر عن علي رضي اهللا عنه من كراهية التكلم بكالمهم ما يؤيد هذا 

بعضهم بأنه فعل اجملوس عند نرياهنم اليت يعبدوهنا  وأما ما يف احلديث املذكور من النهي عن تغطية الفم فقد علله
فعلى هذا تظهر مناسبة اجلمع بني النهي عن السدل وعن تغطية الفم مبا يف كل منهما من مشاهبة الكفار مع أن يف 

  كل منهما معىن آخر يوجب الكراهة وال حمذور يف تعليل احلكم بعلتني 
  فهذا عن اخللفاء الراشدين 

ابة رضي اهللا عنهم فكثري مثل ما قدمناه عن حذيفة بن اليمان أنه ملا دعي إىل وليمة فرأى شيئا من وأما سائر الصح
  زي العجم خرج وقال من تشبه بقوم فهو منهم 

وروى أبو حممد اخلالل بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال سأله رجل أحتقن قال احتقن ال تبد 
  ملشركني العورة وال تسنت بسنة ا

  قوله ال تسنت بسنة املشركني عام 
وقال أبو داود حدثنا احلسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا احلجاج بن حسان قال دخلنا على أنس بن مالك 

  فحدثين أخي املغرية قال وأنت 

  زي اليهود يومئذ غالم ولك قرنان أو قصتان فمسح رأسك وبرك عليك وقال احلقوا هذين أو قصومها فإن هذا 
علل النهي عنهما بأن ذلك زي اليهود وتعليل النهي بعلة يوجب أن تكون العلة مكروهة مطلوبا عدمها فعلم أن 

  زي اليهود حىت يف الشعر مما يطلب عدمه وهو املقصود 
ل إن وروى ابن أيب عاصم حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد الواسطي عن عمران بن حدير عن أيب جملز أن معاوية قا



تسوية القبور من السنة وقد رفعت اليهود والنصارى فال تشبهوا هبم يشري معاوية إىل ما رواه مسلم يف صحيحه عن 
  فضالة بن عبيد أنه أمر بقرب فسوي مث قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأمر بتسويتها رواه مسلم 

صلى اهللا عليه و سلم أن ال أدع قربا مشرفا إال سويته وال  وعن أيب اهلياج األسدي عن علي أيضا قال أمرين النيب
  متثاال إال طمسته رواه مسلم 

وسنذكر إن شاء اهللا تعاىل عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أنه قال من بىن ببالد املشركني وصنع نريوزهم 
  ومهرجاهنم حىت ميوت حشر معهم يوم القيامة 

ا كرهت االختصار يف الصالة وقالت ال تشبهوا باليهود هكذا رواه هبذا وقد ثبت عن عائشة رضي اهللا عنها أهن
اللفظ سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية حدثنا األعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة وقد تقدم من رواية 

  البخاري يف املرفوعات 
دخلت مع ابن عمر مسجدا وروى سعيد حدثنا سفيان عن ابن أيب جنيح عن إمساعيل بن عبد الرمحن بن ذؤيب قال 

باجلحفة فنظر إىل شرفات فخرج إىل موضع فصلى فيه مث قال لصاحب املسجد إين رأيت يف مسجدك هذا يعين 
  الشرفات شبهتها بأنصاب اجلاهلية فمر هبا أن تكسر 

  الكتاب وروى سعيد أيضا عن ابن مسعود أنه كان يكره الصالة يف الطاق وقال إنه من الكنائس فال تشبهوا بأهل 
وعن عبيد بن أيب اجلعد قال كان أصحاب حممد صلى اهللا عليه و سلم يقولون إن من أشراط الساعة أن تتخذ 

  املذابح يف املسجد يعين الطاقات 
  وهذا الباب فيه كثرة عن الصحابة 

رضي اهللا عنهم  وهذه القضايا اليت ذكرناها بعضها يف مظنة االشتهار وما علمنا أحدا خالف ما ذكرناه عن الصحابة
من كراهة التشبه بالكفار واألعاجم يف اجلملة وإن كان بعض هذه املسائل املعينة فيها خالف وتأويل ليس هذا 

  موضعه 
  وهذا كما أهنم جممعون على اتباع الكتاب والسنة وإن كان قد خيتلف يف بعض أعيان املسائل لتأويل 

  اجم فعلم اتفاقهم على كراهة التشبه بالكفار واألع
الوجه الثالث يف تقرير اإلمجاع ما ذكره عامة علماء اإلسالم من املتقدمني واالئمة املتبوعني وأصحاهبم يف تعليل 

النهي عن أشياء مبخالفة الكفار أو خمالفة األعاجم وهو أكثر من أن ميكن استقصاؤه وما من أحد له أدىن نظر يف 
لتأمل والنظر يورث علما ضروريا باتفاق األئمة على النهي عن موافقة الفقه إال وقد بلغه من ذلك طائفة وهذا بعد ا

  الكفار واألعاجم واألمر مبخالفتهم 
  وأنا أذكر من ذلك نكتا يف مذاهب األئمة املتبوعني اليوم مع ما تقدم يف أثناء الكالم عن غري واحد من العلماء 

أن تأخري الصلوات أفضل من تعجيلها إال يف مواضع  فمن ذلك أن األصل املستقر عليه األمر يف مذهب أيب حنيفة
يستثنوهنا كاستثناء يوم الغيم وكتعجيل الظهر يف الشتاء وإن كان غريهم من العلماء يقول إن األصل أن التعجيل 

  أفضل فيستحبون التأخري للفجر والعصر والعشاء والظهر إال يف الشتاء يف غري الغيم 

ألن تأخريها مكروه ملا فيه من التشبه باليهود وهذا أيضا قول سائر األئمة وهذه مث قالوا يستحب تعجيل املغرب 
  العلة منصوصة كما تقدم 

وقالوا أيضا يكره السجود يف الطاق ألنه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث ختصيص اإلمام باملكان خبالف ما إذا 



  ر صحيحة عن الصحابة ابن مسعود وغريه كان سجوده يف الطاق وهذا أيضا ظاهر مذهب أمحد وغريه وفيه آثا
وقالوا ال بأس أن يصلي وبني يديه مصحف معلق أو سيف معلق ألهنما ال يعبدان وباعتباره تثبت الكراهة إىل غريمها 
وال بأس أن يصلي على بساط فيه تصاوير ألن فيه استهانة بالصورة وال يسجد على الصورة ألنه يشبه عبادة الصور 

  يف األصل ألن املصلى معظم هللا  وأطلق الكراهة
  قالوا ولو لبس ثوبا فيه تصاوير كره ألنه يشبه حامل الصنم وال يكره متاثيل غري ذي روح ألهنا ال تعبد 

  وقالوا أيضا إن صام يوم الشك ينوى أنه من رمضان كره ألنه تشبه بأهل الكتاب ألهنم زادوا يف مدة صومهم 
اض اإلمام والناس معه على هيئتهم حىت يأتوا مزدلفة ألن فيه إظهار خمالفة وقالوا أيضا فإذا غربت الشمس أف

  املشركني 
وقالوا أيضا ال جيوز األكل والشرب واألدهان والتطيب يف آنية الذهب والفضة للرجال والنساء للنصوص وألنه 

  تشبه بزي املشركني وتنعم بتنعم املترفني واملسرفني 
اس احلرير يف حجة أيب يوسف وحممد على أيب حنيفة يف املنع من افتراشه وتعليقه والستر وقالوا يف تعليل املنع من لب

  به ألنه من زي األكاسرة واجلبابرة والتشبه هبم حرام قال عمر إياكم وزي األعاجم 
  وقال حممد يف اجلامع الصغري وال يتختم إال بالفضة 

حرام للحديث املأثور أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رأى  قالوا وهذا نص على أن التختم باحلجر واحلديد والصفر
على رجل خامت أصفر فقال مايل أجد منك ريح األصنام ورأى على آخر خامت من حديد فقال مايل أرى عليك حلية 

  أهل النار ومثل هذا كثري يف مذهب أيب حنيفة وأصحابه 
مالك فيما رواه ابن القاسم يف املدونة ال حيرم  وأما مذهب مالك وأصحابه ففيه ما هو أكثر من ذلك حىت قال

باألعجمية وال يدعوا هبا وال حيلف قال وهنى عمر رضي اهللا عنه عن رطانة األعاجم وقال إهنا خب قال وأكره 
  الصالة إىل حجر منفرد يف الطريق وأما أحجار كثرية فجائز 

  واألحد  قال ويكره ترك العمل يوم اجلمعة كفعل أهل الكتاب يوم السبت
قال ويقال من تعظيم اهللا تعظيم ذي الشيبة املسلم قيل فالرجل يقوم للرجل له الفضل والفقه قال أكره ذلك وال 
بأس بأن يوسع له يف جملسه قال وقيام املرأة لزوجها حىت جيلس من فعل اجلبابرة ورمبا يكون الناس ينتظرونه فإذا 

ما ينهى عنه من التشبه بأهل الكتاب واألعاجم وفيما ليس من عمل طلع قاموا فليس هذا من فعل اإلسالم وهو في
املسلمني أشد من عمل الكوفيني وأبلغ مع أن الكوفيني يبالغون يف هذا الباب حىت تكلم أصحاب أيب حنيفة يف 

  تكفري من تشبه بالكفار يف لباسهم وأعيادهم 
  خنزيرا وقال بعض أصحاب مالك من ذبح بطيخة يف أعيادهم فكأمنا ذبح 

وكذلك أصحاب الشافعي ذكروا هذا األصل يف غري موضع من مسائلهم كما جاءت به اآلثار كما ذكر غريهم من 
  العلماء مثل ما ذكروه يف النهي عن الصالة يف األوقات املنهي عن الصالة فيها مثل طلوع الشمس وغروهبا 

  حلديث إهنا ساعة يسجد هلا الكفار ذكروا تعليل ذلك بأن املشركني يسجدون للشمس حينئذ كما يف ا
  وذكروا يف السحور وتأخريه أن ذلك فرق بني صيامنا وصيام أهل الكتاب 

  وذكروا يف اللباس النهي عما فيه تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال 
بعد طلوع وذكروا أيضا ما جاء من أن املشركني كانوا يقفون بعرفات إىل اصفرار الشمس ويفيضون من مجع 



الشمس وأن السنة جاءت مبخالفة املشركني يف ذلك بالتعريف إىل الغروب والوقوف جبمع إىل قبيل طلوع الشمس 
  كما جاء يف احلديث خالفوا املشركني وخالف هدينا هدي املشركني 

نع املسلمني وذكروه أيضا يف الشروط على أهل الذمة منعهم من التشبه باملسلمني يف لباسهم وغريه مما يتضمن م
  أيضا من مشاهبتهم يف ذلك تفريقا بني عالمة املسلمني وعالمة الكفار 

وبالغ طائفة منهم فنهوا عن التشبه بأهل البدع مما كان شعارا هلم وإن كان يف األصل مسنونا كما ذكره طائفة منهم 
أن األفضل تسنيمها مث قال يف تسنيم القبور فإن مذهب الشافعي أن األفضل تسطيحها ومذهب أمحد وأيب حنيفة 

طائفة من أصحاب الشافعي بل ينبغي تسنيمها يف هذه األوقات ألن شعار الرافضة اليوم تسطيحها ففي تسطيحها 
  تشبه هبم فيماهو شعار هلم 

  وقالت طائفة بل حنن نسطحها فإذا سطحناها مل يكن تسطيحها شعار هلم 
ل البدع فيما هو شعار هلم وإمنا تنازعوا يف أن التسطيح هل حيصل واتفقت الطائفتان على أن النهي عن التشبه بأه

  به ذلك أم ال 
  فإذا كان هذا يف التشبه بأهل البدع فكيف بالكفار 

وأما كالم أمحد وأصحابه يف ذلك فكثري جدا أكثر من أن حيصر وقد قدمنا منه طائفة من كالمه عند ذكر النصوص 
شبه بقوم فهو منهم وقوله أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ال تشبهوا باملشركني عند قوله صلى اهللا عليه و سلم من ت

  وقوله إهنا هلم يف الدنيا ولكم يف اآلخرة 

  مثل قول أمحد ما أحب ألحد أن يغري الشيب ال يتشبه بأهل الكتاب 
وس وقال من وقال لبعض أصحابه أحب إليك أن ختضب وال تشبه باليهود وكره حلق القفا وقال هو من فعل اجمل

  تشبه بقوم فهو منهم 
  وقال أكره النعل الصرار وهو من زي العجم 

وكره تسمية الشهور بالعجمية واألشخاص باألمساء الفارسية مثل آذرماه وقال للذي دعاه زي اجملوس ونفض يده 
  يف وجهه وهذا كثري يف نصوصه ال ينحصر 

ويصلي قال على القباء ال بأس به وكرهه على القميص  وقال حرب الكرماين قلت ألمحد الرجل يشد وسطه حببل
وذهب إىل أنه من اليهود فذكرت له السفر وأنا نشد ذلك على أوساطنا فرخص فيه قليال وأما املنطقة والعمامة 

  وحنو ذلك فلم يكرهه إمنا كره اخليط وقال هو أشنع 
ل الكتاب فأما ما سوى ذلك فإنه ال يكره قلت وكذلك كره أصحابه أن يشد وسطه على الوجه الذي يشبه فعل أه

يف الصالة على الصحيح املنصوص بل يؤمر من صلى يف قميص واسع اجليب أن حيتزم كما جاء يف احلديث لئال 
  يرى عورة نفسه 

وقال الفقهاء من أصحاب اإلمام أمحد وغريه منهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل والشيخ أبو حممد عبد القادر اجليلي 
هم يف أصناف اللباس وأقسامه ومن اللباس املكروه ما خالف زي العرب واشبه زي األعاجم وعادهتم ولفظ وغري

  عبد القادر ويكره كل ما خالف زي العرب وشابه زي األعاجم 
وقال أيضا اصحاب أمحد وغريهم منهم أبو احلسن اآلمدي املعروف بابن البغدادي وأظنه نقله أيضا عن ايب عبد اهللا 

  حامد وال يكره غسل اليدين يف اإلناء الذي ال أكل فيه ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم فعله وقد بن 



نص أمحد على ذلك وقال مل يزل العلماء يفعلون ذلك وحنن نفعله وإمنا تنكره العامة وغسل اليدين بعد الطعام 
  مسنون رواية واحدة 

  ماعة أيديهم ألن الرفع من زي األعاجم وإذا قدم ما يغسل فيه اليد فال يرفع حىت يغسل اجل
وكذلك قال الشيخ أبو حممد عبد القادر اجليلي ويستحب أن جيعل ماء اليد يف طشت واحدة ملا روي يف اخلرب ال 

  تبددوا يبدد اهللا مشلكم وروي أنه صلى اهللا عليه و سلم هنى أن يرفع الطشت حىت يطف يعين ميتلئ 
بد القادر يف تعليل كراهة حلق الرأس على إحدى الروايتني ألن يف ذلك تشبها وقالوا أيضا ومنهم أبو حممد ع

  باألعاجم وقال صلى اهللا عليه و سلم من تشبه بقوم فهو منهم 
بل قد ذكر طوائف من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأمحد وغريمها كراهة أشياء ملا فيها من التشبه بأهل البدع 

فتني ومنهم عبد القادر ويستحب أن يتختم يف يساره لآلثار وألن خالف ذلك عادة مثل ما قال غري واحد من الطائ
  وشعار للمبتدعة 

  وحىت إن طوائف من أصحاب الشافعي يستحبون تسنيم القبور وإن كانت السنة عندهم تسطيحها 
  قالوا ألن ذلك صار شعار املبتدعة 

ى ما قيل فيها بنفي وال إثبات وإمنا الغرض بيان ما اتفقت وليس الغرض هنا تقرير أعيان هذه املسائل وال الكالم عل
  عليه العلماء من كراهة التشبه بغري أهل اإلسالم 

وقد يتردد العلماء يف بعض فروع هذه القاعدة لتعارض األدلة فيها أو لعدم اعتقاد بعضهم اندراجه يف هذه القاعدة 
  مثل ما نقله األثرم قال 

لبس احلرير يف احلرب فقال أرجو أن ال يكون به بأس قال ومسعت أبا عبد اهللا يسأل  مسعت أبا عبد اهللا يسأل عن
  عن املنطقة واحللية فيها فقال أما املنطقة فقد كرهها قوم يقولون هي زي األعاجم وكانوا حيتجزون العمائم 

  وهذا إمنا علق القول فيه ألن يف املنطقة منفعة عارضت ما فيها من التشبه 
عض السلف أنه كان يتمنطق فلهذا حكى الكالم عن غريه وأمسك ومثل هذا هل جيعل قوال له إذا سئل ونقل عن ب

  عن مسألة فحكى فيها جواب غريه ومل يردفه مبوافقة وال خمالفة فيه ألصحابه وجهان 
أن حيكي له مذهب أحدمها نعم ألنه لوال موافقته له لكان قد أجاب السائل بغريه ألنه إمنا سأله عن قوله ومل يسأله 

  الناس 
والثاين ال جيعل مبجرد ذلك قوال له ألنه إمنا حكاه فقط وجمرد احلكاية ال يدل على املوافقة ويف لبس املنطقة أثر 

  وكالم ليس هذا موضعه 
 وملثل هذا تردد كالمه يف القوس الفارسية فقال األثرم سألت أبا عبد اهللا عن القوس الفارسية فقال إمنا كانت قسي

  الناس العربية مث قال إن بعض الناس احتج حبديث عمر رضي اهللا عنه جعاب وأدم 
  قلت حديث أيب عمرو بن محاس قال نعم قال أبو عبد اهللا يقول فال تكون جعبة إال للفارسية والنبل فإمنا هو قرن 

ال فإن كان يسمى جعبة لنبل فليس قال األثرم قلت أليب عبد اهللا يف تفسري جماهد قلوبنا يف أكنة قال كاجلعبة للنبل ق
  ما احتج به الذي قال هذا بشيء 

  مث قال ينبغي أن يسأل عن هذا أهل العربية 
قال أبو بكر قيل أليب عبد اهللا الدراعة يكون هلا فرج فقال كان خلالد بن معدان دراعة هلا فرج من بني يديها قدر 



ل ما أدري أما من بني يديها فقد مسعت من خلفها فلم أمسع قال ذراع قيل أليب عبد اهللا فيكون هلا فرج من خلفها قا
  إال أن يف ذلك سعة له عند الركوب ومنفعة 

قال وقد احتج بعض الناس يف هذا بقوله تعاىل وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة مث قال األثرم قلت أليب عبد اهللا 
أهل خراسان يزعمون أنه ال منفعة هلم يف القوس واحتج هبذه اآلية بعض الناس يف القوس الفارسية مث قلت إن 

العربية وإمنا النكاية عندهم للفارسية قال كيف وإمنا فتحت الدنيا بالعربية قال األثرم قلت أليب عبد اهللا ورأيتهم 
  بالثغر ال يكادون يعدلون بالفارسية قال إمنا رأيت الرجل بالشام متنكبا قوسا عربية 

مر حدثنا رجاء بن مرجي حدثين عبد اهللا ابن بشر عن أيب راشد احلرباين وأيب احلجاج وروى األثرم عن حفص بن ع
السكسكي عن علي رضي اهللا عنه قال بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتوكأ على قوس له عربية إذ رأى 

فبها يؤيد اهللا الدين وهبا  رجال معه قوس فارسية فقال ألقها فهي ملعونة ولكن عليكم بالقسي العربية وبرماح الفنا
  ميكن لكم يف األرض 

  وألصحابنا يف القوس الفارسية وحنوها كالم طويل ليس هذا موضعه 
وإمنا نبهت بذلك على أن مامل يكن من هدي املسلمني بل هو من هدي العجم أو حنوهم وإن ظهرت فائدته 

يل مالزمة اهلدي األول ودليل استعمال هذا ووضحت منفعته تراهم يترددون فيه وخيتلفون لتعارض الدليلني دل
  الذي فيه منفعة بال مضرة مع أنه ليس من العبادات وال توابعها وإمنا هو من األمور الدنيوية 

وأنت ترى عامة كالم أمحد إمنا يثبت الرخصة باألثر عن عمر أو بفعل خالد بن معدان ليثبت بذلك أن ذلك كان 
  ه فيكون من هدي املسلمني ال من هدي األعاجم وأهل الكتاب يفعل على عهد السلف ويقرون علي

  فهذا هو وجه احلجة ال أن جمرد فعل خالد بن معدان حجة 
  وأما ما يف هذا الباب عن سائر أئمة املسلمني من الصحابة والتابعني وسائر الفقهاء فأكثر من أن ميكن ذكر عشره 

يدل على كالم الباقني وبدون ما ذكرناه يعلم إمجاع األمة على وقد قدمنا يف أثناء األحاديث كالم بعضهم الذي 
كراهة التشبه بأهل الكتاب واألعاجم يف اجلملة وإن كانوا قد خيتلفون يف بعض الفروع إما العتقاد بعضهم أنه ليس 

نة وإن كان من هدي الكفار أو العتقاد أن فيه دليال راجحا أو لغري ذلك كما أهنم جممعون على اتباع الكتاب والس
  قد خيالف بعضهم شيئا من ذلك بنوع تأويل واهللا أعلم 

  فصل

ومما يشبه األمر مبخالفة الكفار األمر مبخالفة الشياطني كما رواه مسلم يف صحيحه عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن 
ماله ويشرب هبا ويف النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال يأكلن أحدكم بشماله وال يشربن هبا فإن الشيطان يأكل بش

لفظ إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ورواه 
مسلم أيضا عن الليث عن أيب الزبري عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تأكلوا بالشمال فإن الشيطان 

  يأكل بالشمال 
والشرب بالشمال بأن الشيطان يفعل ذلك فعلم أن خمالفة الشيطان أمر مقصود مأمور به  فإنه علل النهي باألكل

  ونظائره كثرية 



وقريب من هذا خمالفة من مل يكمل دينه من األعراب وحنوهم ألن كمال الدين باهلجرة فكان من آمن ومل يهاجر من 
ونفاقا وأجدر أن ال يعلموا حدود ما أنزل اهللا  األعراب وحنوهم ناقصا قال اهللا سبحانه وتعاىل األعراب أشد كفرا

  على رسوله واهللا عليم حكيم 
ومثل ذلك ما رواه مسلم يف صحيحه عن ابن عمر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال يغلبنكم 

  األعراب على اسم صالتكم إال إهنا العشاء وهم يعتمون باإلبل 
ه و سلم قال ال يغلبنكم األعراب على اسم صالتكم العشاء فإهنا يف كتاب اهللا ويف لفظ أن النيب صلى اهللا علي
  العشاء فإهنا تعتم حبالب اإلبل 

ورواه البخاري عن عبد اهللا بن مغفل عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تغلبنكم األعراب على اسم صالتكم 
  املغرب قال واألعراب تقول هي العشاء 

  ألعراب يف اسم املغرب والعشاء بالعشاء والعتمة فقد كره موافقة ا
وهذه الكراهة عند بعض علمائنا تقتضي كراهة هذا االسم مطلقا وعند بعضهم إمنا تقتضي كراهة اإلكثار منه حىت 

  يغلب على االسم اآلخر وهو املشهور عندنا 
  وافقة األعاجم وعلى التقديرين ففي احلديث النهي عن موافقة األعراب يف ذلك كما هنى عن م

  فصل 
  واعلم أن بني التشبه بالكفار والشياطني وبني التشبه باألعراب واألعاجم فرقا جيب اعتباره وإمجاال حيتاج إىل تفسري 

وذلك أن نفس الكفر والتشيطن مذموم يف حكم اهللا ورسوله وعباده املؤمنني ونفس األعرابية واألعجمية ليست 
  ىل وعند رسوله مذمومة يف نفسها عند اهللا تعا

وعند عباده املؤمنني بل األعراب منقسمون إىل أهل جفاء قال اهللا فيهم األعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن ال 
يعلموا حدود ما أنزل اهللا على رسوله واهللا عليم حكيم ومن األعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر 

قال تعاىل فيهم سيقول لك املخلفون من األعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا عليهم دائرة السوء واهللا مسيع عليم و
فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس يف قلوهبم قل فمن ميلك لكم من اهللا شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا 

وزين ذلك يف قلوبكم  بل كان اهللا مبا تعملون خبريا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول واملؤمنون إىل أهليهم أبدا
وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا وإىل أهل إميان وبر قال اهللا فيهم ومن األعراب من يؤمن باهللا واليوم اآلخر 

  ويتخذ ما ينفق قربان عند اهللا وصلوات الرسول أال إهنا قربة هلم سيدخلهم اهللا يف رمحته إن اهللا غفور رحيم 
اهللا عليه و سلم ممن وفد عليه ومن غريهم من األعراب من هو أفضل من  وقد كان يف أصحاب رسول اهللا صلى

  كثري من القرويني 
فهذا كتاب اهللا حيمد بعض األعراب ويذم بعضهم وكذلك فعل بأهل األمصار فقال سبحانه وممن حولكم من 

ني مث يردون إىل عذاب األعراب منافقون ومن أهل املدينة مردوا على النفاق ال تعلمهم حنن نعلمهم سنعذهبم مرت
  عظيم 

فبني سبحانه أن املنافقني يف األعراب وذوي القرى وعامة السورة فيها الذم للمنافقني من أهل املدينة ومن األعراب 
كما فيها الثناء على السابقني األولني من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان وعلى األعراب الذين 

  عند اهللا وصلوات الرسول  يتخذون ما ينفقون قربات



وكذلك العجم وهم من سوى العرب من الفرس والروم والترك والرببر واحلبشة وغريهم ينقسمون إىل املؤمن 
  والكافر والرب والفاجر كانقسام األعراب 

اهللا أتقاكم  قال اهللا تعاىل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند
  إن اهللا عليم خبري 

وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم يف احلديث الصحيح إن اهللا قد أذهب عنكم عبية اجلاهلية وفخرها باآلباء مؤمن 
  تقي وفاجر شقي أنتم بنو آدم وآدم من تراب 

نا من شهد خطبة ويف حديث آخر رويناه بإسناد صحيح من حديث سعد اجلريري عن أيب نضرة حدثين أو قال حدث
النيب صلى اهللا عليه و سلم مبىن يف وسط أيام التشريق وهو على بعري فقال يا أيها الناس أال إن ربكم عز و جل 
واحد أال وإن أباكم واحد أال الفضل لعريب على عجمي أال ال فضل ألسود على أمحر إال بالتقوى أال قد بلغت 

  هذا احلديث عن أيب نضرة عن جابر قالوا نعم قال ليبلغ الشاهد الغائب وروى 
ويف الصحيحني عن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن بين فالن ليسوا يل 

  بأولياء إمنا وليي اهللا وصاحلو املؤمنني 
ه اهللا وصاحلو املؤمنني فأخرب صلى اهللا عليه و سلم عن بطن قريب النسب أهنم ليسوا مبجرد النسب أولياءه إمنا ولي

  من مجيع األصناف 
ومثل ذلك كثري بني يف الكتاب والسنة أن العربة باألمساء اليت محدها اهللا وذمها كاملؤمنني والكافرين والرب والفاجر 

  والعامل واجلاهل 
ا عليهم آياته مث قد جاء الكتاب والسنة مبدح بعض األعاجم قال تعاىل هو الذي بعث يف األميني رسوال منهم يتلو

ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبني وآخرين منهم ملا يلحقوا هبم وهو العزيز 
  احلكيم 

ويف الصحيحني عن سامل أيب الغيث عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال كنا جلوسا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ن منهم ملا يلحقوا هبم قال قائل من هم يا رسول اهللا فلم يراجعه حىت سأل سلم فأنزلت عليه سورة اجلمعة وآخري

  ثالثا 

وفينا سلمان الفارسي فوضع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يده على سلمان الفارسي مث قال لو كان اإلميان عند 
  الثريا لناله رجال من هؤالء 

ال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو كان الدين عند ويف صحيح مسلم عن يزيد بن األصم عن أيب هريرة قال ق
  الثريا لذهب به رجل من فارس أو قال من أبناء فارس حىت يتناوله 

  ويف رواية لو كان العلم عند الثريا لتناوله رجال من أبناء فارس 
يستبدل قوما غريكم أهنم وقد روى الترمذي عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف قوله تعاىل وإن تتولوا 

  من أبناء فارس إىل غري ذلك من آثار رويت يف فضل رجال من أبناء فارس 
ومصداق ذلك ما وجد يف التابعني ومن بعدهم من أبناء فارس األحرار واملوايل مثل احلسن وابن سريين وعكرمة 

والدين والعلم حىت صار هؤالء املربزون موىل ابن عباس وغريهم إىل من وجد بعد ذلك فيهم من املربزين يف اإلميان 
  أفضل من أكثر العرب 



وكذلك يف سائر أصناف العجم من احلبشة والروم والترك وغريهم سابقون يف اإلميان والدين ال حيصون كثرة على 
ان ما هو معروف عند العلماء إذ الفضل احلقيقي هو اتباع ما بعث اهللا به حممدا صلى اهللا عليه و سلم من اإلمي

والعلم باطنا وظاهرا فكل من كان فيه أمكن كان أفضل والفضل إمنا هو باألمساء احملمودة يف الكتاب والسنة مثل 
اإلسالم واإلميان والرب والتقوى والعلم والعمل الصاحل واإلحسان وحنو ذلك ال مبجرد كون اإلنسان عربيا أو 

  عجميا أو أسود أو أبيض وال بكونه قرويا أو بدويا 
منا وجه النهي عن مشاهبة األعراب واألعاجم مع ما ذكرناه من الفضل فيهم وعدم العربة بالنسب واملكان مبين وإ

  على أصل 
  وذلك أن اهللا سبحانه وتعاىل جعل سكىن القرى يقتضي من كمال اإلنسان 

البدن واخللق ومتانة يف العلم والدين ورقة القلوب ماال يقتضيه سكىن البادية كما أن البادية توجب من صالبة 
الكالم ماال يكون يف القرى هذا هو األصل وإن جاز ختلف هذا املقتضى ملانع وكانت البادية أحيانا أنفع من القرى 

ولذلك جعل اهللا الرسل من أهل القرى فقال تعاىل وما أرسلنا من قبلك إال رجاال نوحي إليهم من أهل القرى 
األمور حىت يف النسب وهلذا قال اهللا سبحانه األعراب اشد كفرا ونفاقا  وذلك ألن الرسل هلم الكمال يف عامة

وأجدر أن ال يعلموا حدود ما أنزل اهللا على رسوله ذكر هذا بعد قوله إمنا السبيل على الذين يستأذنونك وهم 
عتم إليهم قل ال أغنياء رضوا بأن يكونوا مع اخلوالف وطبع اهللا على قلوهبم فهم ال يعلمون يعتذرون إليكم إذا رج

تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا اهللا من أخباركم وسريى اهللا عملكم ورسوله مث تردون إىل عامل الغيب والشهادة 
فينبئكم مبا كنتم تعملون سيحلفون باهللا لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إهنم رجس ومأواهم 

كم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن اهللا ال يرضى عن القوم الفاسقني جهنم جزاء مبا كانوا يكسبون حيلفون ل
  األعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن ال يعلموا حدود ما أنزل اهللا على رسوله واهللا عليم حكيم 

ذمهم فلما ذكر اهللا املنافقني الذين استأذنوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف التخلف عن اجلهاد يف غزوة تبوك و
وهؤالء كانوا من أهل املدينة قال سبحانه األعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن ال يعلموا حدود ما أنزل اهللا على 
رسوله فإن اخلري كله أصله وفصله منحصر يف العلم واإلميان كما قال سبحانه يرفع اهللا الذين آمنوا منكم والذين 

وا العلم واإلميان وضد اإلميان إما الكفر الظاهر أو النفاق الباطن أوتوا العلم درجات وقال تعاىل وقال الذين أوت
  ونقيض العلم عدمه 

فقال سبحانه عن األعراب إهنم أشد كفرا ونفاقا من أهل املدينة وأحرى منهم أن ال يعلموا حدود الكتاب والسنة 
  واحلدود هي حدود األمساء 

دود الصالة والزكاة والصوم واحلج واملؤمن والكافر والزاين املذكورة فيما أنزل اهللا من الكتاب واحلكمة مثل ح
والسارق والشارب وغري ذلك حىت يعرف من الذي يستحق ذلك االسم الشرعي ممن ال يستحقه وما تستحقه 

  مسميات تلك األمساء من األحكام 
اس رضي اهللا عنهما وهلذا روى أبو داود وغريه من حديث الثوري حدثين أبو موسى عن وهب بن منبه عن ابن عب

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال سفيان مرة وال أعلمه إال عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من سكن البادية 
  جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى السلطان افتنت 

يب هريرة ورواه أبو داود أيضا من حديث احلسن بن احلكم النخعي عن عدي بن ثابت عن شيخ من األنصار عن أ



رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مبعناه وقال ومن لزم السلطان افتنت وزاد وما ازداد عبد من السلطان 
  دنوا إال ازداد من اهللا عز و جل بعدا 

  وهلذا كانوا يقولون ملن يستغلظونه إنك ألعرايب جاف إنك جللف جاف يشريون إىل غلظ عقله وخلقه 
هو يف األصل اسم لبادية العرب فإن كل أمة هلا حاضرة وبادية فبادية العرب األعراب ويقال إن مث لفظ األعراب 

  بادية الروم األرمن وحنوهم وبادية الفرس األكراد وحنوهم وبادية الترك التتار وحنوهم 
  وهذا واهللا أعلم هو األصل وإن كان قد يقع فيه زيادة ونقصان 

حكم األعراب سواء دخلوا يف لفظ األعراب أم مل يدخلوا فهذا األصل يوجب أن والتحقيق أن سكان البوادي هلم 
  يكون جنس احلاضرة أفضل من جنس البادية وإن كان بعض أعيان البادية أفضل من أكثر احلاضرة مثال 

ناقص  ويقتضي أن ما انفرد به أهل البادية عن مجيع جنس احلاضرة أعين يف زمن السلف من الصحابة والتابعني فهو
  عن فضل احلاضرة أو مكروه 

فإذا وقع التشبه هبم فيما ليس من فعل احلاضرة املهاجرين كان ذلك إما مكروها أو مفضيا إىل املكروه وعلى هذا 
  القول يف العرب والعجم 

فإن الذي عليه أهل السنة واجلماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم عربانيهم وسريانيهم رومهم 
سهم وغريهم وأن قريشا أفضل العرب وأن بين هاشم أفضل قريش وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أفضل وفر

  بين هاشم فهو أفضل اخللق نفسا وافضلهم نسبا 
وليس فضل العرب مث قريش مث بين هاشم مبجرد كون النيب صلى اهللا عليه و سلم منهم وإن كان هذا من الفضل 

  بذلك ثبت لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه أفضل نفسا ونسبا وإال لزم الدور بل هم يف أنفسهم أفضل و
وهلذا ذكر أبو حممد حرب بن إمساعيل بن خلف الكرماين صاحب اإلمام أمحد يف وصفه للسنة اليت قال فيها هذا 

أدركت من علماء أهل مذهب أئمة العلم وأصحاب األثر وأهل السنة املعروفني هبا املقتدى هبم فيها وأدركت من 
العراق واحلجاز والشام وغريهم عليها فمن خالف شيئا من هذه املذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع 
خارج عن اجلماعة زائل عن منهج السنة وسبيل احلق وهو مذهب أمحد وإسحاق بن إبراهيم بن خملد وعبد اهللا بن 

  ن جالسنا وأخذنا عنهم العلم الزبري احلميدي وسعيد بن منصور وغريهم مم
فكان من قوهلم أن اإلميان قول وعمل ونية وساق كالما طويال إىل أن قال ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها 
وحنبهم حلديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حب العرب إميان وبغضهم نفاق وال نقول بقول الشعوبية وأراذل 

  ب وال يقرون بفضلهم فإن قوهلم بدعة وخالف املوايل الذين ال حيبون العر
ويروون هذا الكالم عن أمحد نفسه يف رسالة أمحد بن سعيد األصطخري عنه إن صحت وهو قوله وقول عامة أهل 

  العلم 

وذهبت فرقة من الناس إىل أن ال فضل جلنس العرب على جنس العجم وهؤالء يسمون الشعوبية النتصارهم 
  للقبائل كما قيل القبائل للعرب والشعوب للعجم  للشعوب اليت هي مغايرة

  ومن الناس من قد يفضل بعض أنواع العجم على العرب 
والغالب أن مثل هذا الكالم ال يصدر إال عن نوع نفاق إما يف االعتقاد وإما يف العمل املنبعث عن هوى النفس مع 



نفاق مع أن الكالم يف هذه املسائل ال يكاد شبهات اقتضت ذلك وهلذا جاء يف احلديث حب العرب إميان وبغضهم 
  خيلو عن هوى للنفس ونصيب للشيطان من الطرفني وهذا حمرم يف مجيع املسائل 

فإن اهللا قد أمر املؤمنني باالعتصام حببل اهللا مجيعا وهناهم عن التفرق واالختالف وأمر بإصالح ذات البني وقال النيب 
 توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى صلى اهللا عليه و سلم مثل املؤمنني يف

له سائر اجلسد باحلمى والسهر وقال صلى اهللا عليه و سلم ال تقاطعوا وال تدابروا وال تباغضوا وال حتاسدوا 
  سنة ماال حيصى وكونوا عباد اهللا إخوانا كما أمركم اهللا وهذان حديثان صحيحان ويف الباب من نصوص الكتاب وال

والدليل على فضل جنس العرب مث جنس قريش مث جنس بين هاشم ما رواه الترمذي من حديث إمساعيل بن أيب 
خالد عن يزيد بن أيب زياد عن عبد اهللا بن احلارث عن العباس بن عبد املطلب رضي اهللا عنه قال قلت يا رسول اهللا 

  ا مثلك كمثل إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحساهبم بينهم فجعلو

خنلة يف كبوة من األرض فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا خلق اخللق فجعلين من خري فرقهم مث خري القبائل 
فجعلين يف خري قبيلة مث خري البيوت فجعلين يف خري بيوهتم فأنا خريهم نفسا وخريهم بيتا قال الترمذي هذا حديث 

  فل حسن وعبد اهللا بن احلارث هو ابن نو
  الكبا بالكسر والقصر والكبة الكناسة والتراب الذي يكنس من البيت ويف احلديث الكبوة وهي مثل الكبة 

  واملعىن أن النخلة طيبة يف نفسها وإن كان أصلها ليس بذاك فأخرب صلى اهللا عليه و سلم أنه خري الناس نفسا ونسبا 
اد عن عبد اهللا ابن احلارث عن املطلب بن أيب وداعة وروى الترمذي أيضا من حديث الثوري عن يزيد بن أيب زي

قال جاء العباس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكأنه مسع شيئا فقام النيب صلى اهللا عليه و سلم على املنرب 
اهللا فقال من أنا فقالوا أنت رسول اهللا صلى اهللا عليك وسلم قال أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب مث قال إن 

خلق اخللق فجعلين يف خريهم مث جعلهم فرقتني فجعلين يف خري فرقة مث جعلهم قبائل فجعلين يف خريهم قبيلة مث 
جعلهم بيوتا فجعلين يف خريهم بيتا وخريهم نفسا قال الترمذي هذا حديث حسن كذا وجدته يف الكتاب وصوابه 

  فأنا خريهم بيتا وخريهم نفسا 
يف املسند من حديث الثوري عن يزيد بن أيب زياد عن عبد اهللا بن احلارث بن نوفل عن وقد روى أمحد هذا احلديث 

املطلب بن أيب وداعة قال قال العباس رضي اهللا عنه بلغه صلى اهللا عليه و سلم بعض ما يقول الناس قال فصعد 
إن اهللا خلق اخللق فجعلين من خري  املنرب فقال من أنا قالوا أنت رسول اهللا فقال أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب

خلقه وجعلهم فرقتني فجعلين يف خري فرقة وخلق القبائل فجعلين يف خري قبيلة وجعلهم بيوتا فجعلين يف خريهم بيتا 
  فأنا خريكم بيتا وخريكم نفسا 

  أخرب صلى اهللا عليه و سلم أنه ما انقسم اخللق فريقني إال كان هو يف خري الفريقني 
  حديث هبذا اللفظ وكذلك جاء 

  وقوله يف احلديث خلق اخللق فجعلين يف خريهم مث خريهم فجعلهم فرقتني فجعلين يف خري فرقة حيتمل شيئني 
أحدمها أن اخللق هم الثقالن أو هم مجيع ما خلق يف األرض وبنو آدم خريهم وإن قيل بعموم اخللق حىت يدخل فيه 

  جنس املالئكة وله وجه صحيح املالئكة فكان فيه تفضيل جنس بين آدم على 
مث جعل بين آدم فرقتني والفرقتان العرب والعجم مث جعل العرب قبائل فكانت قريش أفضل قبائل العرب مث جعل 



  قريشا بيوتا فكانت بنو هاشم أفضل البيوت 
فرقتني بين  وحيتمل أنه أراد باخللق بين آدم فكان يف خريهم أي ولد إبراهيم أو يف العرب مث جعل بين إبراهيم

إمساعيل وبين إسحاق أو جعل العرب عدنان وقحطان فجعلين يف بين إمساعيل أو بين عدنان مث جعل بين إمساعيل أو 
  بين عدنان قبائل فجعلين يف خريهم قبيلة وهم قريش 

  وعلى كل تقدير فاحلديث صريح يف تفضيل العرب على غريهم 
  ل يوجب احملبة لبين هاشم مث لقريش مث للعرب وقد بني صلى اهللا عليه و سلم أن هذا التفضي

فروى الترمذي من حديث أيب عوانة عن يزيد بن أيب زياد أيضا عن عبد اهللا بن احلرث حدثين املطلب بن أيب ربيعة 
بن احلرث بن عبد املطلب أن العباس بن عبد املطلب دخل على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مغضبا وأنا عنده 

غضبك فقال يا رسول اهللا ما لنا ولقريش إذا تالقوا بينهم تالقوا بوجوه مبشرة وإذا لقونا لقونا بغري ذلك فقال ما أ
  قال فغضب رسول اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم حىت امحر وجهه مث قال والذي نفسي بيده ال يدخل قلب رجل اإلميان حىت حيبكم هللا ولرسوله 
ذاين فإمنا عم الرجل صنو أبيه قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ورواه مث قال أيها الناس من آذى عمي فقد آ

أمحد يف املسند مثل هذا من حديث إمساعيل بن أيب خالد عن يزيد هذا ورواه أيضا من حديث جرير عن يزيد بن أيب 
يه و سلم فقال زياد عن عبد اهللا بن احلرث بن عبد املطلب بن ربيعة قال دخل العباس على رسول اهللا صلى اهللا عل

يا رسول اهللا إنا لنخرج فنرى قريشا تتحدث فإذا رأونا سكتوا فغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ودر عرق 
  بني عينيه مث قال واهللا ال يدخل قلب امرئ إميان حىت حيبكم هللا ولقرابيت 

  فقد كان عند يزيد بن أيب زياد عن عبد اهللا بن احلرث هذان احلديثان 
  يف فضل القبيل الذي منه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحدمها 

  والثاين يف حمبتهم وكالمها رواه عنه إمساعيل بن أيب خالد 
وما فيه من كون عبد اهللا بن احلرث يروي األول تارة عن العباس وتارة عن املطلب بن أيب وداعة ويروي الثاين عن 

ملطلب وهو من الصحابة قد يظن أن هذا اضطراب يف األمساء من عبد املطلب بن ربيعة وهو ابن احلرث بن عبد ا
  جهة يزيد وليس هذا موضع الكالم فيه فإن احلجة قائمة باحلديث على كل تقدير ال سيما وله شواهد تؤيد معناه 
قع ومثله أيضا يف املسألة ما رواه أمحد ومسلم والترمذي من حديث األوزاعي عن شداد بن عمار عن واثلة بن األس

قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن اهللا اصطفى كنانة من ولد إمساعيل واصطفى قريشا من كنانة 
  واصطفى من قريش بين هاشم واصطفاين من بين هاشم هكذا رواه الوليد وأبو املغرية عن األوزاعي 

  ورواه أمحد والترمذي من حديث حممد بن مصعب عن األوزاعي ولفظه 

هللا اصطفى من ولد إبراهيم إمساعيل واصطفى من ولد إمساعيل بين كنانة احلديث وقال الترمذي هذا حديث إن ا
  صحيح 

وهذا يقتضي أن إمساعيل وذريته صفوة ولد إبراهيم فيقتضي أهنم أفضل من ولد إسحق ومعلوم أن ولد إسحق 
 ثبت الفضل على هؤالء فعلى غريهم بطريق الذين هم بنو إسرائيل أفضل العجم ملا فيهم من النبوة والكتاب فمىت

األوىل وهذا جيد إال أن يقال احلديث يقتضي أن إمساعيل هو املصطفى من ولد إبراهيم وأن بين كنانة هم املصطفون 
من ولد إمساعيل وليس فيه ما يقتضي أن ولد إمساعيل أيضا مصطفون على غريهم إذ كان أبوهم مصطفى وبعضهم 



  مصطفى على بعض 
قال لو مل يكن هذا مقصودا يف احلديث مل يكن لذكر اصطفاء إمساعيل فائدة إذ كان مل يدل على اصطفائه ذريته إذ في

  يكون على هذا التقدير ال فرق بني ذكر إمساعيل وذكر إسحق 
  مث هذا منضما إىل بقية األحاديث دليل على أن املعىن يف مجيعها واحد 

يف فضل بين هاشم فيها كثرة وليس هذا موضعها وهي تدل أيضا على ذلك  واعلم أن األحاديث يف فضل قريش مث
  إذ نسبة قريش إىل العرب كنسبة العرب إىل الناس وهكذا جاءت الشريعة كما سنومئ إىل بعضه 

فإن اهللا تعاىل خص العرب ولساهنم بأحكام متيزوا هبا مث خص قريشا على سائر العرب مبا جعل فيهم من خالفة 
ري ذلك من اخلصائص مث خص بين هاشم بتحرمي الصدقة واستحقاق قسط من الفيء إىل غري ذلك من النبوة وغ

اخلصائص فأعطى اهللا سبحانه كل درجة من الفضل حبسبها واهللا عليم حكيم اهللا يصطفي من املالئكة رسال ومن 
  الناس و اهللا أعلم حيث جيعل رسالته 

  ك ولقومك ويف وقد قال الناس يف قوله تعاىل وإنه لذكر ل

  قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم أشياء ليس هذا موضعها 
  ومن األحاديث اليت تذكر يف هذا املعىن ما رويناه من طرق معروفة إىل حممد بن إسحق الصنعاين 

حدثنا عبد اهللا بن بكر السهمي حدثنا يزيد بن عوانة عن حممد بن ذكوان خال محاد بن زيد عن عمرو بن دينار عن 
ابن عمر رضي اهللا عنهما قال إنا لقعود بفناء النيب صلى اهللا عليه و سلم إذ مرت بنا امرأة فقال بعض القوم هذه 
ابنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أبو سفيان مثل حممد يف بين هاشم مثل الرحيانة يف وسط الننت فانطلقت 

لنيب صلى اهللا عليه و سلم يعرف يف وجهه الغضب فقال ما بال املرأة فأخربت النيب صلى اهللا عليه و سلم فجاء ا
أقوال تبلغين عن أقوام إن اهللا خلق السموات سبعا فاختار العليا منها وأسكنها من شاء من خلقه مث خلق اخللق 

فاختار من اخللق بين آدم واختار من بين آدم العرب واختار من العرب مضر واختار من مضر قريشا واختار من 
قريش بين هاشم واختارين من بين هاشم فأنا خيار من خيار من خيار فمن أحب العرب فبحيب أحبهم ومن أبغض 

  العرب فببغضي أبغضهم 
وأيضا يف املسألة ما رواه الترمذي وغريه من حديث أيب بدر شجاع بن الوليد عن قابوس ابن أيب ظبيان عن أبيه عن 

 صلى اهللا عليه و سلم يا سلمان ال تبغضين فتفارق دينك قلت يا رسول سلمان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا
اهللا كيف أبغضك وبك هداين اهللا قال تبغض العرب فتبغضين قال الترمذي هذا حديث حسن غريب ال يعرف إال 

  من حديث أيب بدر شجاع بن الوليد 
  ل بغضهم مقتضيا لبغضه فقد جعل النيب صلى اهللا عليه و سلم بغض العرب سببا لفراق الدين وجع

ويشبه أن يكون النيب صلى اهللا عليه و سلم خاطب هبذا سلمان وهو سابق الفرس ذو الفضائل املأثورة تنبيها لغريه 
  من سائر الفرس ملا أعلمه اهللا من أن 

أغين عنك  الشيطان قد يدعو النفوس إىل شيء من هذا كما أنه صلى اهللا عليه و سلم ملا قال يا فاطمة بنت حممد ال
من اهللا شيئا يا عباس عم رسول اهللا ال أغين عنك من اهللا شيئا يا صفية عمة رسول اهللا ال أغين عنك من اهللا شيئا 
سلوين من مايل ما شئتم كان يف هذا تنبيه ملن انتسب هلؤالء الثالثة أن ال يغتروا بالنسب ويتركوا الكلم الطيب 

  والعمل الصاحل 



  جنس العرب ومعاداهتم كفر أو سبب للكفر وهذا دليل على أن بغض 
ومقتضاه أهنم أفضل من غريهم وأن حمبتهم سبب قوة اإلميان ألنه لو كان حترمي بغضهم كتحرمي بغض سائر الطوائف 

مل يكن سببا لفراق الدين وال لبغض الرسول بل كان يكون نوع عدوان فلما جعله سببا لفراق الدين وبغض 
أعظم من بغض غريهم وذلك دليل على أهنم أفضل ألن احلب والبغض يتبع الفضل  الرسول دل على أن بغضهم

فمن كان بغضه أعظم دل على أنه أفضل ودل حينئذ على أن حمبته دين ألجل ما فيه من زيادة الفضل وألن ذلك 
  ضد البغض ومن كان بغضه سببا للعذاب خلصوصه كان حبه سببا للثواب وذلك دليل على الفضل 

ذلك مصرحا به يف حديث آخر رواه أبو طاهر السلفي يف فضل العرب من حديث أيب بكر بن أيب داود  وقد جاء
حدثنا عيسى بن محاد زغبة حدثنا علي بن احلسن الشامي حدثنا خليد بن دعلج عن يونس بن عبيد عن احلسن عن 

من اإلميان وبغضهما من الكفر  جابر ابن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حب أيب بكر وعمر
  وحب العرب من اإلميان وبغضهم من الكفر 

  وقد احتج حرب الكرماين وغريه هبذا احلديث وذكروا لفظه حب العرب إميان وبغضهم نفاق وكفر 
وهذا اإلسناد وحده فيه نظر لكن لعله روي من وجه آخر وإمنا كتبته ملوافقته معىن حديث سلمان فإنه قد صرح يف 

  يث سلمان بأن بغضهم نوع حد

  كفر ومقتضى ذلك أن حبهم نوع من إميان فكان هذا موافقا له 
ولذلك قد رويت أحاديث النكرة ظاهرة عليها مثل ما رواه الترمذي من حديث حصني بن عمر عن خمارق بن عبد 

يه و سلم من غش اهللا عن طارق بن شهاب عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عل
العرب مل يدخل يف شفاعيت ومل تنله موديت قال الترمذي هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث حصني بن عمر 

  األمحسي عن خمارق وليس حصني عند أهل احلديث بذاك القوي 
إال مع قلت هذا احلديث معناه قريب من معىن حديث سلمان فان الغش للنوع ال يكون مع حمبتهم بل ال يكون 

  استخفاف هبم أو مع بغض هلم فليس معناه بعيدا 
لكن حصني هذا الذي رواه قد أنكر أكثر احلفاظ أحاديثه قال حيىي بن معني ليس بشيء وقال ابن املديين ليس 

بالقوي روى عن خمارق عن طارق أحاديث منكرة وقال البخاري وأبو زرعة منكر احلديث وقال يعقوب بن شيبة 
هم من جياوز به الضعف إىل الكذب وقال ابن عدي عامة أحاديثه معاضيل ينفرد عن كل من روى ضعيف جدا ومن

  عنه 
قلت ولذلك مل حيدث أمحد ابنه عبد اهللا هبذا احلديث يف احلديث املسند فانه قد كان كتبه عن حممد بن بشر عن عبد 

ه وإمنا رواه عبد اهللا عنه يف املسند وجادة قال اهللا بن عبد اهللا بن األسود عن حصني كما رواه الترمذي فلم حيدثه ب
  وجدت يف كتاب أيب حدثنا حممد بن بشر وذكره 

وكان أمحد رمحه اهللا على ما تدل عليه طريقته يف املسند إذا رأى أن احلديث موضوع أو قريب من املوضوع مل 
صلى اهللا عليه و سلم قال من حيدث به ولذلك ضرب على أحاديث الرجال فلم حيدث هبا يف املسند ألن النيب 

  حدث عين حبديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبني 

وكذلك روى عبد اهللا بن أمحد يف مسند أبيه حدثنا إمساعيل أبو معمر حدثنا إمساعيل بن عياش عن زيد بن جبرية 
 صلى اهللا عليه و سلم ال عن داود بن احلصني عن عبيد اهللا ابن أيب نافع عن علي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا



يبغض العرب إال منافق وزيد بن جبرية عندهم منكر احلديث وهو مدين ورواية إمساعيل بن عياش عن غري الشاميني 
  مضطربة 

وكذلك روى أبو جعفر حممد بن عبد اهللا احلافظ الكويف املعروف مبطني حدثنا العالء بن عمرو احلنفي حدثنا حيىي 
ا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و بن زيد األشعري حدثن

  سلم أحب العرب لثالث ألنه عريب والقرآن عريب ولسان أهل اجلنة عريب قال احلافظ السلفي هذا حديث حسن 
الفرج بن اجلوزي ذكر فما أدري أراد حسن إسناده على طريقة احملدثني أو حسن متنه على االصطالح العام وأبو 

هذا احلديث يف املوضوعات وقال قال الثعليب ال أصل له وقال ابن حبان حيىي بن زيد يروي املقلوبات عن االثبات 
  فبطل االحتجاج به واهللا أعلم 

وأيضا يف املسألة ما روى أبو بكر البزار حدثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري حدثنا أبو أمحد حدثنا عبد اجلبار بن 
العباس وكان رجال من أهل الكوفة مييل إىل الشيعة وهو صحيح احلديث مستقيمه وهذا واهللا أعلم كالم البزار عن 

أيب إسحاق عن أوس بن ضمعج قال قال سلمان نفضلكم يا معاشر العرب لتفضيل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم إياكم ال ننكح نساءكم وال نؤمكم يف الصالة 

وأبو أمحد هو واهللا أعلم حممد بن عبد اهللا الزبريي من أعيان العلماء الثقات وقد أثىن على شيخه  وهذا إسناد جيد
  واجلوهري وأبو إسحاق السبيعي أشهر من أن يثىن عليهما وأوس بن ضمعج ثقة روى له مسلم 
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أصحاب اجلحيم:كتاب  لفة  ملخا ملستقيم  ا لصراط    اقتضاء ا
مية: املؤلف  تي بن  اإلسالم ا  شيخ 

وقد أخرب سلمان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فضل العرب فإما إنشاء وإما إخبار فإنشاؤه صلى اهللا عليه و 
وجه رواه الثوري عن أيب سلم حكم الزم وخربه حديث صادق ومتام احلديث قد روي عن سلمان من غري هذا ال

إسحاق عن أيب ليلى الكندي عن سلمان الفارسي أنه قال فضلتمونا يا معاشر العرب باثنتني ال نؤمكم يف الصالة 
  وال ننكح نساءكم رواه حممد بن أيب عمر العدين وسعيد بن منصور يف سننه وغريمها 

فاءة بالنسبة إىل العجمي واحتج به أمحد يف إحدى وهذا مما احتج به أكثر الفقهاء الذين جعلوا العربية من الك
الروايتني على أن الكفاءة ليست حقا لواحد معني بل هي من احلقوق املطلقة يف النكاح حىت إنه يفرق بينهما عند 

  عدمها 
  واحتج أصحاب الشافعي وأمحد هبذا على أن الشرف مما يستحق به التقدمي يف الصالة 

أيب عمر العدين قال حدثنا سعيد بن عبيد أنبأنا علي بن ربيعة عن ربيع بن نضلة أنه  ومثل ذلك ما رواه حممد بن
خرج يف اثين عشر راكبا كلهم قد صحب حممدا صلى اهللا عليه و سلم وفيهم سلمان الفارسي وهم يف سفر 

ا هذا ما هذا فحضرت الصالة فتدافع القوم أيهم يصلي هبم فصلى هبم رجل منهم أربعا فلما انصرف قال سلمان م
مرارا نصف املربوعة قال مروان يعين نصف األربع حنن إىل التخفيف أفقر فقال له القوم صل بنا يا ابا عبد اهللا أنت 

  أحقنا بذلك فقال ال أنتم بنو إمساعيل األئمة وحنن الوزراء 
  ويف املسألة آثار غري ما ذكرته يف بعضها نظر وبعضها موضوع 

ب رضي اهللا عنه ملا وضع ديوان العطاء كتب الناس على قدر أنساهبم فبدأ بأقرهبم نسبا إىل وأيضا فان عمر بن اخلطا
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما انقضت العرب ذكر العجم هكذا كان الديوان على عهد اخللفاء الراشدين 

  وسائر اخللفاء من بين أمية وولد العباس إىل أن تغري األمر بعد ذلك 
  ا الفضل واهللا أعلم ما اختصوا به يف عقوهلم وألسنتهم وأخالقهم وأعماهلم وسبب هذ

وذلك أن الفضل إما بالعلم النافع وإما بالعمل الصاحل والعلم له مبدأ وهو قوة العقل الذي هو احلفظ والفهم ومتام 
البيان والعبارة ولساهنم وهو قوة املنطق الذي هو البيان والعبارة والعرب هم أفهم من غريهم وأحفظ وأقدر على 

أمت األلسنة بيانا ومتييزا للمعاين مجعا وفرقا جيمع املعاين الكثرية يف اللفظ القليل إذا شاء املتكلم اجلمع مجع مث مييز بني 
كل شيئني مشتبهني بلفظ آخر مميز خمتصر كما جنده يف لغتهم من جنس احليوان فإهنم مثل يعربون عن القدر 

وان بعبارات جامعة مث مييزون بني أنواعه يف امساء كل أمر من أموره من األصوات واألوالد املشترك بني احلي
  واملساكن واألظفار إىل غري ذلك من خصائص اللسان العريب اليت ال يستراب فيها 

رب وأما العمل فان مبناه على األخالق وهي الغرائز املخلوقة يف النفس وغرائزهم أطوع للخري من غريهم فهم اق
  للسخاء واحللم والشجاعة 

والوفاء وغري ذلك من األخالف احملمودة لكن كانوا قبل اإلسالم طبيعة قابلة للخري معطلة عن فعله ليس عندهم 
علم منزل من السماء وال شريعة موروثة عن نيب وال هم أيضا مشتغلون ببعض العلوم العقلية احملضة كالطب 

حت به قرائحهم من الشعر واخلطب وما حفظوه من أنساهبم وأيامهم وما واحلساب وحنومها إمنا علمهم ما مس



احتاجوا إليه يف دنياهم من األنواء والنجوم أو من احلروب فلما بعث اهللا حممدا صلى اهللا عليه و سلم باهلدى الذي 
هم على نقلهم عن ما جعل اهللا يف األرض وال جيعل منه أعظم قدرا وتلقوه عنه بعد جماهدته الشديدة هلم ومعاجلت

تلك العادات اجلاهلية والظلمات الكفرية اليت كانت قد أحالت قلوهبم عن فطرهتم فلما تلقوا عنه ذلك اهلدى 
العظيم زالت تلك الريون عن قلوهبم واستنارت هبدى اهللا الذي أنزل على عبده ورسوله فأخذوا هذا اهلدى العظيم 

لقوة املخلوقة فيهم والكمال الذي أنزل اهللا إليهم مبنزلة أرض جيدة يف بتلك الفطرة اجليدة فاجتمع هلم الكمال با
  نفسها لكن 

هي معطلة عن احلرث أو قد نبت فيها شجر العضاه والعوسج وصارت مأوى اخلنازير والسباع فإذا طهرت عن 
ثله فصار املؤذي من الشجر والدواب وازدرع فيها أفضل احلبوب والثمار جاء فيها من احلرث ماال يوصف م

السابقون األولون من املهاجرين واألنصار أفضل خلق اهللا بعد األنبياء وصار أفضل الناس بعدهم من تبعهم بإحسان 
  إىل يوم القيامة من العرب والعجم 

وكان الناس إذ ذاك اخلارجون عن هذا الكمال قسمني إما كافر من اليهود والنصارى مل يقبل هدى اهللا وإما غريهم 
م الذين مل يشركوهم فيما فطروا عليه وكان عامة العجم حينئذ كفارا من الفرس والروم فجاءت الشريعة من العج

باتباع أولئك السابقني على اهلدى الذي رضيه اهللا هلم ومبخالفة من سواهم إما ملعصيته وإما لنقيصته وإما ألنه مظنة 
  النقيصة 

ما عليه األعاجم الكفار قدميا وحديثا ودخل يف ذلك ما عليه  فإذا هنت الشريعة عن مشاهبة األعاجم دخل يف ذلك
األعاجم املسلمون مما مل يكن عليه السابقون األولون كما يدخل يف مسمى اجلاهلية العربية ما كان عليه أهل 
جم حلق اجلاهلية قبل اإلسالم وما عاد إليه كثري من العرب من اجلاهلية اليت كانوا عليها ومن تشبه من العرب بالع

هبم ومن تشبه من العجم بالعرب حلق هبم وهلذا كان الذين تناولوا العلم واإلميان من أبناء فارس إمنا حصل ذلك 
مبتابعتهم للدين احلنيف بلوازمه من العربية وغريها ومن نقص من العرب إمنا نقص بتخليهم عن هذا وإما مبوافقتهم 

  أوجه  للعجم فيما جاءت السنة أن خيالفوا فيه فهذا
وأيضا فإن اهللا ملا أنزل كتابه باللسان العريب وجعل رسوله مبلغا عنه الكتاب واحلكمة بلسانه العريب وجعل السابقني 

إىل هذا الدين متكلمني به مل يكن سبيل إىل ضبط الدين ومعرفته إال بضبط هذا اللسان وصارت معرفته من الدين 
  ن يف معرفة دين اهللا وصار اعتياد التكلم به أسهل على أهل الدي

  وأقرب إىل إقامة شعائر الدين وأقرب إىل مشاهبتهم للسابقني األولني من املهاجرين واألنصار يف مجيع أمورهم 
  وسنذكر إن شاء اهللا بعض ما قاله العلماء من األمر باخلطاب العريب وكراهة مداومة غريه لغري حاجة 

الق فإن العادات هلا تأثري عظيم فيما حيبه اهللا وفيما يكرهه فلهذا أيضا واللسان تقارنه أمور أخرى من العلوم واألخ
  جاءت الشريعة بلزوم عادات السابقني يف أقواهلم وأعماهلم وكراهة اخلروج عنها إىل غريها من غري حاجة 

 األولني أو فحاصله أن النهي عن التشبه هبم إمنا كان ملا يفضي إليه من فوت الفضائل اليت جعلها اهللا للسابقني
  حصول النقائض اليت كانت يف غريهم 

وهلذا ملا علم املؤمنون من أبناء فارس وغريهم هذا األمر أخذ من وفقه اهللا منهم نفسه باالجتهاد يف حتقيق املشاهبة 
 بالسابقني فصار أولئك من أفضل التابعني بإحسان إىل يوم القيامة وصار كثري منهم أئمة لكثري من غريهم وهلذا

كانوا يفضلون من الفرس من رأوه أقرب إىل متابعة السابقني حىت قال األصمعي فيما رواه عنه أبو طاهر السلفي يف 



  كتاب فضل الفرس عجم أصبهان قريش العجم 
وروى أيضا السلفي بإسناد معروف عن عبد العزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة املاجشون عن أسامة بن زيد عن سعيد 

  ل لو أين مل أكن من قريش ألحببت أن أكون من فارس مث أحببت أن أكون من أصبهان بن املسيب قا
وروي بإسناد آخر عن سعيد بن املسيب قال لوال أين رجل من قريش لتمنيت أن أكون من أصبهان لقول النيب 

الناس هبا فارس  صلى اهللا عليه و سلم لو كان الدين معلقا بالثريا لتناوله ناس من فارس من أبناء العجم أسعد
  وأصبهان 

  قالوا وكان سلمان الفارسي من أهل أصبهان وكذلك عكرمة موىل 

ابن عباس وغريمها فإن آثار اإلسالم كانت بأصبهان أظهر منها بغريها حىت قال احلافظ عبد القادر الرهاوي رمحه اهللا 
فقها والعارفون باحلديث وسائر اإلسالم ما رأيت بلدا بعد بغداد أكثر حديثا من أصبهان وكان أئمة السنة علما و

احملض فيهم أكثر من غريهم حىت إنه قيل إن قضاهتم كانوا من فقهاء احلديث مثل صاحل بن أمحد بن حنبل ومثل أيب 
  بكر بن أيب عاصم ومن بعدهم وأنا ال أعلم حاهلم بأخرة 

شاهبة السابقني حىت قد خيتلف يف فضل وكذلك كل مكان أو شخص من أهل فارس ميدح املدح احلقيقي إمنا ميدح مل
شخص على شخص أو قول على قول أو فعل على فعل ألجل اعتقاد كل من املختلفني أن هذا أقرب إىل طريق 

السابقني األولني فإن األمة جممعة على هذه القاعدة وهي فضل طريقة العرب السابقني وأن الفاضل من تبعهم وهو 
  املطلوب هنا 
  م بأمرين وإمنا يتم الكال

أحدمها أن الذي جيب على املسلم إذا نظر يف الفضائل أو تكلم فيها أن يسلك سبيل العاقل الذي غرضه أن يعرف 
اخلري ويتحراه جهده وليس غرضه الفخر على أحد وال الغمط من أحد فقد روى مسلم يف صحيحه عن عياض ابن 

إنه أوحي إيل أن تواضعوا حىت ال يفخر أحد على أحد وال محار اجملاشعي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  يبغي أحد على أحد 

فنهى سبحانه على لسان رسوله صلى اهللا عليه و سلم عن نوعي االستطالة على اخللق وهي الفخر والبغي ألن 
  املستطيل إن استطال حبق فقد افتخر وإن كان بغري حق فقد بغى فال حيل ال هذا وال هذا 

لرجل من الطائفة الفاضلة مثل أن يذكر فضل بين هاشم أو قريش أو العرب أو الفرس أو بعضهم فال فإن كان ا
  يكون حظه استشعار فضل نفسه والنظر إىل ذلك فإنه خمطئ يف هذا ألن فضل اجلنس ال يستلزم 

  فضل الشخص كما قدمناه فرب حبشي أفضل عند اهللا من مجهور قريش 
  وجه عن الفضل فضال عن أن يستعلي عبدا أو يستطيل مث هذا النظر يوجب نقصه وخر

وإن كان من الطائفة األخرى مثل العجم أو غري قريش أو بين هاشم فليعلم أن تصديقه رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ه سلم فيما أخرب وطاعته فيما أمر وحمبة من أحبه والتشبه مبن فضله اهللا والقيام بالدين احلق الذي بعث اهللا به عبد

  ورسوله حممدا صلى اهللا عليه و سلم يوجب له أن يكون أفضل من مجهور الطائفة املفضلة وهذا هو الفضل احلقيقي 
وانظر إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حني وضع الديوان وقالوا له يبدأ أمري املؤمنني بنفسه فقال ال ولكن 

 صلى اهللا عليه و سلم مث من يليهم حىت جاءت نوبته وضعوا عمر حيث وضعه اهللا تعاىل فبدأ بأهل بيت رسول اهللا
  يف بين عدي وهم متأخرون عن أكثر بطون قريش 



  مث هذا االتباع للحق وحنوه قدمه على عامة بين هاشم فضال عن غريهم من قريش 
يس من العرب الثاين أن اسم العرب والعجم قد صار فيه اشتباه فإنا قد قدمنا أن اسم العجم يعم يف اللغة كل من ل
  مث ملا كان العلم واإلميان يف أبناء فارس أكثر منه يف غريهم من العجم كانوا أفضل األعاجم فغلب 

  لفظ العجم يف عرف العامة املتأخرين عليهم فصارت حقيقة عرفية عامية فيهم 
  واسم العرب يف األصل كان إمسا لقوم مجعوا ثالثة أوصاف 

  عربية أحدها أن لساهنم كان باللغة ال
  الثاين أهنم كانوا من أوالد العرب 

الثالث أن مساكنهم كانت أرض العرب وهي جزيرة العرب اليت هي من حبر القلزم إىل حبر البصرة ومن أقصى 
حجر باليمن إىل أوائل الشام حبيث تدخل اليمن يف دارهم وال تدخل فيها الشام ويف هذه األرض كانت العرب حني 

ء اإلسالم وفتحت األمصار سكنوا سائر البالد من أقصى املشرق إىل أقصى املغرب وإىل البعث وقبله فلما جا
  سواحل الشام وأرمينية وهذه كانت مساكن فارس والروم والرببر وغريهم مث انقسمت هذه البالد قسمني 

  منها ما غلب على أهله لسان العرب حىت ال تعرف عامتهم غريه أو يعرفونه 

ى لسان العرب من اللحن وهذه غالب مساكن الشام والعراق ومصر واألندلس وحنو ذلك وغريه مع ما دخل عل
  وأظن أرض فارس وخراسان كانت هكذا قدميا 

ومنها ما العجمة كثرية فيهم أو غالبة عليهم كبالد الترك وخراسان وأرمينية وأذربيجان وحنو ذلك فهذه البقاع 
  انتقاال وإىل ما هو عجمي وكذلك األنساب ثالثة أقسام  انقسمت إىل ما هو عريب ابتداء وما هو عريب

  قوم من نسل العرب وهم باقون على العربية لسانا ودارا أو لسانا ال دارا أو دارا ال لسانا 
  وقوم من نسل العرب بل من نسل هاشم مث صارت العربية لساهنم ودارهم أو أحدمها 

أو من نسل العجم وهم أكثر الناس اليوم سواء كانوا عرب وقوم جمهولو األصل ال يدرون أمن نسل العرب هم 
  الدار واللسان أو عجما يف أحدمها 

  وكذلك انقسموا يف اللسان ثالثة أقسام 
  قوم يتكلمون بالعربية لفظا ونغمة 

مث تعلموها  وقوم يتكلموا هبا لفظا ال نغمة وهم املتعربون الذين ما تعلموا اللغة ابتداء من العرب وإمنا اعتادوا غريها
  كغالب أهل العلم ممن تعلم العربية 

  وقوم ال يتكلمون هبا إال قليال 
وهذان القسمان منهم من تغلب عليه العربية ومنهم من تغلب عليه العجمة ومنهم من يتكافأ يف حقه األمران إما 

  قدرة وإما عادة 
ف باختالف هذا االنقسام خصوصا النسب فإذا كانت العربية قد انقسمت نسبا ولسانا ودارا فإن األحكام ختتل

  واللسان 
فإن ما ذكرناه من حترمي الصدقة على بين هاشم واستحقاق نصيب من اخلمس ثبت هلم باعتبار النسب وإن صارت 

  ألسنتهم أعجمية 



 وما ذكرنا من حكم اللسان العريب وأخالق العرب يثبت ملن كان كذلك وإن كان أصله فارسيا وينتفي عمن مل يكن
  كذلك وإن كان أصله هامشيا 

واملقصود هنا أن ما ذكرته من النهي عن التشبه باألعاجم إمنا العربة فيه مبا كان عليه صدر اإلسالم من السابقني 
األولني فكل ما كان إىل هداهم أقرب فهو املفضل وكل ما خالف ذلك فهو املخالف سواء كان املخالف ذلك اليوم 

  ان وهكذا جاء عن السلف عريب النسب أو عريب اللس
فروى احلافظ أبو طاهر السلفي يف فضل العرب بإسناده عن أيب شهاب احلناط حدثنا جبار بن موسى عن أيب جعفر 

  حممد بن علي بن احلسني بن علي قال من ولد يف اإلسالم فهو عريب 
  تاد خطاهبا وهكذا كان األمر وهذا الذي يروى عن أيب جعفر ألن من ولد يف اإلسالم فقد ولد يف دار العرب واع

وروى السلفي عن املؤمتر الساجي عن أيب القاسم اخلالل أنبأنا أبو حممد احلسن بن احلسني التوخلي حدثنا علي بن 
عبد اهللا بن بشر حدثنا حممد بن حرب النشائي حدثنا إسحاق األزرق عن هشام بن حسان عن احلسن عن أيب 

ة فهو عريب ومن أدرك له اثنان يف اإلسالم فهو عريب هكذا فيه وأظنه ومن أدرك هريرة يرفعه قال من تكلم بالعربي
  له أبوان 

فهنا إن صح هذا احلديث فقد علقت العربية فيه مبجرد اللسان وعلقت يف النسب بأن يدرك له أبوان يف الدولة 
  اإلسالمية العربية 

اإلسالم أو يف احلرية ليس كفؤا ملن له أبوان يف ذلك  وقد حيتج هبذا القول أبو حنيفة على أن من ليس له أبوان يف
  وإن كان يف العجمية والعتاقة 

  ومذهب أيب يوسف ذو األب الواحد كذي األبوان 
  ومذهب الشافعي وأمحد ال عربة بذلك ونص عليه أمحد 

 حدثنا قرة بن وقد روى السلفي من حديث احلسن بن رشيق حدثنا أمحد بن احلسن بن هارون حدثنا العالء بن سامل
عيسى الواسطي حدثنا أبو بكر اهلذيل عن مالك بن أنس عن الزهري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن قال جاء قيس 

بن مطاطة إىل حلقة فيها صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبالل احلبشي فقال هذا األوس واخلزرج قد قاموا 
خذ بتالبيبه مث أتى به إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخربه بنصرة هذا الرجل فما بال هؤالء فقام معاذ بن جبل فأ

مبقالته فقام النيب صلى اهللا عليه و سلم مغضبا جير رداءه حىت دخل املسجد مث نودي إن الصالة جامعة فصعد املنرب 
وإن العربية  فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال أما بعد أيها الناس إن الرب رب واحد واألب أب واحدوالدين دين واحد

ليست ألحدكم بأب وال أم إمنا هي لسان فمن تكلم بالعربية فهو عريب فقام معاذ بن جبل فقال مب تأمرنا يف هذا 
  املنافق فقال دعه إىل النار فكان قيس ممن ارتد فقتل يف الردة 

  كما قدمناه هذا احلديث ضعيف وكأنه مركب على مالك لكن معناه ليس ببعيد بل هو صحيح من بعض الوجوه 
ومن تأمل ما ذكرناه يف هذا الباب عرف مقصود الشريعة فيما ذكرناه من املوافقة املأمور هبا واملخالفة املنهي عنها 

  كما تقدمت الدالالت عليه وعرف بعض وجوه ذلك وأسبابه وبعض ما فيه من احلكمة 

  فصل



  فإن قيل ما ذكرمتوه من األدلة معارض مبا يدل على خالفه 
  أن شرع من قبلنا شرع لنا ما مل يرد شرعنا خبالفه ولقوله تعاىل وذلك 

فبهداهم اقتده وقوله اتبع ملة إبراهيم وقوله حيكم هبا النبيون الذين أسلموا وغري ذلك من الدالئل املذكورة يف غري 
  هذا املوضع 

  مع أنكم مسلمون هلذه القاعدة وهي قول عامة السلف ومجهور الفقهاء 
رواه سعيد بن جبري عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قدم املدينة فوجد اليهود ومعارض مبا 

صياما يوم عاشوراء فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما هذا اليوم الذي تصومونه قالوا هذا يوم عظيم 
  أجنى اهللا 

هللا فنحن نصومه تعظيما له فقال رسول اهللا صلى  فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه فصامه موسى شكرا
  اهللا عليه و سلم فنحن أحق مبوسى منكم فصامه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأمر بصيامه متفق عليه 

وعن أيب موسى قال كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصوموه أنتم متفق 
مسلم ولفظ البخاري تعظمه اليهود وتتخذه عيدا ويف لفظ له كان أهل خيرب يصومون يوم عاشوراء عليه وهذا لفظ 

  ويتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشاراهتم 
وعن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال كان أهل الكتاب يسدلون 

رقون رءوسهم وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيب موافقة أهل الكتاب فيما أشعارهم وكان املشركون يف
  مل يؤمر فيه بشيء وسدل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ناصيته مث فرق بعد متفق عليه 

ة يف قيل أما املعارضة بكون شرع من قبلنا شرعا لنا ما مل يرد شرعنا خبالفه فذاك مبين على مقدمتني كلتامها منفي
  مسألة التشبه هبم 

إحدامها أن يثبت أن ذلك شرع هلم بنقل موثوق به مثل أن خيربنا اهللا يف كتابه أو على لسان رسوله أو ينقل بالتواتر 
وحنو ذلك فأما جمرد الرجوع إىل قوهلم أو إىل ما يف كتبهم فال جيوز باالتفاق والنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وإن 

أخربوه ووقف على ما يف التوراة فإمنا ذلك ألنه ال يروج عليه باطلهم بل اهللا سبحانه يعرفه ما كان قد استخربهم ف
يكذبون مما يصدقون كما أخربه بكذهبم غري مرة وأما حنن فال نأمن أن حيدثونا بالكذب فيكون فاسق بل كافر قد 

أنه قال إذا حدثكم اهل الكتاب فال  جاءنا بنبأ فاتبعناه وقد ثبت يف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم
  تصدقوهم وال تكذبوهم 

  املقدمة الثانية أن ال يكون يف شرعنا بيان ختص لذلك فأما إذا كان 

فيه بيان خاص باملوافقة أو باملخالفة استغىن عن ذلك فيما ينهى عنه من موافقتهم ومل يثبت أنه شرع ملن كان قبلنا 
اهللا عليه و سلم وأصحابه خبالفه وهبم أمرنا حنن أن نتبع ونقتدي وقد أمرنا نبينا وإن ثبت فقد كان هدي نبينا صلى 

صلى اهللا عليه و سلم أن يكون هدينا خمالفا هلدي اليهود والنصارى وإمنا جتيء املوافقة يف بعض األحكام العارضة ال 
  يف اهلدي الراتب والشعار الدائم 

وأصحابه خالفه أو ثبت أصل شرعه يف ديننا وقد ثبت عن نيب من مث ذلك بشرط أن ال يكون قد جاء عن نبينا 
األنبياء أصله أو وصفه مثل فداء من نذر أو يذبح ولده بشاة ومثل اخلتان املأمور به يف ملة إبراهيم عليه السالم 



  وحنو ذلك وليس الكالم فيه 
ه قبل استخباره لليهود وكانت وأما حديث عاشوراء فقد ثبت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصوم

  قريش تصومه 
ففي الصحيحني من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت كانت قريش تصوم يوم عاشوراء يف 

اجلاهلية وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصومه فلما هاجر إىل املدينة صامه وأمر بصومه فلما فرض شهر 
  ومن شاء تركه ويف رواية وكان يوم تستر فيه الكعبة  رمضان قال من شاء صامه

وأخرجاه من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش يف 
اجلاهلية وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصومه يف اجلاهلية فلما قدم املدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض 

  قال من شاء صامه ومن شاء تركه رمضان 
وفيهما عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن أهل اجلاهلية كانوا يصومون عاشوراء وأن رسول اهللا صلى اهللا 

عليه و سلم صامه واملسلمون قبل أن يفرض رمضان فلما فرض رمضان قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن 
  شاء صامه ومن شاء تركه عاشوراء يوم من أيام اهللا فمن 

فإذا كان أصل صومه مل يكن موافقا ألهل الكتاب فيكون قوله فنحن أحق مبوسى منكم تأكيدا لصومه وبيانا لليهود 
  أن الذي تفعلونه من موافقة موسى حنن أيضا نفعله فنكون أوىل مبوسى منكم 

  مر فيه بشيء من وجوه مث اجلواب عن هذا وعن قوله كان حيب موافقة أهل الكتاب فيما مل يؤ
أحدها أن هذا كان متقدما مث نسخ اهللا ذلك وشرع له خمالفة أهل الكتاب وأمره بذلك ويف منت هذا احلديث أنه 

سدل شعره موافقة هلم مث فرق شعره بعد وهلذا صار الفرق شعار املسلمني وكان من الشروط املشروطة على أهل 
اهللا شرع يف أول األمر استقبال بيت املقدس موافقة ألهل الكتاب مث إنه  الذمة أن ال يفرقوا شعورهم وهذا كما أن

نسخ ذلك وأمر باستقبال الكعبة واخرب عن اليهود وغريهم من السفهاء أهنم سيقولون ما والهم عن قبلتهم اليت 
من بعد ما جاءه كانوا عليها وأخرب أهنم ال يرضون عن رسول اهللا حىت يتبع قبلتهم وأخربه أنه إن اتبع أهواءهم 

العلم ماله من اهللا من ويل وال نصري وأخربه أنه إن اتبع أهواءهم بعد الذي جاءه من العلم إنه إذن ملن الظاملني 
وأخربه أن لكل وجهة هو موليها وكذلك أخربه يف غري موضع أنه جعل لكل شرعة ومنهاجا فالشعار من مجلة 

  الشرعة 
اء الذي صامه وقال حنن أحق مبوسى منكم قد شرع قبيل موته خمالفة والذي يوضح ذلك أن هذا اليوم عاشور

اليهود يف صومه وأمر صلى اهللا عليه و سلم بذلك وهلذا كان ابن عباس رضي اهللا عنهما وهو الذي كان يقول كان 
رضي  يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما مل يؤمر فيه بشيء وهو الذي روى قوله حنن أحق مبوسى منكم أشد الصحابة

  اهللا عنهم أمر مبخالفة اليهود يف صوم يوم عاشوراء وقد ذكرنا أنه هو الذي روى شرع املخالفة 
  وروى أيضا مسلم يف صحيحه عن احلكم بن األعرج قال انتهيت إىل 

ابن عباس وهو متوسد رداءه يف زمزم فقلت له أخربين عن صيام يوم عاشوراء فقال إذا رأيت هالل احملرم فاعدد 
  ح يوم التاسع صائما قلت هكذا كان يصومه حممد صلى اهللا عليه و سلم قال نعم وأصب

وروى مسلم عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لئن بقيت إىل قابل ألصومن 
  التاسع يعين مع يوم عاشوراء 



  د هكذا ثبت عنه وعلله مبخالفة اليهود وقد مضى قول ابن عباس صم التاسع يعين والعاشر خالفوا اليهو
قال حيىي بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار مسع عطاء مسع ابن عباس رضي اهللا عنهما يقول صوموا 

  التاسع والعاشر خالفوا اليهود 
ل يوم وروينا يف فوائد داود بن عمرو عن إمساعيل بن علية قال ذكروا عند ابن أيب جنيح أن ابن عباس كان يقو

عاشوراء يوم التاسع فقال ابن أيب جنيح إمنا قال ابن عباس أكره أن تصوم يوما فردا ولكن صوموا قبله يوما أو بعده 
  يوما 

وحيقق ذلك ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بصوم يوم 
  هذا حديث حسن صحيح عاشوراء العاشر من احملرم قال الترمذي 

وروى سعيد بن منصور يف سننه عن هشيم عن ابن أيب ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده ابن عباس قال قال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده رواه أمحد 

  ا ولفظه صوموا قبله يوما أو بعده يوم
  وهلذا نص أمحد على مثل ما رواه ابن عباس وأفىت به 

فقال يف رواية األثر أنا أذهب يف يوم عاشوراء إىل أن يصام يوم التاسع والعاشر حلديث ابن عباس صوموا التاسع 
  والعاشر 

  وقال حرب سألت أمحد عن صوم يوم عاشوراء فقال نصوم التاسع والعاشر 
احلارث من أراد أن يصوم عاشوراء صام التاسع والعاشر إال أن تشكل الشهور فيصوم وقال يف رواية امليموين وأيب 

  ثالثة ايام ابن سريين يقول ذلك 
  وقد قال بعض أصحابنا إن األفضل صوم التاسع والعاشر وإن اقتصر على العاشر مل يكره 

ومني وأمر بذلك وجعل هذا هو ومقتضى كالم أمحد أنه يكره االقتصار على العاشر ألنه سئل عنه فأفىت بصوم ي
السنة ملن أراد صوم عاشوراء واتبع يف ذلك حديث ابن عباس وابن عباس كان يكره إفراد العاشر على ما هو 

  مشهور عنه 
ومما يوضح ذلك أن كل ما جاء من التشبه هبم إمنا كان يف صدر اهلجرة مث نسخ ذلك ألن اليهود إذ ذاك كانوا ال 

   يف شعور وال يف لباس ال بعالمة وال غريها مييزون عن املسلمني ال
مث إنه ثبت بعد ذلك يف الكتاب والسنة واإلمجاع الذي كمل ظهوره يف زمن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ما 

  شرعه اهللا من خمالفة الكافرين ومفارقتهم يف الشعار واهلدى 
اجلهاد وإلزامهم باجلزية والصغار فلما كان وسبب ذلك أن املخالفة هلم ال تكون إال بعد ظهور الدين وعلوه ك

  املسلمون يف أول األمر ضعفاء مل يشرع املخالفة هلم فلما كمل الدين وظهر وعال شرع ذلك 
ومثل ذلك اليوم لو أن املسلم بدار حرب أو دار كفر غري حرب مل يكن مأمورا باملخالفة هلم يف اهلدي الظاهر ملا 

  ستحب للرجل أو جيب عليه أن يشاركهم أحيانا يف هديهم الظاهر إذا كان يف ذلك عليه يف ذلك من الضرر بل قد ي

مصلحة دينية من دعوهتم إىل الدين واالطالع على باطن أمرهم إلخبار املسلمني بذلك أو دفع ضررهم عن 
  املسلمني وحنو ذلك من املقاصد الصاحلة 

وجعل على الكافرين هبا الصغار واجلزية ففيها شرعت املخالفة فأما يف دار اإلسالم واهلجرة اليت أعز اهللا فيها دينه 



  وإذا ظهرت املوافقة واملخالفة هلم باختالف الزمان ظهرت حقيقة األحاديث يف هذا 
الوجه الثاين لو فرضنا أن ذلك مل ينسخ فالنيب صلى اهللا عليه و سلم وهو الذي كان له أن يوافقهم ألنه يعلم حقهم 

مه اهللا إياه وحنن نتبعه فأما حنن فال جيوز لنا أن نأخذ شيئا من الدين عنهم ال من أقواهلم وال من من باطلهم مبا يعل
أفعاهلم بإمجاع املسلمني املعلوم باالضطرار من دين الرسول صلى اهللا عليه و سلم ولو قال رجل يستحب لنا موافقة 

  أهل الكتاب املوجودين يف زماننا لكان قد خرج عن دين األمة 
الوجه الثالث أن نقول مبوجبه كان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما مل يؤمر فيه بشيء مث إنه أمر مبخالفتهم وأمرنا 

حنن أن نتبع هديه وهدي أصحابه السابقني األولني من املهاجرين واألنصار والكالم إمنا هو يف أنا منهيون عن التشبه 
سلف األمة عليه فال ريب فيه سواء فعلوه أو تركوه فإنا ال نترك ما  هبم فيما مل يكن سلف األمة عليه فأما ما كان

أمر اهللا به ألجل أن الكفار تفعله مع أن اهللا مل يأمرنا بشيء يوافقونا عليه إال وال بد فيه من نوع مغايرة يتميز هبا دين 
  اهللا احملكم عما قد نسخ أو بدل 

  فصل 
واآلثار واالعتبار ما دل على أن التشبه هبم يف اجلملة منهي عنه وأن  قد ذكرنا من دالئل الكتاب والسنة واإلمجاع

  خمالفتهم يف هديهم مشروع إما إجيابا وإما استحبابا حبسب املواضع وقد تقدم بيان أن ما أمرنا اهللا ورسوله به 

عنه من مشاهبتهم من خمالفتهم مشروع سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه هبم أو مل يقصد وكذلك ما هنى 
يعم ما إذا قصدت مشاهبتهم أو مل تقصد فإن عامة هذه األعمال مل يكن املسلمون يقصدون املشاهبة فيها وفيها ماال 

  يتصور قصد املشاهبة فيه كبياض الشعر وطول الشارب وحنو ذلك 
  مث اعلم أن أعماهلم ثالثة أقسام 

  نعلم أنه كان مشروعا هلم لكنهم يفعلونه اآلن  قسم مشروع يف ديننا مع كونه كان مشروعا هلم أوال
  وقسم كان مشروعا مث نسخه شرع القرآن 

  وقسم مل يكن مشروعا حبال وإمنا هم أحدثوه 
وهذه األقسام الثالثة إما ان تكون يف العبادات احملضة وإما أن تكون يف العادات احملضة وهي اآلداب وإما أن جتمع 

  أقسام  العبادات والعادات فهذه تسعة
فأما القسم األول وهو ما كان مشروعا يف الشريعتني أو ما كان مشروعا لنا وهم يفعلونه فهذا كصوم عاشوراء أو 

كأصل الصالة والصيام فهنا تقع املخالفة يف صفة ذلك العمل كما سن لنا صوم تاسوعاء وعاشوراء كما أمرنا 
لسحور خمالفة ألهل الكتاب وكما أمرنا بالصالة يف النعلني بتعجيل الفطر واملغرب خمالفة ألهل الكتاب وبتأخري ا

  خمالفة لليهود وهذا كثري يف العبادات وكذلك يف العادات 
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللحد لنا والشق لغرينا 

  وسن توجيه قبور املسلمني إىل الكعبة متييزا هلا عن مقابر الكافرين 
  املشروعة يف األمور العادية فإن أصل الدفن من األمور 

  مث قد اختلفت الشرائع يف صفته وهو أيضا فيه عبادات 
  ولباس النعل يف الصالة فيه عبادات وعادة ونزع النعل يف الصالة شريعة 



كانت ملوسى عليه السالم وكذلك اعتزال احلائض وحنو ذلك من الشرائع اليت جامعناهم يف أصلها وخالفناهم يف 
  وصفها 
الثاين ما كان مشروعا مث نسخ بالكلية كالسبت أو إجياب صالة أو صوم وال خيفى النهي عن موافقتهم يف  القسم

هذا سواء كان واجبا عليهم فيكون عبادة أو حمرما علهم فيتعلق بالعادات فليس للرجل أن ميتنع من أكل الشحوم 
األعياد اليت كانت مشروعة هلم فإن العيد وكل ذي ظفر على وجه التدين بذلك وكذلك ما كان مركبا منهما وهي 

مشروع جيمع عبادة وهو ما فيه من صالة أو ذكر أو صدقة أو نسك وجيمع عادة وهو ما يفعل فيه من التوسع يف 
الطعام واللباس وما يتبع ذلك من ترك األعمال الواجبة واللعب املأذون فيه يف األعياد ملن ينتفع باللعب وحنو ذلك 

نيب صلى اهللا عليه و سلم ملا زجر أبو بكر رضي اهللا عنه اجلاريتني عن الغناء يف بيته قال دعهما يا ابا وهلذا قال ال
بكر فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا وكان احلبشة يلعبون باحلراب يوم العيد والنيب صلى اهللا عليه و سلم ينظر 

  إليهم 
ن العبادات ماال يشرع يف غريها ويباح فيها أو يستحب أو جيب فاألعياد املشروعة يشرع فيها وجوبا أو استحبابا م

من العادات اليت للنفوس فيها حظ ماال يكون يف غريها كذلك وهلذا وجب فطر يوم العيدين وقرن بالصالة يف 
  أحدمها الصدقة وقرن هبا يف اآلخر الذبح وكالمها من أسباب الطعام 

دات أو العادات أو كالمها أقبح من موافقتهم فيما هو مشروع األصل فموافقتهم يف هذا القسم املنسوخ من العبا
  وهلذا كانت املوافقة يف هذا حمرمة كما سنذكره ويف األول قد ال تكون إال مكروهة 

وأما القسم الثالث وهو ما أحدثوه من العبادات أو العادات أو كليهما فهو أقبح وأقبح فإنه لو أحدثه املسلمون لقد 
  بيحا فكيف إذا كان يكون ق

  كان مما مل يشرعه نيب قط بل قد أحدثه الكافرون فاملوافقة فيه ظاهرة القبح فهذا أصل 
وأصل آخر وهو أن كل ما يتشاهبون فيه من عبادة أو عادة أو كليهما فهو من احملدثات يف هذه األمة ومن البدع إذ 

  له سلفنا السابقون فال كالم فيه الكالم فيما كان من خصائصهم وأما ما كان مشروعا لنا وقد فع
فجميع األدلة الدالة من الكتاب والسنة واالمجاع على قبح البدع وكراهتها حترميا أو تنزيها تندرج هذه املشاهبات 

فيها فيجتمع فيها أهنا بدعة حمدثه ومشاهبة للكافرين وكل واحد من الوصفني يوجب النهي إذ املشاهبة منهي عنها يف 
انت يف السلف والبدعة منهي عنها يف اجلملة ولو مل يفعلها الكفار فإذا اجتمع الوصفان صارا علتني اجلملة ولو ك

  مستقلتني يف القبح والنهي 

  فصل

  إذا تقرر هذا األصل يف مشاهبة الكفار فنقول 
  موافقتهم يف أعيادهم ال جتوز من الطريقني 

ل الكتاب فيما ليس من ديننا وال عادة سلفنا فيكون فيه الطريق األول العام هو ما تقدم من أن هذا موافقة أله
مفسدة موافقتهم ويف تركه مصلحة خمالفتهم حىت لو كانت موافقتهم يف ذلك أمرا اتفاقيا ليس مأخوذا عنهم لكان 

هذه املشروع لنا خمالفتهم ملا يف خمالفتهم من املصلحة لنا كما تقدمت اإلشارة إليه فمن وافقهم فقد فوت على نفسه 
  املصلحة وإن مل يكن قد أتى مبفسدة فكيف إذا مجعهما 



ومن جهة أنه من البدع احملدثة وهذه الطريق ال ريب يف أهنا تدل على كراهة التشبه هبم يف ذلك فإن أقل أحوال 
  التشبه هبم أن يكون مكروها 

يف العيد مثل قوله صلى اهللا وكذلك أقل أحوال البدع أن تكون مكروهة ويدل كثري منها على حترمي التشبه هبم 
عليه و سلم من تشبه بقوم فهو منهم فإن موجب هذا حترمي التشبه هبم مطلقا وكذلك قوله خالفوا املشركني وحنو 

ذلك مثل ما ذكرناه من داللة الكتاب والسنة على حترمي سبيل املغضوب عليهم والضالني وأعيادهم من سبيلهم إىل 
  غري ذلك من الدالئل 

عطف على ما تقدم من الدالئل العامة نصا وإمجاعا وقياسا تبني له دخول هذه املسألة يف كثري مما تقدم من فمن ان
الدالئل وتبني له أن هذا من جنس أعماهلم اليت هي دينهم أو شعار دينهم الباطل وأن هذا حمرم كله خبالف مامل يكن 

ة فإنه جائز كما أن لبسهما جائز وتبني له أيضا الفرق من خصائص دينهم وال شعارا له مثل نزع النعلني يف الصال
بني ما بقينا فيه على عادتنا مل حندث شيئا نكون به موافقني هلم فيه وبني أن حندث أعماال أصلها مأخوذ عنهم 

  وقصدنا موافقتهم أو مل نقصد 
  بار وأما الطريق الثاين اخلاص يف نفس أعياد الكفار فالكتاب والسنة واإلمجاع واالعت

أما الكتاب فمما تأوله غري واحد من التابعني وغريهم يف قوله تعاىل والذين ال يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا 
  كراما 

  فروى أبو بكر اخلالل يف اجلامع بإسناده عن حممد بن سريين يف قوله تعاىل والذين يشهدون الزور قال هو الشعانني 
  اد املشركني وكذلك ذكر عن جماهد قال هو أعي

  وكذلك عن الربيع بن أنس قال هو أعياد املشركني 
  ويف معىن هذا ما روي عن عكرمة قال لعب كان هلم يف اجلاهلية 

  وقال القاضي أبو يعلى مسألة يف النهي عن حضور أعياد املشركني 

ين ال يشهدون الزور قال وروى أبو الشيخ األصبهاين بإسناده يف شروط أهل الذمة عن الضحاك يف قوله تعاىل والذ
  أعياد املشركني 

  وبإسناده عن أيب سنان عن الضحاك والذين ال يشهدون الزور كالم الشرك 
  وبإسناده عن جويرب عن الضحاك والذين ال يشهدون الزور قال أعياد املشركني 

  الطوهنم وروى بإسناده عن عمرو بن مرة ال يشهدون الزور ال ميالئون أهل الشرك على شركهم وال خي
وبإسناده عن عطاء بن يسار قال قال عمر إياكم ورطانة األعاجم وأن تدخلوا على املشركني يوم عيدهم يف 

  كنائسهم 
وقول هؤالء التابعني إنه أعياد الكفار ليس خمالفا لقول بعضهم إنه الشرك أو صنم كان يف اجلاهلية ولقول بعضهم 

ألن عادة السلف يف تفسريهم هكذا يذكر الرجل نوعا من أنواع املسمى إنه جمالس اخلنا وقول بعضهم إنه الغناء 
حلاجة املستمع إليه أو لينبه به على اجلنس كما لو قال العجمي ما اخلبز فيعطى رغيفا ويقال له هذا باإلشارة إىل 

  جنس ال إىل عني الرغيف 
  لكن قد قال قوم إن املراد شهادة الزور اليت هي الكذب 

فإنه قال ال يشهدون الزور ومل يقل ال يشهدون بالزور والعرب تقول شهدت كذا إذا حضرته كقول  وهذا فيه نظر



ابن عباس شهدت العيد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقول عمر الغنيمة ملن شهد الوقعة وهذا كثري يف 
  كالمهم وأما شهدت بكذا فمعناه أخربت به 

الزور هو احملسن املموه حىت يظهر خبالف ما هو عليه يف احلقيقة ومنه قوله صلى  ووجه تفسري التابعني املذكورين أن
  اهللا عليه و سلم املتشبع مبامل يعط كالبس ثويب زور ملا كان يظهر ما يعظم به مما ليس عنده 

قبيح يف والشاهد بالزور مظهر كالما خيالف الباطن وهلذا فسره السلف تارة مبا يظهر حسنه لشبهة أو لشهوة وهو 
  الباطن فالشرك وحنوه يظهر حسنه للشهوة والغناء حنوه يظهر حسنه للشهوة 

وأما أعياد املشركني فجمعت الشبهة والشهوة والباطل وال منفعة فيها يف الدين وما فيها من اللذة العاجلة فعاقبتها 
  إىل أمل فصارت زورا وحضورها شهودها 

هو جمرد احلضور برؤية أو مساع فكيف باملوافقة مبا يزيد على ذلك من وإذا كان اهللا قد مدح ترك شهودها الذي 
  العمل الذي هو عمل الزور ال جمرد شهوده 

مث جمرد هذه اآلية فيها احلمد هلؤالء والثناء عليهم ذلك وحده يفيد الترغيب يف ترك شهود أعيادهم وغريها من 
  ضورها لتسمية اهللا هلا زورا الزور ويقتضي الندب إىل ترك حضورها وقد يفيد كراهية ح

  فأما حترمي شهودها من هذه اآلية ففيه نظر 
وداللتها على حترمي فعلها أوجه ألن اهللا مساها زورا وقد ذم من يقول الزور وإن مل يضر غريه بقوله يف املتظاهرين 

نبوا قول الزور ففاعل الزور فقال وإهنم ليقولون منكرا من القول وزورا وقال تعاىل فاجتنبوا الرجس من األوثان اجت
  كذلك 

وقد يقال قول الزور أبلغ من فعله ألنه إذا مدحهم على جمرد تركهم شهوده دل على أن فعله مذموم عنده معيب 
إذ لو كان فعله جائزا واألفضل تركه مل يكن يف جمرد شهوده أو ترك شهوده كبري مدح إذ شهود املباحات ال منفعة 

  التأثري  فيها وعدم شهودها قليل
وقد يقال هذا مبالغة يف مدحهم إذ كانوا ال حيضرون جمالس البطالة وإن كانوا ال يفعلون هم الباطل واهللا تعاىل قال 

  وعباد الرمحن الذين 

ميشون على األرض هونا فجعل هؤالء املنعوتني هم عباد الرمحن وعبودية الرمحن واجبة فتكون هذه الصفات واجبة 
  وفيه نظر 
قال يف هذه الصفات ما ال جيب وألن املنعوتني وهم املستحقون هلذا الوصف على وجه احلقيقة والكمال قال إذ قد ي

اهللا تعاىل إمنا املؤمنون الذين إذ ذكر اهللا وجلت قلوهبم وقال تعاىل إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء وقوله صلى اهللا 
ان احلديث وقال ما تدعون املفلس ما تدعون الرقوب ونظائره عليه و سلم ليس املسكني الذي ترده اللقمة واللقمت

  كثرية 
فسواء كانت اآلية دالة على حترمي ذلك أو كراهته أو استحباب تركه حصل أصل املقصود إذا املقصود بيان 

 استحباب ترك موافقتهم أيضا فإن بعض الناس قد يظن استحباب فعل ما فيه موافقة هلم ملا فيه من التوسيع على
  العيال أو من إقرار الناس على اكتساهبم ومصاحل دنياهم فإذا علم استحباب ترك ذلك كان هو املقصود 

وأما السنة فروى أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املدينة وهلم يومان يلعبون 
ية فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا قد فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما يف اجلاهل



حدثنا محاد ! أبدلكم هبما خريا منهما يوم األضحى ويوم الفطر رواه أبو داود هبذا اللفظ حدثنا موسى بن إمسعيل 
  عن محيد عن أنس ورواه أمحد والنسائي وهذا إسناد على شرط مسلم 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال تركهم يلعبون فيهما على العادة بل  فوجه الداللة أن اليومني اجلاهليني مل يقرمها
قال إن اهللا قد أبدلكم هبما يومني آخرين واإلبدال من الشيء يقتضي ترك املبدل منه إذ ال جيمع بني البدل واملبدل 

ته أولياء من دوين وهم لكم منه وهلذا ال تستعمل هذه العبارة إال فيما ترك اجتماعهما كقوله تعاىل أفتتخذونه وذري
  عدو بئس للظاملني 

بدال وقوله تعاىل وبدلناهم جبنتيهم جنتني ذوايت أكل مخط وأثل وشيء من سدر قليل وقوله تعاىل فبدل الذين ظلموا 
  قوال غري الذي قيل هلم وقوله تعاىل وال تتبدلوا اخلبيث بالطيب 

من النار أبدلك اهللا به خريا منه مقعدا يف اجلنة ويقال لآلخر انظر  ومنه احلديث يف املقبور فيقال له أنظر إىل مقعدك
إىل مقعدك من اجلنة أبدلك اهللا به مقعدا من النار وقول عمر رضي اهللا عنه للبيد ما فعل شعرك قل أبدلين اهللا به 

  البقرة وآل عمران وهذا كثري يف الكالم 
ريا يقتضي ترك اجلمع بينهما ال سيما قوله خريا منهما يقتضي فقوله صلى اهللا عليه و سلم قد أبدلكم اهللا هبما خ

  االعتياض مبا شرع لنا عما كان يف اجلاهلية 
وايضا فقوله هلم إن اهللا قد أبدلكم ملا سأهلم عن اليومني فأجابوه إهنما يومان كانوا يلعبون فيهما يف اجلاهلية دليل 

و مل يقصد النهي مل يكن ذكر هذا اإلبدال مناسبا إذ أصل شرع على أنه هناهم عنهما اعتياضا بيومي اإلسالم إذ ل
  اليومني الواجبني اإلسالميني كانوا يعملونه ومل يكونوا ليتركوه ألجل يومي اجلاهلية 

ويف قول أنس وهلم يومان يلعبون فيهما وقول النيب صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا قد أبدلكم هبما يومني خريا منهما 
  أنسا رضي اهللا عنه فهم من قول النيب صلى اهللا عليه و سلم أبدلكم هبما تعويضا باليومني املبدلني  دليل على أن

وأيضا فإن ذينك اليومني اجلاهليني قد ماتا يف اإلسالم فلم يبق هلما أثر على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
حنوه مما كانوا يفعلونه لكانوا قد بقوا على العادة إذ وال عهد خلفائه ولو مل يكن قد هنى الناس عن اللعب فيهما و

العادات ال تغري إال مبغري يزيلها ال سيما وطباع النساء والصبيان وكثري من الناس متشوقة إىل اليوم الذي يتخذونه 
  عيدا للبطالة واللعب وهلذا قد يعجز كثري من امللوك 

وة مقتضيها من نفوسهم وتوفر مهم اجلماهري على اختاذها فلوال والرؤساء عن نقل الناس عن عاداهتم يف أعيادهم لق
قوة املانع من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لكانت باقية ولو على وجه ضعيف فعلم أن املانع القوي منه كان 

فيه فإن مثل ثابتا وكل ما منع منه الرسول منعا قويا كان حمرما إذ ال يعين باحملرم إال هذا وهذا أمر بني ال شبهة 
ذينك العيدين لو عاد الناس إليهما بنوع ما مما كان يفعل فيهما إن رخص فيه كان مراغمة بينه وبني ما هنى عنه فهو 

  املطلوب 
واحملذور يف أعياد أهل الكتابني اليت نقرهم عليها أشد من احملذور يف أعياد اجلاهلية اليت ال نقرهم عليها فإن األمة قد 

ليهود والنصارى وأخربوا أن سيفعل قوم منهم هذا احملذور خبالف دين اجلاهلية فإنه ال يعود إال يف حذروا مشاهبة ا
آخر الدهر عند اخترام أنفس املؤمنني عموما ولو مل يكن أشد منه فإنه مثله على ما ال خيفى إذ الشر الذي له فاعل 

  موجود خيالف على الناس منه أكثر من شر ال مقتضى له قوي 
يث الثاين ما رواه أبو داود حدثنا شعيب بن إسحاق عن األوزاعي حدثين حيىي بن أيب كثري حدثين أبو قالبة احلد



حدثين ثابت بن الضحاك قال نذر رجل على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن ينحر إبال ببوانة فأتى النيب 
ال النيب صلى اهللا عليه و سلم هل كان فيها وثن من صلى اهللا عليه و سلم فقال إين نذرت أن أحنر إبال ببوانة فق

أوثان اجلاهلية يعبد قالوا ال قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا ال قال فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أوف 
  بنذرك فإنه ال وفاء لنذر يف معصية اهللا وال فيما ال ميلك ابن آدم 

سناد على شرط الصحيحني وإسناده كلهم ثقات مشاهري وهو متصل بال أصل هذا احلديث يف الصحيحني وهذا اإل
  عنعنة 

  وبوانة بضم الباء املوحدة موضع قريب من مكة وفيه يقول وضاح اليمن 

  ... إذا نام حراس النخيل جناكما ... أيا خنليت وادي بوانة حبذا 
  وسيأيت وجه الداللة منه 

ي حدثنا يزيد بن هرون أنبأنا عبد اهللا بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل وقال أبو داود يف سننه حدثنا احلسن بن عل
الطائف حدثتين سارة بنت مقسم أهنا مسعت ميمونة بنت كردم قالت خرجت مع أيب يف حجة رسول اهللا صلى اهللا 

سلم عليه و سلم فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومسعت الناس يقولون رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
فجعلت أبده بصري فدنا إليه أيب وهو على ناقة له معه درة كدرة الكتاب فسمت األعراب والناس يقولون 

الطبطبية الطبطبية فدنا إليه أيب فأخذ بقدمه قالت فأقر له ووقف واستمع منه فقال يا رسول اهللا إين نذرت إن ولد 
دة من الغنم قال ال أعلم إال أهنا قالت مخسني فقال رسول يل ولد ذمر أن أحنر على رأس بوانة يف عقبة من الثنايا ع

اهللا صلى اهللا عليه و سلم هل هبا من هذه األوثان شيء قال ال قال فأوف مبا نذرت به هللا قال فجمعها فجعل يذحبها 
  فانفلتت منه شاة فطلبها وهو يقول اللهم أوف بنذري فظفر هبا فذحبها 

حدثنا أبو بكر احلنفي حدثنا عبد احلميد ابن جعفر عن عمرو بن شعيب عن  قال أبو داود حدثنا حممد بن بشار
ميمونة بنت كردم عن سفيان عن أبيها حنوه خمتصرا شيء منه قال هل هبا وثن أو عيد من أعياد اجلاهلية قال ال قال 

  قلت إن أمي هذه عليها نذر مشي فأقضيه عنها ورمبا قال ابن بشار أنقضيه عنها قال نعم 
ل حدثنا مسدد حدثنا احلارث بن عبيد أبو قدامة عبيد اهللا بن االخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن وقا

امرأة أتت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت يا رسول اهللا إين نذرت أن أضرب على رأسك بالدف قال أويف 
هل اجلاهلية قال لصنم قالت ال قال لوثن بنذرك قالت إين نذرت أن أذبح مبكان كذا وكذا مكان كان يذبح فيه أ

  قالت ال قال أويف بنذرك 
فوجه الداللة أن هذا الناذر كان قد نذر أن يذبح نعما إما إبال وإما غنما وإما كانت قضيتني مبكان مساه فسأله النيب 

من أعيادهم قال ال  صلى اهللا عليه و سلم هل كان هبا وثن من أوثان اجلاهلية يعبد قال ال قال فهل كان هبا عيد
  فقال أوف بنذرك مث قال ال وفاء لنذر يف معصية اهللا 

  وهذا يدل على أن الذبح مبكان عيدهم وحمل أوثاهنم معصية هللا من وجوه 
أحدها أن قوله فأوف بنذرك تعقيب للوصف باحلكم حبرف الفاء وذلك يدل على أن الوصف هو سبب احلكم 

نذر خاليا من هذين الوصفني فيكون وجود الوصفني مانعا من الوفاء ولو مل يكن فيكون سبب األمر بالوفاء وجود ال
  معصية جلاز الوفاء به 



والثاين أنه عقب ذلك بقوله ال وفاء لنذر يف معصية اهللا ولوال اندراج الصورة املسئول عنها يف هذا اللفظ العام وإال 
معصية لكن ملا سأله النيب صلى اهللا عليه و سلم عن مل يكن يف الكالم ارتباط واملنذور يف نفسه وإن مل يكن 

الصورتني قال له فأوف بنذرك يعين حيث ليس هناك ما يوجب حترمي الذبح هناك فكان جوابه صلى اهللا عليه و سلم 
فيه أمرا بالوفاء عند اخللو من هذا وهنى عنه عند وجود هذا وأصل الوفاء بالنذر معلوم فبني ماال وفاء فيه واللفظ 

  العام إذا ورد على سبب فال بد أن يكون السبب مندرجا فيه 
والثالث أنه لو كان الذبح يف موضع العيد جائزا لسوغ صلى اهللا عليه و سلم للناذر الوفاء به كما سوغ ملن نذرت 

 الضرب بالدف أن تضرب به بل ألوجب الوفاء به إذ كان الذبح باملكان املنذور واجبا فإذا كان الذبح مبكان
  عيدهم منهيا عنه فكيف املوافقة يف نفس العيد بفعل بعض األعمال اليت تعمل بسبب عيدهم 

يوضح ذلك أن العيد اسم ملا يعود من االجتماع العام على وجه معتاد عائد إما بعود السنة أو بعود األسبوع أو 
  الشهر أو حنو ذلك فالعيد جيمع أمورا 
  ة منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم اجلمع

  ومنها اجتماع فيه ومنها أعمال جتمع ذلك من العبادات أو العادات وقد خيتص العيد مبكان بعينه وقد يكون مطلقا 
  وكل من هذه األمور قد يسمى عيدا 

  فالزمان كقوله صلى اهللا عليه و سلم ليوم اجلمعة إن هذا يوم جعله اهللا للمسلمني عيدا 
  دت العيد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واالجتماع واألعمال كقول ابن عباس شه

  واملكان كقوله صلى اهللا عليه و سلم ال تتخذوا قربي عيدا 
وقد يكون لفظ العيد امسا جملموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب كقول النيب صلى اهللا عليه و سلم دعهما يا أبا بكر 

  فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا 
عليه و سلم هل هبا عيد من أعيادهم يريد اجتماعا معتادا من اجتماعاهتم اليت كانت عندهم  فقول النيب صلى اهللا

  عيدا فلما قال ال قال له أوف بنذرك 
وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم مانع من الذبح هبا وإن نذر كما أن كوهنا موضع أوثاهنم كذلك وإال ملا 

  انتظم الكالم وال حسن االستفصال 
معلوم أن ذلك إمنا هو لتعظيم البقعة اليت يعظموهنا بالتعييد فيها أو ملشاركتهم يف التعييد فيها أو إلحياء شعار و

  عيدهم فيها وحنو ذلك إذ ليس إال مكان الفعل أو نفس الفعل أو زمانه 
هم وهلذا ملا خلت فإن كان من أجل ختصيص البقعة وهو الظاهر فإمنا هنى عن ختصيص البقعة ألجل كوهنا موضع عيد

عن ذلك أذن يف الذبح فيها وقصد التخصيص باق فعلم أن احملذور ختصيص بقعة عيدهم وإذا كان ختصيص بقعة 
  عيدهم حمذورا فكيف بنفس عيدهم 

  هذا كما أنه ملا كرهها لكوهنا موضع شركهم بعبادة األوثان كان ذلك أدل على النهي عن الشرك وعبادة األوثان 
ي ألن يف الذبح هناك موافقة هلم يف عمل عيدهم فهو عني مسألتنا إذ جمرد الذبح هناك مل يكره على وإن كان النه

  هذا التقدير إال مبوافقتهم يف العيد إذ ليس فيه حمذور آخر 
وإمنا كان االحتمال األول أظهر ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يسأله إال عن كوهنا مكان عيدهم ومل يسأله هل 

  بح فيها وقت عيدهم وألنه قال يذ



  هل كان هبا عيد من أعيادهم فعلم أنه وقت السؤال مل يكن العيد موجودا وهذا ظاهر 
  فإن يف احلديث األخري أن القصة كانت يف حجة الوداع وحينئذ مل يكن قد بقي عيد للمشركني 

ن فيه عيدا وإن كان أولئك الكفار قد فإذا كان صلى اهللا عليه و سلم قد هنى أن يذبح مبكان كان الكفار يعملو
أسلموا وتركوا ذلك العيد والسائل ال يتخذ املكان عيدا بل يذبح فيه فقط فقد ظهر أن ذلك سد للذريعة إىل بقاء 

شيء من أعيادهم خشية أن يكون الذبح هناك سببا إلحياء أمر تلك البقعة وذريعة إىل اختاذها عيدا مع أن ذلك 
ن واهللا أعلم سوقا يتبايعون فيها ويلعبون كما قالت له األنصار يومان كنا نلعب فيهما يف اجلاهلية العيد إمنا كان يكو

  ! مل تكن أعياد اجلاهلية عبادة هلم وهلذا فرق النيب صلى اهللا عليه و سلم بني كوهنا مكان وثن وكوهنا مكان عبد 
كان وأعياد الكفار من الكتابيني واألميني يف  وهذا هني شديد عن أن يفعل شيء من أعياد اجلاهلية على أي وجه

  دين اإلسالم من جنس واحد كما 

أن كفر الطائفتني سواء يف التحرمي وإن كان بعضه أشد حترميا من بعض وال خيتلف حكمهما يف حق املسلم لكن أهل 
وأولئك مل يقروا بل أعياد  الكتابني أقروا على دينهم مع ما فيه من أعيادهم بشرط أن ال يظهروهاوال شيئا من دينهم

الكتابيني اليت تتخذ دينا وعبادة أعظم حترميا من عيد يتخذ هلوا ولعبا ألن التعبد مبا يسخطه اهللا ويكرهه أعظم من 
اقتضاء الشهوات مبا حرمه وهلذا كان الشرك أعظم إمثا من الزنا وهلذا كان جهاد أهل الكتاب أفضل من جهاد 

  ن املسلمني له أجر شهيدين الوثنيني وكان من قتلوه م
وإذا كان الشارع قد حسم مادة أعياد أهل األوثان خشية أن يتدنس املسلم بشيء من أمر الكفار الذين قد آيس 

الشيطان أن يقيم أمرهم يف جزيرة العرب فاخلشية من تدنسه بأوصاف الكتابيني الباقني أشد والنهي عنه أوكد كيف 
  طائفة من هذه األمة سبيلهم وقد تقدم اخلرب الصادق بسلوك 

والوجه الثالث من السنة أن هذا احلديث وغريه قد دل على أنه كان للناس يف اجلاهلية أعياد جيتمعون فيها ومعلوم 
  أنه ملا بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حما اهللا ذلك عنه فلم يبق شيء من ذلك 

األعياد ألن املقتضى هلا قائم من جهة الطبيعة اليت حتب ما يصنع يف ومعلوم أنه لوال هنيه ومنعه ملا ترك الناس تلك 
األعياد خصوصا أعياد الباطل من اللعب واللذات ومن جهة العادة اليت ألفت ما يعود من العيد فإن العادة طبيعة 

  ثانية وإذا كان املقتضى قائما قويا فلوال املانع القوي ملا درست تلك األعياد 
م اليقيين بأن إمام املتقني صلى اهللا عليه و سلم كان مينع أمته منعا قويا عن أعياد الكفار ويسعى يف وهذا يوجب العل

  دروسها وطموسها بكل سبيل وليس يف إقرار أهل الكتاب على دينهم إبقاء لشيء من أعيادهم يف حق أمته 

سائر كفرهم ومعاصيهم بل قد بالغ صلى كما أنه ليس يف ذلك إبقاء يف حق أمته ملا هم عليه يف سائر أعماهلم من 
اهللا عليه و سلم يف أمر أمته مبخالفتهم يف كثري من املباحات وصفات الطاعات لئال يكون ذلك ذريعة إىل موافقتهم 
يف غري ذلك من أمورهم ولتكون املخالفة يف ذلك حاجزا ومانعا من سائر أمورهم فإنه كلما كثرت املخالفة بينك 

  كان أبعد لك عن أعمال أهل اجلحيم  وبني أهل اجلحيم
فليس بعد حرصه على أمته ونصحه هلم بأيب هو وأمي غاية وكل ذلك من فضل اهللا عليه وعلى الناس ولكن أكثر 

  الناس ال يشكرون 
والوجه الرابع من السنة ما خرجاه يف الصحيحني عن عائشة رضي اهللا عنها قالت دخل علي أبو بكر وعندي 

ري األنصار تغنيان مبا تقاولت به األنصار يوم بعاث قالت وليستا مبغنيتني فقال أبو بكر أمبزمور جاريتان من جوا



الشيطان يف بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وذلك يوم عيد فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا أبا بكر 
  دا وإن عيدنا هذا اليوم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا ويف رواية يا ابا بكر إن لكل قوم عي

  ويف الصحيحني أيضا أنه قال دعهما يا ابا بكر فإهنا أيام عيد وتلك األيام أيام مىن 
  فالداللة من وجوه 

أحدها قوله إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا فإن هذا يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم كما أنه سبحانه ملا قال ولكل 
شرعة ومنهاجا أوجب ذلك اختصاص كل قوم بوجهتهم وبشرعتهم  وجهة هو موليها وقال لكل جعلنا منكم

وذلك أن الالم تورث االختصاص فإذا كان لليهود عيد وللنصارى عيد كانوا خمتصني به فال نشركهم فيه كما ال 
  نشركهم يف قبلتهم وشرعتهم 

  وكذلك أيضا على هذا ال ندعهم يشركوننا يف عيدنا 
  إنه يقتضي حصر عيدنا يف هذا فليس لنا عيد سواه الوجه الثاين قوله وهذا عيدنا ف

وكذلك قوله وإن عيدنا هذا اليوم فإن التعريف بالالم واإلضافة يقتضي االستغراق فيقتضي أن يكون جنس عيدنا 
  منحصرا يف جنس ذلك اليوم كما يف قوله يف الصالة حترميها التكبري وحتليلها التسليم 

احلصر يف عني ذلك العيد أو عني ذلك اليوم بل اإلشارة إىل جنس املشروع وليس غرضه صلى اهللا عليه و سلم 
كما يقول الفقهاء باب صالة العيد وصالة العيد كذا وكذا ويندرج فيها صالة العيدين وكما يقال ال جيوز صوم 

  يوم العيد 
هذه صالة املسلمني ويقال وكذا قوله وإن هذا اليوم أي جنس هذا اليوم كما يقول القائل ملا يعانيه من الصالة 

  ملخرج املسلمني إىل الصحراء وما يفعلونه من التكبري والصالة وحنو ذلك هذا عيد املسلمني وحنو ذلك 
ومن هذا الباب حديث عقبة بن عامر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال يوم عرفة ويوم النحر 

  أكل وشرب رواه أبو دواد والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح  وأيام مىن عيدنا أهل اإلسالم وهي أيام
فإنه دليل على مفارقتنا لغرينا يف العيد والتخصيص هبذه األيام اخلمسة ألنه جيتمع فيها العيدان املكاين والزماين 

هو عيد األيام ويطول زمنه وهبذا يسمى العيد الكبري فلما كملت صفة التعييد حصر احلكم فيه لكماله أو ألنه 
  وليس لنا عيد هو ايام إال هذه اخلمسة 

  الوجه الثالث أنه رخص يف لعب اجلواري بالدف وتغنيهن معلال بأن لكل قوم عيدا وأن هذا عيدنا 

وذلك يقتضي أن الرخصة معللة بكونه عيد املسلمني وأهنا ال تتعدى إىل أعياد الكفار وألنه ال يرخص يف اللعب يف 
كما يرخص فيه يف أعياد املسلمني إذ لو كان ما يفعل يف عيدنا من ذلك اللعب يسوغ مثله يف أعياد أعياد الكفار 

الكفار أيضا ملا قال فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا ألن تعقيب احلكم بالوصف حبرف الفاء دليل على أنه علة 
ة باملسلمني فلو كانت الرخصة معلقة فيكون علة الرخصة أن كل أمة خمتصة بعيد وهذا عيدنا وهذه العلة خمتص

  باسم عيد لكان األعم مستقال باحلكم فيكون األخص عدمي التأثري 
فلما علل باألخص علم أن احلكم ال يثبت بالوصف األعم وهو مسمى عيد فال جيوز لنا أن نفعل يف كل عيد للناس 

  من اللعب ما نفعل يف عيد املسلمني وهذا هو املطلوب 
  لة على النهي عن التشبه هبم يف اللعب وحنوه وهذا فيه دال

والوجه الرابع من السنة أن أرض العرب ما زال فيها يهود ونصارى حىت أجالهم عمر رضي اهللا عنه يف خالفته 



وكان اليهود باملدينة يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان قد هادهنم حىت نقضوا العهد طائفة بعد طائفة 
املدينة يهود وإن مل يكونوا كثريا فانه صلى اهللا عليه و سلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي وكان يف وما زال ب

  اليمن يهود كثري والنصارى بنجران وغريها والفرس بالبحرين 
ومن املعلوم أن هؤالء كانت هلم أعياد يتخذوهنا ومن املعلوم أيضا أن املقتضي ملا يفعل يف العيد من األكل والشرب 

واللباس والزينة واللعب والراحة وحنو ذلك قائم يف النفوس كلها إذا مل يوجد مانع خصوصا نفوس الصبيان والنساء 
  وأكثر الفارغني من الناس 

مث من كان له خربة بالسري علم يقينا أن املسلمني على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما كانوا يشركوهنم يف 
  ون هلم عادة يف أعياد شيء من أمرهم وال يغري

الكافرين بل ذلك اليوم عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وسائر املسلمني يوم من األيام ال خيتصونه بشيء أصال 
  إال ما قد اختلف فيه من خمالفتهم فيه كصومه على ما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل 

نع من ذلك والكف عنه لوجب أو يوجد من بعضهم فعل فلوال أن املسلمني كان من دينهم الذي تلقوه عن نبيهم امل
  بعض ذلك ألن املقتضى لذلك قائم كما يدل عليه الطبيعة والعادة فلوال املانع الشرعي لوجد مقتضاه 

  مث على هذا جرى عمل املسلمني على عهد اخللفاء الراشدين 
إىل عيدهم وحنو ذلك فنهى عمر رضي اهللا  غاية ما كان يوجد من بعض الناس ذهاب إليهم يوم العيد للتنزه بالنظر

عنه وغريه من الصحابة عن ذلك كما سنذكره فكيف لو كان بعض الناس يفعل بعض ما يفعلونه أو ما هو سبب 
  عيدهم 

بل ملا ظهر من بعض املسلمني اختصاص يوم عيدهم بصوم خمالفة هلم هنى الفقهاء أو كثري منهم عن ذلك ألجل ما 
عيدهم أفال يستدل هبذا على أن املسلمني تلقوا عن نبيهم صلى اهللا عليه و سلم املنع عن فيه من تعظيم ما ل

  مشاركتهم يف أعيادهم وهذا بعد التأمل بني جدا 
الوجه اخلامس من السنة ما رواه أبو هريرة رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول حنن 

بيد أهنم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا يومهم الذي فرض اهللا اآلخرون السابقون يوم القيامة 
  عليهم فاختلفوا فيه فهدانا اهللا له فالناس لنا فيه تبع اليهو غدا والنصارى بعد غد متفق عليه 

  دانا اهللا له ويف لفظ صحيح بيد أهنم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فه

وعن أيب هريرة وحذيفة رضي اهللا عنهما قاال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اضل اهللا عن اجلمعة من كان 
قبلنا فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم األحد فجاء اهللا بنا فهدانا ليوم اجلمعة فجعل اجلمعة والسبت واألحد 

خرون من أهل الدنيا واألولون يوم القيامة املقضى هلم ويف رواية بينهم قبل وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة حنن اآل
  اخلالئق رواه مسلم 

  وقد مسى النيب صلى اهللا عليه و سلم اجلمعة عيدا يف غري موضع وهنى عن إفراده بالصوم ملا فيه من معىن العيد 
  حد للنصارى والالم تقتضي االختصاص مث إن يف هذا احلديث ذكر أن اجلمعة لنا كما أن السبت لليهود واأل

مث هذا الكالم يقتضي االقتسام إذا قيل هذه ثالثة أثواب أو ثالثة غلمان هذا يل وهذا لزيد وهذا لعمرو أوجب 
  ذلك أن يكون كل واحد خمتصا مبا جعل له ال يشركه فيه غريه 

احلديث وإذا كان هذا يف العيد األسبوعي فإذا حنن شاركناهم يف عيدهم يوم السبت أو عيد يوم األحد خالفنا هذا 



فكذلك يف العيد احلويل إذ ال فرق بل إذا كان هذا يف عيد يعرف باحلساب العريب فكيف بأعياد الكافرين العجمية 
  اليت ال تعرف إال باحلساب الرومي القبطي أو الفارسي أو العربي وحنو ذلك 

اب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه وقوله صلى اهللا عليه و سلم بيد أهنم أوتوا الكت
  فهدانا اهللا أي من أجل كما يروى أنه قال أنا افصح العرب بيد أين من قريش واسترضعت يف بين سعد ابن بكر 
ح إن واملعىن واهللا أعلم أي حنن اآلخرون يف اخللق السابقون يف احلساب والدخول إىل اجلنة كما قد جاء يف الصحي

  هذه األمة أول من يدخل اجلنة من األمم وإن حممدا صلى اهللا عليه و سلم أول من يفتح له باب اجلنة 

وذلك ألنا أوتينا الكتاب من بعدهم فهدينا ملا اختلفوا فيه من العيد السابق للعيدين اآلخرين وصار عملنا الصاحل 
سابقني هلم يف ثواب العمل الصاحل ومن قال بيد ههنا  قبل عملهم فلما سبقناهم إىل اهلدى والعمل الصاحل جعلنا

  مبعىن غري فقد أبعد 
الوجه السادس من السنة ما روى كريب موىل ابن عباس رضي اهللا عنهما قال أرسلين ابن عباس وناس من أصحاب 

ليه و سلم أكثرها النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل أم سلمة رضي اهللا عنها أسأهلا أي األيام كان النيب صلى اهللا ع
صياما قالت كان يصوم يوم السبت واألحد أكثر ما كان يصوم من األيام ويقول إهنما يوما عيد للمشركني فأنا 

أحب أن أخالفهم رواه أمحد والنسائي وابن أيب عاصم وهو حمفوظ من حديث عبد اهللا بن املبارك عن عبد اهللا بن 
  حه بعض احلفاظ حممد ابن عمر بن علي عن أبيه عن كريب وصح

وهذا نص يف شرع خمالفتهم يف عيدهم وإن كان على طريق االستحباب وسنذكر حديث هنيه عن صوم يوم السبت 
وتعليل ذلك أيضا مبخالفتهم ونذكر حكم صومه مفردا عند العلماء وأهنم متفقون على شرع خمالفتهم يف عيدهم 

ة فعلهم أو باإلمهال حىت ال يقصد بصوم وال بفطر أو يفرق بني وإمنا اختلفوا هل خمالفتهم يوم عيدهم بالصوم ملخالف
  العيد العريب وبني العيد العجمي على ما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل 

  وأما اإلمجاع واآلثار فمن وجوه 
دهم أحدها ما قدمت التنبيه عليه من أن اليهود والنصارى واجملوس ما زالوا يف أمصار املسلمني باجلزية يفعلون أعيا

اليت هلم واملقتضي لبعض ما يفعلونه قائم يف كثري من النفوس مث مل يكن على عهد السلف من املسلمني من يشركهم 
يف شيء من ذلك فلوال قيام املانع يف نفوس األمة كراهة وهنيا من ذلك وإال لوقع ذلك كثريا إذ الفعل مع وجود 

  مقتضيه وعدم ما فيه واقع ال حمالة واملقتضى 

  فعلم وجود املانع واملانع هنا هو الدين فعلم أن الدين دين اإلسالم هو املانع من املوافقة وهو املطلوب  واقع
الثاين أنه قد تقدم يف شروط عمر رضي اهللا عنه اليت اتفقت عليها الصحابة وسائر الفقهاء بعدهم أن أهل الذمة من 

لشعانني والباعوث فإذا كان املسلمون قد اتفقوا على أهل الكتاب ال يظهرون أعيادهم يف دار اإلسالم ومسوا ا
  منعهم من إظهارها فكيف يسوغ للمسلمني فعلها أو ليس فعل املسلم هلا أشد من فعل الكافر هلا مظهرا هلا 

ع وذلك أنا إمنا منعناهم من إظهارها ملا فيه من الفساد إما ألهنا معصية أو شعار املعصية وعلى التقديرين فاملسلم ممنو
من املعصية ومن شعائر املعصية ولو مل يكن يف فعل املسلم هلا من الشر إال جترئة الكافر على إظهارها لقوة قلبه 

  باملسلم فكيف باملسلم إذا فعلها فكيف وفيها من الشر ما سنبنيه على بعضه إن شاء اهللا تعاىل 
كذا رأيته ولعله عطاء بن دينار قال قال عمر الثالث ما تقدم من رواية أيب الشيخ األصبهاين عن عطاء بن يسار ه

  إياكم ورطانة األعاجم وإن تدخلوا على املشركني يوم عيدهم يف كنائسهم 



وروى البيهقي بإسناد صحيح يف باب كراهة الدخول على أهل الذمة يف كنائسهم والتشبه هبم يوم نريوزهم 
ينار قال قال عمر ال تعلموا رطانة األعاجم وال ومهرجاهنم عن سفيان الثوري عن ثور بن يزيد عن عطاء بن د

  تدخلو على املشركني يف كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم 
وباإلسناد عن الثوري عن عوف عن الوليد أو أيب الوليد عن عبد اهللا ابن عمرو قال من بىن ببالد األعاجم وصنع 

  حشر معهم يوم القيامة نريوزهم ومهرجاهنم وتشبه هبم حىت ميوت وهو كذلك 
  وروى بإسناده عن البخاري صاحب الصحيح قال قال يل ابن أيب مرمي 

أنبأنا نافع بن يزيد مسع سليمان بن أيب زينب وعمرو بن احلارث مسع سعيد ابن سلمة مسع أباه مسع عمر بن اخلطاب 
  رضي اهللا عنه قال اجتنبوا أعداء اهللا يف عيدهم 

أسامة حدثنا عون عن أيب املغرية عن عبد اهللا ابن عمرو قال من بىن ببالد األعاجم  وروى بإسناد صحيح عن أيب
وصنع نريوزهم ومهرجاهنم وتشبه هبم حىت ميوت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة وقال هكذا رواه حيىي بن 

  له سعيد وابن أيب عدي وغندر وعبد الوهاب عن عوف بن أيب املغرية عن عبد اهللا بن عمرو من قو
وباإلسناد إىل أيب أسامة عن محاد بن زيد عن هشام بن حممد بن سريين قال أتى علي رضي اهللا عنه مبثل النريوز فقال 

ما هذا قالوا يا أمري املؤمنني هذا يوم النريوز قال فاصنعوا كل يوم نريوزا قال أسامة كره رضي اهللا عنه أن يقول 
  النريوز 

صيص يوم بذلك مل جيعله الشرع خمصوصا به وهذا عمر رضي اهللا عنه هنى عن قال البيهقي ويف هذا كراهة لتخ
لساهنم وعن جمرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم فكيف بفعل بعض أفعاهلم أو بفعل ما هو من مقتضيات دينهم 

ل عليهم يف أليست موافقتهم يف العمل أعظم من املوافقة يف اللغة أو ليس بعض أعمال عيدهم أعظم من جمرد الدخو
عيدهم وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم فمن يشركهم يف العمل أو بعضه أليس قد يعرض 

  لعقوبة ذلك 
  مث قوله اجتنبوا أعداء اهللا يف عيدهم أليس هنيا عن لقائهم واالجتماع هبم فيه فكيف مبن عمل عيدهم 

  وصنع نريوزهم ومهرجاهنم وتشبه هبم حىت ميوت حشر معهم  وأما عبد اهللا بن عمرو فصرح أنه من بىن ببالدهم
  وهذا يقتضي أنه جعله كافرا مبشاركتهم يف جمموع هذه األمور أو جعل ذلك 

من الكبائر املوجبة للنار وإن كان األول ظاهر لفظه فتكون املشاركة يف بعض ذلك معصية ألنه لو مل يكن مؤثرا يف 
اء من املقتضى إذ املباح ال يعاقب عليه وليس الذم على بعض ذلك مشروطا ببعض استحقاق العقوبة مل جيز جعله جز

  ألن أبعاض ما ذكره يقتضي الذم مفردا 
وإمنا ذكر واهللا أعلم من بىن ببالدهم ألهنم على عهد عبد اهللا بن عمرو وغريه من الصحابة كانوا ممنوعني من إظهار 

   يتشبه هبم يف عيدهم وإمنا كان يتمكن من ذلك بكونه يف أرضهم عيدهم بدار اإلسالم وما كان أحد من املسلمني
  وأما علي رضي اهللا عنه فكره موافقتهم يف اسم يوم العيد الذي ينفردون به فكيف مبوافقتهم يف العمل 
  وقد نص أمحد على معىن ما جاء عن عمر وعلي رضي اهللا عنهما يف ذلك وذكر أصحابه مسأله العيد 

  قاضي أيب يعلى مسألة يف املنع من حضور أعيادهم وقد تقدم قول ال
  وقال اإلمام أبو احلسن اآلمدي املعروف بابن البغدادي يف كتابه عمدة احلاضر وكفاية املسافر 

  فصل 



ال جيوز شهود أعياد النصارى واليهود نص عليه أمحد يف رواية مهنا واحتج بقوله تعاىل والذين ال يشهدون الزور 
أعيادهم فأما ما يبيعون يف األسواق يف أعيادهم فال بأس حبضوره نص عليه أمحد يف رواية مهنا وقال قال الشعانني و

إمنا مينعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم فأما ما يباع يف االسواق من املأكل فال وإن قصد إىل توفري ذلك 
  وحتسينه ألجلهم 

  ني يف أعياد املشركني وقال اخلالل يف جامعه باب يف كراهة خروج املسلم

وذكر عن مهنا قال سألت أمحد عن شهود هذه األعياد اليت تكون عندنا بالشام مثل طور يابور ودير أيوب وأشباهه 
يشهده املسلمون ويشهدون األسواق وجيلبون الغنم فيه والبقر والرقيق والرب والشعري وغري ذلك إال أهنم إمنا 

خلون عليهم بيعهم قال إذا مل يدخلوا عليهم بيعهم وإمنا يشهدون السوق فال يدخلون يف األسواق يشترون وال يد
  بأس وإمنا رخص أمحد رمحه اهللا يف شهود السوق بشرط أن ال يدخلوا عليهم بيعهم 

  فعلم منعه من دخول بيعهم 
عمر رضي  وكذلك أخذ اخلالل من ذلك املنع من خروج املسلمني يف أعيادهم فقد نص أمحد على مثل ما جاء عن

  اهللا عنه من املنع من دخول كنائسهم يف أعيادهم وهو كما ذكرنا من باب التنبيه عن املنع من أن يفعل كفعلهم 
  وأما الرطانة وتسمية شهورهم باألمساء العجمية 

ا فقال أبو حممد الكرماين املسمى حبرب باب تسمية الشهور بالفارسية قلت ألمحد فإن للفرس أياما وشهورا يسموهن
بأمساء ال تعرف فكره ذلك أشد الكراهة وروى فيه عن جماهد أنه يكره أن يقال آذرماه وذي ماه قلت فإن كان 

اسم رجل أمسيه به فكرهه وقال وسألت إسحاق قلت تاريخ الكتاب يكتب بالشهور الفارسية مثل آذرماه وذي ماه 
  قال إن مل يكن يف تلك األسامي اسم يكره فأرجو 

  املبارك يكره إيزدان حيلف به وقال ال آمن أن يكون أضيف إىل شيء يعبد وكذلك األمساء الفارسية  قال وكان ابن
  قال وكذلك أمساء العرب كل شيء مضاف 

  قال وسألت إسحاق مرة أخرى قلت الرجل يتعلم شهور الروم والفرس قال كل اسم معروف يف كالمهم فال بأس 
  له وجهان فما قاله أمحد من كراهة هذه األمساء 

أحدمها إذا مل يعرف معىن االسم جاز أن يكون معىن حمرما فال ينطق املسلم مبا ال يعرف معناه وهلذا كرهت الرقى 
  العجمية كالعربانية أو السريانية أو غريها خوفا أن يكون فيها معان ال جتوز 

  يف كراهته وإن جهل معناه فأمحد كرهه وهذا املعىن هو الذي اعتربه إسحق ولكن إذا علم أن املعىن مكروه فال ريب 
  وكالم إسحق حيتمل أنه مل يكره 

والوجه الثاين كراهة أن يتعود الرجل النطق بغري العربية فإن اللسان العريب شعار اإلسالم وأهله واللغات من أعظم 
  شعائر األمم اليت هبا يتميزون 

اليت يف الصالة والذكر أن يدعي اهللا أو يذكر بغري  وهلذا كان كثري من الفقهاء أو أكثرهم يكرهون يف األدعية
  العربية 

وقد اختلف الفقهاء يف أذكار الصالة هل تقال بغري العربية وهي ثالث درجات أعالها القرآن مث الذكر الواجب 
أو غري القرآن كالتحرمية باإلمجاع وكالتحليل والتشهد عند من أوجبه مث الذكر غري الواجب من دعاء أو تسبيح 

  تكبري وغري ذلك 



فأما القرآن فال يقرؤه بغري العربية سواء قدر عليها أو مل يقدر عند اجلمهور وهو الصواب الذي ال ريب فيه بل قد 
  قال غري واحد إنه ميتنع أن يترجم سورة أو ما يقوم به اإلعجاز 

  واختلف أبو حنيفة وأصحابه يف القادر على العربية 
ختلف يف منع ترمجة القرآن هل تترجم للعاجز عن العربية وعن تعلمها وفيه ألصحاب أمحد وأما األذكار الواجبة فا

  وجهان 
  أشبههما بكالم أمحد أنه ال يترجم وهو قول مالك وإسحق 

  والثاين يترجم وهو قول أيب يوسف وحممد الشافعي 
  وأما سائر األذكار فاملنصوص من الوجهني أنه ال يترمجها ومىت فعل 

  ته وهو قول مالك وإسحاق وبعض أصحاب الشافعي بطلت صال
  واملنصوص عن الشافعي أنه يكره ذلك بغري العربية وال يبطل 

  ومن أصحابنا من قال له ذلك إذا مل حيسن العربية 
وحكم النطق بالعجمية يف العبادات من الصالة والقراءة والذكر كالتلبية والتسمية على الذبيحة ويف العقود 

  نكاح واللعان وغري ذلك معروف يف كتب الفقه والفسوخ كال
وأما اخلطاب هبا من غري حاجة يف أمساء الناس والشهود كالتواريخ وحنو ذلك فهو منهي عنه مع اجلهل باملعىن بال 

  ريب وأما مع العلم به فكالم أمحد بني يف كراهته أيضا فإنه كره آذرماه وحنوه ومعناه ليس حمرما 
  يف الصالة بالفارسية فكرهه وقال لسان سوء  وأظنه سئل عن الدعاء

وهو أيضا قد اخذ حبديث عمر رضي اهللا عنه الذي فيه النهي عن رطانتهم وعن شهود أعيادهم وهذا قول مالك 
  أيضا فإنه قال ال حيرم بالعجمية وال يدعو هبا وال حيلف هبا وقال هنى عمر عن رطانة األعاجم وقال إهنا خب 

  ر عن الرطانة مطلقا فقد استدل بنهي عم
وقال الشافعي فيما رواه السلفي بإسناد معروف إىل حممد بن عبد اهللا بن احلكم قال مسعت حممد بن إدريس 

الشافعي يقول مسى اهللا الطالبني من فضله يف الشراء والبيع جتارا ومل تزل العرب تسميهم التجار مث مساهم رسول اهللا 
 به من التجارة بلسان العرب والسماسرة اسم من أمساء العجم فال حنب أن يسمى صلى اهللا عليه و سلم مبا مسى اهللا

رجل يعرف العربية تاجرا إال تاجرا وال ينطق بالعربية فيسمى شيئا بالعجمية وذلك أن اللسان الذي اختاره اهللا عز 
ليه و سلم وهلذا نقول ينبغي و جل لسان العرب فأنزل به كتابه العزيز وجعله لسان خامت أنبيائه حممد صلى اهللا ع

  لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها ألهنا اللسان األوىل 

  بأن يكون مرغوبا فيه من غري أن حيرم على أحد أن ينطق بالعجمية 
ة فقد كره الشافعي ملن يعرف العربية أن يسمى بغريها وأن يتكلم هبا خالطا هلا بالعجمية وهذا الذي ذكره قاله األئم

  مأثور عن الصحابة والتابعني وقد قدمنا عن عمر وعلي رضي اهللا عنهما ما ذكرناه 
وروى أبو بكر بن أيب شيبة يف املصنف حدثنا وكيع عن أيب هالل عن أيب بريدة قال قال عمر ما تعلم الرجل 

  الفارسية إال خب وال خب رجل إال نقضت مروءته 
تعلموا رطانة األعاجم وال تدخلوا عليهم كنائسهم فإن السخط ينزل وقال حدثنا وكيع عن ثور عن عطاء قال ال 

  عليهم 



  وهذا الذي رويناه فيما تقدم عن عمر رضي اهللا عنه 
وقال حدثنا إمساعيل بن علية عن داود بن أيب هند أن حممد بن سعد بن أيب وقاص مسع قوما يتكلمون بالفارسية 

  فقال ما بال اجملوسية بعد احلنيفية 
وى السلفي من حديث سعيد بن العالء الربذعي حدثنا إسحاق بن إبراهيم البلخي حدثنا عمر بن هرون وقد ر

البلخي حدثنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من 
  حيسن أن يتكلم بالعربية فال يتكلم بالعجمية فإنه يورث النفاق 

أيضا بإسناد آخر معروف إىل أيب سهيل حممود بن عمر العكربي حدثنا حممد بن احلسن بن حممد املقري ورواه 
حدثنا أمحد بن خليل ببلخ حدثنا إسحاق بن ابراهيم اجلريري حدثنا عمر بن هارون عن أسامة بن زيد عن نافع عن 

أن يتكلم بالعربية فال يتكلم بالفارسية  ابن عمر عن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كان حيسن
  فإنه يورث النفاق 

  وهذا الكالم يشبه كالم عمر بن اخلطاب وأما رفعه فموضع تبني 
  ونقل عن طائفة منهم أهنم كانوا يتكلمون بالكلمة بعد الكلمة من العجمية 

  قال أبو خلدة كلمين أبو العالية بالفارسية 
بن احلنفية عن اخلبز فقال يا جارية اذهيب هبذا الدرهم فاشتري به تنبييزا وقال منذر الثوري سأل رجل حممد 

  فاشترت به تنبييزا مث جاءت به يعين اخلبز 
ويف اجلملة فالكلمة بعد الكلمة من العجمية أمرها قريب وأكثر ما كانوا يفعلون إما لكون املخاطب أعجميا أو قد 

ما قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ألم خالد بنت خالد ابن سعيد بن اعتاد العجمية يريدون تقريب األفهام عليه ك
العاص وكانت صغرية قد ولدت بأرض احلبشة ملا هاجر أبوها فكساها النيب صلى اهللا عليه و سلم قميصا وقال يا 

  أم خالد هذا سنا والسنا بلغة احلبشة احلسن 
  نه أشكم بدرد وبعضهم يرويه مرفوعا وال يصح وروى عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه قال ملن أوجعه بط

وأما اعتياد اخلطاب بغري العربية اليت هي شعار اإلسالم ولغة القرآن حىت يصري ذلك عادة للمصر وأهله وألهل 
الدار وللرجل مع صاحبه وألهل السوق أو لألمراء أو ألهل الديوان أو ألهل الفقه فال ريب أن هذا مكروه فإنه 

  ألعاجم وهو مكروه كما تقدم من التشبه با
وهلذا كان املسلمون املتقدمون ملا سكنوا أرض الشام ومصر ولغة أهلهما رومية وارض العراق وخراسان ولغة 

أهلهما فارسية وأهل املغرب ولغة أهلها بربرية عودوا أهل هذه البالد العربية حىت غلبت على أهل هذه األمصار 
ان قدميا مث إهنم تساهلوا يف أمر اللغة واعتادوا اخلطاب بالفارسية حىت غلبت مسلمهم وكافرهم وهكذا كانت خراس

  عليهم وصارت العربية مهجورة عند كثري منهم وال ريب أن هذا مكروه 
  وإمنا الطريق احلسن اعتياد اخلطاب بالعربية حىت يتلقنها الصغار يف 

على أهل اإلسالم يف فقه معاين الكتاب والسنة الدور واملكاتب فيظهر شعار اإلسالم وأهله ويكون ذلك أسهل 
  وكالم السلف خبالف من اعتاد لغة مث أراد أن ينتقل إىل أخرى فإنه يصعب عليه 

واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر يف العقل واخللق والدين تأثريا قويا بينا ويؤثر أيضا يف مشاهبة صدر هذه األمة من 
  عقل والدين واخللق الصحابة والتابعني ومشاهبتهم تزيد ال



وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب فإن فهم الكتاب والسنة فرض وال يفهم إال بفهم 
  اللغة العربية وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب 

  مث منها ما هو واجب على األعيان ومنها ما هو واجب على الكفاية 
أيب شيبة حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن عمر بن يزيد قال كتب عمر إىل أيب  وهذا معىن ما رواه أبو بكر بن

  موسى األشعري رضي اهللا عنه أما بعد فتفقهوا يف السنة وتفقهوا يف العربية وأعربوا القرآن فإنه عريب 
  هنا من دينكم ويف حديث آخر عن عمر رضي اهللا عنه أنه قال تعلموا العربية فإهنا من دينكم وتعلموا الفرائض فإ

وهذا الذي أمر به عمر رضي اهللا عنه من فقه العربية وفقه الشريعة جيمع ما حيتاج إليه ألن الدين فيه فقه أقوال 
  وأعمال ففقه العربية هو الطريق إىل فقه أقواله وفقه السنة هو الطريق إىل فقه أعماله 

  وأما االعتبار يف مسألة العيد فمن وجوه 
من مجلة الشرع واملناهج واملناسك اليت قال اهللا سبحانه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وقال  أحدها أن األعياد

لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه كالقبلة والصالة والصيام فال فرق بني مشاركتهم يف العيد وبني مشاركتهم يف 
  سائر املناهج فإن املوافقة يف مجيع العيد موافقة يف الكفر 

 بعض فروعه موافقة يف بعض شعب الكفر بل األعياد هي من أخص ما تتميز به بني الشرائع ومن أظهر واملوافقة يف
ما هلا من الشعائر فاملوافقة فيها موافقة يف أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره وال ريب أن املوافقة يف هذا قد تنتهي 

  إىل الكفر يف اجلملة وشروطه 
ن معصية وإىل هذا االختصاص أشار النيب صلى اهللا عليه و سلم بقوله إن لكل قوم وأما مبدؤها فأقل أحواله أن تكو

عيدا وإن هذا عيدنا وهذا أقبح من مشاركتهم يف لبس الزنار وحنوه من عالماهتم فإن تلك عالمة وضعية ليست من 
الدين امللعون هو واهله فاملوافقة  الدين وإمنا الغرض منها جمرد التمييز بني املسلم والكافر وأما العيد وتوابعه فإنه من

  فيه موافقة فيما يتميزون به من أسباب سخط اهللا وعقابه 
وإن شئت أن تنظم هذا قياسا متثيليا قلت العيد شريعة من شرائع الكفر أو شعرية من شعائره فحرمت موافقتهم 

  فيها كسائر شعائر الكفر وشرائعه وإن كان هذا أبني من القياس اجلزئي 
ل ما خيتص به ذلك من عبادة وعادة فإمنا سببه هو كونه يوما خمصوصا وإال فلو كان كسائر األيام مل خيتص مث ك

  بشيء وختصيصه ليس من دين اإلسالم يف شيء بل هو كفر به 
 الوجه الثاين من االعتبار أن ما يفعلونه يف أعيادهم معصية هللا ألنه إما حمدث مبتدع وإما منسوخ وأحسن أحواله وال

حسن فيه أن يكون مبنزلة صالة املسلم إىل بيت املقدس هذا إذا كان املفعول مما يتدين به وأما ما يتبع ذلك من 
التوسع يف العادات من الطعام واللباس واللعب والراحة فهو تابع لذلك العيد الديين كما أن ذلك تابع له يف دين 

مبتدعا خيرجون فيه إىل الصحراء ويفعلون فيه من العبادات اإلسالم فيكون مبنزلة أن يتخذ بعض املسلمني عيدا 
  والعادات من جنس املشروع يف يومي الفطر والنحر أو مثل أن ينصب بنية يطاف هبا وحيج إليها 

ويصنع ملن يفعل ذلك طعاما وحنو ذلك فلو كره املسلم ذلك لكره غري عادته ذلك اليوم كما يغري أهل البدع 
لعادية أو يف بعضها بصنعهم طعاما أو زينة لباس أو توسيع يف نفقة وحنو ذلك من غري أن يتعبدوا عاداهتم يف األمور ا

  بتلك العادة احملدثة كان هذا من أقبل املنكرات فكذلك موافقة هؤالء املغضوب عليهم والضالني وأشد 
لم ال يقر على دين مبتدع وال نعم هؤالء يقرون على دينهم املبتدع واملنسوخ بشرط أن يكونوا مستسرين به واملس



  منسوخ ال سرا وال عالنية وأما مشاهبة الكفار فكمشاهبة أهل البدع وأشد 
الوجه الثالث من االعتبار يدل أنه إذا سوغ فعل القليل من ذلك أدى إىل فعل الكثري مث إذا اشتهر الشيء دخل فيه 

يضاهى بعيد اهللا بل قد يزيد عليه حىت يكاد أن  عوام الناس وتناسوا أصله حىت يصري عادة للناس بل عيدا حىت
يفضي إىل موت اإلسالم وحياة الكفر كما قد سوله الشيطان لكثري ممن يدعي اإلسالم فيما يفعلونه يف آخر صوم 

النصارى من اهلدايا واألفراح والنفقات وكسوة األوالد وغري ذلك مما يصري به مثل عيد املسلمني بل البالد املصاقبة 
صارى اليت قل علم أهلها وإمياهنم قد صار ذلك أغلب عندهم وأهبى يف نفوسهم من عيد اهللا ورسوله على ما للن

  حدثين به الثقات ويؤكد صحة ذلك ما رأيته بدمشق وما حوهلا من أرض الشام مع أهنا أقرب إىل العلم واإلميان 

الذي هو سبعة أسابيع وصومهم وإن كان فهذا اخلميس الذي يكون يف آخر صوم النصارى يدور بدوران صومهم 
يف أوائل الفصل الذي تسميه العرب الصيف وتسميه العامة الربيع فإنه يتقدم ويتأخر ليس له حد واحد من السنة 

الشمسية كاخلميس الذي هو يف أول نيسان بل يدور يف حنو ثالثة وثالثني يوما ال يتقدم أوله عن ثاين شباط وال 
آذار بل يبتدئون من االثنني الذي هو اقرب إىل اجتماع الشمس والقمر يف هذه املدة لرياعوا  يتأخر أوله عن ثاين

  التوقيت الشمسي واهلاليل 
وكل ذلك بدع أحدثوها باتفاق منهم خالفوا هبا الشريعة اليت جاءت هبا األنبياء فإن األنبياء ما وقتوا العبادات إال 

  الشرائع حتريفا ليس هذا موضع ذكره باهلالل وإمنا اليهود والنصارى حرفوا 
ويلي هذا اخلميس يوم اجلمعة الذي جعلوه بإزاء يوم اجلمعة اليت صلب فيها املسيح على زعمهم الكاذب يسموهنا 

مجعة الصلبوت ويليه ليلة السبت اليت يزعمون أن املسيح كان فيها يف القرب وأظنهم يسموهنا ليلة النور وسبت النور 
يروجوهنا على عامتهم لغلبة الضالل عليها وخييلون إليهم أن النور ينزل من السماء يف كنيسة ويصنعون خمرقة 

اليت ببيت املقدس حىت حيملوا ما يوقد من ذلك الضوء إىل بالدهم متربكني به وقد علم كل ذي عقل أنه ! القيامة 
  مصنوع مفتعل 

   عندهم الذي يزعمون أن املسيح قام فيه مث يوم السبت يطلبون اليهود ويوم األحد يكون العيد الكبري
مث األحد الذي يلي هذا يسمونه األحد احلديث يلبسون فيه اجلديد من ثياهبم ويفعلون فيه أشياء وكل هذه األيام 

عندهم أيام العيد كما أن يوم عرفة ويوم النحر وأيام مىن عيدنا أهل اإلسالم وهم يصومون عن الدسم وما فيه 
دمة فطرهم يفطرون أو بعضهم على ما خيرج من احليوان من لنب وبيض وحلم ورمبا كان أول فطرهم الروح مث يف مق

  على البيض ويفعلون يف أعيادهم 

  وغريها من أمور دينهم أقواال وأعماال ال تنضبط وهلذا جتد نقل العلماء ملقاالهتم وشرائعهم ختتلف وعامته صحيح 
اء دينهم من األحبار والرهبان من الدين فقد لزمهم حكمه وصار شرعا وذلك أن القوم يزعمون أن ما وضعه رؤس

شرعه املسيح يف السماء فهم يف كل مدة ينسخون أشياء ويشرعون غريها أشياء من اإلجيابات والتحرميات وتأليف 
  عة أخرى االعتقادات وغري ذلك خمالفا ملا كانوا عليه قبل ذلك زعما منهم أن هذا مبنزلة نسخ اهللا شريعة بشري

فهم واليهود يف هذا الباب وغريه على طريف نقيض اليهود متنع أن ينسخ اهللا الشرائع أو يبعث رسوال بشريعة ختالف 
ما قبلها كما أخرب اهللا عنهم بقوله سيقول السفهاء من الناس ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها والنصارى جتيز 

  ا فلذلك ال ينضبط للنصارى شريعة حمكمة مستمرة على األزمان ألحبارهم ورهباهنم شرع الشرائع ونسخه
وغرضنا ال يتوقف على معرفة تفاصيل باطلهم ولكن يكفينا أن نعرف املنكر معرفة متيز بينه وبني املباح واملعروف 



ا تركها واملستحب والواجب حىت نتمكن هبذه املعرفة من اتقائه واجتنابه كما نعرف سائر احملرمات إذ الفرض علين
ومن مل يعرف املنكر ال مجلة وال تفصيال مل يتمكن من قصد اجتنابه واملعرفة اجلميلة كافية خبالف الواجبات فإن 

  الفرض ملا كان فعلها والفعل ال يتأتى إال مفصال وجبت معرفتها على سبيل التفصيل 
وا ببعضها وجهل كثري منهم أهنا من دين وإمنا عددت أشياء من منكرات دينهم ملا رأيت طوائف من املسلمني قد ابتل

  النصارى امللعون هو وأهله 
وقد بلغين أيضا أهنم خيرجون يوم اخلميس الذي قبل ذلك أو يوم السبت أو غري ذلك إىل القبور ويبخروهنا وكذلك 

  ن القرابني يبخرون بيوهتم يف هذه األوقات وهم يعتقدون أن يف البخور بركة ودفع أذى ال لكونه طيبا ويعدونه م

مثل الذبائح ويرقونه بنحاس يضربونه كأنه ناقوس صغري وبكالم مصنف ويصلبون على أبواب بيوهتم إىل غري ذلك 
من األمور املنكرة ولست أعلم مجيع ما يفعلونه وإمنا ذكرت ما ذكرته ملا رأيت كثريا من املسلمني يفعلونه وأصله 

ى األسواق مملوءة من أصوات هذه النواقيس الصغار وكالم الرقايني مأخوذ عنهم حىت إنه كان يف مدة اخلميس تبق
  من املنجمني وغريهم بكالم أكثره باطل وفيه ما هو حمرم أو كفر 

وقد ألقي إىل اجلماهري العامة أو مجيعهم إال من شاء اهللا وأعين بالعامة هنا كل من مل يعلم حقيقة اإلسالم فإن كثريا 
قد شارك يف ذلك ألقي إليهم أن البخور املرقي ينفع بربكته من العني والسحر واألدواء  ممن ينتسب إىل فقه أو دين

واهلوام ويصورون يف أوراق صور احليات والعقارب ويلصقوهنا يف بيوهتم زعما منهم أن تلك الصور امللعون فاعلها 
  اليت ال تدخل املالئكة بيتا هي فيه متنع اهلوام وهو ضرب من طالسم الصابئة 

  مث كثري منهم على ما بلغين يصلب على باب البيت 
وخيرج خلق عظيم يف اخلميس املتقدم على هذا اخلميس يبخرون املقابر ويسمون هذا املتأخر اخلميس الكبري وهو 
عند اهللا اخلميس املهني احلقري هو وأهله ومن يعظمه فإن كل ما عظم بالباطل من زمان أو مكان أو حجر أو شجر 

  ب قصد إهانته كما هتان األوثان املعبودة وإن كانت لوال عبادهتا لكانت كسائر األحجار او بنية جي
ومما يفعله الناس من املنكرات أهنم يوظفون على األماكن وظائف أكثرها كرها من الغنم والدجاج واللنب والبيض 

رى وجيعلونه ميقاتا الخراج الوكالء فيجتمع فيها حترميان أكل مال املسلم أو املعاهد بغري حق وإقامة شعار النصا
على املزارع ويطحنون فيه ويصبغون فيه البيض وينفقون فيه النفقات الواسعة ويزينون أوالدهم إىل غري ذلك من 

  األمور اليت يقشعر منها قلب املؤمن الذي مل ميت قلبه بل يعرف املعروف وينكر املنكر 

جاء الربكة من مرمي تنزل عليها فهل يستريب من يف قلبه أدىن حياة وخلق كثري منهم يضعون ثياهبم حتت السماء ر
  من االميان أن شريعة جاءت مبا قدمنا بعضه من خمالفة اليهود والنصارى ال يرضى من شرعها ببعض هذه القبائح 

ات عند ويفعلون ما هو أعظم من ذلك يطلون أبواب بيوهتم ودواهبم باخللوق واملغراء وغري ذلك من أعظم املنكر
  اهللا فاهللا تعاىل يكفينا شر املبتدعة وباهللا التوفيق 

  واصل ذلك كله إمنا هو اختصاص أعياد الكفار بأمر جديد أو مشاهبتهم يف بعض أمورهم 
يوضح ذلك ان األسبوع الذي يقع يف آخر صومهم يعظمونه جدا بتسميته اخلميس الكبري ومجعته اجلمعة الكبرية 

ه ماال جيتهدون يف غريه مبنزلة العشر األواخر من رمضان يف دين اهللا ورسوله واألحد الذي وجيتهدون يف التعبد في
هو أول األسبوع يصنعون فيه عيدا يسمونه الشعانني هكذا نقل بعضهم عنهم أن الشعانني هو أول أحد يف صومهم 

سالم حني دخل إىل بيت املقدس خيرجون فيه بورق الزيتون وحنوه يزعمون أن ذلك مشاهبة ملا جرى للمسيح عليه ال



راكبا أتانا مع جحشها فأمر باملعروف وهنى عن املنكر فثار عليه غوغاء الناس وكان اليهود قد وكلوا قوما معهم 
عصى يضربونه هبا فأورقت تلك العصي وسجد أولئك الغوغاء للمسيح فعيد الشعانني مشاهبة لذلك األمر وهو 

ه أن ال يظهروه يف دار اإلسالم ويسمون هذا العيد وكل خمرج خيرجونه إىل الذي مسي يف شروط عمر وكتب الفق
  الصحراء باعوثا فالباعوث اسم جنس ملا يظهر به الدين كعيد الفطر والنحر عند املسلمني 

فما حيكونه عن املسيح عليه الصالة و السالم من املعجزات يف حيز اإلمكان ال نكذهبم فيه إلمكانه وال نصدقهم 
  هم وفسقهم جلهل

  وأما موافقتهم يف التعييد فإحياء دين أحدثوه أو دين نسخه اهللا 

مث اخلميس الذي يسمونه اخلميس الكبري يزعمون أن يف مثله نزلت املائدة اليت ذكرها اهللا يف القرآن حيث قال قال 
اآليات فيوم اخلميس هو يوم عيسى بن مرمي اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا ألولنا وآخرنا 

عيد املائدة ويوم األحد يسمونه عيد الفصح وعيد النور والعيد الكبري وملا كان عيدا صاروا يصنعون فيه ألوالدهم 
البيض املصبوغ وحنوه ألهنم فيه يأكلون ما خيرج من احليوان من حلم ولنب أو بيض إذ صومهم هو عن احليوان وما 

   صومهم احلب وما يصنع منه من خبز وزبيب وشريج وحنو ذلك خيرج منه وإمنا يأكلون يف
وعامة هذه األعمال احملكية عن النصارى وغريها مما مل حيك قد زينها الشيطان لكثري ممن يدعي اإلسالم وجعل هلا يف 

ه قلوهبم مكانة وحسن ظن وزادوا يف بعض ذلك ونقصوا وقدموا وأخروا إما ألن بعض ما يفعلونه قد كان يفعل
بعض النصارى أو غريوه هم من عند انفسهم كما كانوا يغريون بعض أمر الدين احلق لكن ملا اختصت به هذه 

األيام وحنوها من األيام اليت ليس هلا خصوصية يف دين اهللا وإمنا خصوصها يف الدين الباطل بل إمنا أصل ختصيصها 
ل أن يعتقد أن هبذا حتصل املخالفة هلم كما يف صوم من دين الكافرين وختصيصها بذلك فيه مشاهبة هلم وليس جلاه

يوم عاشوراء ألن ذلك فيما كان أصله مشروعا لنا وهم يفعلونه فإنا خنالفهم يف وصفه فأما مامل يكن يف ديننا حبال 
  ى بل هو يف دينهم املبتدع واملنسوخ فليس لنا أن نشاهبهم ال يف أصله وال يف وصفه كما قدمنا قاعدة ذلك فيما مض
فإحداث أمر ما يف هذه األيام اليت يتعلق ختصيصها هبم البنا هو مشاهبة هلم يف أصل ختصيص هذه األيام بشيء فيه 

تعظيم وهذا بني على قول من يكره صوم يوم النريوز واملهرجان ال سيما إذا كانوا يعظمون ذلك اليوم الذي أحدث 
  فيه ذلك العمل 

ىل أن كثريا من الناس صاروا يف مثل هذا اخلميس الذي هو عند الكفار عيد ويزيد ذلك وضوحا أن األمر قد آل إ
املائدة آخر مخيس يف صوم النصارى الذي يسمونه اخلميس الكبري وهو اخلميس احلقري جيتمعون يف أماكن 

تفعل  اجتماعات عظيمة ويصبغون البيض ويطبخون اللنب وينكتون باحلمرة دواهبم ويصطنعون األطعمة اليت ال تكاد
يف عيد اهللا ورسوله ويتهادون اهلدايا اليت تكون يف مثل مواسم احلج وعامتهم قد نسوا أصل ذلك وعلته وبقي عادة 

مطردة كاعتيادهم بعيد الفطر والنحر وأشد واستعان الشيطان على إغوائهم يف ذلك بأن الزمان زمان ربيع وهو 
والبيض وحنو ذلك مع أن عيد النصارى ليس هو يوما حمدودا  مبدأ العام الشمسي فيكون قد كثر فيه اللحم واللنب

  من السنة الشمسية وإمنا يتقدم فيها ويتأخر يف حنو ثالثة وثالثني يوما كما قدمناه 
وهذا كله تصديق قول النيب صلى اهللا عليه و سلم لتتبعن سنن من كان قبلكم والسنن مشاهبة الكفار يف القليل من 

  عن ذلك  أمر عيدهم وعدم النهي
وإذا كانت املشاهبة يف القليل ذريعة ووسيلة إىل بعض هذه القبائح كانت حمرمة فكيف إذا أفضت إىل ما هو كفر 



باهللا من التربك بالصليب والتعميد يف املعمودية أو قول القائل املعبود واحد وإن كانت الطرق خمتلفة وحنو ذلك من 
ريعة النصرانية واليهودية املبدلتني املنسوختني موصلة إىل اهللا وإما األقوال واألفعال اليت تتضمن إما كون الش

استحسان بعض ما فيها مما خيالف دين اهللا أو التدين بذلك أو غري ذلك مما هو كفر باهللا وبرسوله وبالقرآن 
  وباإلسالم بال خالف بني األمة الوسط يف ذلك 

  وأصل ذلك املشاهبة واملشاركة 
  موقع الشريعة احلنيفية وبعض حكمة ما شرعه اهللا  وهبذا يتبني لك كمال

لرسوله من مباينة الكفار وخمالفتهم يف عامة أمورهم لتكون املخالفة أحسم ملادة الشر وأبعد عن الوقوع فيما وقع 
  فيه الناس 

نا بأصول واعلم أنا لو مل نر موافقتهم قد أفضت إىل هذه القبائح لكان علمنا مبا فطرت الطبائع عليه واستدالل
الشريعة يوجب النهي عن هذه الذريعة فكيف وقد رأينا من املنكرات اليت أفضت إليها املشاهبة ما قد يوجب 

  اخلروج من اإلسالم بالكلية 
وسر هذا الوجه أن املشاهبة تفضي إىل كفر أو معصية غالبا أو تفضي إليهما يف اجلملة وليس يف هذا املفضى مصلحة 

ن حمرما فاملشاهبة حمرمة واملقدمة الثانية ال ريب فيها فإن استقراء الشريعة يف مواردها وما أفضى إىل ذلك كا
ومصادرها دل على أن ما أفضى إىل الكفر غالبا حرام وما أفضى إليه على وجه خفي حرام وما أفضى إليه يف 

  كتاب اجلملة وال حاجة تدعو إليه حرام كما قد تكلمنا على قاعدة الذرائع يف غري هذا ال
واملقدمة األوىل قد شهد هبا الواقع شهادة ال ختفى على بصري وال أعمى مع أن اإلفضاء أمر طبيعي قد اعتربه الشارع 
يف عامة الذرائع اليت سدها كما قد ذكرنا من الشواهد على ذلك حنوا من ثالثني أصال منصوصة أو جممعا عليها يف 

  كتاب إقامة الدليل على بطالن التحليل 
جه الرابع من االعتبار أن األعياد واملواسم يف اجلملة هلا منفعة عظيمة يف دين اخللق ودنياهم كانتفاعهم بالصالة الو

والزكاة والصيام واحلج وهلذا جاءت هبا كل شريعة كما قال تعاىل لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه وقال ولكل 
  هبيمة األنعام أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم اهللا على ما رزقهم من 

مث إن اهللا شرع على لسان خامت النبيني من األعمال ما فيه صالح اخللق على أمت الوجوه وهو الكمال املذكور يف 
  قوله تعاىل اليوم أكملت لكم دينكم 

املكان وهلذا أنزل اهللا هذه اآلية يف أعظم أعياد األمة احلنيفية فإنه العيد يف النوع أعظم من العيد الذي جيتمع فيه 
والزمان وهو عيد النحر وال عني من أعيان هذا النوع أعظم من يوم كان قد أقامه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

بعامة املسلمني وقد نفى اهللا تعاىل الكفر وأهله والشرائع هي غذاء القلوب وقوهتا كما قال ابن مسعود رضي اهللا 
دبته وإن مأدبة اهللا هي القرآن ومن شأن اجلسد إذا كان جائعا عنه ويروى مرفوعا إن كل آدب حيب أن تؤتى مأ

فأخذ من طعام حاجته استغىن عن طعام آخر حىت ال يأكله إن أكل منه إال بكراهة وجتشم ورمبا ضره أكله أو مل 
ته يف ينتفع به ومل يكن هو املغذي الذي يقيم بدنه فالعبد إذا أخذ من غري األعمال املشروعة بعض حاجته قلت رغب

املشروع وانتفاعه به بقدر ما اعتاض من غريه خبالف من صرف هنمته ومهته إىل املشروع فإنه تعظم حمبته له ومنفعته 
  به ويتم دينه به ويكمل إسالمه 

وهلذا جتد من أكثر من مساع القصائد لطلب صالح قلبه تنقص رغبته يف مساع القرآن حىت رمبا يكرهه ومن أكثر من 



ارة املشاهد وحنوها ال يبقى حلج البيت احملرم يف قلبه من احملبة والتعظيم ما يكون يف قلب من وسعته السفر إىل زي
السنة ومن أدمن على أخذ احلكمة واآلداب من كالم حكماء فارس والروم ال يبقى حلكمة اإلسالم وآدابه يف قلبه 

ياء وسريهم يف قلبه ذاك االهتمام ونظائر ذاك املوقع ومن أدمن على قصص امللوك وسريهم ال يبقى لقصص األنب
  هذه كثرية 

وهلذا جاء يف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ما ابتدع قوم بدعة إال نزع اهللا عنهم من السنة مثلها رواه 
  اإلمام أمحد 

  وهذا أمر جيده من نفسه من نظر يف حاله من العلماء والعباد واألمراء والعامة وغريهم 
ظمت الشريعة النكري على من أحدث البدع وحذرت منها ألن البدع لو خرج الرجل منها كفافا ال عليه وهلذا ع

  وال له لكان األمر خفيفا بل 

ال بد أن توجب له فسادا يف قلبه ودينه ينشأ من نقص منفعة الشريعة يف حقه إذا القلب ال يتسع للعوض واملعوض 
  عنه 

سلم يف العيدين اجلاهليني إن اهللا قد أبدلكم هبما يومني خريا منهما فيبقى اغتذاء  وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه و
قلبه من هذه األعمال املبتدعة مانعا من االغتذاء أو من كمال االغتذاء بتلك األعمال النافعة الشرعية فيفسد عليه 

  عر حاله من حيث ال يعلم كما يفسد جسد املغتذي باألغذية اخلبيثة من حيث ال يش
  وهبذا يتبني لك بعض ضرر البدع 

إذا تبني هذا فال خيفى ما جعل اهللا يف القلوب من التشوق إىل العيد والسرور به واالهتمام بأمره إنفاقا واجتماعا 
وراحة ولذة وسرورا وكل ذلك يوجب تعظيمه لتعلق األغراض به فلهذا جاءت الشريعة يف العيد بإعالن ذكر اهللا 

من التكبري يف صالته وخطبته وغري ذلك مما ليس يف سائر الصلوات فأقامت فيه من تعظيم اهللا فيه حىت جعل فيه 
وتنزيل الرمحة خصوصا العيد األكرب ما فيه صالح اخللق كما دل على ذلك قوله تعاىل وأذن يف الناس باحلج يأتوك 

على النفوس فيه من العادات  رجاال وعلى كل ضامر يأتني من كل فج عميق ليشهدوا منافع هلم فصار ما وسع
الطبيعية عونا على انتفاعها مبا خص به من العبادات الشرعية فإذا أعطيت النفوس يف غري ذلك اليوم حظها أو بعض 

الذي يكون يف عيد اهللا فترت عن الرغبة يف عيد اهللا وزال ما كان له عندها من احملبة والتعظيم فنقص بسبب ذلك 
  فخسرت خسرانا مبينا  تأثري العمل الصاحل فيه

وأقل الدرجات أنك لو فرضت رجلني أحدمها قد اجتمع اهتمامه بأمر العيد على املشروع واآلخر مهتم هبذا وهبذا 
فإنك بالضرورة جتد املتجرد للمشروع أعظم اهتماما به من املشرك بينه وبني غريه ومن مل يدرك هذا فلغفلته أو 

  ض أسرار الشرائع إعراضه وهذا أمر يعلمه من يعرف بع
  وأما اإلحساس بفتور الرغبة فيجده كل أحد فإنا جند الرجل إذا كسا 

أوالده أو وسع عليهم يف بعض األعياد املسخوطة فال بد أن تنقص حرمة العيد املرضي من قلوهبم حىت لو قيل بل يف 
  القلوب ما يسع هذين قيل لو جتردت ألحدمها لكان أكمل 

بار أن مشاهبتهم يف بعض أعيادهم توجب سرور قلوهبم مبا هم عليه من الباطل خصوصا إذا الوجه اخلامس من االعت
كانوا مقهورين حتت ذل اجلزية والصغار فاهنم يرون املسلمني قد صاروا فرعا هلم يف خصائص دينهم فإن ذلك 

ء وهذا أيضا أمر يوجب قوة قلوهبم وانشراح صدورهم ورمبا أطعمهم ذلك يف انتهاز الفرص واستذالل الضعفا



  حمسوس ال يستريب فيه عاقل فكيف جيتمع ما يقتضي إكرامهم بال موجب مع شرع الصغار يف حقهم 
الوجه السادس من االعتبار أن مما يفعلونه يف عيدهم منه ما هو كفر ومنه ما هو حرام ومنه ما هو مباح لو جترد عن 

  وقد خيفى على كثري من العامة  مفسدة املشاهبة مث التمييز بني هذا وهذا يظهر غالبا
  فاملشاهبة فيما مل يظهر حترميه للعامل يوقع العامي يف أن يشاهبهم فيما هو حرام وهذا هو الواقع 

والفرق بني هذا الوجه ووجه الذريعة أنا هناك قلنا املوافقة يف القليل تدعو إىل املوافقة يف الكثري وهنا جنس املوافقة 
  حىت ال مييزوا بني املعروف واملنكر  تلبس على العامة دينهم

  فذاك بيان االقتضاء من جهة تقاضي الطباع بإدارهتا وهذا من جهة جهل القلوب باعتقاداهتا 
الوجه السابع من االعتبار ما قررته يف وجه أصل املشاهبة وذلك أن اهللا تعاىل جبل بين آدم بل سائر املخلوقات على 

 وكلما كانت املشاهبة أكثر كان التفاعل يف األخالق والصفات أمت حىت يؤول األمر التفاعل بني الشيئني املتشاهبني
  إىل أن ال يتميز أحدمها عن اآلخر إال بالعني فقط وملا كان بني اإلنسان مشاركة 

ل يف اجلنس اخلاص كان التفاعل فيه أشد مث بينه وبني سائر احليوان مشاركة يف اجلنس املتوسط فال بد من نوع تفاع
  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 
لفخر يف أهل اإلبل وصارت اآلدمي إذا عاشر نوعا من احليوان اكتسب من بعض أخالقه وهلذا صارت اخليالء وا

السكينة يف أهل الغنم وصار اجلمالون والبغالون فيهم أخالق مذمومة من أخالق اجلمال والبغال وكذلك الكالبون 
  وصار احليوان اإلنسي فيه بعض أخالق اإلنس من املعاشرة واملؤالفة وقلة النفرة 

  لة يف األمور الباطنة على وجه املسارقة والتدريج اخلفي فاملشاهبة واملشاكلة يف األمور الظاهرة توجب مشاهبة ومشاك
وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا املسلمني هم أقل كفرا من غريهم كما رأينا املسلمني الذين أكثروا من 

  معاشرة اليهود والنصارى هم أقل إميانا من غريهم ممن جرد اإلسالم 
  مناسبة وائتالفا وإن بعد املكان والزمان فهذا أيضا أمر حمسوس  واملشاركة يف اهلدي الظاهر توجب أيضا

فمشاهبتهم يف أعيادهم ولو بالقليل هو سبب لنوع ما من اكتساب أخالقهم اليت هي ملعونة وما كان مظنة لفساد 
  خفي غري منضبط علق احلكم به ودار التحرمي عليه 

ني األخالق واألفعال املذمومة بل يف نفس االعتقادات وتأثري فنقول مشاهبتهم يف الظاهر سبب ومظنة ملشاهبتهم يف ع
ذلك ال يظهر وال ينضبط ونفس الفساد احلاصل من املشاهبة قد ال يظهر وال ينضبط وقد يتعسر أو يتعذر زواله بعد 

   حصوله لو تفطن له وكل ما كان سببا إىل مثل هذا الفساد فإن الشارع حيرمه كما دلت عليه األصول املقررة

الوجه الثامن من االعتبار أن املشاهبة يف الظاهر تورث نوع مودة وحمبة ومواالة يف الباطن كما أن احملبة يف الباطن 
تورث املشاهبة يف الظاهر وهذا أمر يشهد به احلس والتجربة حىت إن الرجلني إذا كانا من بلد واحد مث اجتمعا يف 

االئتالف أمر عظيم وإن كانا يف مصر مها مل يكونا متعارفني أو كانا دار غربة كان بينهما من املودة واملواالة و
  متهاجرين 

وذلك ألن االشتراك يف البلد نوع وصف اختصا به عن بلد الغربة بل لو اجتمع رجالن يف سفر أو بلد غريب 
ئتالف أكثر مما بني وكانت بينهما مشاهبة يف العمامة أو الثياب أو الشعر أو املركوب وحنو ذلك لكان بينهما من اال

غريمها وكذلك جتد أرباب الصناعات الدنيوية يألف 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 
من بعضهم لبعض وهذا كله مبوجب الطباع ومقتضاها إال أن مينع عن وممالكهم بينهم مناسبة تورث مشاهبة ورعاية 

  ذلك دين أو غرض خاص 
فإذا كانت املشاهبة يف أمور دنيوية تورث احملبة واملواالة فكيف باملشاهبة يف أمور دينية فإن إفضاءها إىل نوع من 

 يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى املواالة أكثر وأشد واحملبة واملواالة هلم تنايف اإلميان قال اهللا تعاىل
أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهلم منكم فإنه منهم إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني فترى الذين يف قلوهبم مرض 
يف يسارعون فيهم يقولون خنشى أن تصيبنا دائرة فعسى اهللا أن يأيت بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا 

أنفسهم نادمني ويقول الذين آمنوا أهؤالء الذين أقسموا باهللا جهد أمياهنم إهنم ملعكم حبطت أعماهلم فأصبحوا 
  خاسرين 

وقال تعاىل فيما يذم به أهل الكتاب لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مرمي ذلك مبا 
  عصوا وكانوا 

كر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثريا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما يعتدون كانوا ال يتناهون عن من
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 
وما أنزل إليه مستلزم لعدم واليتهم فثبوت واليتهم يوجب عدم اإلميان فبني سبحانه وتعاىل أن اإلميان باهللا والنيب 

  ألن عدم الالزم يقتضي عدم امللزوم 
وقال سبحانه وتعاىل ال جتد قوما يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا ورسوله ولو كانوا آباءهم أو 

  ان وأيدهم بروح منه أبناءهم أو إخواهنم أو عشريهتم أولئك كتب يف قلوهبم اإلمي
  فأخرب سبحانه وتعاىل أنه ال يوجد مؤمن يواد كافرا فمن واد الكفار فليس مبؤمن 

  فاملشاهبة الظاهرة مظنة املودة فتكون حمرمة كما تقدم تقرير مثل ذلك 
  واعلم أن وجوه الفساد يف مشاهبتهم كثرية فلنقتصر على ما نبهنا عليه واهللا أعلم 

  فصل

  ليس من شرعنا قسمان  مشاهبتهم فيما
أحدمها مع العلم بأن هذا العمل هو من خصائص دينهم فهذا العمل الذي هو من خصائص دينهم إما أن يفعل جملرد 
موافقتهم وهو قليل وإما لشهوة تتعلق بذلك العمل وإما لشبهة فيه ختيل أنه نافع يف الدنيا ويف اآلخرة وكل هذا ال 

   يف بعضه إىل أن يكون من الكبائر وقد يصري كفرا حبسب األدلة الشرعية شك يف حترميه لكن يبلغ التحرمي
  وإما عمل مل يعلم الفاعل أنه من عملهم فهو نوعان 

  أحدمها ما كان يف األصل مأخوذا عنهم إما على الوجه الذي يفعلونه 

العامة يف مثل ما يصنعونه يف وإما مع نوع تغيري يف الزمان أو املكان أو الفعل وحنو ذلك فهو غالب ما يبتلى به 
اخلميس احلقري وامليالد وحنومها فإهنم قد نشئوا على اعتياد ذلك وتلقاه األبناء عن اآلباء وأكثرهم ال يعلمون مبدأ 

  ذلك فهذا يعرف صاحبه حكمه فإن مل ينته وإال صار من القسم األول 



ضا فهذا ليس فيه حمذور املشاهبة ولكن قد تفوت فيه النوع الثاين ما ليس يف األصل مأخوذا عنهم لكنهم يفعلونه أي
منفعة املخالفة فتوقف كراهة ذلك وحترميه على دليل شرعي وراء كونه من مشاهبتهم إذ ليس كوننا تشبهنا هبم بأوىل 

   من كوهنم تشبهوا بنا فأما استحباب تركه ملصلحة املخالفة إذا مل يكن يف تركه ضرر فظاهر ملا تقدم من املخالفة
وهذا قد توجب الشريعة خمالفتهم فيه وقد توجب عليهم خمالفتنا كما يف الزي وحنوه وقد يقتصر على االستحباب 

  كما يف صبغ اللحية والصالة يف النعلني والسجود وقد تبلغ إىل الكراهة كما يف تأخري املغرب والفطور 
  ا قدمنا خبالف مشاهبتهم فيما كان مأخوذا عنهم فإن األصل فيه التحرمي مل

  فصل 
العيد اسم جنس يدخل فيه كل يوم أو مكان هلم فيه اجتماع وكل عمل حيدثونه يف هذه األمكنة واألزمنة فليس 

النهي عن خصوص أعيادهم بل كل ما يعظمونه من األوقات واألمكنة اليت ال أصل هلا يف دين اإلسالم وما حيدثونه 
  فيها من األعمال يدخل يف ذلك 

العيد هو وما قبله وما بعده من األيام اليت حتدث فيها أشياء ألجله أو ما حيدث بسبب أعماله من وكذلك حترمي 
أعمال حكمها حكمه فال يفعل شيء من ذلك فإن بعض الناس قد مينع من إحداث أشياء يف أيام عيدهم كيوم 

  اخلميس 

وإمنا احملرك له على إحداث ذلك وجود وامليالد ويقول لعياله أنا أصنع لكم يف هذا األسبوع أو الشهر اآلخر 
عيدهم ولوال هو مل يقتضوه ذلك فهذا من مقتضيات املشاهبة لكن حيال األهل على عيد اهللا ورسوله ويقضي هلم فيه 

من احلقوق ما يقطع استشرافهم إىل غريه فإن مل يرضوا فال حول وال قوة إال باهللا ومن أغضب أهله هللا أرضاه اهللا 
  وأرضاهم 

ذر العاقل من طاعة النساء يف ذلك ففي الصحيحني عن أسامة بن زيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و وليح
  سلم ما تركت بعدي على أميت من فتنة أضر على الرجال من النساء 

  وأكثر ما يفسد امللك والدول طاعة النساء 
ى اهللا عليه و سلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم ويف صحيح البخاري عن أيب بكر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صل

  امرأة 
  وروى أيضا هلكت الرجال حني أطاعت النساء 

وقد قال صلى اهللا عليه و سلم إلحدى أمهات املؤمنني حني راجعته يف تقدمي أيب بكر إنكن صواحب يوسف يريد أن 
ت عقل ودين أغلب للب ذي اللب النساء من شأهنن مراجعة ذي اللب كما يف احلديث اآلخر ما رأيت من ناقصا

  من إحداكن 
  ... وهن شر غالب ملن غلب ... وملا أنشده األعشى أعشى باهلة أبياته اليت يقول فيها 

جعل النيب صلى اهللا عليه و سلم يرددها ويقول هن شر غالب ملن غلب ولذلك امنت اهللا على زكريا عليه السالم 
  حيث قال وأصلحنا له زوجه 

  ماء ينبغي للرجل أن جيتهد يف الرغبة إىل اهللا يف إصالح زوجه له قال بعض العل

  فصل



أعياد الكفار كثرية خمتلفة وليس على املسلم أن يبحث عنها وال يعرفها بل يكفيه أن يعرف يف أي فعل من األفعال 
به من جهتهم أو يوم أو مكان أن سبب هذا الفعل أو تعظيم هذا املكان والزمان من جهتهم ولو مل يعرف أن سب

فيكفيه أن يعلم أنه ال أصل له يف دين اإلسالم فإنه إذا مل يكن له أصل فإما أن يكون قد أحدثه بعض الناس من تلقاء 
  نفسه أو يكون مأخوذا عنهم فأقل أحواله أن يكون من البدع 

  وحنن ننبه على ما رأينا كثريا من الناس قد وقعوا فيه 
آخر صومهم فإنه يوم عيد املائدة فيما يزعمون ويسمونه عيد العشاء وهو  فمن ذلك اخلميس احلقري الذي يف

  األسبوع الذي يكون فيه من األحد إىل األحد عيدهم األكرب فجميع ما حيدثه اإلنسان فيه من املنكرات 
ه األيام فمنه خروج النساء وتبخري القبور ووضع الثياب على السطح وكتابة األوراق وإلصاقها باألبواب واختاذ هذ

مومسا لبيع البخور وشرائه وكذلك شراء البخور يف ذلك الوقت إذا اختذ وقتا للبيع ورقي البخور مطلقا يف ذلك 
الوقت أو غريه أو قصد شراء البخور املرقي فإن رقيا البخور واختاذه قربانا هو دين النصارى والصابئني وإمنا البخور 

  طيب يتطيب بدخانه كما يتطيب 

يب من املسك وغريه مما له أجزاء خبارية وإن لطفت أو له رائحة حمضة وإمنا يستحب التبخر حيث بسائر الط
  يستحب التطيب 

  وكذلك اختصاصه بطبخ أرز بلنب أو بسمن أو بعدس أو صبغ بيض وحنو ذلك 
  وأما القمار بالبيض أو بيع البيض ملن يقامر به أو شراؤه من املقامرين فحكمه ظاهر 

يفعله األكارون من نقط البقر بالنقط احلمر أو نكت الشجر أيضا او مجع أنواع الثياب والتربك هبا ومن ذلك ما 
  واالغتسال مبائها 

ومن ذلك ما قد يفعله النساء من أخذ ورق الزيتون أو االغتسال مبائه أو قصد االغتسال بشيء من ذلك فإن أصل 
  ذلك ماء املعمودية 

من الصنائع أو التجارات أو حلق العلم أو غري ذلك واختاذه يوم راحة وفرح ومن ذلك ترك الوظائف الراتبة 
  واللعب فيه باخليل أو غريها على وجه خيالف ما قبله وما بعده من األيام 

والضابط أنه ال حيدث فيه أمر أصال بل جيعل يوما كسائر االيام فإنا قد قدمنا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه 
ومني اللذين كانوا يلعبون فيهما يف اجلاهلية وأنه صلى اهللا عليه و سلم هنى عن الذبح باملكان إذا كان هناهم عن الي

  املشركون يعيدون فيه 
ومن ذلك ما يفعله كثري من الناس يف أثناء الشتاء يف أثناء كانون األول ألربع وعشرين خلت منه ويزعمون أنه 

فيه هو من املنكرات مثل إيقاد النريان وإحداث طعام واصطناع مشع ميالد عيسى عليه السالم فجميع ما حيدث 
وغري ذلك فإن اختاذ هذا امليالد عيدا هو دين النصارى وليس لذلك أصل يف دين اإلسالم ومل يكن هلذا امليالد ذكر 

  أصال على عهد السلف املاضني بل 

اء املناسب إليقاد النريان وألنواع خمصوصة أصله مأخوذ عن النصارى وانضم إليه سبب طبيعي وهو كونه يف الشت
  من األطعمة 

مث إن النصارى تزعم أنه بعد امليالد بأيام أظنها أحد عشر يوما عمد حيىي عيسى عليهما السالم يف ماء املعمودية فهم 
 هذا يتعمدون يف هذا الوقت ويسمونه عيد الغطاس وقد صار كثري من جهال النساء يدخلن أوالدهن إىل احلمام يف



  الوقت ويزعمن أن هذا ينفع الولد وهذا من دين النصارى وهو من أقبح املنكرات احملرمة 
وكذلك أعياد الفرس مثل النريوز واملهرجان وأعياد اليهود أو غريهم من أنواع الكفار أواألعاجم واألعراب 

  حكمها كلها على ما ذكرناه من قبل 
املسلم املتشبه هبم يف ذلك بل ينهى عن ذلك فمن صنع دعوة خمالفة للعادة وكما ال يتشبه هبم يف األعياد فال يعان 

  يف أعيادهم مل جتب إجابة دعوته 
ومن أهدى للمسلمني هدية يف هذه األعياد خمالفة للعادة يف سائر األوقات غري هذا العيد مل تقبل هديته خصوصا إن 

اء الشمع وحنوه يف امليالد أو إهداء البيض واللنب والغنم يف كانت اهلدية مما يستعان هبا على التشبه هبم يف مثل إهد
  اخلميس الصغري الذي يف آخر صومهم 

وكذلك أيضا ال يهدى ألحد من املسلمني يف هذه األعياد هدية ألجل العيد ال سيما إذا كان مما يستعان هبا على 
  التشبه هبم كما ذكرناه 

ى مشاهبتهم يف العيد من الطعام واللباس وحنو ذلك ألن يف ذلك إعانة وال يبيع املسلم ما يستعني املسلمون به عل
  على املنكرات 

  فأما مبايعتهم ما يستعينون هم به على عيدهم أو شهود أعيادهم للشراء فيها 
فقد قدمنا أنه قيل لإلمام أمحد هذه األعياد اليت تكون عندنا بالشام مثل طور يابور أو دير أيوب وأشباهه يشهده 

  سلمون يشهدون األسواق وجيلبون فيه الغنم والبقر والدقيق والرب وغري ذلك إال أنه يكون يف األسواق امل

  يشترون وال يدخلون عليهم بيعهم قال إذا مل يدخلوا عليهم بيعهم وإمنا يشهدون السوق فال بأس 
  نص عليه أمحد يف رواية مهنا  وقال أبو احلسن اآلمدي فأما ما يبيعون يف األسواق يف أعيادهم فال بأس حبضوره

وقال إمنا مينعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم وأما ما يباع يف األسواق من املأكل فال وإن قصد إىل توفري 
  ذلك وحتسينه ألجلهم 

فهذا الكالم حمتمل ألن يكون أجاز شهود السوق مطلقا بائعا أو مشتريا ألنه قال إذا مل يدخلوا عليهم كنائسهم 
إمنا يشهدون السوق فال بأس هذا يعم البائع واملشتري ال سيما إن كان الضمري يف قوله جيلبون عائدا إىل املسلمني و

  فيكون قد نص على جواز كوهنم جالبني إىل األسواق 
وحيتمل وهو أقوى أنه إمنا أرخص يف شهود السوق فقط ورخص يف الشراء منهم ومل يتعرض للبيع منهم ألن السائل 

ا سأله عن شهود السوق اليت تقيمها الكفار لعيدهم وقال يف آخر مسألته يشترون وال يدخلون عليهم بيعهم إمن
  وذلك ألن السائل مهنا بن حيىي الشامي وهو فقيه عامل 

وكأنه واهللا أعلم قد مسع ما جاء يف النهي عن شهود أعيادهم فسأل أمحد هل شهود أسواقهم مبنزلة شهود أعيادهم 
محد بالرخصة يف شهود السوق ومل يسأل عن بيع املسلم هلم إما لظهور احلكم عنده وإما لعدم احلاجة إليه فأجاب أ
  إذ ذاك 

وكالم اآلمدي أيضا حمتمل للوجهني لكن األظهر فيه الرخصة يف البيع أيضا لقوله إمنا مينعون أن يدخلوا عليهم 
  ألجلهم  بيعهم وكنائسهم وقوله وإن قصد إىل توفري ذلك وحتسينه

فما أجاب به أمحد من جواز شهود السوق فقط للشراء منها من غري دخول الكنيسة فيجوز ألن ذلك ليس فيه 
  منكر وال إعانة على معصية ألن نفس االبتياع منهم جائز وال إعانة فيه على املعصية بل فيه صرف ملا لعلهم 



سوادهم فيكون فيه تقليل الشر وقد كانت أسواق يف يبتاعونه لعيدهم عنهم الذي يظهر أنه إعانة هلم وتكثري ل
اجلاهلية كان املسلمون يشهدوهنا وشهد بعضها النيب عليه السالم ومن هذه األسواق ما كان يكون يف مواسم احلج 

  ومنها ما كان يكون ألعياد باطلة 
حضر الرجل سوقا يباع فيها وأيضا فإن أكثر ما يف السوق أن يباع فيها ما يستعان به على املعصية فهو كما لو 

السالح ملن يقتل به معصوما أو العصري ملن خيمره فحضرها الرجل يشتري منها بل هو أجود ألن البائع يف هذا 
  السوق ذمي وقد أقروا على هذه املبايعة 

 عنه يف مث إن الرجل لو سافر إىل دار احلرب ليشتري منها جاز عندنا كما دل عليه حديث جتارة أيب بكر رضي اهللا
حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل أرض الشام وهي حينذاك دار حرب وحديث عمر رضي اهللا عنه 

وأحاديث أخر بسطت القول فيها يف غري هذا املوضع مع أنه ال بد أن تشتمل أسواقهم على بيع ما يستعان به على 
  املعصية 

على عيدهم من الطعام واللباس والرحيان وحنو ذلك أو إهداء ذلك فأما بيع املسلم هلم يف أعيادهم ما يستعينون به 
هلم فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم احملرم وهو مبين على أصل وهو أنه ال جيوز أن يبيع الكفار عنبا أو عصريا 

  يتخذونه مخرا وكذلك ال جيوز بيعهم سالحا يقاتلون به مسلما 
إهداء احللة السرياء إىل أخ له مبكة مشرك على جواز بيعهم احلرير لكن وقد دل حديث عمر رضي اهللا عنه يف 

احلرير مباح يف اجلملة وإمنا حيرم الكثري منه على بعض اآلدميني وهلذا جاز التداوي به يف أصح الروايتني ومل جيز 
  باخلمر حبال وجازت صنعته يف األصل والتجارة فيه 

  مال األول يف كالم أمحد جوز ذلك فهذا األصل فيه اشتباه فإن قيل باالحت
  وعن أمحد يف جواز محل التجارة إىل أرض احلرب روايتان منصوصتان 

فقد يقال بيعها هلم يف العيد كحملها إىل دار احلرب فإن محل الثياب والطعام إىل أرض احلرب فيه إعانة على دينهم 
صوله ونصوصه تقتضي املنع من ذلك لكن هل هو منع يف اجلملة وإذا منعنا منها إىل أرض احلرب فهنا أوىل وأكثر أ

  حترمي أو تنزيه مبين على ما سيأيت 
  وقد ذكر عبد امللك بن حبيب أن هذا مما اجتمع على كراهته وصرح بأن مذهب مالك أن ذلك حرام 

   قال عبد امللك بن حبيب بن الواضحة كره مالك أكل ما ذبح النصارى لكنائسهم وهنى عنه من غري حترمي
وقال وكذلك ما ذحبوا على اسم املسيح والصليب أو أمساء من مضى من أحبارهم ورهباهنم الذين يعظمون فقد 

كان مالك وغريه ممن يقتدي به يكره أكل هذا كله من ذبائحهم وبه نأخذ وهو يضاهي قول اهللا تعاىل وما أهل به 
  وا يعبدون لغري اهللا وهي ذبائحهم اليت كانوا يذحبون ألصنامهم اليت كان

قال وقد كان رجال من العلماء يستخفون ذلك ويقولون قد أحل اهللا لنا ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون وما يريدون 
هبا روى ذلك ابن وهب عن ابن عباس وعبادة بن الصامت وأيب الدرداء وسلمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز 

  كحول وعطاء وابن شهاب وربيعة بن عبد الرمحن وحيىي بن سعيد وم
  وقال عبد امللك وترك ما ذبح ألعيادهم وأقستهم وموتاهم وكنائسهم أفضل 

  قال وإن فيه عيبا آخر أن كله من تعظيم شركهم 
ولقد سأل سعيد املعافري مالكا عن الطعام الذي تصنعه النصارى ملوتاهم يتصدقون به عنهم أيأكل منه املسلم فقال 



  منا يعمل تعظيما للشرك فهو كالذبح لألعياد والكنائس ال ينبغي أن يأخذه منهم ألنه إ
  وسئل ابن القاسم عن النصراين يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة 

  هل جيوز للمسلم شراؤه فقال ال حيل ذلك ألنه تعظيم لشعائرهم وشرائعهم ومشتريه مسلم سوء 
ا ورمبا حبست تلك األرض على الكنيسة وقال ابن القاسم يف أرض الكنيسة يبيع األسقف منها شيئا يف مرمته

  ملصلحتها إنه ال جيوز ملسلم أن يشتريها من وجهني 
  الواحد أن ذلك من العون على تعظيم الكنيسة 

واآلخر أنه من وجه بيع احلبس وال جيوز هلم يف أحباسهم إال ما جيوز للمسلمني وال أرى حلاكم املسلمني أن يتعرض 
  ء فيها مبنع وال تنفيذ وال شي

قال وسئل ابن القاسم عن الركوب يف السفن اليت تركب فيها النصارى إىل أعيادهم فكره ذلك خمافة نزول 
  السخط عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه 

وكره ابن القاسم للمسلم أن يهدي إىل النصراين شيئا يف عيدهم مكافأة له ورآه من تعظيم عيده وعونا هلم على 
حيل للمسلمني أن يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم ال حلما وال إداما وال ثوبا وال  كفرهم أال ترى أنه ال

يعارون دابة وال يعاونون على شيء من عيدهم ألن ذلك من تعظيم شركهم ومن عوهنم على كفرهم وينبغي 
  للسالطني أن ينهوا املسلمني عن ذلك وهو قول مالك وغريه مل أعلمه اختلف فيه 

  بائح أعيادهم داخل يف هذا الذي اجتمع على كراهته بل هو عندي أشد فهذا كله كالم ابن حبيب فأكل ذ
قد ذكر أنه قد اجتمع على كراهة مبايعتهم ومهاداهتم ما يستعينون به على أعيادهم وقد صرح بأن مذهب مالك 

  أنه ال حيل ذلك 
  وأما نصوص اإلمام أمحد على مسائل هذا الباب 

  إبراهيم سئل أبو عبد اهللا رمحه اهللا عن النصارى وقفوا فقال إسحق بن 

  ضيعة للبيعة أيستأجرها الرجل املسلم منهم فقال ال يأخذها بشيء ال يعينهم على ما هم فيه 
  وقال أيضا مسعت أبا عبد اهللا وسأله رجل بناء أبىن للمجوس ناووسا قال التنب هلم وال تعنهم على ما هم فيه 

  ن احلكم وسأله عن الرجل املسلم حيفر ألهل الذمة قربا بكراء قال ال بأس به وقد نقل عن حممد ب
والفرق بينهما أن الناووس من خصائص دينهم الباطل كالكنيسة خبالف القرب املطلق فإنه ليس يف نفسه معصية وال 

  من خصائص دينهم 
ي أن أبا عبد اهللا سئل عن رجل باع داره وقال اخلالل باب الرجل يؤجر داره للذمي أو يبيعها منه وذكر عن املروز

من ذمي وفيها حماريبه فقال فيها نصراين واستعظم ذلك وقال ال تباع يضرب فيها بالناقوس وينصب فيها الصلبان 
  وقال ال تباع من الكفار وشدد يف ذلك 

يف مثن الدار ترى له أن وعن أيب احلارث أن أبا عبد اهللا سئل عن الرجل يبيع داره وقد جاء نصراين فأرغبه وزاد 
يبيع داره منه وهو نصراين أو يهودي أو جموسي قال ال أرى له ذلك يبيع داره من كافر يكفر باهللا فيها يبيعها من 

  مسلم أحب إيل 
  فهذا نص على املنع 

رب فيها ونقل عنه إبراهيم بن احلارث قيل أليب عبد اهللا الرجل يكري منزله من الذمي ينزل فيه وهو يعلم أنه يش



اخلمر ويشرك فيها قال ابن عون كان ال يكري إال من أهل الذمة يقول يرعبهم قيل له كأنه أراد إذالل أهل الذمة 
هبذا قال ال ولكنه أراد أنه كره أن يرعب املسلم يقول إذا جئت أطلب الكراء من املسلم أرعبته فإذا كان ذميا كان 

  أهون عنده 

  من ابن عون فيما رأيت وهكذا نقل األثرم سواء ولفظه قلت أليب عبد اهللا وجعل أبو عبد اهللا يعجب هلذا 
  ومسائل األثرم وإبراهيم بن احلارث يشتركان فيها 

ونقل عنه مهنا قال سألت أمحد عن الرجل يكري اجملوسي داره أو دكانه وهو يعلم أهنم يزنون فقال كان ابن عون 
  خذ الغلة وكان يرى أن يكري غري املسلمني ال يرى أن يكري املسلمني يقول أرعبهم يف أ

قال أبو بكر اخلالل كل من حكى عن أيب عبد اهللا يف رجل يكري داره من ذمي فإمنا أجابه أبو عبد اهللا على فعل 
ابن عون ومل ينفذ أليب عبد اهللا فيه قول وقد حكى عن إبراهيم أنه رآه معجبا بقول ابن عون والذين رووا عن أيب 

 املسلم يبيع داره من الذمي أنه كره ذلك كراهة شديدة فلو نفذ أليب عبد اهللا قول يف السكىن كانت عبد اهللا يف
، السكىن والبيع عندي واحدا واألمر يف ظاهر قول أيب عبد اهللا أنه ال يباع منه ألنه يكفر فيها وينصب الصلبان أ 

  د غري ذلك واألمر عندي أن ال تباع منه وال تكرى ألنه معىن واح
قال وقد أخربين أمحد بن احلسني بن حسان قال سئل أبو عبد اهللا عن حصني بن عبد الرمحن فقال روى عنه حفص 
ال أعرفه قال له أبو بكر هذا من النساك حدثين أبو سعيد األشج مسعت أبا خالد األمحر يقول حفص هذا العدوي 

البصري فقال له أمحد حفص قال نعم فعجب أمحد نفسه باع دار حصني بن عبد الرمحن عابد أهل الكوفة من عون 
  يعين من حفص بن غياث 

  قال اخلالل وهذا أيضا تقوية ملذهب أيب عبد اهللا 
قلت عون هذا كأنه من أهل البدع أو من الفساق بالعمل فقد أنكر أبو خالد األمحر على حفص بن غياث قاضي 

  د أيضا من فعل القاضي الكوفة أنه باع دار الرجل الصاحل من املبتدع وعجب أمح

قال اخلالل فإذا كان يكره بيعها من فاسق فكذلك من كافر وإن كان الذمي يقر والفاسق ال يقر لكن ما يفعله 
  الكافر فيها أعظم 

وهكذا ذكر القاضي عن أيب بكر عبد العزيز أنه ذكر قوله يف رواية أيب احلارث ال أرى أن يبيع داره من كافر يكفر 
يبيعها من مسلم أحب إيل فقال أبو بكر ال فرق بني اإلجارة والبيع عنده فإذا أجاز البيع أجاز اإلجارة وإذا باهللا فيها 

  منع البيع منع اإلجارة ووافقه القاضي وأصحابه على ذلك 
وعن إسحق بن منصور أنه قال أليب عبد اهللا سئل يعين األوزاعي عن الرجل يؤاجر نفسه لنظارة كرم النصارى 

  ذلك وقال أمحد ما أحسن ما قال ألن أصل ذلك يرجع إىل اخلمر إال أن يعلم أنه يباع لغري اخلمر فال بأس فكره 
وعن أيب النضر العجلي قال قال أبو عبد اهللا فيمن حيمل مخرا أو خنزيرا أو ميتة لنصراين فهو يكره كل كرائه ولكنه 

  يقضي للحمال بالكراء وإذا كان للمسلم فهو اشد كراهة 
  تلخيص الكالم يف ذلك أما بيع داره من كافر فقد ذكرنا منع أمحد منه مث اختلف أصحابه هل هذا تنزيه أو حترمي و

فقال الشريف أبو علي ابن أيب موسى كره أمحد أن يبيع مسلم داره من ذمي يكفر فيها باهللا تعاىل ويستبيح 
  مدي أطلق الكراهة مقتصرا عليها احملظورات فإن فعل أساء ومل يبطل البيع وكذلك أبو احلسن اآل

  وأما اخلالل وصاحبه والقاضي فمقتضى كالمهم حترمي ذلك وقد ذكرت كالم اخلالل وصاحبه 



وقال القاضي ال جيوز أن يؤاجر داره أو بيته ممن يتخذه بيت نار أو كنيسة أو يبيع فيه اخلمر سواء شرط أنه يبيع فيه 
  ع اخلمر فيه اخلمر أو مل يشترط لكنه يعلم أنه يبي

  وقد قال أمحد يف رواية أيب احلارث ال أرى أن يبيع داره من كافر يكفر باهللا فيها يبيعها من مسلم أحب إيل 
  قال أبو بكر ال فرق بني اإلجارة والبيع عنده فإذا أجاز البيع أجاز اإلجارة وإذا منع البيع منع اإلجارة 

ال يستأجرها الرجل املسلم منهم يعينهم على ما هم فيه قال وهبذا قال وقال أيضا يف نصارى أوقفوا ضيعة هلم للبيعة 
  الشافعي رمحه اهللا تعاىل 

فقد حرم القاضي إجارهتا ملن يعلم أنه يبيع فيها اخلمر مستشهدا على ذلك بنص أمحد على أنه ال يبيعها من الكافر 
  وال يستكري وقف الكنيسة 

  عنده منع حترمي  وذلك يقتضي أن املنع يف هاتني الصورتني
  مث قال القاضي يف أثناء املسألة 

  فإن قيل أليس قد أجاز أمحد إجارهتا من أهل الذمة مع علمه بأهنم يفعلون فيها ذلك 
  قيل املنقول عن أمحد أنه حكى قول ابن عون رضي اهللا عنه وعجب منه وذكر القاضي رواية األثرم 

  مي وهذا يقتضي أن القاضي ال جيوز إجارهتا من ذ
وكذلك أبو بكر قال إذا أجاز أجاز وإذا منع منع وما ال جيوز فهو حمرم وكالم أمحد رضي اهللا تعاىل عنه حمتمل 

األمرين فإن قوله يف رواية أيب احلارث يبيعها من مسلم أحب إيل يقتضي أنه منع تنزيه واستعظامه لذلك يف رواية 
  تضي التحرمي املروزي وقوله ال تباع من الكفار وشدد يف ذلك يق

وأما اإلجارة فقد سوى األصحاب بينها وبني البيع وما حكاه عن ابن عون وليس بقول له وإن إعجابه بفعل ابن 
  عون إمنا كان حلسن مقصد ابن عون ونيته الصاحلة 

  وميكن أن يقال بل ظاهر الرواية أنه أجاز ذلك فإن إعجابه بالفعل 

  بفعل رجل يقتضي أنه مذهبه يف أحد الوجهني دليل جوازه عنده واقتصاره على اجلواب 
والفرق بني اإلجارة والبيع أن ما يف اإلجارة من مفسدة اإلعانة قد عارضه مصلحة أخرى وهو صرف إرعاب 

املطالبة بالكراء عن املسلم وإنزال ذلك بالكفار وصار ذلك مبنزلة إقرارهم باجلزية فإنه وإن كان فيه إقرار الكفار 
  من املصلحة جاز وكذلك جازت مهادنة الكفار يف اجلملة  لكن ملا تضمنه

فأما البيع فهذه املصلحة منتفية فيه وهذا ظاهر على قول ابن أيب موسى وغريه أن البيع مكروه غري حمرم فإن 
  الكراهة يف اإلجارة تزول هبذه املصلحة الراجحة كما يف نظائره 

  فيصري يف املسألة أربعة اقوال 
دنا والتردد يف الكراهة هو فيما إذا مل يعقد اإلجارة على املنفعة احملرمة فأما إن آجره إياها ألجل بيع وهذا اخلالف عن

اخلمر واختاذها كنيسة أو بيعة مل جيز قوال واحدا وبه قال الشافعي وغريه كما ال جيوز أن يكري أمته أو عبده 
  للفجور 

  وقال أبو حنيفة جيوز أن يؤاجرها لذلك 
ر الرازي ال فرق عند أيب حنيفة بني أن يشترط أن يبيع فيه اخلمر وبني أن ال يشترط لكنه يعلم أنه يبيع قال أبو بك

  فيه اخلمر أن اإلجارة تصح 



ومأخذه يف ذلك أنه ال يستحق عليه بعقد اإلجارة فعل هذه األشياء وإن شرط ألن له أن ال يبيع فيها اخلمر وال 
بالتسليم يف املدة فإذا مل يستحق عليه فعل هذه األشياء كان ذكرها وترك  يتخذها كنيسة وتستحق عليه األجرة

ذكرها سواء كما لو اكترى دارا لينام فيها أو يسكنها فإن األجرة تستحق عليه وإن مل يفعل ذلك وكذا يقول فيما 
  عليه بدله إذا استأجر رجال حلمل خنزير أو ميتة أو مخر أنه يصح ألنه ال يتعني محل اخلمر بل لو محل 

عصريا الستحق األجرة فهذا التقييد عنده لغو فهو مبنزلة اإلجارة املطلقة واملطلقة عنده جائزة وإن غلب على ظنه 
أن املستأجر يعصي فيها كما جيوز بيع العصري ملن يتخذه مخرا مث إنه كره بيع السالح يف الفتنة قال ألن السالح 

  معمول للقتال ال يصلح لغريه 
فقهاء خالفوه يف املقدمة األوىل وقالوا ليس املقيد كاملطلق بل املنفعة املعقود عليها هي املستحقة فتكون هي وعامة ال

املقابلة بالعوض وهي منفعة حمرمة وإن جاز للمستأجر أن يقيم غريها مقامها وألزموه مالو اكترى دارا ليتخذها 
إنه أبطل هذه اإلجارة بناء على أهنا اقتضت فعل الصالة مسجدا فإنه ال يستحق عليه فعل املعقود عليه ومع هذا ف

  وهي ال تستحق بعقد اإلجارة 
ونازعه أصحابنا وكثري من الفقهاء يف املقدمة الثانية وقالوا إذا غلب على ظنه أن املستأجر ينتفع هبا يف حمرم حرمت 

عاصر إمنا يعصر عصريا لكن إذا رأى أن اإلجارة له ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم لعن عاصر اخلمر ومعتصرها وال
  املعتصر يريد أن يتخذه مخرا وعصره لذلك استحق اللعنة 

  وهذا أصل مقرر يف غري هذا املوضع لكن معاصي الذمي قسمان 
  أحدمها ما اقتضى عقد الذمة إقراره عليها 

  والثاين ما اقتضى عقد الذمة منعه منها أو من إظهارها 
ريب أنه ال جيوز على أصلنا أن يؤاجر أو يبايع الذمي عليه إذا غلب على الظن أنه يفعل ذلك  فأما القسم الثاين فال

  كاملسلم وأوىل 
وأما القسم األول فعلى ما قاله ابن أيب موسى يكره وال حيرم ألنا قد قررناه على ذلك وإعانته على سكىن الدار 

احملرمة ملا جاز إقرارهم باجلزية وإمنا كره ذلك ألنه إعانة كإعانته على سكىن دار اإلسالم فلو كان هذا من اإلعانة 
  من غري مصلحة ال مكان بيعها من مسلم خبالف اإلقرار باجلزية فإنه جاز ألجل املصلحة 

وعلى ما قاله القاضي ال جيوز ألنه إعانة على ما يستعني به على املعصية من غري مصلحة تقابل هذه املفسدة فلم جيز 
  م دار اإلسالم فإن فيه من املصاحل ما هو مذكور يف فوائد إقرارهم باجلزية خبالف إسكاهن

ومما يشبه ذلك أنه قد اختلف قول أمحد إذا ابتاع الذمي أرض عشر من مسلم على روايتني منع من ذلك يف 
ون من إحدامها قال ألنه ال زكاة على الذمي وفيه إبطال العشر وهذا ضرر على املسلمني قال وكذلك ال ميكن

  استئجار أرض العشر هلذه العلة 
  وقال يف الرواية األخرى ال بأس أن يشترى الذمى أرض العشر من مسلم 

واختلف قوله إذا جاز ذلك فيما على الذمي مما خترج هذه األرض على روايتني قال يف إحدامها ال عشر عليه وال 
  شيء سوى اجلزية 

ن هذه األرض اخلمس ضعف ما كان على املسلم ومن أصحابنا من وقال يف الرواية األخرى عليه فيما خيرج م
  حكى رواية أهنم ينهون عن شرائها فإن اشتروها ضعف عليهم العشر 



هم رقبة األرض العشرية ملا فيه من رفع ويف كالم أمحد ما يدل على هذه فإذا كان قد اختلف قوله يف جواز متليك
العشر فاملفسدة الدينية احلاصلة بكفرهم وفسقهم يف دار كانت للمسلمني يعبد اهللا فيها ويطاع أعظم من منع 

  العشر 
وهلذا تردد هل يرفع الضرر مبنع التملك بالكلية أو مع جتويز البيع أما أن يعطل حق املسلم أو تؤخذ الزكاة من 

مها غري ممكن فكان منع التملك أسهل كما منعناه من متلك العبد املسلم واملصحف ملا فيه من متكني الكفار فكال
  عدو اهللا من أولياء اهللا وكالم اهللا 

وكذلك مننعهم على ظاهر املذهب من شراء السيب الذي جرى عليه سهام املسلمني كما شرط عليهم عمر بن 
  بقاء اخلطاب رضي اهللا عنه أو يرفع الضرر بإ

  حق األرض عليه كما يؤخذ ممن اجتر منهم يف أرض املسلمني ضعف ما يؤخذ من املسلمني من الزكاة 
  ويتخرج أنه ال يؤخذ منه إال عشر واحد كاملسألة اآلتية وهذا يف العشرية اليت ليست خراجية 

يع أرض العنوة كان حكم الذمي فأما اخلراجية فقالوا ليس لذمي أن يبتاع أرضا فتحها املسلمون عنوة وإذا جوزنا ب
يف ابتياعها كحكمه يف ابتياع أرض العشر احملض إذ مجيع األرض عشرية عندنا وعند اجلمهور مبعىن أن العشر جيب 

  فيما أخرجت 
  وكذلك أرض املوات من أرض اإلسالم اليت ليست خراجية هل للذمي أن يتملكها باإلحياء 

قول الشافعي وأيب حامد الغزايل وهذا قياس إحدى الروايتني عن أمحد يف  قال طائفة من العلماء ليس له ذلك وهو
منعه من ابتياعها فإنه إذا مل جيز متلكها باالبتياع فباإلحياء أوىل لكن قد يفرق بينهما بأن املبتاعة أرض عامرة ففيه 

  ضرر حمقق خبالف إحياء امليتة فإنه ال يقطع حقا 
  من أصحابه أنه ميلكها باالحياء وهو قول أيب حنيفة واختلف فيه عن مالك واملنصوص عن أمحد وعليه اجلمهور 
  مث هل عليه فيها العشر فيه روايتان 

  قال ابن أيب موسى ومن أحيا من أهل الذمة أرضا مواتا فهي له وال زكاة عليه فيها وال عشر فيما أخرجت 
ويؤخذ منهم العشر مما خيرج يضاعف عليهم  وقد روي عنه رواية أخرى أنه ال خراج على أهل الذمة يف أرضهم

  واألول أظهر 
  فهذا الذي حكاه ابن أيب موسى من تضعيف العشر فيما ميلكه باإلحياء هو قياس تضعيفه فيما ملكه باالبتياع 

  لكن نقل حرب عنه يف رجل من أهل الذمة أحيا مواتا قال هو عشري 
شر املأخوذ من املسلم من غري تضعيف فحكوا يف وجوب ففهم القاضي وغريه من األصحاب أن الواجب هو الع

  العشر فيها روايتني وابن أيب موسى نقل الروايتني يف وجوب عشر مضعف 
  وعلى طريقة القاضي خيرج يف مسألة االبتياع كذلك 

ا أن وهذا الذي نقله ابن أيب موسى أصح فإن الكرماين وحممد بن حرب وإبراهيم بن هاينء ويعقوب بن خبتان نقلو
أمحد سئل وقال حرب سألت أمحد قلت إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتا ماذا عليه قال أما أنا فأقول ليس عليه 

شيء قال وأهل املدينة يقولون يف هذا قوال حسنا يقولون ال يترك الذمي أن يشتري أرض العشر قال وأهل البصرة 
  يقولون قوال عجبا يقولون يضاعف عليه العشر 

ت أمحد مرة أخرى فقلت إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتا قال هو عشري وقال مرة أخرى ليس عليه قال وسأل



  شيء 
وروى حرب عن عبيد اهللا بن احلسن العنربي أنه قيل له أخذكم للخمس من أرض الذمة اليت يف أرض العرب أبأثر 

عمر رضي اهللا عنه أن يؤخذ من أمواهلم إذا عندكم أم بغري أثر قال ليس عندنا فيه أثر ولكن قسناه على ما أمر به 
  اجتروا هبا ومروا هبا على عشار 

فهذا أمحد رضي اهللا عنه سئل عن إحياء الذمي األرض فأجاب أنه ليس عليه شيء وذكر اختالف الفقهاء يف مسألة 
  اشترائه األرض هل مينع أو يضعف عليه العشر 
ك الذمي األرض العشرية سواء كان بابتياع أو إحياء أو غري ذلك وهذا يبني لك أن املسألتني عنده واحد وهو متل

وكذلك ذكر العنربي قاضي أهل البصرة أهنم يأخذون من مجيع أرض أهل الذمة العشرية وذلك يعم ما ملك انتقاال 
  أو ابتداء 

ا أخذ منه فيما ابتاعه وهذا يفيدك أن أمحد إذا منع الذمي أن يبتاع األرض العشرية فكذلك مينعه من إحيائها وأنه إذ
اخلمس فكذلك فيما أحياه وأن من نقل عنه عشرا مفردا يف األرض احملياة دون املبتاعة فليس مبستقيم وإمنا سببه 

قوله يف الرواية األخرى اليت نقلها الكرماين هي أرض عشرية ولكن هذا كالم جممل قد فصله ابو عبد اهللا يف موضع 
  ن مل يعرف الناقل مأخذ الفقيه وإال فقد يقع فيه الغلط كثريا آخر وبني مأخذه ونقل الفقه إ

وقد أفصح أرباب هذا القول بأن مأخذهم قياس احلراثة على التجارة فإن الذمي إذا اجتر يف غري أرضه فإنه يؤخذ 
 منه ضعف ما يؤخذ من املسلمني وهو نصف العشر فكذا إذا استحدث أرضا غري أرضه ألنه يف كال املوضعني قد

أخذ يكتسب يف غري مكانه األصلي وحق احلرث والتجارة قرينان كما يف قوله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات 
ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من األرض وكذلك قال أمحد يف رواية امليموين يؤخذ من أموال أهل الذمة إذا اجتروا 

  ل عمر رضي اهللا عنه أضعفها عليهم فيها قومت مث أخذ منهم زكاهتا مرتني يضعف عليهم لقو
  فمن الناس من قاس الزرع على ذلك 

قال امليموين والذي ال أشك فيه من قول أيب عبد اهللا غري مرة أن أرض أهل الذمة اليت يف الصلح ليس عليها خراج 
  إمنا ينظر إىل ما أخرجت يؤخذ منهم العشر مرتني 

ي أرض العشر ما عليه قال يل الناس كلهم خيتلفون يف هذا منهم من ال قال امليموين قلت أليب عبد اهللا فالذي يشتر
يرى عليه شيئا ويشبهه مباله ليس عليه فيه زكاة إذا كان مقيما ما كان بني أظهرنا ومباشيته فيقول هذه أموال وليس 

  عليه فيها صدقة ومنهم من يقول هذه حقوق لقوم وال يكون 

  م واحلسن يقول إذا اشتراها ضوعف عليه العشر شراؤه األرض يذهب حبقوق هؤالء منه
  قلت كيف يضعف عليه قال ألن عليه العشر فيؤخذ منه اخلمس 

  قلت تذهب إىل أن يضعف عليه اخلمس فيؤخذ منه اخلمس فالتفت إيل وقال نعم يضعف عليه 
  ني شراء الشيء منها قال وذاكرنا أبا عبد اهللا أن مالكا كان يرى أن ال يؤخذ منهم شيء وكان حيول بينهم وب

  وهذه الرواية اختيار اخلالل وهي مسألة كبرية ليس هذا موضع استقصائها 
  والفقهاء أيضا خيتلفون يف هذه املسألة كما ذكره أبو عبد اهللا 

فممن نقل عنه تضعيف العشر عمر بن عبد العزيز واحلسن البصري وغريه من أهل البصرة وبعضهم يرويه عن عمر 
  ي اهللا عنه وهو قول أيب يوسف بن اخلطاب رض



ومنهم من قال بل يؤخذ العشر على ما كان عليه كالقول الذي ذكره بعض أصحابنا ويروى هذا عن الثوري 
وحممد بن احلسن وحكى عن الثوري ال شيء عليه كالرواية األخرى عن أمحد وروي هذا عن مالك أيضا وعن 

  احل وشريك وهو قول الشافعي وقال أبو ثور جيرب على بيعها مالك أنه يؤمر ببيعها وحكى ذلك عن احلسن بن ص
وقياس قول من يضعف العشر أن املستأمن لو زرع يف دار اإلسالم لكان الواجب عليه مخسني ضعفا ما يؤخذ من 

  الذمي كما أنه إذا اجتر يف دار اإلسالم يؤخذ منه العشر ضعفا ما يؤخذ من الذمي 
قول طوائف من أهل العلم مننعهم من أن يستولوا على عقار يف دار اإلسالم فقد ظهر على إحدى الروايتني و

للمسلمني فيه حق من املساكن واملزارع كما مننعهم أن حيدثوا يف دار اإلسالم بناء لعباداهتم من كنيسة أو بيعة أو 
  صومعة ألن عقد الذمة اقتضى إقرارهم على ما كانوا عليه من غري تعد منهم 

  ء فيما ثبت للمسلمني فيه حق من عقار أو رقيق إىل االستيال
وهذا ألن مقصود الدعوة أن تكون كلمة اهللا هي العليا وإمنا أقروا باجلزية للضرورة العارضة واحلكم املقيد 

بالضرورة مقدر بقدرها وهلذا مل يثبت هلم غري واحد من السلف حق شفعة على مسلم وأخذ بذلك أمحد رمحه اهللا 
قص الذي ميلكه مسلم إذا أوجبنا فيه شفعة لذمي كنا قد أوجبنا على املسلم أن ينقل امللك يف عقاره وغريه ألن الش

إىل ذمي بطريق القهر للمسلم وهذا خالف األصول وهلذا نص أمحد على أن البائع للشقص إذا كان مسلما 
ني على اآلخر مبنزلة احلقوق وشريكه ذمي مل جيب له شفعة ألن الشفعة يف األصل إمنا هي من حقوق أحد الشريك

اليت جتب على املسلم للمسلم كإجابة الدعوة وعيادة املريض وكمنعه وكفه أن يبيع على بيعه أو خيطب على خطبته 
  وهذا كله عن أمحد خمصوص باملسلمني ويف البيع واخلطبة خالف بني الفقهاء 

الكنيسة فقد أطلق أمحد املنع أنه ال يستأجرها ال وأما استئجار األرض املوقوفة على الكنيسة وشراء ما يباع على 
  يعينهم على ما هم فيه وكذلك أطلقه اآلمدي وغريه 

ومثل هذا مالو اشترى من املال املوقوف للكنيسة املوصى هلا به أو باع آالت يبنون هبا كنيسة وحنو ذلك واملنع هنا 
يع العصري ملن يتخذه مخرا خبالف نفس السكىن فإهنا أشد ألن نفس هذا املال الذي يبذله يصرف يف املعصية فهو كب

ليست حمرمة ولكنهم يعصون يف املنزل فقد يشبه مالو قد باعهم اخلبز واللحم والثياب فإهنم قد يستعينون بذلك 
على الكفر وإن كان اإلسكان فوق هذا ألن نفس األكل والشرب ليس مبحرم ونفس املنفعة املعقود عليها يف 

  اللبث قد يكون حمرما اإلجارة وهو 
أال ترى أن الرجل ال ينهى أن يتصدق على الكفار والفساق يف اجلملة وينهى أن يقعد يف منزله من يكفر أو يفسق 

  وقد تقدم تصريح ابن القاسم أن 

  هذا الشراء ال حيل وأطلق الشافعي املنع من معاونتهم على بناء الكنيسة وحنو ذلك 
م ولو أوصى يعين الذمي بثلث ماله أو شيء منه يبين به كنيسة لصلوات النصارى أو فقال يف كتاب اجلزية من األ

يستأجر به خدم للكنيسة أو تعمر به الكنيسة أو يستصبح به فيها أو يشتري هبا أرض لتكون صدقة على الكنيسة 
ا مار الطريق أو وقفها أو تعمر من غلتها أو ما يف هذا املعىن كانت الوصية باطلة ولو أوصى أن يبين كنيسة ينزهل

على قوم يسكنوهنا جازت الوصية وليس يف بنيان الكنيسة معصية إال أن تتخذ ملصلى النصارى الذي اجتماعهم 
  فيها على الشرك قال وأكره للمسلم أن يعمل بناء أو جنارا أو غري ذلك يف كنائسهم اليت لصالهتم 

ل اآلمدي ال جيوز رواية واحدة ألن املنفعة املعقود عليها حمرمة وأما مذهب أمحد يف اإلجارة لعمل ناووس وحنوه فقا



  وكذلك اإلجارة لبناء كنيسة أو بيعة أو صومعة كاإلجارة لكتب كتبهم احملرفة 
وأما مسألة محل اخلمر وامليتة واخلنزير للنصراين أو للمسلم فقد تقدم لفظ أمحد أنه قال فيمن محل مخرا أو خنزيرا أو 

فهو يكره أكل كرائه ولكن يقضي للحمال بالكراء وإذا كان للمسلم فهو أشد زاد بعضهم فيها ميتة لنصراين 
  ويكره أن حيمل ميتة بكراء أو خيرج دابة ميتة وحنو هذا 

  مث اختلف أصحابنا يف هذا اجلواب على ثالث طرق 
  إحداها إجراؤه على ظاهره وأن املسألة رواية واحدة 

أن يؤجر املسلم نفسه حلمل ميتة أو خنزير للنصراين قال فإن فعل قضى له بالكراء  قال ابن أيب موسى وكره أمحد
وإن أجر نفسه حلمل حمرم ملسلم كانت الكراهة أشد ويأخذ الكراء وهل يطيب له على وجهني أوجههما أنه ال 

ير أو ميتة كره يطيب له ويتصدق به وهكذا ذكر أبو احلسن اآلمدي قال إذا آجر نفسه من رجل حملل مخر أو خنز
  نص عليه وهذه كراهة 

حترمي ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم لعن حاملها ولكن يقضي له بالكراء وغري ممتنع أن يقضي بالكراء وإن كان 
  حمرما كأجر احلجام 

  فقد صرح هؤالء بأنه يستحق األجرة مع كوهنا حمرمة عليه على الصحيح 
ا خيالف ظاهرها وجعل املسألة رواية واحدة أن هذه اإلجارة ال تصح وهي طريقة الطريقة الثانية تأويل هذه الرواية مب

  القاضي يف اجملرد وهي طريقة ضعيفة رجع عنها القاضي يف كتبه املتأخرة فإنه صنف اجملرد قدميا 
  الطريقة الثالثة ختريج هذه املسألة على روايتني 

  ع الكراهة للفعل ولألجرة إحدامها أن هذه اإلجارة صحيحة يستحق هبا األجرة م
والثانية ال تصح اإلجارة وال يستحق هبا أجرة وإن محل وذلك على قياس قوله يف اخلمر ال جيوز إمساكها وجتب 

  إراقتها 
  قال يف رواية أيب طالب إذا أسلم وله مخر أو خنازير تصب اخلمر وتسرح اخلنازير قد حرما عليه وإن قتلها فال بأس 

 جيوز إمساكها وألنه قد نص يف رواية ابن منصور أنه يكره أن يؤاجر نفسه لنظارة كرم فقد نص على أنه ال
  النصراين ألن أصل ذلك يرجع إىل اخلمر إال أن يعلم أنه يباع لغري اخلمر 

  فقد منع من إجارة نفسه على حفظ الكرم الذي يتخذ للخمر فأوىل أن مينع من إجارة نفسه على محل اخلمر 
لقاضي يف التعليق وتصرفه وعليها أكثر أصحابه مثل أيب اخلطاب وهي طريقة من احتذى حذوه من فهذه طريقة ا

  املتأخرين 
واملنصور عندهم الرواية املخرجة وهي مذهب مالك والشافعي وأيب يوسف وحممد وهذا عند أصحابنا فيما إذا 

  ء كان محلها للشرب أو مطلقا استأجر على محل اخلمر إىل بيته أو حانوته وحيث ال جيوز إقرارها سوا

فإذا كان حيملها لرييقها أو حيمل امليتة ليدفنها أو لينقلها إىل الصحراء لئال يتأذى الناس بننت رحيها فإنه جيوز اإلجارة 
على ذلك ألنه عمل مباح ولكن إن كانت األجرة جلد امليتة مل تصح واستحق أجرة املثل وإن كان قد سلخ اجللد 

  صاحبه وهذا مذهب مالك وأظنه مذهب الشافعي أيضا ومذهب أيب حنيفة كالرواية األوىل  وأخذه رده على
  ومأخذه يف ذلك أن احلمل إذا كان مطلقا مل يكن املستحق غري محل اخلمر 

وأيضا فإن جمرد محلها ليس معصية جلواز أن حتمل لتراق أو ختلل عنده وهلذا إذا كان احلمل للشرب مل يصح ومع 



  يكره احلمل هذا فإنه 
  واألشبه واهللا أعلم طريقة ابن أيب موسى فإهنا أقرب إىل مقصود أمحد وأقرب إىل القياس 

وذلك ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم لعن عاصر اخلمر ومعتصرها وحاملها واحملمولة إليه فالعاصر واحلامل قد 
لقصد املعتصر واملستحمل فهو كما لو  عاوضا على منفعة تستحق عوضا وهي ليست حمرمة يف نفسها وإمنا حرمت

باع عنبا أو عصريا ملن يتخذه مخرا وفات العصري واخلمر يف يد املشتري فإن مال البائع ال يذهب جمانا بل يقضي له 
  بعوضه 

أجر كذلك ههنا املنفعة اليت وفاها املؤجر ال تذهب جمانا بل يعطي بدهلا فإن حترمي االنتفاع هبا إمنا كان من جهة املست
  ال من جهته 

مث حنن حنرم األجرة عليه حلق اهللا سبحانه ال حلق املستأجر واملشتري خبالف من استأجر للزنا أو التلوط أو القتل أو 
الغصب أو السرقة فإن نفس هذا العمل حيرم ال ألجل قصد املشتري فهو كما لو باعه ميتة أو مخرا فإنه ال يقضي له 

  رمة بثمنها ألن نفس هذه العني حم
ومثل هذه اإلجارة واجلعالة ال توصف بالصحة مطلقا وال بالفساد مطلقا بل هي صحيحه بالنسبة إىل املستأجر مبعىن 

  أنه جيب عليه مال اجلعل واألجر 

  وهي فاسدة بالنسبة إىل األجرة مبعىن أنه حيرم عليه االنتفاع باألجرة واجلعل وهلذا يف الشريعة نظائر 
لى كراهة نظارة كرم النصراين ال ينايف هذا فإنا ننهاه عن هذا الفعل وعن مثنه ونقضي له وعلى هذا فنص أمحد ع

بكرائه ولو مل نفعل هذا لكان يف هذا منفعة عظيمة للعصاة فإن كل من استأجروه على عمل يستعينون به على 
الف من سلم إليهم عمال ال املعصية قد حصلوا غرضهم منه مث ال يعطونه شيئا وما هم بأهل أن يعانوا على ذلك خب

  قيمة له حبال 
نعم البغي واملغين والنائحة وحنوهم إذا أعطوا أجورهم مث تابوا هل يتصدقون هبا أو جيب أن يردوها على من 

  أعطامهوها فيها قوالن 
ف يف مصاحل أصحهما أنا ال نردها على الفساق الذين بذلوها يف املنفعة احملرمة وال يباح األخذ بل يتصدق هبا وتصر

  املسلمني كما نص عليه أمحد يف أجرة محل اخلمر 
ومن ظن أهنا ترد على الباذل املستأجر ألهنا مقبوضة بعقد فاسد فيجب ردها عليه كاملقبوض بالربا أو حنوه من 

قبضه منه  العقود الفاسدة فيقال له املقبوض بالعقد الفاسد جيب فيه التراد من اجلانبني فريد كل منهما على اآلخر ما
كما يف تقابض الربا عند من يقول املقبوض بالعقد الفاسد ال ميلك كما هو املعروف من مذهب الشافعي وأمحد فأما 

  إذا تلف املقبوض عند القابض فإنه ال يستحق استرجاع عوضه مطلقا 
مستمع الغناء والنوح وحينئذ فيقال إن كان ظاهر القياس يوجب ردها بناء على أهنا مقبوضة بعقد فاسد فالزاين و

قد بذلوا هذا املال عن طيب نفوسهم واستوفوا العوض احملرم والتحرمي الذي فيه ليس حلقهم وإمنا هو حلق اهللا تعاىل 
وقد فاتت هذه املنفعة بالقبض واألصول تقتضي أنه إذا رد أحد العوضني يرد اآلخر فإذا تعذر على املستأجر رد 

  املنفعة مل يرد عليه املال 

أيضا فإن هذا الذي استوفيت منفعته عليه ضرر يف أحد منفعتيه وعوضهما مجيعا منه خبالف مالو كان العوض مخرا و
أو ميتة فإن ذلك ال ضرر عليه يف فواهتا فإهنا لو كانت باقية أتلفناها عليه ومنفعة الغناء والنوح لو مل تفت لتوفرت 



  آخر أعين من صرف القوة اليت عمل هبا  عليه حبيث كان يتمكن من صرف تلك املنفعة يف أمر
  فيقال على هذا فينبغي أن يقضوا هبا إذا طالب بقبضها 

قيل حنن ال نأمر بدفعها وال بردها كعقود الكفار احملرمة فإهنم إذا أسلموا على القبض مل حنكم بالقبض ولو أسلموا 
ه ألنه كان معتقدا لتحرميها خبالف الكافر وذلك بعد القبض مل حنكم بالرد ولكن يف حق املسلم حترم هذه األجرة علي

  ألنه إذا طلب األجرة قلنا له أنت فرطت حيث صرفت قوتك يف عمل حمرم فال يقضى لك بأجرة 
فإذا قبضها مث قال الدافع هذا املال اقضوا يل برده فإمنا أقبضته إياه عوضا عن منفعة حمرمة قلنا له دفعته مبعاوضة 

سترجاع ما أخذه فرد إليه ما أخذته إذا كان له يف بقائه معه منفعة فهذا ومثله يتوجه فيما رضيت هبا فإذا طلبت ا
  يقبض من مثن امليتة واخلمر 

وأيضا فمشتري اخلمر إذا أقبض مثنها وقبضها وشراها مث طلب أن يعاد إليه الثمن كان األوجه أن يرد إليه الثمن 
بياع اخلمر بأن حنرق احلانوت اليت يباع فيها نص على ذلك أمحد وغريه  وال يباح للبائع ال سيما وحنن نعاقب اخلمار

من العلماء فإن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حرق حانوتا يباع فيه اخلمر وعلي ابن أيب طالب رضي اهللا عنه حرق 
  قرية يباع فيها اخلمر وهي آثار معروفة وهذه املسألة مبسوطة يف غري هذا املوضع 

  عقوبات املالية عندنا باقية غري منسوخة وذلك ألن ال

فإذا عرف أصل أمحد يف هذه املسائل فمعلوم أن بيعهم ما يقيمون به أعيادهم احملرمة مثل بيعهم العقار للسكىن 
وأشد بل هو إىل بيعهم العصري أقرب منه إىل بيعهم العقار ألن ما يبتاعونه من الطعام واللباس وحنو ذلك يستعينون 

  عيد به على ال
إذ العيد كما قدمنا اسم ملا يفعل من العبادات والعادات وهذه إعانة على ما يقام من العادات لكن ملا كان جنس 

  األكل والشرب واللباس ليس حمرما يف نفسه خبالف شرب اخلمر فإنه حمرم يف نفسه 
تبخري أو ذبح لغري اهللا أو صور فإن كان ما يبتاعونه يفعلون به نفس احملرم مثل صليب أو شعانني أو معمودية أو 

وحنو ذلك فهذا ال ريب يف حترميه كبيعهم العصري ليتخذوه مخرا وبناء الكنيسة هلم وأما ما ينتفعون به يف أعيادهم 
  لألكل والشرب واللباس فأصول أمحد وغريه تقتضي كراهته لكن كراهة حترمي كمذهب مالك أو كراهة تنزيه 

ائر النظائر عنده فإنه ال جيوز بيع اخلبز واللحم والرياحني للفساق الذين يشربون عليها واألشبه أنه كراهة حترمي كس
اخلمر وألن هذه إعانة قد تفضي إىل إظهار الدين الباطل وكثرة اجتماع الناس لعيدهم وظهوره وهذا أعظم من 

  إعانة شخص معني 
عصري وبيع اخلنزير وليس هذا مثل بيعهم العصري لكن من يقول هذا مكروه كراهة تنزيه يقول هذا متردد بني بيع ال

الذي يتخذونه مخرا ألنا إمنا حيرم علينا أن نبيع الكفار ما كان حمرم اجلنس كاخلمر واخلنزير فأما ما يباح يف حال 
  دون حال كاحلرير وحنوه فيجوز بيعه هلم 

ا األعمال اليت يعملونه هبا ملا كانت شعار وأيضا فالطعام واللباس الذي يبتاعونه يف عيدهم ليس حمرما يف نفسه وإمن
  الكفار هني عنها املسلم ملا فيها من مفسدة اجنراره إىل بعض فروع الكفار فأما الكافر فهي ال تزيده من الفساد 

أكثر مما هو فيه ألن نفس حقيقة الكفر قائمة به فداللة الكفر وعالمته إذا كانت مباحة مل يكن فيها كفر زائد كما 
  باعهم املسلم ثياب الغيار اليت يتميزون هبا عن املسلمني خبالف شرب اخلمر وأكل اخلنزير فإنه زيادة يف الكفر لو 

  نعم لو باعهم املسلم ما يتخذونه صليبا أو شعانني وحنو ذلك فهنا قد باعهم ما يستعينون به على نفس املعصية 



  وداللته على وجهني  ومن نصر التحرمي جييب عن هذا بأن شعار الكفر وعالمته
وجه نؤمر به يف دار اإلسالم وهو ما فيه إذالل الكفر وصغاره فهذا إذا ابتاعوه كان ذلك إعانة على ما يأمر اهللا به 

  ورسوله فإنا حنن نأمرهم بلبس الغيار 
النواقيس هلم  ووجه النهي عنه هو ما فيه من إعالء الكفر وإظهاره له كرفع أصواهتم بكتاهبم وإظهار الشعانني وبيع

وبيع الرايات واأللوية هلم وحنو ذلك فهذا من شعائر الكفر اليت حنن مأمورون بإزالتها واملنع منها يف ديار اإلسالم 
  فال جيوز إعانتهم عليها 

  وأما قبول اهلدية منهم يوم عيدهم فقد قدمنا عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه أيت هبدية النريوز فقبلها 
ابن أيب شيبة يف املصنف حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه أن امرأة سألت عائشة قالت إن لنا أظآرا من اجملوس وروى 

  وإنه يكون هلم العيد فيهدون لنا فقالت أما ما ذبح لذلك اليوم فال تأكلوا ولكن كلوا من أشجارهم 
ان جموس فكانوا يهدون له يف النريوز وقال حدثنا وكيع عن احلكم بن حكيم عن أمه عن أيب برزة أنه كان له سك

  واملهرجان فكان يقول ألهله ما كان من فاكهة فكلوه وما كان من غري ذلك فردوه 
  فهذا كله يدل على أنه ال تأثري للعيد يف املنع من قبول هديتهم بل حكمها 

  يف العيد وغريه سواء ألنه ليس يف ذلك إعانة هلم على شعائر كفرهم 
  الكفار من أهل احلرب وأهل الذمة مسألة مستقلة بنفسها فيها خالف وتفصيل ليس هذا موضعه لكن قبول هدية 

وإمنا جيوز أن يؤكل من طعام أهل الكتاب يف عيدهم بابتياع أو هدية أو غري ذلك مما مل يذحبوه للعيد فأما ذبائح 
  اجملوس فاحلكم فيها معلوم فإهنا حرام عند العامة 

تاب ألعيادهم وما يتقربون بذحبه إىل غري اهللا نظري ما يذبح املسلمون هداياهم وضحاياهم وأما ما ذحبه أهل الك
متقربني هبا إىل اهللا تعاىل وذلك مثل ما يذحبون للمسيح والزهرة فعن أمحد فيها روايتان أشهرمها يف نصوصه أنه ال 

  ة وعبد اهللا بن عمر يباح أكله وإن مل يسم عليه غري اهللا تعاىل ونقل النهي عن ذلك عن عائش
قال امليموين سألت أبا عبد اهللا عن ذبائح أهل الكتاب فقال إن كان مما يذحبون لكنائسهم فال حيل فقال يدعون 

  التسمية على عمد إمنا يذحبون للمسيح 
وذكر أيضا أنه سأل أبا عبد اهللا عمن ذبح من اهل الكتاب ومل يسم فقال إن كان مما يذحبون لكنائسهم فقال 

يتركون التسمية فيه على عمد إمنا يذحبون للمسيح وقد كرهه ابن عمر إال أن أبا الدرداء يتأول أن طعامهم حل 
  وأكثر ما رأيت منه الكراهة ألكل ما ذحبوا لكنائسهم 

وقال أيضا سألت أبا عبد اهللا عن ذبيحة املرأة من أهل الكتاب ومل تسم قال إن كانت ناسية فال بأس وإن كان مما 
  ذحبون لكنائسهم فقد يدعون التسمية فيه على عمد ي

قال املروزي قريء على أيب عبد اهللا وما ذبح على النصب قال على األصنام وقال كل شيء ذبح على األصنام ال 
  يؤكل 

وقال حنبل قال عمي أكره كل ما ذبح لغري اهللا والكنائس إذا ذبح هلا وما ذبح أهل الكتاب على معىن الذكاة فال 
  س به وما ذبح يريد به غري اهللا فال آكله وما ذحبوا يف أعيادهم أكرهه بأ

  وروى أمحد عن الوليد بن مسلم عن األوزاعي سألت ميمونا عما ذحبت النصارى ألعيادهم وكنائسهم فكره أكله 
 من طعامهم ما وقال حنبل مسعت أبا عبد اهللا قال ال يؤكل ألنه أهل لغري اهللا به ويؤكل ما سوى ذلك وإمنا أحل اهللا



ذكر اسم اهللا عليه قال اهللا عز و جل وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه وقال وما أهل به لغري اهللا فكل ما ذبح 
  لغري اهللا فال يؤكل حلمه 

وروى حنبل عن عطاء يف ذبيحة النصراين يقول اسم املسيح قال كل قال حنبل مسعت أبا عبد اهللا يسأل عن ذلك 
  أكل قال اهللا وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه فال أرى هذا ذكاته وما أهل لغري اهللا به قال ال ت

  فاحتجاج أيب عبد اهللا باآلية دليل على أن الكراهة عنده كراهة حترمي وهذا قول عامة قدماء األصحاب 
ح أهل الكتاب لكنائسهم كل من قال اخلالل يف باب التوقي ألكل ما ذحبت النصارى وأهل الكتاب ألعيادهم وذبائ

  روى عن أيب عبد اهللا روى الكراهة فيه وهي متفرقة يف هذه األبواب 
وما قاله حنبل يف هاتني املسألتني ذكر عن أيب عبد اهللا وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه وما أهل لغري اهللا به فإمنا 

ا التسمية وتركها فقد روى عنه مجيع أصحابه أنه ال بأس بأكل مامل اجلواب من أيب عبد اهللا فيما أهل لغري اهللا به وأم
  يسموا عليه إال يف وقت ما يذحبون ألعيادهم وكنائسهم فإنه يف معىن قوله تعاىل وما أهل لغري اهللا به 

  وضعه وعند أيب عبد اهللا أن تفسري وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه إمنا عين به امليتة وقد أخرجته يف م
ومقصود اخلالل أن هني أمحد مل يكن ألجل ترك التسمية فقط فإن ذلك عنده ال حيرم وإمنا كان ألهنم ذحبوه لغري اهللا 

  سواء كانوا يسمون غري اهللا أو ال يسمون اهللا وال غريه ولكن قصدهم الذبح لغري اهللا 
  ئسهم وأعيادهم وال يؤكل ما ذبح للزهرة لكن قال ابن أيب موسى وجيتنب أكل كل ما ذحبه اليهود والنصارى لكنا

والرواية الثانية أن ذلك مكروه غري حمرم وهذا الذي ذكره القاضي وغريه وأخذوا ذلك فيما أظنه مما نقله عبد اهللا 
بن أمحد قال سألت أيب عمن ذبح للزهرة قال ال يعجبين قلت أحرام أكله قال ال أقول حراما ولكن ال يعجبين 

  الكراهة دون التحرمي وذلك أنه أثبت 
وميكن أن يقال إمنا توقف عن تسميته حمرما ألن ما اختلف يف حترميه وتعارضت فيه كاجلمع بني األختني وحنوه هل 

  يسمى حراما على روايتني كالروايتني عنده يف أن ما اختلف يف وجوبه هل يسمى فرضا على روايتني 
  د التحرمي أو التنزيه ومن أصحابنا من أطلق الكراهة ومل يفسر هل أرا

قال أبو احلسن اآلمدي ما ذبح لغري اهللا مثل الكنائس والزهرة والشمس والقمر فقال أمحد هو مما أهل به لغري اهللا 
أكرهه كل ما ذبح لغري اهللا والكنائس وما ذحبوا يف أعيادهم أكرهه فأما ما ذبح أهل الكتاب على معىن الذكاة فال 

  بأس به 
يكره ما ذحبه النصارى لكنائسهم أو ذحبوا على اسم املسيح أو الصليب أو أمساء من مضى  وكذلك مذهب مالك
  من أحبارهم ورهباهنم 

ويف املدونة وكره مالك أكل ما ذحبه أهل الكتاب لكنائسهم أو ألعيادهم من غري حترمي وتأول قول اهللا أو فسقا أهل 
  لغري اهللا به 

  ا عليه اسم املسيح وهو مبنزلة ما ذحبوا لكنائسهم وال أرى أن يؤكل قال ابن القاسم وكذلك ما ذحبوا ومسو
ونقلت الرخصة يف ذبائح األعياد وحنوها عن طائفة من الصحابة رضي اهللا عنهم وهذا فيما مل يسموا عليه غري اهللا 

الفقهاء الثالثة فإن مسوا غري اهللا يف عيدهم أو غري عيدهم حرم يف أشهر الروايتني وهو مذهب اجلمهور وهو مذهب 
فيما نقله غري واحد وهو قول علي بن أيب طالب وغريه من الصحابة منهم أبو الدرداء وأبو أمامة والعرباض بن 

  سارية وعبادة بن الصامت وهو قول أكثر فقهاء الشام وغريهم 



  والثانية ال حيرم وإن مسوا غري اهللا وهو قول عطاء وجماهد ومكحول واألوزاعي والليث 
ابن منصور أنه قيل أليب عبد اهللا سئل سفيان عن رجل ذبح ومل يذكر اسم اهللا متعمدا قال أرى أن ال يؤكل قيل نقل 

له أرأيت أن كان يرى أنه جيزي عنه فلم يذكر قال أرى أنه ال يؤكل قال أمحد املسلم فيه اسم اهللا يؤكل ولكن قد 
   أساء يف ترك التسمية النصارى أليس يذكرون غري اسم اهللا

ووجه االختالف أن هذا قد دخل يف عموم قوله عز و جل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ويف عموم قوله 
تعاىل وما أهل لغري اهللا به ألن هذه اآلية تعم كل ما نطق به لغري اهللا يقال أهللت بكذا إذا تكلمت به وإن كان أصله 

ه وإمنا ملا كانت عادهتم رفع الصوت يف األصل خرج الكالم الرفيع فإن احلكم ال خيتلف برفع الصوت وخفض
  الكالم على ذلك فيكون املعىن وما تكلم به لغري اهللا وما نطق به لغري اهللا 

ومعلوم أن ما حرم أن جتعل غري اهللا مسمى فكذلك منويا إذ هذا مثل النيات يف العبادات فإن اللفظ هبا وإن كان 
  أبلغ لكن األصل القصد 

ملتقرب باهلدايا والضحايا سواء قال أذحبه هللا أو سكت فإن العربة بالنية وتسميته اهللا على الذبيحة غري اال ترى أن ا
ذحبها هللا فإنه يسمى على ما يقصد به اللحم وأما القربان فيذبح هللا سبحانه وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه و سلم يف 

 لقوله تعاىل إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني قربانه اللهم منك ولك بعد قوله بسم اهللا واهللا أكرب
والكافرون يصنعون بآهلتهم كذلك فتارة يسمون آهلتهم على الذبائح وتارة يذحبوهنا قربانا إليهم وتارة جيمعون 

قوله باسم كذا بينهما وكل ذلك واهللا أعلم يدخل فيما أهل لغري اهللا به فإن من مسى غري اهللا فقد أهل به لغري اهللا ف
  استعانة به وقوله لكذا عبادة له وهلذا مجع اهللا بينهما يف قوله إياك نعبد وإياك نستعني 
  وأيضا فإنه سبحانه حرم ما ذبح على النصب وهي كل ما ينصب ليعبد من دون اهللا 

يث اشترطت التسمية يف وأما احتجاج أمحد على هذه املسألة بقوله تعاىل وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه فح
ذبيحة املسلم هل تشترط يف ذبيحة الكتايب على روايتني وإن كان اخلالل هنا قد ذكر عدم االشتراط فاحتجاجه 

  هبذه اآلية خيرج على إحدى الروايتني 

وا الكتاب فلما تعارض العموم احلاظر وهو قوله تعاىل وما أهل به لغري اهللا والعموم املبيح وهو قوله وطعام الذين أوت
  حل لكم اختلف العلماء يف ذلك 

واألشبه بالكتاب والسنة ما دل عليه أكثر كالم أمحد من احلظر وإن كان من متأخري أصحابنا من ال يذكر هذه 
الرواية حبال وذلك ألن عموم قوله تعاىل وما أهل لغري اهللا به وما ذبح على النصب عموم حمفوظ مل ختص منه صورة 

ين أوتوا الكتاب فإنه يشترط له الذكاة املبيحة فلو ذكى الكتايب يف غري احملل املشروع مل تبح ذكاته خبالف طعام الذ
وألن غاية الكتايب أن تكون ذكاته كاملسلم واملسلم لو ذبح لغري اهللا أو ذبح باسم غري اهللا مل يبح وإن كان يكفر 

ب حل لكم وطعامكم حل هلم سواء وهم وإن كانوا بذلك فكذلك الذمي ألن قوله تعاىل وطعام الذين أوتوا الكتا
  يستحلون هذا وحنن ال نستحله فليس كل ما استحلوه حيل لنا 

  وألنه قد تعارض دليالن حاظر ومبيح فاحلاظر أوىل أن يقدم 
 وألن الذبح لغري اهللا أو باسم غريه قد علمنا يقينا أنه ليس من دين األنبياء عليهم السالم فهو من الشرك الذي

  أحدثوه فاملعىن الذي ألجله حلت ذبائحهم منتف يف هذا واهللا تعاىل أعلم 
فإن قيل أما إذا مسوا عليه غري اهللا بأن يقولوا باسم املسيح وحنوه فتحرميه ظاهر أما إذا مل يسموا أحدا ولكن قصدوا 



  الذبح للمسيح أو للكوكب وحنومها فما وجه حترميه 
هو أن اهللا سبحانه قد حرم ما ذبح على النصب وذلك يقتضي حترميه وإن كان قيل قد تقدمت اإلشارة إىل ذلك و

ذاحبه كتابيا ألنه لو كان التحرمي لكونه وثنيا مل يكن فرق بني ذحبه على النصب وغريها وألنه ملا أباح لنا طعام أهل 
  الكتاب دل على أن طعام املشركني حرام فتخصيص ما ذبح على الوثن يقتضي فائدة جديدة 

وأيضا فانه ذكر حترمي ما ذبح على النصب وما أهل به لغري اهللا وقد دخل فيما أهل به لغري اهللا ما أهل به أهل 
الكتاب لغري اهللا فكذلك كل ما ذبح على النصب فإذا ذبح الكتايب على ما قد نصبوه من التماثيل يف الكنائس فهو 

  مذبوح على النصب 
الوثن وغيبته فإمنا حرم ألنه قصد بذحبه عبادة الوثن وتعظيمه وهذه  ومعلوم أن حكم ذلك ال خيتلف حبضور

  األنصاب قد قيل هي من األصنام وقيل هي غري األصنام 
قالوا كان حول البيت ثالمثائة وستون حجرا كان أهل اجلاهلية يذحبون عليها ويشرحون اللحم عليها ويذحبون 

ذحبون عليها وكانوا إذا شاءوا أبدلوا هذه األحجار حبجارة هي عليها وكانوا يعظمون هذه احلجارة ويعبدوهنا وي
أعجب إليهم منها ويدل على ذلك قول أيب ذر يف حديث إسالمه حىت صرت كالنصب األمحر يريد أنه كان يصري 

  أمحر من تلوثه بالدم 
  ويف قوله وما ذبح على النصب قوالن 

كون ذحبهم عليها تقربا إىل األصنام وهذا على قول من أحدمها أن نفس الذبح كان يكون عليها كما ذكرناه في
جيعلها غري األصنام فيكون الذبح عليها ألجل أن املذبوح عليها مذبوح لألصنام أو مذبوح هلا وذلك يقتضي حترمي 

عليه و  كل ما ذبح لغري اهللا وألن الذبح يف البقعة ال تأثري له إال من جهة الذبح لغري اهللا كما كرهه النيب صلى اهللا
سلم من الذبح يف مواضع أصنام املشركني ومواضع أعيادهم وإمنا يكره املذبوح يف البقعة املعينة لكوهنا حمل شرك 

  فإذا وقع الذبح حقيقة لغري اهللا كانت حقيقة التحرمي قد وجدت فيه 
يه و سلم على زينب والقول الثاين أن الذبح على النصب أي ألجل النصب كما قيل أومل رسول اهللا صلى اهللا عل

  خببز وحلم وأطعم فالن على ولده وذبح فالن على ولده وحنو ذلك ومنه قوله تعاىل 

لتكربوا اهللا على ما هداكم وهذا ظاهر على قول من جيعل النصب نفس األصنام وال منافاة بني كون الذبح هلا وبني 
  كوهنا كانت تلوث بالدم 

  وعلى هذا القول فالداللة ظاهرة 
ف هذين القولني يف قوله تعاىل على النصب نظري االختالف يف قوله تعاىل ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا واختال

اسم اهللا على ما رزقهم من هبيمة األنعام وقوله تعاىل ليشهدوا منافع هلم ويذكروا اسم اهللا يف أيام معلومات على ما 
  رزقهم من هبيمة األنعام 

  م اهللا عليها إذا كانت حاضرة فإنه قد قيل املراد بذكر اس
  وقيل بل يعم ذكره ألجلها يف مغيبها وشهودها مبنزلة قوله تعاىل لتكربوا اهللا على ما هداكم 

  ويف احلقيقة مآل القولني إىل شيء واحد يف قوله تعاىل وما ذبح على النصب كما قد أومأنا إليه 
يف ألن هذا املعىن حاصال من قوله تعاىل وما أهل لغري وفيها قول ثالث ضعيف أن املعىن على اسم النصب وهذا ضع

اهللا به فيكون تكريرا لكن اللفظ حيتمله كما روى البخاري يف صحيحه عن موسى بن عقبة عن سامل عن ابن عمر 



رضي اهللا عنهما أنه كان حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح 
ل أن ينزل على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الوحي فقدمت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وذلك قب

سفرة فيها حلم فأىب أن يأكل منها مث قال زيد إين لست آكل مما تذحبون على أنصابكم وال آكل إال ما ذكر اسم اهللا 
  عليه 

ذبائحهم ويقول الشاة خلقها اهللا وأنزل هلا من  ويف رواية له وإن زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش
  السماء املاء وأنبت هلا من األرض الكأل مث أنتم تذحبوهنا على غري اسم اهللا إنكارا لذلك وإعظاما له 

وأيضا فان قوله تعاىل وما أهل لغري اهللا به ظاهره أنه ما ذبح لغري اهللا مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا وإذا كان هذا هو 
قصود فسواء لفظ به أو مل يلفظ وحترمي هذا أظهر من حترمي ما ذحبه النصراين للحم وقال فيه باسم املسيح وحنوه امل

كما أن ما ذحبناه حنن متقربني به إىل اهللا سبحانه كان أزكى وأعظم مما ذحبناه للحم وقلنا عليه باسم اهللا فإن عبادة 
ستعانة بامسه يف فواتح األمور فكذلك الشرك بالصالة لغريه والنسك اهللا سبحانه بالصالة له والنسك له أعظم من اال

لغريه أعظم شركا من االستعانة باسم هذا الغري يف فواتح األمور فإذا حرم ما قيل فيه باسم املسيح والزهرة فألن 
  حيرم ما قيل فيه ألجل املسيح والزهرة أو قصد به ذلك أوىل 

بح باسم غري اهللا ومل حيرم ما ذبح لغري اهللا كما قاله طائفة من أصحابنا وهذا يبني لك ضعف قول من حرم ما ذ
  وغريهم بل لو قيل بالعكس لكان أوجه فإن العبادة لغري اهللا أعظم كفرا من االستعانة بغري اهللا 

األمة الذين  وعلى هذا فلو ذبح لغري اهللا متقربا به إليه حلرم وإن قال فيه بسم اهللا كما يفعله طائفة من منافقي هذه
يتقربون إىل األولياء والكواكب بالذبح والبخور وحنو ذلك وإن كان هؤالء مرتدين ال تباح ذبيحتهم حبال لكن 

  جيتمع يف الذبيحة مانعان 
ومن هذا الباب ما قد يفعله اجلاهلون مبكة شرفها اهللا وغريها من الذبح للجن وهلذا روي عن النيب صلى اهللا عليه و 

  عن ذبائح اجلن  سلم أنه هنى
ويدل على املسألة ما قدمناه من أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن الذبح يف مواضع األصنام ومواضع أعياد 

  الكفار 

ويدل على ذلك أيضا ما رواه أبو داود يف سننه حدثنا هارون بن عبد اهللا حدثنا محاد بن مسعدة عن عوف عن أيب 
نهما قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن معاقرة األعراب قال أبو داود رحيانة عن ابن عباس رضي اهللا ع

  غندر وقفه على ابن عباس 
وروى أبو بكر بن أيب شيبة يف تفسريه حدثنا وكيع عن أصحابه عن عوف األعرايب عن أيب رحيانة قال سئل ابن 

   به عباس عن معاقرة األعراب فقال إين أخاف أن تكون مما أهل لغري اهللا
وروى أبو إسحاق إبراهيم دحيم يف تفسريه حدثنا أيب حدثنا سعيد بن منصور عن ربعي عن عبد اهللا بن اجلارود قال 
مسعت اجلارود قال كان من بين رباح رجل يقال له ابن وثيل شاعرا نافر أبا الفرزدق غالبا الشاعر مباء بظهر الكوفة 

من إبله إذا وردت املاء فلما وردت اإلبل املاء قاما إليها بأسيافهما فجعال على أن يعقر هذا مائة من إبله وهذا مائة 
ينسفان عراقيبها فخرج الناس على احلمر والبغال يريدون اللحم وعلي رضي اهللا عنه بالكوفة فخرج على بغلة 

  ا أهل هبا لغري اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم البيضاء وهو ينادي يا أيها الناس ال تأكلوا من حلومها فإهن
  فهؤالء الصحابة قد فسروا ما قصد بذحبه غري اهللا داخال فيما أهل به لغري اهللا 



فعلمت أن اآلية مل يقتصر هبا على التلفظ باسم غري اهللا بل ما قصد به التقرب إىل غري اهللا فهو كذلك وكذلك 
   تفاسري التابعني على أن ما ذبح على النصب هو ما ذبح لغري اهللا

وروينا يف تفسري جماهد املشهور عنه الصحيح من رواية ابن أيب جنيح يف قوله تعاىل وما ذبح على النصب قال كانت 
  حجارة حول الكعبة يذبح هلا أهل اجلاهلية ويبدلوهنا إذا شاءوا حبجارة أعجب إليهم منها 

وما ذبح على النصب قال هو مبنزلة  وروى ابن أيب شيبة حدثنا حممد بن فضيل عن أشعث عن احلسن يف قوله تعاىل
  ما ذبح لغري اهللا 

ويف تفسري قتادة املشهور عنه وأما ما ذبح على النصب فالنصب حجارة كان أهل اجلاهلية يعبدوهنا ويذحبون هلا 
  فنهى اهللا عن ذلك 

  ويف تفسري علي بن أيب طلحة عن ابن عباس النصب أصنام كانوا يذحبون ويهلون عليها 
  قد نقل إمساعيل بن سعيد قال سألت أمحد عما يقرب آلهلتهم يذحبه رجل مسلم قال ال بأس به فإن قيل ف

قيل إمنا قال أمحد ذلك ألن املسلم إذا ذحبه مسى اهللا عليه ومل يقصد ذحبه لغري اهللا وال يسمى غريه بل يقصد منه غري 
املؤثر يف الذبح بدليل أن املسلم لو وكل ما قصده صاحب الشاة فتصري نية صاحب الشاة ال أثر هلا والذابح هو 

كتابيا يف ذبيحة فسمى عليها غري اهللا مل تبح وهلذا ملا كان الذبح عبادة يف نفسه كره علي رضي اهللا عنه وغري واحد 
من أهل العلم منهم أمحد يف إحدى الروايتني عنه أن يوكل املسلم يف ذبح نسيكته كتابيا ألن نفس الذبح عبادة 

ل الصالة وهلذا ختتص مبكان وزمان وحنو ذلك خبالف تفرقة اللحم فإن عبادة مالية وهلذا اختلف العلماء يف بدنية مث
  وجوب ختصيص أهل احلرم 

بلحوم اهلدايا املذبوحة يف احلرم وإن كان الصحيح ختصيصهم هبا وهذا خبالف الصدقة فإهنا عبادة مالية حمضة فلهذا 
  أن هذه املسألة منصوصة عن أمحد حمتملة  قد ال يؤثر فيها نية الوكيل على

  فهذا متام الكالم يف ذبائحهم ألعيادهم 
  فصل 

فأما صوم أيام أعياد الكفار مفردة بالصوم كصوم يوم النريوز واملهرجان ومها يومان يعظمهما الفرس فقد اختلف 
  فيهما ألجل أن املخالفة حتصل بالصوم أو بترك ختصيصه بعمل أصال 

وم السبت أوال وذلك أنه روى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد اهللا بن بسر السلمي عن فنذكر صوم ي
أخته الصماء أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تصوموا يوم السبت إال فيما افترض عليكم وإن مل جيد أحدكم 

اه أهل السنن األربعة وقال إال حلاء عنب أو عود شجرة ويف لفظ إال عود عنب أو حلاء شجرة فليمضغه رو
الترمذي هذا حديث حسن وقد رواه النسائي من وجوه أخر عن خالد عن عبد اهللا بن بسر ورواه أيضا عن الصماء 

  عن عائشة 
  وقد اختلف األصحاب وسائر العلماء فيه 

م السبت ينفرد به فقد قال أبو بكر األثرم مسعت أبا عبد اهللا يسأل عن صيام يوم السبت يتفرد به فقال اما صيام يو
جاء يف ذلك احلديث حديث الصماء يعين حديث ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد اهللا بن بسر عن أخته 
الصماء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ال تصوموا يوم السبت إال فيما افترض عليكم قال أبو عبد اهللا فكان حيىي 



  كان مسعه من ثور قال فسمعته من أيب عاصم  بن سعيد ينفيه وأىب أن حيدثين به وقد
  قال األثرم وحجة أيب عبد اهللا يف الرخصة يف صوم يوم السبت أن األحاديث كلها خمالفة حلديث عبد اهللا بن بسر 

ومنها حديث أم سلمة حني سئلت أي األيام كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكثر صياما هلا فقالت يوم 
  السبت واألحد 

نها حديث جويرية أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال هلا يوم اجلمعة أصمت أمس قالت ال قال أتريدين أن م
  تصومي غدا فالغد هو يوم السبت 

وحديث أيب هريرة هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم عن صوم يوم اجلمعة إال بيوم قبله أو بيوم بعده فاليوم الذي بعده 
  هو يوم السبت 

  ه كان يصوم شعبان كله وفيه يوم السبت ومنها أن
ومنها أنه أمر بصوم احملرم وفيه يوم السبت وقال من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر وقد 

  يكون السبت فيها وأمر بصيام أيام البيض وقد يكون فيها السبت ومثل هذا كثري 
األخذ باحلديث وأنه رخص يف صومه حيث ذكر احلديث الذي  فهذا األثرم فهم من كالم أيب عبد اهللا أنه توقف عن

حيتج به يف الكراهة وذكر أن اإلمام يف علل حديث حيىي بن سعيد كان يتقيه ويأىب أن حيدث به فهذا تضعيف 
  للحديث 

  واحتج األثرم مبا دل من النصوص املتواترة على صوم يوم السبت 
ال تصوموا يوم السبت إال فيما افترض عليكم واالستثناء دليل التناول وال يقال حيمل النهي على إفراده ألن لفظه 

وهذا يقتضي أن احلديث يعم صومه على كل وجه وإال لو أريد إفراده ملا دخل الصوم املفروض ليستثىن فإنه ال 
  إفراد فيه فاستثناؤه دليل على دخول غريه خبالف يوم اجلمعة فإنه بني أنه إمنا هنى عن إفراده 

ى هذا فيكون احلديث إما شاذا غري حمفوظ وإما منسوخا وهذه طريقة قدماء أصحاب أمحد الذين صحبوه وعل
  كاألثرم وأيب داود 

وقال أبو داود حديث منسوخ وذكر أبو داود بإسناده عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له أنه هنى عن صيام السبت 
زلت له كامتا حىت رأيته انتشر بعد يعين حديث ابن بسر  يقول ابن شهاب هذا حديث محصي وعن األوزاعي قال ما

  يف صوم يوم السبت 
  قال أبو داود قال مالك هذا كذب وأكثر أهل العلم على عدم الكراهة 

وأما أكثر أصحابنا ففهموا من كالم أمحد األخذ باحلديث ومحله على االفراد فإنه سئل عن عني احلكم فأجاب 
تضي اتباعه وما ذكر عن حيىي إمنا هو بيان ما وقع فيه من الشبهة وهؤالء يكرهون باحلديث وجوابه باحلديث يق

إفراده بالصوم عمال هبذا احلديث جبودة إسناده وذلك موجب للعمل به ومحلوه على االفراد كصوم يوم اجلمعة 
  وشهر رجب 

رج حدثتين جديت يعين الصماء وقد روى أمحد يف املسند من حديث ابن هليعة حدثنا موسى بن وردان عن عبيد األع
أهنا دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم السبت هو يتغذى فقال تعايل تغذي فقالت إين صائمة فقال هلا 

  أصمت أمس قالت ال قال كلي فإن صيام يوم السبت ال لك وال عليك 
  وهذا وإن كان إسناده ضعيفا لكن تدل عليه سائر األحاديث 



كون قوله ال تصوموا يوم السبت أي ال تقصدوا صيامه بعينه إال يف الفرض فإن الرجل يقصد صومه وعلى هذا في
  بعينه حبيث لو مل جيب عليه إال صوم يوم السبت كمن أسلم ومل يبق من الشهر إال يوم السبت فإنه يصومه وحده 

ره وال تزول الكراهة إال بضم غريه إليه وأيضا فقصده بعينه يف الفرض ال يكره خبالف قصده بعينه يف النفل فإنه يك
  أو موافقته عادة فاملزيل 

للكراهة يف الفرض جمرد كونه فرضا ال للمقارنة بينه وبني غريه وأما يف النفل فاملزيل للكراهة ضم غريه إليه أو 
  موافقته عادة وحنو ذلك 

  لف هؤالء يف تعليل الكراهة قد يقال االستثناء أخرج بعض صور الرخصة وأخرج الباقي بالدليل مث اخت
فعللها ابن عقيل بأنه يوم متسك فيه اليهود وخيصونه باإلمساك وهو ترك العمل فيه والصائم يف مظنة ترك العمل 

  فيصري صومه تشبها هبم وهذه العلة منتفية يف األحد 
يكون تعظيما له فكره وعلله طائفة من األصحاب بأنه يوم عيد ألهل الكتاب يعظمونه فقصده بالصوم دون غريه 

  ذلك كما كره إفراد عاشوراء بالتعظيم ملا عظمه أهل الكتاب وإفراد رجب أيضا ملا عظمه املشركون 
وهذا التعليل قد يعارض بيوم األحد فإنه يوم عيد النصارى فإنه صلى اهللا عليه و سلم قال اليوم لنا وغدا لليهود 

  وبعد غد للنصارى 
  فمخالفتهم فيه بالصوم ال بالفطر  وقد يقال إذا كان يوم عيد

ويدل على ذلك ما رواه كريب موىل ابن عباس قال أرسلين ابن عباس وناس من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و 
سلم إىل أم سلمة أسأهلا أي األيام كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكثر صياما هلا قالت كان يصوم يوم 

وم من األيام ويقول إهنما يوما عيد للمشركني فأنا أحب أن أخالفهم رواه أمحد وابن السبت ويوم األحد أكثر ما يص
  أيب عاصم والنسائي وصححه بعض احلفاظ 

  وهذا نص يف استحباب صوم يوم عيدهم ألجل قصد خمالفتهم 
واألحد وقد روى عن عائشة رضي اهللا عنها قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصوم من الشهر السبت 

واالثنني ومن الشهر اآلخر الثالثاء واألربعاء واخلميس رواه الترمذي وقال حديث حسن قال وقد روى ابن مهدي 
  هذا احلديث عن سفيان ومل يرفعه 

وهذان احلديثان ليسا حبجة على من كره صوم يوم السبت وحده وعلل ذلك بأهنم يتركون فيه العمل والصوم مظنة 
  سبت واألحد زال اإلفراد املكروه وحصلت املخالفة بصوم يوم فطرهم ذلك فإنه إذا صام ال

  فصل

وأما النريوز واملهرجان وحنوهم من أعياد املشركني فمن مل يكره صوم يوم السبت من األصحاب وغريهم قد ال 
  يكره صوم ذلك اليوم بل رمبا يستحبه ألجل خمالفتهم وكرهها أكثر األصحاب 

بد اهللا حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن أنس واحلسن أهنما كرها صوم يوم النريوز وقد قال أمحد يف رواية ع
  واملهرجان 

  قال أيب هو ابان بن عياش يعين الرجل 
  وقد اختلف األصحاب هل يدل مثل ذلك على مذهبه على وجهني 



م يف تعظيمهما فكره كيوم وعللوا ذلك بأهنما يوما تعظمهما الكفار فيكون ختصيصهما بالصوم دون غريمها موافقة هل
  السبت 

  قال اإلمام أبو حممد املقدسي وعلى قياس هذا كل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم 
وقد يقال يكره صوم يوم النريوز واملهرجان وحنومها من األيام العجمية اليت ال تعرف حبساب العرب خبالف ما جاء 

ا قصد صوم مثل هذه األيام العجمية أو اجلاهلية كانت ذريعة إىل إقامة يف احلديثني من يوم السبت واألحد ألنه إذ
شعار هذه االيام وأحياء أمرها وإظهار حاهلا خبالف السبت واألحد فإهنما من حساب املسلمني فليس يف صومهما 

  مفسدة فيكون استحباب صوم أعيادهم 

  ة باحلساب اجلاهلي العجمي توفيقا بني اآلثار واهللا أعلم املعروفة باحلساب العريب اإلسالمي مع كراهة األعياد املعروف
  فصل 

ومن املنكرات يف هذا الباب سائر األعياد واملواسم املبتدعة فإهنا من املنكرات املكروهات سواء بلغت الكراهة 
  التحرمي أو مل تبلغه 

  وذلك أن أعياد أهل الكتاب واألعاجم هني عنها لسببني 
  للكفار  أحدمها أن فيها مشاهبة
  والثاين أهنا من البدع 

  فما أحدث من املواسم واألعياد فهو منكر وإن مل يكن فيه مشاهبة ألهل الكتاب لوجهني 
أحدمها أن ذلك داخل يف مسمى البدع واحملدثات فيدخل فيما رواه مسلم يف صحيحه عن جابر قال كان رسول 

صوته واشتد غضبه حىت كأنه منذر جيش يقول صبحكم اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا خطب امحرت عيناه وعال 
ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتني ويقرن بني أصبعني السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خري احلديث 

  كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد وشر األمور حمدثاهتا وكل بدعة ضاللة 
  ويف رواية للنسائي وكل ضاللة يف النار 

اه أيضا يف الصحيح عن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال من عمل عمال ليس وفيما رو
  عليه أمرنا فهو رد 

  ويف لفظ يف الصحيحني من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 
سلم أنه قال إنه من ويف احلديث الصحيح الذي رواه أهل السنن عن العرباض بن سارية عن النيب صلى اهللا عليه و 

  يعش منكم بعدي فسريى اختالفا 

كثريا فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي متسكوا هبا وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور 
  فإن كل بدعة ضاللة 

  وهذه قاعدة قد دلت عليها السنة واإلمجاع مع ما يف كتاب اهللا من الداللة عليها أيضا 
عاىل أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين مامل يأذن به اهللا فمن ندب إىل شيء يتقرب به إىل اهللا أو أوجبه بقوله قال ت

أو فعله من غري أن يشرعه اهللا فقد شرع من الدين مامل يأذن به اهللا ومن اتبعه يف ذلك فقد اختذه شريكا هللا شرع له 
  من الدين مامل يأذن به اهللا 

ال يف هذا الشرع فيغفر له ألجل تأويله إذا كان جمتهدا االجتهاد الذي يعفي فيه عن املخطئ نعم قد يكون متأو



ويثاب أيضا على اجتهاده لكن ال جيوز اتباعه يف ذلك كماال جيوز اتباع سائر من قال أو عمل قوال أو عمال قد علم 
  الصواب يف خالفه وإن كان القائل أو الفاعل مأجورا أو معذورا 

سبحانه اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهللا واملسيح بن مرمي وما أمروا إال ليعبدوا إهلا واحدا ال  وقد قال
إله إال هو سبحانه عما يشركون قال عدي بن حامت للنيب صلى اهللا عليه و سلم يا رسول اهللا ما عبدوهم قال ما 

  حلالل فأطاعوهم عبدوهم ولكن أحلوا هلم احلرام فأطاعوهم وحرموا عليهم ا
فمن أطاع أحدا يف دين مل يأذن به اهللا من حتليل أو حترمي أو استحباب أو إجياب فقد حلقه من هذا الذم نصيب كما 

  يلحق اآلمر الناهي أيضا نصيب 
مث قد يكون كل منهما معفوا عنه الجتهاده ومثابا أيضا على االجتهاد فيتخلف عنه الذم لفوات شرطه أو لوجود 

  وإن كان املقتضي له قائما مانعه 
ويلحق الذم من يبني له احلق فيتركه أو من قصر يف طلبه حىت مل يتبني له أو عرض عن طلب معرفته هلوى أو لكسل 

  أو حنو ذلك 

  وأيضا فإن اهللا عاب على املشركني شيئني 
  أحدمها أهنم أشركوا به مامل ينزل به سلطانا 

  يهم والثاين حترميهم مامل حيرمه اهللا عل
وبني النيب صلى اهللا عليه و سلم ذلك فيما رواه مسلم عن عياض بن محار عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال قال 

اهللا تعاىل إين جعلت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطني وحرمت عليهم ما أحللت هلم وأمرهتم أن يشركوا يب مامل 
و شاء اهللا ما أشركنا وال آباؤنا وال حرمنا من شيء فجمعوا بني أنزل به سلطانا قال سبحانه سيقول الذين أشركوا ل

الشرك والتحرمي والشرك يدخل فيه كل عبادة مل يأذن اهللا هبا فإن املشركني يزعمون أن عبادهتم إما واجبة وإما 
  مستحبة وإن فعلها خري من تركها 

  مث منهم من عبد غري اهللا ليتقرب بعبادته إىل اهللا 
  ع دينا عبدوا به اهللا يف زعمهم كما أحدثه النصارى من أنواع العبادات احملدثة ومنهم من ابتد

وأصل الضالل يف أهل األرض إمنا نشأ من هذين إما اختاذ دين مل يشرعه اهللا أو حترمي مامل حيرمه اهللا وهلذا كان 
إىل عبادات يتخذوهنا دينا  األصل الذي بىن اإلمام أمحد وغريه من األئمة عليه مذاهبهم أن أعمال اخللق تنقسم

  ينتفعون هبا يف اآلخرة أو يف الدنيا واآلخرة وإىل عادات ينتفعون هبا يف معايشهم 
  فاألصل يف العبادات أن ال يشرع منها إال ما شرعه اهللا 
  واألصل يف العادات أن ال حيظر منها إال ما حظره اهللا 

  من الدين الذي يتقرب به كما سنذكره إن شاء اهللا  وهذه املواسم احملدثة إمنا هنى عنها ملا حدث فيها
واعلم أن هذه القاعدة وهي االستدالل بكون الشيء بدعة على كراهته قاعدة عامة عظيمة ومتامها باجلواب عما 

  يعارضها 

وذلك أن من الناس من يقول البدع تنقسم إىل قسمني حسنة وقبيحة بدليل قول عمر رضي اهللا عنه يف صالة 
يح نعمت البدعة هذه وبدليل أشياء من األقوال واألفعال أحدثت بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم التراو

  وليست مبكروهة أو هي حسنة لألدلة الدالة على ذلك من اإلمجاع أو القياس 



ذا أيضا ورمبا يضم إىل ذلك من مل حيكم أصول العلم ما عليه كثري من الناس من كثري من العادات وحنوها فيجعل ه
من الدالئل على حسن بعض البدع إما بأن جيعل ما اعتاده هو ومن يعرفه إمجاعا وإن مل يعلم قول سائر املسلمني يف 

ذلك أو يستنكر تركه ملا اعتاده مبثابة من وإذا قيل هلم تعالوا إىل ما أنزل اهللا وإىل الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا 
عض من يتميز من املنتسبني إىل علم أو عبادة حبجج ليست من أصول العلم اليت عليه آباءنا وما أكثر ما قد حيتج ب

  يعتمد يف الدين عليها 
والغرض أن هذه النصوص الدالة على ذم البدع معارضة مبا دل على حسن بعض البدع إما من األدلة الشرعية 

  ني يف اجلملة الصحيحة أو من حجج بعض الناس اليت يعتمد عليها بعض اجلاهلني أو املتأول
  مث هؤالء املعارضون هلم هنا مقامان 

أحدمها أن يقولوا إذا ثبت أن بعض البدع حسن وبعضها قبيح فالقبيح ما هنانا عنه الشارع أما ما سكت عنه من 
  البدع فليس بقبيح بل قد يكون حسنا فهذا مما قد يقوله بعضهم 

  ألن فيها من املصلحة كيت وكيت املقام الثاين أن يقال عن بدعة سيئة هذه بدعة حسنة 
  وهؤالء املعارضون يقولون ليست كل بدعة ضاللة 

واجلواب أما أن القول أن شر األمور حمدثاهتا وأن كل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار والتحذير من األمور 
  احملدثات فهذا نص رسول اهللا 

  البدع ومن نازع يف داللته فهو مراغم صلى اهللا عليه و سلم فال حيل ألحد أن يدفع داللته على ذم 
  وأما املعارضات فاجلواب عنها بأحد جوابني 

  إما بأن يقال ما ثبت حسنه فليس من البدع فيبقى العموم حمفوظا ال خصوص فيه 
  وإما أن يقال ما ثبت حسنه فهو خمصوص من هذا العموم فيبقى العموم حمفوظا ال خصوص فيه 

فهو خمصوص من العموم والعام املخصوص دليل فيما عدا صورة التخصيص فمن اعتقد وإما أن يقال ما ثبت حسنه 
أن بعض البدع خمصوص من هذا العموم احتاج إىل دليل يصلح للتخصيص وإال كان ذلك العموم اللفظي املعنوى 

  موجبا للنهي 
دة بعض البالد أو أكثرها وقول مث املخصص هو األدلة الشرعية من الكتاب والسنة واإلمجاع نصا واستنباطا وأما عا

كثري من العلماء أو العباد أو أكثرهم وحنو ذلك فليس مما يصلح أن يكون معارضا لكالم الرسول صلى اهللا عليه و 
  سلم حىت يعارض به 

ا ومن اعتقد أن أكثر هذه العادات املخالفة للسنن جممع عليها بناء على أن األمة أقرهتا ومل تنكرها فهو خمطئ يف هذ
االعتقاد فإنه مل يزل وال يزال يف كل وقت من ينهى عن عامة العادات احملدثة املخالفة للسنة وال جيوز دعوى إمجاع 

بعمل بلد أو بالد من بلدان املسلمني فكيف بعمل طوائف منهم وإذا كان أكثر أهل العلم مل يعتمدوا على عمل 
لسنة حجة عليهم كما هي حجة على غريهم مع ما أوتوه من علماء أهل املدينة وإمجاعهم يف عصر مالك بل رأوا ا

العلم واإلميان فكيف يعتمد املؤمن العامل على عادات أكثر من اعتادها عامة أو من قيدته العامة أو قوم مترئسون 
  باجلهالة مل يرسخوا يف العلم وال يعدون من 

برسوله أو قد دخل معهم فيها حبكم العادة قوم من أويل األمر وال يصلحون للشورى ولعلهم مل يتم إمياهنم باهللا و
  أهل الفضل عن غري روية أو لشبهة أحسن أحواهلم فيها أن يكونوا فيها مبنزلة اجملتهدين من األئمة والصديقني 



واالحتجاج مبثل هذه احلجج واجلواب عنها معلوم أنه ليس طريقة أهل العلم لكن لكثرة اجلهالة قد يستند إىل مثلها 
كثري من الناس حىت من املنتسبني إىل العلم والدين وقد يبدو لذوي العلم والدين فيها مستند آخر من األدلة  خلق

الشرعية واهللا يعلم أن قوله هبا وعلمه هلا ليس مستندا آخر من األدلة الشرعية وإن كان شبهة وإمنا هو مستند إىل 
ستندات إليها غري أويل العلم واإلميان وإمنا يذكر احلجة أمور ليست مأخوذة عن اهللا وال عن رسوله من أنواع امل

  الشرعية حجة على غريه ودفعا ملا يناظره 
واجملادلة احملمودة إمنا هي بإبداء املدارك وإظهار احلجج اليت هي مستند األقوال واألعمال وأما إظهار االعتماد على 

  العلم واجلدل والكالم والعمل ما ليس هو املعتمد يف القول والعمل فنوع من النفاق يف 
وايضا ال جيوز محل قوله صلى اهللا عليه و سلم كل بدعة ضاللة على البدعة اليت هنى عنها خبصوصها ألن هذا تعطيل 
لفائدة هذا احلديث فإن ما هنى عنه من الكفر والفسوق وأنواع املعاصي قد علم بذلك النهي أنه قد أبيح حمرم سواء 

بدعة فإذا كان ال منكر يف الدين إال ما هنى عنه خبصوصه سواء كان مفعوال على عهد رسول  كان بدعة أو مل يكن
اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أو مل يكن وما هنى عنه فهو منكر سواء كان بدعة أو مل يكن صار وصف البدعة عدمي 

ة ضاللة مبنزلة قوله كل عادة ضاللة التأثري ال يدل وجوده على القبح وال عدمه على احلسن بل يكون قوله كل بدع
  أو كل ما عليه العرب والعجم فهو ضاللة ويراد بذلك أن ما هنى عنه من ذلك فهو الضاللة 

  وهذا تعطيل للنصوص من نوع التحريف واإلحلاد ليس من نوع التأويل السائغ وفيه من املفاسد أشياء 
منهي عنه خبصوصه فقد علم حكمه بذلك النهي ومامل  أحدها سقوط االعتماد على هذا احلديث فإن ما علم أنه

يعلم فال يندرج يف هذا احلديث فال يبقى يف هذا احلديث فائدة مع كون النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم كان خيطب 
  به يف اجلمع ويعده من جوامع الكلم 

للفظ أو املعىن تعليق له مبا ال تأثري له كسائر الثاين أن لفظ البدعة ومعناها يكون امسا عدمي التأثري فتعليق احلكم هبذا ا
  الصفات العدمية التأثري 

الثالث أن اخلطاب مبثل هذا إذا مل يقصد إال الوصف اآلخر وهو كونه منهيا عنه كتمان ملا جيب بيانه وبيان ملا يقصد 
ص وليس كل ما جاء ظاهره فإن البدعة والنهي اخلاص بينهما عموم وخصوص إذ ليس كل بدعة جاء عنها هني خا

فيه هني خاص بدعة فالتكلم بأحد االمسني وإرادة اآلخر تلبيس حمض ال يسوغ للمتكلم إال أن يكون مدلسا كما لو 
  قال األسود وعىن به الفرس أو الفرس وعىن به األسود 

أحاهلم يف معرفة الرابع أن قوله كل بدعة ضاللة وإياكم وحمدثات األمور إذا أراد هبذا ما فيه هني خاص كان قد 
  املراد هبذا احلديث على ماال يكاد حييط به أحد وال حييط بأكثره إال خواص األمة ومثل هذا ال جيوز حبال 

اخلامس أنه إذا أريد به ما فيه النهي اخلاص كان ذلك أقل مما ليس فيه هني خاص من البدع فإنك لو تأملت البدع 
بأعياهنا وجدت هذا الضرب هو األكثر واللفظ العام ال جيوز أن يراد به الصور  اليت هنى عنها بأعياهنا وما مل ينه عنها

  القليلة أو النادرة 
  فهذه الوجوه وغريها توجب القطع بأن هذا التأويل فاسد ال جيوز محل 

ة املعىن احلديث عليه سواء أراد املتأول أن يعضد التأويل بدليل صارف أو مل يعضده فإن على املتأول بيان جواز إراد
  الذي محل احلديث عليه من ذلك احلديث مث بيان الدليل الصارف له إىل ذلك 

  وهذه الوجوه متنع جواز إرادة هذا املعىن باحلديث 



  فهذا اجلواب عن مقامهم األول 
لى وأما مقامهم الثاين فيقال هب أن البدع تنقسم إىل حسن وقبيح فهذا القدر ال مينع أن يكون هذا احلديث داال ع

  قبح اجلميع لكن أكثر ما يقال إنه إذا ثبت أن هذا حسن يكون مستثىن من العموم وإال فاألصل أن كل بدعة ضاللة 
فقد تبني أن اجلواب عن كل ما يعارض به من أنه حسن وهو بدعة إما بأنه ليس ببدعة وإما بأنه خمصوص فقد 

  سلمت داللة احلديث 
  وهذا اجلواب إمنا هو عما ثبت حسنه 

أما أمور أخرى قد يظن أهنا حسنة وليست حبسنة أو أمور جيوز أن تكون حسنة وجيوز أن ال تكون حسنة فال ف
  تصلح املعارضة هبا بل جياب عنها باجلواب املركب 

  وهو إن ثبت أن هذا حسن فال يكون بدعة أو يكون خمصوصا وإن مل يثبت أنه حسن فهو داخل يف العموم 
هذه املعارضة بأحد اجلوابني فعلى التقديرين الداللة من احلديث باقية ال ترد مبا ذكروا وإذا عرفت أن اجلواب عن 

وال حيل ألحد أن يقابل هذه الكلمة اجلامعة من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الكلية وهي قوله كل بدعة ضاللة 
  قرب منه إىل التأويل بسلب عمومها وهو أن يقال ليست كل بدعة ضاللة فإن هذا إىل مشاقة الرسول أ

  بل الذي يقال فيما يثبت به حسن األعمال اليت قد يقال هي بدعة إن هذا 

العمل املعني مثال ليس ببدعة فال يندرج يف احلديث أو إن اندرج لكنه مستثىن من هذا العموم لدليل كذا وكذا 
  الذي هو أقوم من العموم مع أن اجلواب األول أجود 

فإن قصد التعميم احمليط ظاهر من نص رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هبذه الكلمة اجلامعة  وهذا اجلواب فيه نظر
  فال يعدل عن مقصوده بأيب هو وأمي صلى اهللا عليه و سلم 

فأما صالة التراويح فليست بدعة يف الشريعة بل هي سنة بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وفعله فانه قال إن 
  صيام رمضان وسننت لكم قيامه  اهللا فرض عليكم

وال صالهتا مجاعة بدعة بل هي سنة يف الشريعة بل قد صالها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف اجلماعة يف أول 
شهر رمضان ليلتني بل ثالثا وصالها أيضا يف العشر األواخر يف مجاعة مرات وقال إن الرجل إذا صلى مع اإلمام 

  يلة ملا قام هبم حىت خشوا أن يفوهتم الفالح رواه أهل السنن حىت ينصرف كتب له قيام ل
  وهبذا احلديث احتج أمحد وغريه على أن فعلها يف اجلماعة أفضل من فعلها يف حال االنفراد 

ويف قوله هذا ترغيب يف قيام شهر رمضان خلف اإلمام وذلك أوكد من أن يكون سنة مطلقة وكان الناس يصلوهنا 
  على عهده صلى اهللا عليه و سلم ويقرهم وإقراره سنة منه صلى اهللا عليه و سلم مجاعة يف املسجد 

وأما قول عمر نعمت البدعة هذه فأكثر احملتجني هبذا لو أردنا أن نثبت حكما بقول عمر الذي مل خيالف فيه لقالوا 
وسلم ومن اعتقد  قول الصاحب ليس حبجة فكيف يكون حجة هلم يف خالف قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله

  أن قول الصاحب حجة فال يعتقده إذا خالف احلديث 

  فعلى التقديرين ال تصلح معارضة احلديث بقول الصاحب 
نعم جيوز ختصيص عموم احلديث بقول الصاحب الذي مل خيالف على إحدى الروايتني فيفيدهم هذا حسن تلك 

  البدعة أما غريها فال 
مر تلك بدعة مع حسنها وهذه تسمية لغوية ال تسمية شرعية وذلك أن البدعة يف مث نقول أكثر ما يف هذا تسمية ع



  اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غري مثال سابق وأما البدعة الشرعية فكل مامل يدل عليه دليل شرعي 
ه مطلقا ومل فإذا كان نص رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد دل على استحباب فعل أو إجيابه بعد موته أو دل علي

يعمل به إال بعد موته ككتاب الصدقة الذي أخرجه أبو بكر رضي اهللا عنه فإذا عمل أحد ذلك العمل بعد موته 
صح أن يسمى بدعة يف اللغة ألنه عمل مبتدأ كما أن نفس الدين الذي جاء به النيب صلى اهللا عليه و سلم يسمى 

نجاشي عن أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم املهاجرين إىل بدعة ويسمى حمدثا يف اللغة كما قالت رسل قريش لل
  احلبشة إن هؤالء خرجوا من دين آبائهم ومل يدخلوا يف دين امللك وجاءوا بدين حمدث ال يعرف 

  مث ذلك العمل الذي يدل عليه الكتاب والسنة ليس بدعة يف الشريعة وإن مسي بدعة يف اللغة 
  البدعة يف الشريعة  فلفظ البدعة يف اللغة أعم من لفظ

وقد علم أن قول النيب صلى اهللا عليه و سلم كل بدعة ضاللة مل يرد به كل عمل مبتدأ فإن دين اإلسالم بل كل 
  دين جاءت به الرسل فهو عمل مبتدأ وإمنا أراد ما ابتديء من األعمال اليت مل يشرعها هو صلى اهللا عليه و سلم 

ه و سلم قد كانوا يصلون قيام رمضان على عهده مجاعة وفرادى وقد قال هلم وإذا كان كذلك فالنيب صلى اهللا علي
  يف الليلة الثالثة والرابعة ملا اجتمعوا إنه مل مينعين أن أخرج إليكم إال كراهة أن يفرض عليكم فصلوا يف بيوتكم فإن 

ية االفتراض فعلم بذلك أن أفضل صالة املرء يف بيته إال املكتوبة فعلل صلى اهللا عليه و سلم عدم اخلروج خبش
املقتضى للخروج قائم وأنه لوال خوف االفتراض خلرج إليهم فلما كان يف عهد عمر مجعهم على قارئ واحد 

واسرج املسجد فصارت هذه اهليئة وهي اجتماعهم يف املسجد على إمام واحد مع اإلسراج عمال مل يكونوا يعملونه 
بذلك وإن مل يكن بدعة شرعية ألن السنة اقتضت أنه عمل صاحل لوال من قبل فسمي بدعة ألنه يف اللغة يسمى 

  خوف االفتراض وخوف االفتراض قد زال مبوته صلى اهللا عليه و سلم فانتفى املعارض 
وهكذا مجع القرآن فإن املانع من مجعه على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان أن الوحي كان ال يزال ينزل 

شاء وحيكم ما يريد فلو مجع يف مصحف واحد لتعسر أو تعذر تغيريه كل وقت فلما استقر القرآن فيغري اهللا ما ي
مبوته صلى اهللا عليه و سلم واستقرت الشريعة مبوته صلى اهللا عليه و سلم أمن الناس من زيادة القرآن ونقصه 

ه و سلم فعمل املسلمون مبقتضى سنته وأمنوا من زيادة االجياب والتحرمي واملقتضي للعمل قائم بسنته صلى اهللا علي
وذلك العمل من سنته وإن كان يسمى هذا يف اللغة بدعة وصار هذا كنفي عمر رضي اهللا عنه ليهود خيرب ونصارى 

جنران وحنوهم من أرض العرب فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم عهد بذلك يف مرضه فقال أخرجوا اليهود 
 ينفذه أبو بكر رضي اهللا عنه الشتغاله عنه بقتال أهل الردة وبشروعه يف قتال والنصارى من جزيرة العرب وإمنا مل

فارس والروم وكذلك عمر مل ميكنه فعله يف أول األمر الشتغاله بقتال فارس والروم فلما متكن من ذلك فعل ما أمر 
ه اليهود كيف خترجنا وقد به النيب صلى اهللا عليه و سلم وإن كان هذا الفعل قد يسمى بدعة يف اللغة كما قال ل

أقرنا أبو القاسم وكما جاءوا إىل علي رضي اهللا عنه يف خالفته فأرادوا منه إعادهتم وقالوا كتابك خبطك فامتنع من 
  ذلك ألن ذلك الفعل من عمر كان بعهد رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه وسلم وإن كان حمدثا بعده ومغريا ملا فعله هو صلى اهللا عليه و سلم 
ذلك قوله صلى اهللا عليه و سلم خذوا العطاء ما كان عطاء فإذا كان عوضا عن دين أحدكم فال تأخذوه فلما وك

صار األمراء يعطون مال اهللا ملن يعينهم على أهوائهم وإن كانت معصية كان من امتنع من أخذه متبعا لسنة رسول 
ألمر حمدثا لكن ملا أحدثوا ما أحدثوه أحدث هلم اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإن كان ترك قبول العطاء من أوىل ا



  حكم آخر بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
وكذلك دفعه إىل أهبان بن صيفي سيفا وقوله قاتل به املشركني فإذا رأيت املسلمني قد اقتتلوا فاكسره فإن كسره 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لكن هو لسيفه وإن كان حمدثا حيث مل يكن املسلمون يكسرون سيوفهم على عهد رس
  بأمره صلى اهللا عليه و سلم 

ومن هذا الباب قتال أيب بكر ملانعي الزكاة فإنه وإن كان بدعة لغوية من حيث إن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل 
هللا وأن حممدا يقاتل أحدا على إيتاء الزكاة فقط لكن ملا قال أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال ا

رسول اهللا فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على اهللا وقد علم أن الزكاة من حق ال 
إله إال اهللا فلم يعصم جمرد قوهلا من منع الزكاة كما بينه يف احلديث اآلخر الصحيح حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا 

  الصالة ويؤتوا الزكاة وهذا باب واسع وأن حممدا رسول اهللا ويقيموا 
والضابط يف هذا واهللا أعلم أن يقال إن الناس ال حيدثون شيئا إال ألهنم يرونه مصلحة إذ لو اعتقدوه مفسدة مل 
حيدثوه فإنه ال يدعو إليه عقل وال دين فما رآه املسلمون مصلحة نظر يف السبب احملوج إليه فإن كان السبب 

حدث بعد النيب صلى اهللا عليه و سلم لكن تركه النيب صلى اهللا عليه و سلم من غري تفريط منا احملجوج إليه أمرا 
  فهنا قد جيوز إحداث ما تدعو احلاجة إليه وكذلك إن 

كان املقتضي لفعله قائما على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لكن تركه النيب صلى اهللا عليه و سلم ملعارض 
  قد زال مبوته 

ا مامل حيدث سبب حيوج إليه أو كان السبب احملوج إليه بعض ذنوب العباد فهنا ال جيوز اإلحداث فكل أمر وإم
يكون املقتضي لفعله على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم موجودا لو كان مصلحة ومل يفعل يعلم أنه لبس 

  مبصلحة 
  قد يكون مصلحة وأما ما حدث املقتضى له بعد موته من غري معصية اخلالق ف

  مث هنا للفقهاء طريقان 
  أحدمها أن ذلك يفعل مامل ينه عنه وهذا قول القائلني باملصاحل املرسلة 

  والثاين أن ذلك ال يفعل مامل يؤمر به وهو قول من ال يرى إثبات األحكام باملصاحل املرسلة وهؤالء ضربان 
  لشارع أو فعله أو إقراره وهم نفاة القياس منهم من ال يثبت احلكم إن مل يدخل حتت دليل من كالم ا

  ومنهم من يثبته بلفظ الشارع أو مبعناه وهم القياسيون 
فأما ما كان املقتضى لفعله موجودا لو كان مصلحة وهو مع هذا مل يشرعه فوضعه تغيري لدين اهللا تعاىل وإمنا أدخله 

من زل منهم باجتهاد كما روي عن النيب صلى اهللا عليه فيه من نسب إىل تغيري الدين من امللوك والعلماء والعباد أو 
  و سلم وغري واحد من الصحابة إن أخوف ما أخاف عليكم زلة عامل أو جدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون 

فمثال هذا القسم األذان يف العيدين فإن هذا ملا احدثه بعض األمراء أنكره املسلمون ألنه بدعة فلو مل يكن كونه 
ال على كراهته وإال لقيل هذا ذكر اهللا ودعاء للخلق إىل عبادة اهللا فيدخل يف العمومات كقوله تعاىل بدعة دلي

اذكروا اهللا ذكرا كثريا وقوله تعاىل ومن أحسن قوال ممن دعا إىل اهللا أو يقاس على األذان يف اجلمعة فإن االستدالل 
  على حسن 



  أكرب البدع األذان يف العيدين أقوى من االستدالل على حسن 
  بل يقال ترك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم له مع وجود ما يعتقد مقتضيا وزوال املانع سنة كما أن فعله سنة 
فلما أمر باألذان يف اجلمعة وصلى العيدين بال أذان وال إقامة كان ترك األذان فيهما سنة فليس ألحد أن يزيد يف 

داد الصالة وأعداد الركعات أو احلج فإن رجال لو أحب أن يصلي الظهر ذلك بل الزيادة يف ذلك كالزيادة يف أع
مخس ركعات وقال هذا زيادة عمل صاحل مل يكن له ذلك وكذلك لو أراد أن ينصب مكانا آخر يقصد لدعاء اهللا 

  فيه وذكره مل يكن له ذلك وليس له أن يقول هذه بدعة حسنة بل يقال له كل بدعة ضاللة 
  ضاللة قبل أن نعلم هنيا خاصا عنها أو أن نعلم ما فيها من املفسدة  وحنن نعلم أن هذا

  فهذا مثال ملا حدث مع قيام املقتضي له وزوال املانع لو كان خريا 
فإن كل ما يبديه احملدث هلذا من املصلحة أو يستدل به من األدلة قد كان ثابتا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهذا الترك سنة خاصة مقدمة على كل عموم وكل قياس  و سلم ومع هذا مل يفعله
ومثال ما حدثت احلاجة إليه من البدع بتفريط من الناس تقدمي اخلطبة على الصالة يف العيدين فإنه ملا فعله بعض 

ون قبل مساع اخلطبة وكانوا على األمراء أنكره املسلمون ألنه بدعة واعتذار من أحدثه بأن الناس قد صاروا ينفض
  عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال ينفضون حىت يسمعوا أو أكثرهم 

فيقال له سبب هذا تفريطك فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان خيطبهم خطبة يقصد هبا نفعهم وتبليغهم وهدايتهم 
ينفعهم فهذه املعصية منك ال تبيح لك  وأنت تقصد إقامة رياستك وإن قصدت صالح دينهم فلست تعلمهم ما

  إحداث معصية أخرى بل الطريق يف ذلك أن تتوب إىل اهللا وتتبع سنة نبيه 

  وقد استقام األمر وإن مل يستقم فال يسألك اهللا إال عن عملك ال عن عملهم 
ى اهللا عليه و سلم أنه وهذان املعنيان من فهمهما احنل عنه كثري من شبه البدع احلادثة فإنه قد روي عن النيب صل

  قال ما أحدث قوم بدعة إال نزع اهللا عنهم من السنة مثلها 
وقد أشرت إىل هذا املعىن فيما تقدم وبينت أن الشرائع أغذية القلوب فمىت اغتذت القلوب بالبدع مل يبق فيها فضل 

  للسنن فتكون مبنزلة من اغتذى بالطعام اخلبيث 
عا من السياسات اجلائرة من أخذ أموال ال جيوز أخذها وعقوبات على اجلرائم ال جتوز وعامة األمراء إمنا أحدثوا أنوا

ألهنم فرطوا يف املشروع من األمر باملعروف والنهي عن املنكر وإال فلو قبضوا ما يسوغ قبضه ووضعوه حيث 
الشريف والوضيع يسوغ وضعه طالبني بذلك إقامة دين اهللا ال رياسة أنفسهم وأقاموا احلدود املشروعة على 

والقريب والبعيد متحرين يف ترغيبهم وترهيبهم للعدل الذي شرعه اهللا ملا احتاجوا إىل املكوس املوضوعة وال إىل 
العقوبات اجلائرة وال إىل من حيفظهم من العبيد واملستعبدين كما كان اخللفاء الراشدون وعمر بن عبد العزيز 

  وغريهم من أمراء بعض األقاليم 
العلماء إذا أقاموا كتاب اهللا وفقهوا ما فيه من البينات اليت هي حجج اهللا وما فيه من اهلدى الذي هو العلم وكذلك 

النافع والعمل الصاحل وأقاموا حكمة اهللا اليت بعث هبا رسوله صلى اهللا عليه و سلم وهي سنته لوجدوا فيها من 
حينئذ بني احملق واملبطل من مجيع اخللق بوصف الشهادة اليت  أنواع العلوم النافعة ما حييط بعلم عامة الناس ومليزوا

جعلها اهللا هلذه األمة حيث يقول عز و جل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وال استغنوا 
بذلك عما ابتدعه املبتدعون من احلجج الفاسدة اليت يزعم الكالميون أهنم ينصرون هبا أصل الدين ومن الرأي 

  فاسد الذي يزعم القياسيون أهنم يتمون ال



به فروع الدين وما كان من احلجج صحيحا ومن الرأي سديدا فذلك له أصل يف كتاب اهللا وسنة رسوله فهمه من 
  فهمه وحرمه من حرمه 

وكذلك العباد إذا تعبدوا مبا شرع اهللا من األقوال واألعمال ظاهرا وباطنا وذاقوا طعم الكلم الطيب والعمل 
صاحل الذي بعث اهللا به رسوله لوجدوا يف ذلك من األحوال الزكية واملقامات العلية والنتائج العظيمة ما يغنيهم ال

عما قد حدث من نوعه كالتغيري وحنوه من السماعات املبتدعة الصارفة عن مساع القرآن وأنواع من األذكار 
أحدثها من أحدثها لنقص متسكه باملشروع منها وإن واألوراد لفقها بعض الناس أو يف قدره كزيادات من التعبدات 

  كان كثري من العباد والعلماء بل واألمراء قد يكون معذورا فيما أحدثه لنوع اجتهاد 
فالغرض أن يعرف الدليل الصحيح وإن كان التارك له قد يكون معذورا الجتهاده بل قد يكون صديقا عظيما فليس 

حيحا وعمله كله سنة إذ قد يكون مبنزلة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من شرط الصديق أن يكون قوله كله ص
  وهذا باب واسع 

والكالم يف أنواع البدع وأحكامها وصفاهتا ال يتسع له هذا الكتاب وإمنا الغرض التنبيه على ما يزيل شبهة املعارضة 
  مما جيب العمل هبا للحديث الصحيح الذي ذكرناه والتعريف بأن النصوص الدالة على ذم البدع 

  والوجه الثاين يف ذم املواسم واألعياد احملدثة ما تشتمل عليه من الفساد يف الدين 
واعلم أنه ليس كل واحد بل وال أكثر الناس يدرك فساد هذاالنوع من البدع وال سيما إذا كان من جنس 

  فساد العبادات املشروعة بل أولو األلباب هم الذين يدركون بعض ما فيه من ال

والواجب على اخللق اتباع الكتاب والسنة وإن مل يدركوا ما يف ذلك من املصلحة واملفسدة فننبه على بعض 
  مفاسدها 

فمن ذلك أن من أحدث عمال يف يوم كإحداث صوم أول مخيس من رجب والصالة يف ليلة تلك اجلمعة اليت 
أطعمة وزينة وتوسيع يف النفقة وحنو ذلك فال بد  يسميها اجلاهلون صالة الرغائب مثال وما يتبع ذلك من إحداث

  أن يتبع هذا العمل اعتقاد يف القلب 
وذلك ألنه ال بد أن يعتقد أن هذا اليوم أفضل من أمثاله وأن الصوم فيه مستحب فيه استحبابا زائدا على اخلميس 

ن الصالة فيها أفضل من الصالة يف الذي قبله والذي بعده مثال وأن هذه الليلة أفضل من غريها من ليايل اجلمع وأ
غريها من ليايل اجلمع خصوصا وسائر الليايل عموما إذ لوال قيام هذا االعتقاد يف قلبه أو يف قلب متبوعه ملا انبعث 

  القلب لتخصيص هذا اليوم والليلة فإن الترجيح من غري مرجح ممتنع 
على تأثريه فهو من معاين املناسبة املؤثرة فإن جمرد  وهذا املعىن قد شهد له الشرع باالعتبار يف هذا احلكم ونص

املناسبة مع االقتران يدل على العلة عند من يقول باملناسب القريب وهم كثري من الفقهاء من أصحابنا وغريهم ومن 
كم ال يقول إال باملؤثرة فال يكتفى مبجرد املناسبة حىت يدل الشرع على أن مثل ذلك الوصف مؤثر يف مثل ذلك احل

  وهو قول كثري من الفقهاء أيضا من أصحابنا وغريهم 
وهؤالء إذا رأوا أن يف احلكم املنصوص معىن قد أثر يف مثل ذلك احلكم يف موضع آخر عللوا ذلك احلكم املنصوص 

  به 
وهنا قول ثالث قاله كثري من أصحابنا وغريهم أيضا وهو أن احلكم املنصوص ال يعلل إال بوصف دل الشرع على 

  ه معلل به وال يكتفى بكونه علل به نظري أو نوعه أن



وتلخيص الفرق بني األقوال الثالثة أنا إذا رأينا الشارع قد نص على احلكم ودل على علته كما قال يف اهلرة إهنا 
ليست بنجس إهنا من الطوافني عليكم والطوافات فهذه العلة تسمى املنصوصة أو املومى إليها علمت مناسبتها أو مل 

  تعلم فيعمل مبوجبها باتفاق الطوائف الثالث وإن اختلفوا هل يسمى هذا قياسا أو ال يسمى 
ومثاله يف كالم الناس ما لو قال السيد لعبده ال تدخل داري فالنا فإنه مبتدع أو فإنه أسود وحنو ذلك فإنه يفهم منه 

 تدخل داري مبتدعا وال أسود وهلذا أنه ال يدخل داره من كان مبتدعا أو من كان أسود وهو نظري أن يقول ال
نعمل حنن مبثل هذا يف باب اإلميان فلو قال ال لبست هذا الثوب الذي مين به علي فالن حنث مبا كانت منته فيه 

  مثل منته وهو مثنه وحنو ذلك 
ب أن يزوج وأما إذا رأينا الشارع قد حكم حبكم ومل يذكر علته لكن قد ذكر علة نظريه أو نوعه مثل أنه جوز لأل

ابنته الصغرية البكر بال إذهنا وقد رأيناه جوز له االستيالء على ماهلا لكوهنا صغرية فهل نعتقد أن علة والية النكاح 
هي الصغر مثال كما أن والية املال كذلك أم نقول بل قد يكون لنكاح الصغرية علة أخرى وهي البكارة مثال فهذه 

  تأثريها يف حكم منصوص وسكت عن بيان تأثريها يف نظري ذلك احلكم  العلة هي املؤثرة أي قد بني الشارع
فالفريقان األوالن يقوالن هبا وهو يف احلقيقة إثبات للعلة بالقياس فإنه يقول كما أن هذا الوصف أثر يف احلكم يف 

  ذلك املكان كذلك يؤثر فيه يف هذا املكان 
  ز أن يكون النوع الواحد من األحكام له علل خمتلفة والفريق الثالث ال يقول هبا إال بداللة خاصة جلوا

  ومن هذا النوع أنه صلى اهللا عليه و سلم هنى عن أن يبيع الرجل على 

بيع أخيه أو أن يسوم الرجل على سوم أخيه أو خيطب الرجل على خطبة أخيه فيعلل ذلك مبا فيه من فساد ذات 
تها وال على خالتها فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم وإن البني كما علل به يف قوله ال تنكح املرأة على عم

  كان هذا املثال يظهر التعليل فيه ماال يظهر يف األول فإمنا ذاك ألنه ال يظهر فيه وصف مناسب للنهي إال هذا 
آخر  وأكرب دليل خاص على العلة ونظريه من كالم الناس أن يقول ال تعط هذا الفقري فإنه مبتدع مث يسأله فقري

مبتدع فيقول ال تعطه وقد يكون ذلك الفقري عدوا له فهل حيكم بأن العلة هي البدعة أم يتردد جلواز أن تكون العلة 
  هي العداوة 

وأما إذا رأينا الشارع قد حكم حبكم ورأينا فيه وصفا مناسبا له لكن الشارع مل يذكر تلك العلة وال علل هبا نظري 
هو الوصف املناسب الغريب ألنه ال نظري له يف الشرع وال دل كالم الشارع ذلك احلكم يف موضع آخر فهذا 

  وإمياؤه عليه 
فجوز الفريق األول اتباعه ونفاه اآلخران وهذا إدراك لعلة الشارع بنفس عقولنا من غري داللة منه كما أن الذي 

  قبله إدراك لعلته بنفس القياس على كالمه واألول إدراك لعلته بنفس كالمه 
  مع هذا فقد تعلم علة احلكم املعني بالصرب وبدالالت أخرى و

  فإذا ثبتت هذه األقسام فمسألتنا من باب العلة املنصوصة يف موضع املؤثرة يف موضع آخر 
وذلك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن ختصيص أوقات بصالة أو بصيام وأباح ذلك إذا مل يكن على وجه 

  التخصيص 
  صحيحه عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال فروى مسلم يف 



ال ختصوا ليلة اجلمعة بقيام من بني الليايل وال ختصوا يوم اجلمعة بصيام من بني األيام إال أن يكون يف صوم يصومه 
  أحدكم 

اجلمعة إال  ويف الصحيحني عن أيب هريرة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال يصومن أحدكم يوم
  يوما قبله أو يوما بعده وهذا لفظ البخاري 

وروى البخاري عن جويرية بنت احلارث أن النيب صلى اهللا عليه و سلم دخل عليها يوم اجلمعة وهي صائمة فقال 
  أصمت أمس قالت ال قال أتريدين أن تصومي غدا قالت ال فأفطري 

جابر بن عبد اهللا وهو يطوف بالبيت أهنى رسول اهللا صلى ويف الصحيحني عن حممد بن عباد بن جعفر قال سألت 
  اهللا عليه و سلم عن صيام يوم اجلمعة قال نعم ورب هذا البيت وهذا لفظ مسلم 

  وعن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تصوموا يوم اجلمعة وحده ورواه أمحد 
لنيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال يتقدمن أحدكم رمضان ومثل هذا ما أخرجاه يف الصحيحني عن أيب هريرة عن ا

  بصوم يوم أو يومني إال أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم لفظ البخاري يصوم عادته 
  فوجه الداللة أن الشارع قسم األيام باعتبار الصوم ثالثة أقسام 
  يوم عرفة وعاشوراء قسم شرع ختصيصه بالصيام إما إجيابا كرمضان وإما استحبابا ك

  وقسم هنى عن صومه مطلقا كيوم العيدين 
  وقسم إمنا هنى عن ختصيصه كيوم اجلمعة وسرر شعبان 

  فهذا النوع لو صيم مع غريه مل يكره فإذا خصص بالفعل هنى عن ذلك 

  سواء قصد الصائم التخصيص أو مل يقصده وسواء اعتقد الرجحان أو مل يعتقده 
العمل لوال أهنا موجودة يف التخصيص دون غريه لكان إما أن ينهى عنه مطلقا كيوم العيد ومعلوم أن مفسدة هذا 

  أوال ينهى عنه كيوم عرفة وتلك املفسدة ليست موجودة يف سائر األوقات وإال مل يكن للتخصيص بالنهي فائدة 
عليه و سلم فإن نفس فظهر أن املفسدة تنشأ من ختصيص ماال خصيصة له كما أشعر به لفظ الرسول صلى اهللا 

  الفعل املنهي عنه أو املأمور به قد يشتمل على حكمة األمر والنهي كما يف قوله خالفوا املشركني 
فلفظ النهي عن ختصيص وقت بصوم أو صالة يقتضي أن الفساد ناشئ من جهة االختصاص فإذا كان يوم اجلمعة 

ءة والطهارة والطيب والزينة ماال يستحب يف غريه كان يوما فاضال يستحب فيه من الصالة والدعاء والذكر والقرا
ذلك يف مظنة أن يتوهم أن صومه أفضل من غريه ويعتقد أن قيام ليلته كالصيام يف هناره هلا فضيلة على قيام غريها 

  من الليايل فنهي النيب صلى اهللا عليه و سلم عن التخصيص دفعا هلذه املفسدة اليت ال تنشأ إال من التخصيص 
كذلك تلقي رمضان قد يتوهم أن فيه فضال ملا فيه من االحتياط للصوم وال فضل فيه يف الشرع فنهى الين صلى و

  اهللا عليه و سلم عن تلقيه لذلك 
وهذا املعىن موجود يف مسألتنا فإن الناس قد خيصون هذه املواسم العتقادهم فيها فضيلة ومىت كان ختصيص هذا 

ن باعتقاد فضل ذلك وال فضل فيه هني عن التخصيص إذ ال ينبعث التخصيص إال الوقت بصوم أو بصالة قد يقتر
  عن اعتقاد االختصاص 

ومن قال إن الصالة والصوم يف هذه الليلة كغريها هذا اعتقادي ومع ذلك فأنا أخصها فال بد أن يكون باعثه إما 
  تقليده غريه وإما اتباع العادة 



و كاذب فالداعي إىل هذا العمل ال خيلو قط من أن يكون ذلك عن االعتقاد وإما خوف اللوم له وحنو ذلك وإال فه
  الفاسد أو عن باعث آخر غري ديين وذلك االعتقاد ضالل 

فإنا قد علمنا يقينا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه وسائر األئمة مل يذكروا يف فضل هذا اليوم وال يف فضل 
ة خبصوصها حرفا واحدا وأن احلديث املأثور فيها موضوع وأهنا إمنا حدثت يف صومه خبصوص وفضل قيام هذه الليل

  اإلسالم بعد املائة الرابعة 
وال جيوز واحلال هذه أن يكون هلا فضل ألن ذلك الفضل إن مل يعلمه النيب صلى اهللا عليه و سلم وال أصحابه وال 

ي يقرب إىل اهللا مامل يعلمه النيب صلى اهللا عليه و سلم وال التابعون وال سائر األئمة امتنع أن نعلم حنن من الدين الذ
الصحابة التابعون وسائر األئمة وإن علموه امتنع مع توفر دواعيهم على العمل الصاحل وتعليم اخللق والنصيحة أن 

  ال يعلموا أحدا هبذا الفضل وال يسارع إليه واحد منهم 
الرسول وخري القرون ببعض دين اهللا أو لكتماهنم وتركهم ما فإذا كان هذا الفضل املدعى مستلزما لعدم علم 

تقتضي شريعتهم وعاداهتم أن ال يكتموه وال يتركوه وكل واحد من الالزمني منتف إما بالشرع وإما بالعادة مع 
  الشرع علم انتفاء امللزوم وهو الفضل املدعى 

و عمل دين لغري اهللا والتدين باالعتقادات الفاسدة أو مث هذا العمل املبتدع مستلزم إما العتقاد هو ضالل يف الدين أ
  التدين لغري اهللا ال جيوز 

فهذه البدع وأمثاهلا مستلزمة قطعا أو ظاهرة لفعل ماال جيوز فأقل أحوال املستلزم إن مل يكن حمرما أن يكون 
  مكروها وهذا املعىن سار يف سائر البدع احملدثة 

  لقلب من التعظيم واإلجالل وتلك األحوال أيضا باطلة ليست من دين اهللا مث هذا االعتقاد يتبعه أحوال يف ا
ولو فرض أن الرجل قد يقول أنا ال أعتقد الفضل فال ميكنه مع التعبد أن يزيل احلال الذي يف قلبه من التعظيم 

أمر ضروري فإن واإلجالل والتعظيم واإلجالل ال ينشأ إال بشعور من جنس االعتقاد ولو أنه توهم أو ظن أن هذا 
  النفس لو خلت عن الشعور بفضل الشيء امتنعت مع ذلك أن تعظمه ولكن قد تقوم به خواطر متقابلة 

فهو من حيث اعتقاده أنه بدعة يقتضي منه ذلك عدم تعظيمه ومن حيث شعوره مبا روي فيه أو بفعل الناس له أو 
  وم بفعله وتعظيمه بأن فالنا وفالنا فعلوه أو مبا يظهر له فيه من املنفعة يق

فعلمت أن فعل هذه البدع تناقض االعتقادات الواجبة وتنازع الرسل ما جاءوا به عن اهللا وأهنا تورث القلب نفاقا 
  ولو كان نفاقا خفيفا 

ومثلها مثل أقوام كانوا يعظمون أبا جهل أو عبد اهللا بن أيب بن سلول لرياسته وماله ونسبه وإحسانه إليهم وسلطانه 
فإذا ذمه الرسول أو بني نقصه أو أمر بإهانته أو قتله فمن مل خيلص إميانه وإال يبقى يف قلبه منازعة بني طاعة عليهم 

  الرسول التابعة العتقاده الصحيح واتباع ما يف نفسه من احلال التابع لتلك الظنون الكاذبة 
  فمن تدبر هذا علم يقينا ما يف حشو البدع من السموم املضعفة لالميان 

  وهلذا قيل إن البدع مشتقة من الكفر 
وهذا املعىن الذي ذكرته معترب يف كل ما هنى عنه الشارع من أنواع العبادات اليت ال مزية هلا يف الشرع إذا جاز أن 

  يتوهم هلا مزية كالصالة عند القبور والذبح عند األصنام وحنو ذلك وإن مل يكن الفاعل معتقدا للمزية لكن 



كون مظنة للمزية وكما أن إثبات الفضيلة الشرعية مقصود فرع الفضيلة غري الشرعية مقصود نفس الفعل قد ي
  أيضا 

فإن قيل هذا يعارضه أن هذه املواسم مثال فعلها قوم من أويل العلم والفضل الصديقني فمن دوهنم وفيها فوائد جيدها 
ب عنه وإجابة دعائه وحنو ذلك مع ما ينضم إىل املؤمن يف قلبه وغري قلبه من طهارة قلبه ورقته وزوال آثار الذنو

ذلك من العمومات الدالة على فضل الصالة والصيام كقوله تعاىل أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وقوله صلى اهللا 
  عليه و سلم الصالة نور وبرهان وحنو ذلك 

على عمله من حيث ما فيه من قلنا ال ريب أن من فعلها متأوال جمتهدا أو مقلدا كان له أجر على حسن قصده و
املشروع وكان ما فيه من املبتدع مغفورا له إذا كان يف اجتهاده أو تقليده من املعذورين وكذلك ما ذكر فيها من 
الفوائد كلها إمنا حصلت ملا اشتملت عليه من املشروع يف جنسه كالصوم والذكر والقراءة والركوع والسجود 

ته ودعائه وما اشتملت عليه من املكروه وانتفى موجبه بعفو اهللا الجتهاد صاحبه وحسن القصد يف عبادة اهللا وطاع
  أو تقليده وهذا املعىن ثابت يف كل ما يذكر يف بعض البدع املكروهة من الفائدة 

لكن هذا القدر ال مينع كراهتها والنهي عنها واالعتياض عنها باملشروع الذي ال بدعة فيه كما أن الذين زادوا 
ن يف العيدين هم كذلك بل اليهود والنصارى جيدون يف عباداهتم أيضا فوائد وذلك ألنه ال بد أن تشتمل األذا

عباداهتم على نوع ما مشروع يف جنسه كما أن قوهلم ال بد أن يشتمل على صدق ما مأثور عن االنبياء مث مع ذلك 
 بد أن تشتمل على شر راجح على ما فيها من ال يوجب أن تفعل عباداهتم أو تروى كلماهتم ألن مجيع املبتدعات ال

  اخلري إذ لو كان خريها راجحا ملا أمهلتها الشريعة 
  فنحن نستدل بكوهنا بدعة على أن إمثها أكثر من نفعها وذلك هو املوجب للنهي 

لف فيهما وأقول إن إمثها قد يزول عن بعض األشخاص ملعارض االجتهاد أو غريه كما يزول اسم الربا والنبيذ املخت
عن اجملتهدين من السلف مث مع ذلك جيب بيان حاهلا وأن ال يقتدى مبن استحلها وأن ال يقصر يف طلب العلم املبني 

  حلقيقتها 
وهذا الدليل كاف يف بيان أن هذه البدع مشتملة على مفاسد اعتقادية أو حالية مناقضة ملا جاء به الرسول صلى اهللا 

  ملنفعة مرجوح ال يصلح للمعارضة عليه و سلم وأن ما فيها من ا
مث يقال على سبيل التفصيل إذا فعلها قوم ذوو فضل فقد تركها قوم يف زمان هؤالء معتقدين لكراهتها وأنكرها قوم 

كذلك وهؤالء التاركون واملنكرون إن مل يكونوا أفضل ممن فعلها فليسوا دوهنم يف الفضل ولو فرضوا دوهنم يف 
تنازع فيها أولو األمر فترد إذن إىل اهللا والرسول وكتاب اهللا وسنة رسوله مع من كرهها ال الفضل فتكون حينئذ قد 

  مع من رخص فيها 
  مث عامة املتقدمني الذين هم أفضل من املتأخرين مع هؤالء التاركني املنكرين 

  وأما ما فيها من املنفعة فيعارضه ما فيها من مفاسد البدع الراجحة 
املفسدة االعتقادية واحلالية أن القلوب تستعذهبا وتستغين هبا عن كثري من السنن حىت جتد كثريا  منها مع ما تقدم من

  من العامة حيافظ عليها ماال حيافظ على التراويح والصلوات اخلمس 
ص ومنها أن اخلاصة والعامة تنقص بسبها عنايتهم بالفرائض والسنن وتفتر رغبتهم فيها فتجد الرجل جيتهد فيها وخيل

وينيب ويفعل فيها ماال يفعله يف الفرائض والسنن حىت كأنه يفعل هذه البدعة عبادة ويفعل الفرائض والسنن عادة 



ووظيفة وهذا عكس الدين فيفوته بذلك ما يف الفرائض والسنن من املغفرة والرمحة والرقة والطهارة واخلشوع 
  وإن مل يفته هذا كله فال بد أن يفوته كماله وإجابة الدعوة وحالوة املناجاة إىل غري ذلك من الفوائد 

ومنها ما يف ذلك من مصري املعروف منكرا واملنكر معروفا وما يترتب على ذلك من جهالة أكثر الناس بدين 
  املرسلني وانتشار زرع اجلاهلية 

بال قلوب حاضرة ومنها اشتماهلا على أنواع من املكروهات يف الشريعة مثل تأخري الفطور وأداء العشاء اآلخرة 
واملبادرة إىل تعجيلها والسجود بعد السالم لغري سهو وأنواع من األذكار ومقاديرها ال أصل هلا إىل غري ذلك من 

  املفاسد اليت ال يدركها إال من استنارت بصريته وسلمت سريرته 
ك أن النفس فيها نوع من ومنها مسارقة الطبع إىل االحنالل من ربقة االتباع وفوات سلوك الصراط املستقيم وذل

الكرب فتحب أن خترج من العبودية واالتباع حبسب اإلمكان كما قال أبو عثمان النيسابوري رمحه اهللا ما ترك أحد 
شيئا من السنة إال لكرب يف نفسه مث هذا مظنة لغريه فينسلخ القلب عن حقيقة االتباع للرسول ويصري فيه من الكرب 

  دينه أو يكاد وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعا  وضعف االميان ما يفسد عليه
ومنها ما تقدم التنبيه عليه يف أعياد أهل الكتاب من املفاسد اليت توجد يف كال النوعني احملدثني النوع الذي فيه 

  مشاهبة والنوع الذي ال مشاهبة فيه 
  ره بل نذكر بعض أعيان هذه املواسم والكالم يف ذم البدع ملا كان مقررا يف غري هذا املوضع مل نطل النفس يف تقري

  فصل

  قد تقدم أن العيد يكون امسا لنفس املكان ولنفس الزمان ولنفس االجتماع 
  وهذه الثالثة قد أحدث منها أشياء 

  أما الزمان فثالثة أنواع ويدخل فيها بعض بدع أعياد املكان واألفعال 
  قت السلف أحدها يوم مل تعظمه الشريعة أصال ومل يكن له ذكر يف و

وال جرى فيه ما يوجب تعظيمه مثل أول مخيس من رجب وليلة تلك اجلمعة اليت تسمى الرغائب فإن تعظيم هذا 
اليوم والليلة إمنا حدث يف اإلسالم بعد املائة الرابعة وروي فيه حديث موضوع باتفاق العلماء مضمونه فضيلة صيام 

ني بصالة الرغائب وقد ذكر ذلك بعض املتأخرين من العلماء من ذلك اليوم وفعل هذه الصالة املسماة عند اجلاهل
  األصحاب وغريهم 

والصواب الذي عليه احملققون من أهل العلم النهي عن إفراد هذا اليوم بالصوم وعن هذه الصالة احملدثة وعن كل 
مبنزلة غريه من بقية األيام  ما فيه تعظيم هلذا اليوم من صنعة األطعمة وإظهار الزينة وحنو ذلك حىت يكون هذا اليوم

  وحىت ال يكون له مزية أصال 
وكذلك يوم آخر يف وسط رجب تصلى فيه صالة تسمى صالة أم داود فإن تعظم هذا اليوم ال أصل له يف الشريعة 

  أصال 
النوع الثاين ما جرى فيه حادثة كما كان جيري يف غريه من غري أن يوجب ذلك جعله مومسا وال كان السلف 

مونه كثامن عشري ذي احلجة الذي خطب فيه النيب صلى اهللا عليه و سلم بغدير خم مرجعه من حجة الوداع يعظ
فإنه صلى اهللا عليه و سلم خطب فيه خطبة وصى فيها باتباع كتاب اهللا ووصى فيها بأهل بيته كما روى مسلم يف 



  صحيحه عن زيد بن أرقم رضي اهللا عنه 
حىت زعموا أنه عهد إىل علي رضي اهللا عنه باخلالفة بالنص اجللي بعد أن فرش له فزاد بعض أهل األهواء يف ذلك 

وأقعده على فرش عالية وذكروا كالما باطال وعمال قد علم باالضطرار أنه مل يكن من ذلك شيء وزعموا أن 
  الصحابة متالؤا على كتمان هذا النص وغصبوا الوصي حقه وفسقوا وكفروا إال نفرا قليال 

ة اليت جبل اهللا عليها بين آدم مث ما كان عليها القوم من األمانة والديانة وما أوجبته شريعتهم من بيان احلق والعاد
  يوجب العلم اليقيين بأن مثل هذا ميتنع كتمانه 

  وليس الغرض الكالم يف مسألة اإلمامة وإمنا الغرض أن اختاذ هذا اليوم 

من أهل البيت وال من غريهم من اختذ ذلك عيدا حىت حيدث فيه عيدا حمدث ال أصل له فلم يكن يف السلف ال 
أعماال إذ األعياد شريعة من الشرائع فيجب فيها االتباع ال االبتداع وللنيب صلى اهللا عليه و سلم خطب وعهود 
ووقائع يف أيام متعددة مثل يوم بدر وحنني واخلندق وفتح مكة ووقت هجرته ودخوله املدينة وخطب له متعددة 

يذكر فيها قواعد الدين مث مل يوجب ذلك أن يتخذ مثال تلك األيام أعيادا وإمنا يفعل مثل هذا النصارى الذين 
يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى عليه السالم أعيادا أو اليهود وإمنا العيد شريعة فما شرعه اهللا اتبع وإال مل حيدث 

  يف الدين ما ليس منه 
ما مضاهاة للنصارى يف ميالد عيسى عليه السالم وإما حمبة للنيب صلى اهللا عليه و وكذلك ما حيدثه بعض الناس إ

سلم وتعظيما له واهللا قد يثيبهم على هذه احملبة واالجتهاد ال على البدع من اختاذ مولد النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  عيدا 

ه وعدم املانع منه ولو كان هذا خريا حمضا مع اختالف الناس يف مولده فإن هذا مل يفعله السلف مع قيام املقتضى ل
أو راجحا لكان السلف رضي اهللا عنهم أحق به منا فإهنم كانوا أشد حمبة لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وتعظيما 

له منا وهم على اخلري أحرص وإمنا كمال حمبته وتعظيمه يف متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا 
ما بعث به واجلهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان فإن هذه هي طريقة السابقني األولني من املهاجرين ونشر 

واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان وأكثر هؤالء الذين جتدوهنم حرصاء على أمثال هذه البدع مع ماهلم فيها من 
  حسن القصد واالجتهاد الذي يرجى هلم به املثوبة جتدوهنم فاترين 

 أمر الرسول عما أمروا بالنشاط فيه وإمنا هم مبنزلة من حيلي املصحف وال يقرأ فيه أو يقرأ فيه وال يتبعه ومبنزلة يف
من يزخرف املسجد وال يصلي فيه أو يصلي فيه قليال ومبنزلة من يتخذ املسابح والسجادات املزخرفة وأمثال هذه 

والكرب واالشتغال عن املشروع ما يفسد حال صاحبها كما  الزخارف الظاهرة اليت مل تشرع ويصحبها من الرياء
  جاء يف احلديث ما ساء عمل أمة قط إال زخرفوا مساجدهم 

واعلم أن من االعمال ما يكون فيه خري الشتماله على أنواع من املشروع وفيه أيضا شر من بدعة وغريها فيكون 
  حال املنافقني والفاسقني ذلك العمل شرا بالنسبة إىل االعراض عن الدين بالكلية ك

  وهذا قد ابتلي به أكثر األمة يف األزمان املتأخرة فعليك هنا بأدبني 
أحدمها أن يكون حرصك على التمسك بالسنة باطنا وظاهرا يف خاصتك خاصة من يطيعك واعرف املعروف وأنكر 

  املنكر 



ذا وال يتركه إال إىل شر منه فال تدعو إىل ترك الثاين أن تدعو الناس إىل السنة حبسب اإلمكان فإذا رأيت من يعمل ه
منكر بفعل ما هو أنكر منه أو بترك واجب أو مندوب تركه أضر من فعل ذلك املكروه ولكن إذا كان يف البدعة 

نوع من اخلري فعوض عنه من اخلري املشروع حبسب اإلمكان إذا النفوس ال تترك شيئا إال بشيء وال ينبغي ألحد أن 
إال إىل مثله أو إىل خري منه فإنه كما أن الفاعلني هلذه البدع معيبون قد أتوا مكروها فالتاركون أيضا يترك خريا 

  للسنن مذمومون فإن منها ما يكون واجبا على االطالق ومنها ما يكون 

وكما جيب  واجبا على التقييد كما أن الصالة النافلة ال جتب ولكن من أراد أن يصليها جيب عليه أن يأيت بأركاهنا
على من أتى الذنوب أن يأيت بالكفارات والقضاء والتوبة واحلسنات املاحية وما جيب على من كان إماما أو قاضيا 

  أو مفتيا أو واليا من احلقوق وما جيب على طاليب العلم أو نوافل العبادة من احلقوق 
  ومنها ما يكره املداومة على تركه كراهة شديدة 

  أو جيب فعله على األئمة دون غريهم وعامتها جيب تعليمها واحلض عليها والدعاء إليها  ومنها ما يكره تركه
  وكثري من املنكرين لبدع العبادات جتدهم مقصرين يف فعل السنن من ذلك أو األمر به 

ولعل حال كثري منهم يكون أسوأ من حال من يأيت بتلك العادات املشتملة على نوع من الكراهة بل الدين هو 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر وال قوام ألحدمها إال بصاحبه فال ينهى عن منكر وال يؤمر مبعروف يغين عنه كما 

  يؤمر بعبادة اهللا وينهى عن عبادة ما سواه 
إذ رأس األمر شهادة أن ال إله إال اهللا والنفوس قد خلقت لتعمل ال لتترك وإمنا رأوا الترك مقصودا لغريه فإن مل 

غل بعمل صاحل وإال مل تترك العمل السيء أو الناقص لكن ملا كان من األعمال السيئة ما يفسد عليها العمل يشت
  الصاحل هنيت عنه حفظا للعمل الصاحل 

فتعظيم املولد واختاذه مومسا قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم حلسن قصده وتعيظمه لرسول اهللا صلى 
ما قدمته لك أنه حيسن من بعض الناس ما يستقبح من املؤمن املسدد وهلذا قيل لالمام أمحد اهللا عليه وآله وسلم ك

عن بعض األمراء إنه أنفق على مصحف ألف دينار وحنو ذلك فقال دعه فهذا أفضل ما أنفق فيه الذهب أو كما 
  قال 

  ديد الورق واخلط مع أن مذهبه أن زخرفة املصاحف مكروهة وقد تأول بعض األصحاب أنه أنفقها يف جت
  وليس مقصود أمحد هذا وإمنا قصده أن هذا العمل فيه مصلحة وفيه أيضا مفسدة كره ألجلها 

فهؤالء إن مل يفعلوا هذا وإال اعتاضوا الفساد الذي ال صالح فيه مثل أن ينفقها يف كتاب من كتب الفجور ككتب 
  األمساء أواألشعار أو حكمة فارس والروم 

دين وانظر ما اشتملت عليه األفعال من املصاحل الشرعية واملفاسد حبيث تعرف ما ينبغي من مراتب فتفطن حلقيقة ال
املعروف ومراتب املنكر حىت تقدم أمهها عند املزامحة فإن هذا حقيقة العمل مبا جاءت به الرسل فإن التمييز بني 

ا مراتب املعروف واملنكر ومراتب الدليل جنس املعروف وجنس املنكر وجنس الدليل وغري الدليل يتيسر كثريا فأم
حبيث تقدم عند التزاحم أعرف املعروفني فتدعو إليه وتنكر أنكر املنكرين وترجح أقوى الدليلني فإنه هو خاصة 

  العلماء هبذا الدين فاملراتب ثالث 
  أحداها العمل الصاحل املشروع الذي ال كراهة فيه 

  و أكثرها إما حلسن القصد أو الشتماله مع ذلك على أنواع من املشروع والثانية العمل الصاحل من بعض وجوهه أ



  الثالثة ما ليس فيه صالح أصال إما لكونه تركا للعمل مطلقا أو لكونه عمال فاسدا حمضا 
فأما األول فهو سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باطنها وظاهرها قوهلا وعملها يف األمور العلمية والعملية 

  فهذا هو الذي جيب تعلمه وتعليمه واألمر به وفعله على حسب مقتضى الشريعة من إجياب واستحباب  مطلقا
  والغالب على هذا الضرب هو أعمال السابقني األولني من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان 

و عبادة ومن العامة أيضا وهؤالء خري وأما املرتبة الثانية فهي كثرية جدا يف طرق املتأخرين من املنتسبني إىل علم أ
ممن ال يعمل عمال صاحلا مشروعا وال غري مشروع أو من يكون عمله من جنس احملرم كالكفر والكذب واخليانة 

  واجلهل ويندرج يف هذا أنواع كثرية 
وحنو فمن تعبد ببعض هذه العبادات املشتملة على نوع من الكراهة كالوصال يف الصيام وترك جنس الشهوات 

ذلك أو قصد إحياء ليال ال خصوص هلا كأول ليلة من رجب وحنو ذلك قد يكون حاله خريا من حال البطال الذي 
ليس فيه حرص على عبادة اهللا وطاعته بل كثري من هؤالء الذين ينكرون هذه األشياء زاهدون يف جنس عبادة اهللا 

وال يرغبون فيها لكن ال ميكنهم ذلك يف املشروع فيصرفون  من العلم النافع والعمل الصاحل أو يف أحدمها ال حيبوهنا
  قوهتم إىل هذه األشياء فهم بأحواهلم منكرون للمشروع وغري املشروع وبأقواهلم ال ميكنهم إال إنكار غري املشروع 

ر بذلك ومع هذا فاملؤمن يعرف املعروف وينكر املنكر وال مينعه من ذلك موافقة بعض املنافقني له ظاهرا يف األم
  املعروف والنهي عن ذلك املنكر وال خمالفة بعض علماء املؤمنني 

  فهذه األمور وأمثاهلا مما ينبغي معرفتها والعمل هبا 
النوع الثالث ما هو معظم يف الشريعة كيوم عاشوراء ويوم عرفة ويومي العيدين والعشر األواخر من شهر رمضان 

ويومها والعشر األول من احملرم وحنو ذلك من األوقات الفاضلة فهذا والعشر األول من ذي احلجة وليلة اجلمعة 
الضرب قد حيدث فيه ما يعتقد أن له فضيلة وتوابع ذلك ما يصري منكرا ينهى عنه مثل ما أحدث بعض أهل األهواء 

رسوله وال أحد يف يوم عاشوراء من التعطش والتحزن والتجمع وغري ذلك من األمور احملدثة اليت مل يشرعها اهللا وال 
من السلف ال من أهل بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال من غريهم لكن ملا أكرم اهللا فيه سبط نبيه أحد 

  سيدي شباب أهل اجلنة وطائفة 

من أهل بيته بأيدي الفجرة الذين أهاهنم اهللا وكانت هذه مصيبة عند املسلمني جيب أن تتلقى به أمثاهلا من املصائب 
سترجاع املشروع فأحدث بعض أهل البدع يف مثل هذا اليوم خالف ما أمر اهللا به عند املصائب وضموا إىل من اال

ذلك من الكذب والوقيعة يف الصحابة الربآء من فتنة احلسني وغريها أمورا أخرى مما يكرهها اهللا ورسوله وقد روي 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم من أصيب عن فاطمة بنت احلسني عن أبيها احلسني رضي اهللا عنهم قال قال 

مبصيبة فذكر مصيبته فأحدث هلا استرجاعا وإن تقادم عهدها كتب اهللا له من األجر مثلها يوم أصيب رواه اإلمام 
  أمحد وابن ماجه 

  فتدبر كيف روى مثل هذا احلديث احلسني بن علي رضي اهللا عنهما وعنه بنته اليت شهدت مصابه 
أمثال أيام املصائب مأمتا فليس هذا من دين املسلمني بل هو إىل دين اجلاهلية أقرب مث هم قد فوتوا بذلك وأما اختاذ 

  ما يف صوم هذا اليوم من الفضل 
وأحدث بعض الناس فيه أشياء مستندة إىل أحاديث موضوعة ال أصل هلا مثل فضل االغتسال فيه أو التكحل أو 

  األمور املبتدعة كلها مكروهة وإمنا املستحب صومه املصافحة وهذه األشياء وحنوها من 



وقد روى يف التوسع فيه على العيال آثار معروفة أعلى ما فيها حديث إبراهيم بن حممد بن املنتشر عن أبيه قال بلغنا 
 أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع اهللا عليه سائر سنته رواه ابن عيينة وهذا بالغ منقطع ال يعرف قائله

واألشبه أن هذا وضع ملا ظهرت للعصبية بني الناصبة والروافضة فإن هؤالء أعدوا يوم عاشوراء مأمتا فوضع أولئك 
  فيه آثارا تقتضي التوسع فيه واختاذه عيدا وكالمها باطل 

وقد ثبت يف صحيح مسلم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال سيكون يف ثقيف كذاب ومبري فكان الكذاب 
  ختار بن أيب عبيد وكان يتشيع امل

وينتصر للحسني مث أظهر الكذب واالفتراء على اهللا وكان فيها احلجاج بن يوسف وكان فيه احنراف على علي 
  وشيعته وكان مبريا 

  وهؤالء فيهم بدع وضالل وأولئك فيهم بدع وضالل وإن كانت الشيعة أكثر كذبا وأسوأ حاال 
من الشريعة ألجل أحد وإظهار الفرح والسرور يوم عاشوراء وتوسيع النفقات فيه لكن ال جيوز ألحد أن يغري شيئا 

هو من البدع احملدثة املقابلة للرافضة وقد وضعت يف ذلك أحاديث مكذوبة يف فضائل ما يصنع فيه من االغتسال 
عتقدوا واالكتحال وغري ذلك وصححها بعض الناس كابن ناصر وغريه ليس فيها ما يصح لكن رويت ألناس ا

  صحتها فعملوا هبا ومل يعلموا أهنا كذب فهذا مثل هذا 
  وقد يكون سبب الغلو يف تعظيمه من بعض املنتسبة ملقابلة الروافض 

  فإن الشيطان قصده أن حيرف اخللق عن الصراط املستقيم وال يبايل إىل أي الشقني صاروا 
  فينبغي أن جيتنب هذه احملدثات 
ه أحد األشهر احلرم وقد روى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان إذا دخل ومن هذا الباب شهر رجب فإن

شهر رجب قال اللهم بارك لنا يف شهري رجب وشعبان وبلغنا رمضان ومل يثبت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف 
واحلديث إذا مل  فضل رجب حديث آخر بل عامة األحاديث املأثورة فيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم كلها كذب

يعلم أنه كذب فروايته يف الفضائل أمر قريب أما إذا علم أنه كذب فال جيوز روايته إال مع بيان حاله لقوله صلى اهللا 
  عليه و سلم من روى عين حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبني 

  لك نعم روي عن بعض السلف يف تفضيل العشر األول من رجب بعض األثر وروي غري ذ

فاختاذه مومسا حبيث يفرد بالصوم مكروه عند اإلمام أمحد وغريه كما روى عن عمر بن اخلطاب وأيب بكر وغريمها 
  من الصحابة رضي اهللا عنهم 

وروى ابن ماجة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن صوم رجب رواه عن إبراهيم بن املنذر احلزامي حدثنا داود 
بد احلميد عن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب عن سليمان بن علي عن أبيه عن ابن عباس بن عطاء حدثين زيد بن ع

  رضي اهللا عنهما وليس بقوي 
  وهل اإلفراد املكروه أن يصومه كله أو أن ال يقرن به شهر آخر فيه لألصحاب وجهان 

اب ليلة النصف من شعبان فقد ولوال أن هذا موضع اإلشارة إىل رءوس املسائل ألطلنا الكالم يف ذلك ومن هذا الب
روى يف فضلها من األحاديث املرفوعة واآلثار ما يقتضي أهنا ليلة مفضلة وأن من السلف من كان خيصها بالصالة 

فيها وصوم شهر شعبان قد جاءت فيه أحاديث صحيحة ومن العلماء من السلف من أهل املدينة وغريهم من اخللف 
الواردة فيها كحديث إن اهللا يغفر فيها ألكثر من عدد شعر غنم بين كلب من أنكر فضلها وطعن يف األحاديث 



  وقال ال فرق بينها وبني غريها 
لكن الذي عليه كثري من أهل العلم أو أكثرهم من أصحابنا وغريهم على تفضيلها وعليه يدل نص أمحد لتعدد 

فضائلها يف املسانيد والسنن وإن كان  األحاديث الواردة فيها وما يصدق ذلك من اآلثار السلفية وقد روى بعض
  قد وضع فيها أشياء أخر 

فأما صوم يوم النصف مفردا فال أصل له بل إفراده مكروه وكذلك اختاذه مومسا تصنع فيه األطعمة وتظهر فيه 
  الزينة هو من املواسم احملدثة املبتدعة اليت ال أصل هلا 
  لعام للصالة األلفية يف وكذلك ما قد أحدث يف ليلة النصف من االجتماع ا

املساجد اجلامعة ومساجد األحياء والدور واألسواق فإن هذا االجتماع لصالة نافلة مقيدة بزمان وعدد وقدر من 
القراءة مكروه مل يشرع فإن احلديث الوارد يف الصالة األلفية موضوع باتفاق أهل العلم باحلديث وما كان هكذا ال 

ه وإذا مل يستحب فالعمل املقتضي الستحباهبا مكروه ولو سوغ أن كل ليلة هلا نوع جيوز استحباب صالة بناء علي
فضل ختص بصالة مبتدعة جيتمع هلا لكان يفعل مثل هذه الصالة أو أزيد أو أنقص ليليت العيدين وليلة عرفة كما أن 

يصلون بعد املغرب صالة بعض أهل البالد يقيمون مثلها أول ليلة من رجب وكما بلغين أنه كان بعض أهل القرى 
مثل املغرب يف مجاعة يسموهنا صالة بر الوالدين وكما بعض الناس يصلي كل ليلة يف مجاعة صالة اجلنازة على من 

  مات من املسلمني يف مجيع األرض وحنو ذلك من الصلوات اجلماعية اليت مل تشرع 
التطوع يف مجاعة مل يلزم من ذلك تسويغ مجاعة وعليك أن تعلم أنه إذا استحب التطوع املطلق يف وقت معني وجوز 

  راتبة غري مشروعة بل ينبغي أن تفرق بني البابني 
وذلك أن االجتماع لصالة تطوع أو استماع قرآن أو ذكر اهللا وحنو ذلك إذا كان يفعل ذلك أحيانا فهذا أحسن 

خرج على أصحابه وفيهم من يقرأ وهم فقد صح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه صلى التطوع يف مجاعة أحيانا و
يستمعون فجلس معهم يستمع وكان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا يقرأ وهم 
يستمعون وقد ورد يف القوم الذين جيلسون يتدارسون كتاب اهللا ورسوله ويف القوم الذين يذكرون اهللا من اآلثار ما 

  هو معروف 
لى اهللا عليه و سلم ما جلس قوم يف بيت من بيوت اهللا يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه بينهم إال غشيتهم مثل قوله ص

  الرمحة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم املالئكة وذكرهم اهللا فيمن عنده 

  م احلديث وورد أيضا يف املالئكة الذين يلتمسون جمالس الذكر فإذا وجد قوما يذكرون اهللا تنادوا هلموا إىل حاجتك
فأما اختاذ اجتماع راتب يتكرر بتكرر األسابيع والشهور واألعوام غري االجتماعات املشروعة فإن ذلك يضاهي 

  االجتماعات للصلوات اخلمس وللجمعة والعيدين واحلج وذلك هو املبتدع احملدث 
  ففرق بني ما يتخذ سنة وعادة فإن ذلك يضاهي املشروع 

  اإلمام أمحد وغريه من األئمة وهذا الفرق هو املنصوص عن 
فروى أبو بكر اخلالل يف كتاب األدب عن إسحاق بن منصور الكوسج أنه قال أليب عبد اهللا يكره أن جيتمع القوم 

  يدعون اهللا ويرفعون أيديهم قال ما أكره لإلخون إذا مل جيتمعوا على عمد إال أن يكثروا 
  وقال إسحاق بن راهويه كما قال اإلمام أمحد 

  إمنا معىن أن ال يكثروا أن ال يتخذوها عادة حىت يكثروا هذا كالم إسحاق و



  قال املروزي سألت أبا عبد اهللا عن القوم يبيتون فيقرأ قارئ ويدعون حىت يصبحوا قال أرجو أن ال يكون به بأس 
ما أنعم اهللا به وقال أبو السري احلريب قال أبو عبد اهللا وأي شيء أحسن من أن جيتمع الناس يصلون ويذكرون 

  عليهم كما قالت األنصار 
وهذه إشارة إىل أن ما رواه أمحد حدثنا إمساعيل أنبأنا أيوب عن حممد بن سريين قال نبئت أن األنصار قبل قدوم 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املدينة قالوا لو نظرنا يوما فاجتمعنا فيه فذكرنا هذا األمر الذي أنعم اهللا به علينا 
قالوا يوم السبت مث قالوا ال جنامع اليهود يف يومهم قالوا فيوم األحد قالوا ال جنامع النصارى يف يومهم قالوا فيوم ف

  العروبة وكانوا يسمون يوم اجلمعة 

  يوم العروبة فاجتمعوا يف بيت أيب أمامة أسعد بن زرارة فذحبت هلم شاة فكفتهم 
لطرسوسي سألت أمحد بن حنبل عن القوم جيتمعون ويقرأ هلم القارئ وقال أبو أمية حممد بن إبراهيم بن مسلم ا

  قراءة حزينة فيبكون ورمبا أطفؤا السراج فقال يل أمحد إن كان يقرأ قراءة أيب موسى فال بأس 
وروى اخلالل عن األوزاعي أنه سئل عن القوم جيتمعون فيأمرون رجال يقص عليهم قال إذا كان ذلك يوما بعد 

  به بأس األيام فليس 
  فقيد أمحد االجتماع على الدعاء مبا إذا مل يتخذ عادة 

  وكذلك قيد إتيان األمكنة اليت فيها آثار األنبياء 
قال سندي اخلواتيمي سألنا أبا عبد اهللا عن الرجل يأيت هذه املشاهد ويذهب إليها ترى ذلك قال أما على حديث 

أنه يصلي يف بيته حىت يتخذ ذلك مصلى وعلى ما كان يفعل ابن  ابن أم مكتوم أنه سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم
عمر رضي اهللا عنهما يتبع مواضع النيب صلى اهللا عليه و سلم وأثره فليس بذلك بأس أن يأيت الرجل املشاهد إال أن 

  الناس قد أفرطوا يف هذا جدا وأكثروا فيه 
ذه املشاهد اليت باملدينة وغريها يذهب إليها قال أما وكذلك نقل عنه أمحد بن القاسم ولفظه سئل عن الرجل يأيت ه

  على حديث ابن أم مكتوم 

أنه سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يأتيه فيصلي يف بيته حىت يتخذه مسجدا وعلى ما كان يفعله ابن عمر يتبع 
قال رأيت رسول اهللا مواضع سري النيب صلى اهللا عليه و سلم وفعله حىت رؤي يصب يف موضع ما فسئل عن ذلك ف

  صلى اهللا عليه و سلم يصب ههنا ماء قال أما على هذا فال بأس 
  قال ورخص فيه مث قال ولكن قد أفرط الناس جدا وأكثروا يف هذا املعىن فذكر قرب احلسني وما يفعل الناس عنده 

ابه مكانا جيتمعون فيه وهذا الذي كرهه أمحد وغريه من اعتياد ذلك مأثور عن ابن مسعود وغسره ملا اختذ أصح
  للذكر فخرج إليهم فقال يا قوم ألنتم أهدى من حممد أو ألنتم على شعبة ضاللة 

وأصل هذا أن العبادات املشروعة اليت تتكرر بتكرر األوقات حىت تصري سننا ومواسم قد شرع اهللا منها ما فيه 
ان ذلك مضاهاة ملا شرعه اهللا وسنه وفيه من كفاية للعباد فاذا أحدث اجتماع زائد على هذه اإلجتماعات معتاد ك

الفساد ما تقدم التنبيه على بعضه خبالف ما يفعله الرجل وحده أو اجلماعة املخصوصة أحيانا وهلذا كره الصحابة 
إفراد صوم رجب ملا يشبه برمضان وأمر عمر رضي اهللا عنه بقطع الشجرة اليت تومهوا أهنا الشجرة اليت بايع 

صلى اهللا عليه و سلم حتتها بيعة الرضوان ملا رأى الناس ينتابوهنا ويصلون عندها كأهنا املسجد احلرام الصحابة النيب 
أو مسجد املدينة وكذلك ملا رآهم قد عكفوا على مكان قد صلى فيه النيب صلى اهللا عليه و سلم عكوفا عاما هناهم 



  قال رضي اهللا عنه عن ذلك وقال أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد أو كما 
فكما أن تطوع الصالة فرادى ومجاعة مشروع من غري أن يتخذ مجاعة عامة متكررة تشبه املشروع من اجلمعة 

  والعيدين والصلوات اخلمس فكذلك تطوع القراءة والذكر والدعاء مجاعة وفرادى وتطوع قصد بعض 

نه والقليل اخلفي واملعتاد وغري املعتاد وكذلك كل املشاهد وحنو ذلك كله من نوع واحد يفرق بني الكثري الظاهر م
ما كان مشروع اجلنس لكن البدعة اختاذه عادة الزمة حىت يصري كأنه واجب ويترتب على استحبابه وكراهته حكم 

  نذره واشتراط فعله يف الوقف والوصية وحنو ذلك حيث كان النذر ال يلزم إال يف القرب 
  ال جيوز أن يكون إال برا ومعروفا على ظاهر املذهب وقول مجهور أهل العلم وكذلك العمل املشروط يف الوقف 

  وسنومئ إىل ذلك إن شاء اهللا 
  وهذه املسائل تفتقر إىل بسط أكثر من هذا ال حيتمله هذا املوضع وإمنا الغرض التنبيه على املواسم احملدثة 

ذا ال حيتاج إىل ذكر ألن ذلك ال حيتاج أن يدخل يف وأما ما يفعل يف هذه املواسم مما جنسه منهي عنه يف الشرع فه
  هذا الباب 

مثل رفع األصوات يف املسجد أو اختالط الرجال والنساء أو كثرة إيقاد املصابيح زيادة على احلاجة أو إيذاء 
ملساجد املصلني أو غريهم بقول أو فعل فإن قبح هذا ظاهر لكل مسلم وإمنا هذا من جنس سائر األقوال احملرمة يف ا

سواء حرمت يف املسجد وغريه كالفواحش والفحش أو صني عنها املسجد كالبيع والشراء وإنشاد الضالة وإقامة 
  احلدود وحنو ذلك 

وقد ذكر بعض املتأخرين من أصحابنا وغريهم أنه يستحب قيام هذه الليلة بالصالة اليت يسموهنا األلفية ألن فيها 
مبا استحبوا الصوم أيضا وعمدهتم يف خصوص ذلك احلديث الذي يروى عن قراءة قل هو اهللا أحد ألف مرة ور

  النيب صلى اهللا عليه و سلم يف ذلك 
وقد يعتمدون على العمومات اليت تندرج فيها هذه الصالة على ما جاء يف فضل هذه الليلة خبصوصها وما جاء من 

  ا يقتضي االستحباب جلنسها من العبادات األثر باحيائها وعلى االعتياد حيث فيها من املنافع والفوائد م
  فأما احلديث املرفوع يف هذه الصالة األلفية فكذب موضوع باتفاق أهل العلم باحلديث 

وأما العمومات الدالة على استحباب الصالة فحق لكن العمل املعني إما أن يستحب خبصوصه أو يستحب ملا فيه من 
  املعىن العام 

ب جعله خصوصا مستحبا ومن استحبها ذكرها يف النفل املقيد كصالة الضحى والتراويح فأما املعىن العام فال جي
وهذا خطأ وهلذا مل يذكر هذا أحد من األئمة املعدودين ال األولني وال اآلخرين وإمنا كره التخصيص ملا صار خيص 

جلمعة وسرد شعبان بالصيام ماال خصوص له باالعتقاد والقصد كما ذكره النيب صلى اهللا عليه و سلم إفراد يوم ا
  وإفراد ليلة اجلمعة بالقيام فصار نظري هذا مالو أحدثت ليايل العشر صالة مقيدة أو بني العشاءين وحنو ذلك 

  فالعبادات ثالثة 
منها ما هو مستحب خبصوصه كالنفل املقيد من ركعيت الفجر وقيام رمضان وحنو ذلك وهذا منه املؤقت كقيام 

  الليل 
  يد بسبب كصالة االستسقاء وصالة اآليات ومنها املق

  مث قد يكون مقدرا يف الشريعة بعدد كالوتر وقد يكون مطلقا مع فضل الوقت كالصالة يوم اجلمعة قبل الصالة 



  فصارت أقسام املقيد أربعة 
ىت ومن العبادات ما هو مستحب بعموم معناه كالنفل املطلق فإن الشمس إذا طلعت فالصالة مشهودة حمضورة ح

  تصلى العصر 
ومنها ما هو مكروه ختصيصه إال مع غريه كقيام ليلة اجلمعة وقد يكره مطلقا إال يف أحوال خمصوصة كالصالة يف 

  أوقات النهي 
وهلذا اختلف العلماء يف كراهة الصالة بعد الفجر والعصر هل هو لئال يفضي إىل حتري الصالة يف هذا الوقت 

أو هو هني مطلق ال يستثىن منه إال قدر احلاجة على قولني مها روايتان عن أمحد  فريخص يف ذوات األسباب العارضة
  وفيها أقوال أخر للعلماء واهللا أعلم 

  فصل 
  وقد حيدث يف اليوم الفاضل مع العيد العملي احملدث العيد املكاين فيغلظ قبح هذا ويصري خروجا عن الشريعة 

املسلمني خالفا يف النهي عنه وهو قصد قرب بعض من حيسن به الظن يوم  فمن ذلك ما يفعل يوم عرفة مما ال أعلم بني
عرفة واإلجتماع العظيم عند قربه كما يفعل يف بعض أرض املشرق واملغرب والتعريف هناك كما يفعل بعرفات فإن 

   هذا نوع من احلج املبتدع الذي مل يشرعه اهللا ومضاهاة للحج الذي شرعه اهللا واختاذ القبور أعيادا
وكذلك السفر إىل البيت املقدس للتعريف فيه فإن هذا أيضا ضالل مبني فإن زيارة بيت املقدس مستحبة مشروعة 
للصالة فيه واالعتكاف وهو أحد املساجد الثالثة اليت تشد إليها الرحال لكن قصد إتيانه يف أيام احلج هو املكروه 

  لزيارته يف هذا الوقت على غريه  فإن ذلك ختصيص وقت معني بزيارة بيت املقدس وال خصوص

مث فيه أيضا مضاهاة للحج إىل املسجد احلرام وتشبيه له بالكعبة وهلذا قد أفضى إىل ماال يشك مسلم يف أنه شريعة 
  أخرى غري شريعة اإلسالم 

  وهو ما قد يفعله بعض الضالل من الطواف بالصخرة أو من حلق الرأس هناك أو من قصد النسك هناك 
  ا يفعله بعض الضالل من الطواف بالقبة اليت جببل الرمحة بعرفات كما يطاف بالكعبة وكذلك م

فأما االجتماع يف هذا املوسم إلنشاد الغناء والضرب بالدف باملسجد األقصى وحنوه فمن أقبح املنكرات من 
  وجهات أخرى 

  فكيف باملسجد األقصى  منها فعل ذلك يف املسجد األقصى وحنوه فإن ذلك مما ينهى عنه خارج املساجد
  ومنها اختاذ الباطل دينا 

  ومنها فعله يف املوسم 
فأما قصد الرجل املسلم مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر فهذا هو التعريف يف األمصار الذي اختلف العلماء 

وإن كان مع  فيه ففعله ابن عباس وعمرو بن حريث من الصحابة وطائفة من البصريني واملدنيني ورخص فيه أمحد
  ذلك ال يستحبه هذا هو املشهور عنه 

  وكرهه طائفة من الكوفيني واملدنيني كإبراهيم النخعي وأيب حنيفة ومالك وغريهم 
ومن كرهه قال هو من البدع فيندرج يف العموم لفظا ومعىن ومن رخص فيه قال فعله ابن عباس بالبصرة حني كان 

ا ومل ينكر عليه وما يفعل يف عهد اخللفاء الراشدين من غري إنكار ال يكون خليفة لعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنهم
  بدعة 

  لكن ما يزاد على ذلك من رفع األصوات الرفع الشديد يف املساجد 



  بالدعاء وأنواع من اخلطب واألشعار الباطلة فمكروه يف هذا اليوم وغريه 
ه لقوله وال جتهر بصالتك وال ختافت هبا وابتغ بني ذلك قال املروزي مسعت أبا عبد اهللا يقول ينبغي أن يسر دعاء

  سبيال قال هذا يف الدعاء قال ومسعت أبا عبد اهللا يقول وكانوا يكرهون أن يرفعوا أصواهتم بالدعاء 
  وروى اخلالل بإسناد صحيح عن قتادة عن سعيد بن املسيب قال أحدث الناس الصوت عند الدعاء 

الد بن سعيد مسع قوما يعجون يف دعائهم فمشى إليهم فقال أيها القوم إن كنتم وعن سعيد بن أيب عروبة أن جم
  أصبتم فضال على من كان قبلكم لقد ضللتم قال فجعلوا يتسللون رجال رجال حىت تركوا بغيتهم اليت كانوا فيها 

والنساء فريفعون وروى أيضا بإسناده عن ابن شوذب عن أيب التياح قال قلت للحسن إمامنا يقص فيجتمع الرجال 
أصواهتم بالدعاء فقال احلسن إن رفع الصوت بالدعاء لبدعة وإن مد األيدي بالدعاء لبدعة وإن اجتماع الرجال 

  والنساء لبدعة 
  فرفع األيدي فيه خالف وأحاديث ليس هذا موضعها 

د بقعة بعينها للتعريف فيها والفرق بني هذا التعريف املختلف فيه وتلك التعريفات اليت مل خيلف فيها أن يف تلك قص
كقرب الصاحل أو املسجد األقصى وهذا تشبيه بعرفات خبالف مسجد املصر فإنه قصد له بنوعه ال بعينه ونوع 

املساجد مما شرع قصدها فإن اآليت إىل املسجد ليس قصده مكانا معينا ال يتبدل امسه وحكمه وإمنا الغرض بيت من 
  جد لتحول حكمه وهلذا ال تتعلق القلوب إال بنوع املسجد ال خبصوصه بيوت اهللا حبيث لو حول ذلك املس

  وأيضا فإن شد الرحال إىل مكان للتعريف فيه مثل احلج خبالف املصر 

اال ترى أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد املسجد احلرام واملسجد األقصى 
  ومسجدي هذا 
  م فيه خالفا هذا مما ال أعل

  فقد هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم عن السفر إىل غري املساجد الثالثة 
  ومعلوم أن إتيان الرجل مسجد مصره إما واجب كاجلمعة وإما مستحب كاالعتكاف فيه 

يف وأيضا فإن التعريف عند القرب اختاذ له عيدا وهذا بنفسه حمرم سواء كان فيه شد للرحل أو مل يكن وسواء كان 
  يوم عرفة أو يف غريه وهو من األعياد املكانية مع الزمان 
فإن هذا مكروه يف العيد وغريه ال اختصاص للعيد به ! وأما ما أحدث يف األعياد من ضرب البوقات والطبول 

  وكذلك لبس احلرير أو غري ذلك من النهي عنه يف الشرع وترك السنن من جنس فعل البدع 
لى ما كان السابقون األولون يقيموهنا من الصالة أو اخلطبة املشروعة والتكبري والصدقة يف فينبغي إقامة املواسم ع

  الفطر والذبح يف األضحى 
فإن من الناس من يقصر يف التكبري املشروع ومن األئمة من يترك أن خيطب للرجال مث النساء كما كان رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه و سلم خيطب الرجال مث النساء 
  نهم من ال يذكر يف خطبته ما ينبغي ذكره بل يعدل إىل ما تقل فائدته وم

ومنهم من ال ينحر بعد الصالة باملصلى وهو ترك للسنة إىل أمور أخر من غري السنة فإن الدين هو فعل املعروف 
  واألمر به وترك املنكر والنهي عنه 

  فصل



  ة أقسام وأما األعياد املكانية فتنقسم أيضا كالزمانية إىل ثالث
  أحدها ماال خصوص له يف الشريعة 

  والثاين ماله خصيصة ال تقتضي قصده للعبادة فيه 
  والثالث ما يشرع العبادة فيه لكن ال يتخذ عيدا 

واألقسام الثالثة جاءت اآلثار هبا مثل قوله صلى اهللا عليه و سلم للذي نذر أن ينحر ببوانة أهبا وثن من أوثان 
  عيادهم قال ال قال فأوف بنذرك املشركني أو عيد من أ

  ومثل قوله صلى اهللا عليه و سلم ال تتخذوا قربي عيدا 
  ومثل هني عمر عن اختاذ آثار األنبياء أعيادا كما سنذكره إن شاء اهللا 

فهذا األقسام الثالثة أحدها مكان ال فضل له يف الشريعة أصال وال فيه ما يوجب تفضيله بل هو كسائر األمكنة أو 
  ا فقصد ذلك املكان أو قصد االجتماع فيه لصالة أو دعاء أو ذكر أو غري ذلك ضالل بني دوهن

مث إن كان به بعض آثار الكفار من اليهود أو النصارى أو غريهم كان أقبح وأقبح ودخل يف هذا الباب ويف الباب 
  ا الضرب أقبح من الذي قبله قبله من مشاهبة الكفار وهذه أنواع ال ميكن ضبطها خبالف الزمان فإنه حمصور وهذ

فإن هذا يشبه عبادة األوثان أو هو ذريعة إليها أو نوع من عبادة األوثان إذ عباد األوثان كانوا يقصدون بقعة بعينها 
لتمثال هناك أو غري متثال يعتقدون أن ذلك يقرهبم إىل اهللا تعاىل وكانت الطواغيت الكبار اليت تشد إليها الرحال 

العزى ومناة الثالثة األخرى كما ذكر اهللا ذلك يف كتابه حيث يقول أفرأيتم الالت والعزى ومناة ثالثة الالت و
الثالثة األخرى ألكم الذكر وله األنثى تلك إذا قسمة ضيزى فقد كان كل واحد من هذه الثالثة ملصر من أمصار 

  دينة والطائف العرب واألمصار اليت كانت من ناحية احلرم ومواقيت احلج ثالثة مكة وامل
  فكانت الالت ألهل الطائف ذكروا أنه كان يف األصل رجال صاحلا 

يلت السويق للحاج فلما مات عكفوا على قربه مدة مث اختذوا متثاله مث بنوا عليه بنية مسوها بيت الربة وقصتها 
بعد فتح مكة سنة تسع من  معروفة ملا بعث النيب صلى اهللا عليه و سلم هلدمها املغرية بن شعبة ملا افتتح الطائف

  اهلجرة 
وأما العزى فكانت ألهل مكة قريبا من عرفات وكانت هناك شجرة يذحبون عندها ويدعون فبعث النيب صلى اهللا 

عليه و سلم إليها خالد بن الوليد عقب فتح مكة فأزاهلا وقسم النيب صلى اهللا عليه و سلم ماهلا وخرجت منها 
  عزة أن تعبد شيطانة ناشرة شعرها فيئست ال

وأما مناة فكانت ألهل املدينة يهلون هلا شركا باهللا تعاىل وكانت حذو قديد اجلبل الذي بني مكة واملدينة من ناحية 
  الساحل 

ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال املشركني يف عبادة أوثاهنم ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه اهللا وأنواعه حىت 
رف ما كرهه اهللا ورسوله فلينظر سرية النيب صلى اهللا عليه و سلم وأحوال العرب يف يتبني له تأويل القرآن ويع

  زمانه وما ذكره األزرقي يف أخبار مكة وغريه من العلماء 
وملا كان للمشركني شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسموهنا ذات أنواط فقال بعض الناس يا رسول اهللا إجعل لنا 

اط فقال اهللا أكرب قلتم كما قال قوم موسى ملوسى اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة إهنا ذات أنواط كما هلم ذات أنو
  السنن لتركنب سنن من كان قبلكم 



فأنكر النيب صلى اهللا عليه و سلم جمرد مشاهبتهم الكفار يف اختاذ شجرة يعكفون عليها معلقني عليها سالحهم 
  هو الشرك بعينه فكيف مبا هو أطم من ذلك من مشاهبتهم املشركني أو 

فمن قصد بقعة يرجو اخلري بقصدها ومل تستحب الشريعة ذلك فهو من املنكرات وبعضه أشد من بعض سواء كانت 
  البقعة شجرة أو غريها أو قناة جارية أو جبال أو مغارة وسواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها 

ندها حبيث خيص تلك البقعة بنوع من العبادة اليت مل يشرع أو ليقرأ عندها أو ليذكر اهللا سبحانه عندها أو لينسك ع
  ختصيص تلك البقعة به ال عينا وال نوعا 

وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنا لتنور به ويقول إهنا تقبل النذر كما يقوله بعض الضالني فإن هذا النذر 
ني عند كثري من أهل العلم منهم أمحد يف املشهور عنه نذر معصية باتفاق العلماء ال جيوز الوفاء به بل عليه كفارة مي

  وعنه رواية هي قول أيب حنيفة والشافعي وغريمها أنه يستغفر اهللا من هذا النذر وال شيء عليه واملسألة معروفة 
  وكذلك إذا نذر طعاما من اخلبز أو غريه للحيتان اليت يف تلك العني أو البئر 

و غريه للسدنة أو اجملاورين العاكفني بتلك البقعة فإن هؤالء السدنة فيهم شبه من وكذلك إذا نذر ماال من النقد أ
السدنة الذين كانوا للالت والعزى ومناة يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل اهللا واجملاورون هناك 

آله وسلم ما هذه التماثيل اليت فيهم شبه من العاكفني الذين قال هلم اخلليل إبراهيم إمام احلنفاء صلى اهللا عليه و
أنتم هلا عاكفون و قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم األقدمون فإهنم عدو يل إال رب العاملني والذين أتى 
عليهم موسى عليه السالم وقومه بعد جماوزهتم البحر كما قال تعاىل وجاوزنا ببين إسرائيل البحر فأتوا على قوم 

  هلم  يعكفون على أصنام
فالنذر ألولئك السدنة واجملاورين يف هذه البقاع اليت ال فضل يف الشريعة للمجاورين هبا نذر معصية وفيه شبه من 

  النذر لسدنة الصلبان واجملاورين عندها أو سدنة األبداد اليت باهلند واجملاورين عندها 

ل أن يصرفه يف عمارة املساجد أو للصاحلني من مث هذا املال املنذور إذا صرفه يف جنس تلك العبادة من املشروع مث
  فقراء املسلمني الذين يستعينون باملال على عبادة اهللا وحده ال شريك له كان حسنا 

  فمن هذه األمكنة ما يظن أنه قرب نيب أو رجل صاحل وليس كذلك أو يظن أنه مقام له وليس كذلك 
   وهذا باب واسع أذكر بعض أعيانه فأما ما كان قربا له أو مقاما فهذا من النوع الثاين

فمن ذلك عدة أمكنة بدمشق مثل مشهد أليب بن كعب خارج الباب الشرقي وال خالف بني أهل العلم أن أيب بن 
كعب إمنا تويف باملدينة ومل ميت بدمشق واهللا أعلم قرب من هو لكنه ليس بقرب أيب بن كعب صاحب رسول اهللا صلى 

  اهللا عليه و سلم بال شك 
كذلك مكان باحلائط القبلي جبامع دمشق يقال إن فيه قرب هود عليه السالم وما علمت أحدا من أهل العلم ذكر و

أن هودا النيب مات بدمشق بل قد قيل إنه مات باليمن وقيل مبكة فإن مبعثه كان باليمن ومهاجره بعد هالك قومه 
واحلال هذه مع أن أهل العلم مل يذكروه بل ذكروا  كان إىل مكة فأما الشام فال هي داره وال مهاجره فموته هبا

  خالفه يف غاية البعد 
وكذلك مشهد خارج الباب الغريب من دمشق يقال إنه قرب أويس القرين وما علمت أن أحدا ذكر أن أويسا مات 

مات  بدمشق وال هو متوجه أيضا فإن أويسا قدم من اليمن إىل أرض العراق وقد قيل إنه قتل بصفني وقيل إنه
  بنواحي أرض فارس وقيل غري ذلك وأما الشام فما ذكر أحد أنه قدم إليها فضال عن املمات هبا 



ومن ذلك ايضا قرب يقال له قرب أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم وال خالف أهنا رضي اهللا عنها ماتت 
  باملدينة ال بالشام ومل تقدم الشام أيضا 
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أصحاب اجلحيم:كتاب  لفة  ملخا ملستقيم  ا لصراط    اقتضاء ا
مية: املؤلف  تي بن  اإلسالم ا  شيخ 

فإن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم مل تكن تسافر بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بل لعلها أم سلمة 
نوا إذا حدثوا عنها قالوا أم سلمة أمساء بنت يزيد بن السكن األنصارية فإن أهل الشام كشهر بن حوشب وحنوه كا

وهي بنت عم معاذ بن جبل وهي من أعيان الصحابيات ومن ذوات الفقه والدين منهن أو لعلها أم سلمة امرأة يزيد 
بن معاوية وهو بعيد فإن هذه ليست مشهورة بعلم وال دين وما أكثر الغلط يف هذه األشياء وأمثاهلا من جهة األمساء 

  رية املشتركة أو املغ
ومن ذلك مشهد بقاهرة مصر يقال إن فيه رأس احلسني بن علي رضي اهللا عنهما وأصله املكذوب أنه كان 

بعسقالن مشهد يقال إن فيه رأس احلسني فحمل فيها يقال الرأس من هناك إىل مصر وهو باطل باتفاق أهل العلم مل 
ل ليس هذا منها فإنه محل رأسه إىل قدام عبيد اهللا يقل أحد من أهل العلم إن رأس احلسني كان بعسقالن بل فيه أقوا

بن زياد بالكوفة حىت روي له عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ما يغيظه وبعض الناس يذكر أن الرواية كانت أمام 
  يزيد بن معاوية بالشام وال يثبت ذلك فإن الصحابة املسمني يف احلديث إمنا كانوا بالعراق 

  اء رجال معروفني قد علم أهنا ليست مبقابرهم وكذلك مقابر كثرية ألمس
فهذه املواضع ليس فيها فضيلة أصال وإن اعتقد اجلاهلون أن هلا فضيلة اللهم إال أن يكون قربا لرجل مسلم فيكون 
كسائر املسلمني ليس هلا من اخلصيصة ما حيسبه اجلهال وإن كانت القبور الصحيحة ال جيوز اختاذها أعيادا وال أن 

  فيها ما يفعل عند هذه القبور املكذوبة أو تكون قربا لرجل صاحل غري املسمى فيكون من القسم الثاين  يفعل
ومن هذا الباب أيضا مواضع يقال إن فيها أثر النيب صلى اهللا عليه و سلم أو غريها ويضاهي هبا مقام إبراهيم الذي 

  مبكة كما يقول اجلهال يف الصخرة 

فيها أثرا من وطء قدم النيب صلى اهللا عليه و سلم وبلغين أن بعض اجلهال يزعم أهنا من اليت ببيت املقدس من أن 
  وطء الرب سبحانه وتعاىل فيزعمون أن ذلك األثر موضع القدم 

ويف مسجد قبلي دمشق يسمى مسجد القدم به أيضا أثر يقال إن ذاك أثر قدم موسى عليه السالم وهذا باطل ال 
  مشق وال من حوهلا أصل له ومل يقدم موسى د

وكذلك مشاهد تضاف إىل بعض األنبياء أو الصاحلني بناء على أنه رؤي يف املنام هناك ورؤية النيب أو الرجل الصاحل 
يف املنام ببقعة ال يوجب هلا فضيلة تقصد البقعة ألجلها وتتخذ مصلى بإمجاع املسلمني وإمنا يفعل هذا وأمثاله أهل 

ورة النيب أو الرجل الصاحل أو بعض أعضائه مضاهاة ألهل الكتاب كما كان يف بعض الكتاب ورمبا صوروا فيها ص
مساجد دمشق مسجد يسمى مسجد الكف فيه متثال كف يقال إنه كف علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه حىت هدم 

  اهللا ذلك الوثن 
  وهذه األمكنة كثرية موجودة يف أكثر البالد 

ني الطريق وأنت ذاهب من بدر إىل مكة يقال إنه الغار الذي أوى النيب صلى ويف احلجاز منها مواضع كغار عن مي
اهللا عليه و سلم إليه هو وأبو بكر وأنه الغار الذي ذكره اهللا يف قوله ثاين اثنني إذ مها يف الغار وال خالف بني أهل 

  عند أهل مكة إىل اليوم  العلم أن هذا الغار املذكور يف القرآن إمنا هو غار جببل ثور قريب من مكة معروف



فهذه البقاع اليت يعتقد هلا خصيصة كائنة ما كانت ليس من اإلسالم تعظيمها بأي نوع من التعظيم فإن تعظيم مكان 
مل يعظمه الشرع شر من تعظيم زمان مل يعظمه فإن تعظيم األجسام بالعبادة عندها أقرب إىل عبادة األوثان من تعظيم 

  غي جتنب الصالة فيها وإن كان املصلي ال يقصد الزمان حىت إن الذي ينب

تعظيمها لئال يكون ذلك ذريعة إىل ختصيصها بالصالة فيها كما ينهى عن الصالة عند القبور احملققة وإن مل يكن 
املصلي يقصد الصالة ألجلها وكما ينهي عن إفراد اجلمعة سرر شعبان بالصوم وإن كان الصائم ال يقصد 

   التخصيص بذلك الصوم
  فإن ما كان مقصودا بالتخصيص مع النهي عن ذلك ينهى عن ختصيصه أيضا بالفعل 

وما أشبه هذه األمكنة مبسجد الضرار الذي أسس بنيانه على شفا جرف هار فاهنار به يف نار جهنم فإن ذلك 
اهللا نبيه صلى اهللا عليه  املسجد ملا بين ضرارا وكفرا وتفريقا بني املؤمنني وإرصادا ملن حارب اهللا ورسوله من قبل هنى

  و سلم عن الصالة فيه وأمر هبدمه 
وهذه املشاهد الباطلة إمنا وضعت مضاهاة لبيوت اهللا وتعظيما ملا مل يعظمه اهللا وعكوفا على أشياء ال تنفع وال تضر 

يه و سلم وصدا للخلق عن سبيل اهللا وهي عبادته وحده ال شريك له مبا شرعه اهللا على لسان رسوله صلى اهللا عل
  واختاذها عيدا واالجتماع واعتياد قصدها فإن العيد من املعاودة 

ويلتحق هبذا الضرب ولكنه ليس منه مواضع تدعى هلا خصائص ال تثبت مثل كثري من القبور اليت يقال إهنا قرب نيب 
  أو قرب صاحل أو مقام نيب أو صاحل وحنو ذلك وقد يكون ذلك صدقا وقد يكون كذبا 

  شاهد اليت على وجه األرض من هذا الضرب فإن القبور الصحيحة واملقامات الصحيحة قليلة جدا وأكثر امل
وكان غري واحد من أهل العلم يقول ال يثبت من قبور األنبياء إال قرب نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم وغريه قد 

أن القرب يف تلك الناحية لكن يقع الشك يف يثبت غري هذا أيضا مثل قرب إبراهيم اخلليل عليه السالم وقد يكون علم 
عينه ككثري من قبور الصحابة اليت بباب الصغري من دمشق فإن األرض غريت مرات فتعيني قرب أنه قرب بالل أو غريه 

  ال يكاد يثبت إال من طريق 

  خاصة وإن كان لو ثبت مل يتعلق به حكم شرعي مما قد أحدث عندها 
سم األول وهو تعظيم األمكنة اليت ال خصيصة هلا إما مع العلم بأنه ال خصيصة هلا أو ولكن الغرض أن نبني هذا الق

مع عدم العلم بأن هلا خصيصة إذ العبادة والعمل بغري علم منهي عنه كما أن العبادة والعمل مبا خيالف العلم منهي 
  دينها املعصومة عن اخلطأ عنه ولو كان ضبط هذه األمور من الدين ملا أمهل وملا ضاع عن األمة احملفوظ 

وأكثر ما جتد احلكايات املتعلقة هبذا عند السدنة واجملاورين هلا الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن 
  سبيل اهللا 

وقد حيكى من احلكايات اليت فيها تأثري مثل أن رجال دعا عندها فاستجيب له أو نذر هلا إن قضى اهللا حاجته 
  ذلك ومبثل هذه األمور كانت تعبد األصنام  فقضيت حاجته وحنو

فإن القوم كانوا أحيانا خياطبون من األوثان ورمبا تقضي حوائجهم إذا قصدوها ولذلك جيري هلم مثل ما جيري ألهل 
  األبداد من أهل اهلند وغريهم 

مه وتقبيله كأنه ميينه ورمبا قيست على ما شرع اهللا تعظيمه من بيته احملجوج واحلجر األسود الذي شرع اهللا استال
  واملساجد اليت هي بيوته 



  وإمنا عبدت الشمس والقمر باملقاييس ومبثل هذه الشبهات حدث الشرك يف أهل األرض 
وقد صح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه هنى عن النذر وقال إنه ال يأيت خبري وإمنا يستخرج به من البخيل فإذا 

  ط ال فائدة فيه وال يأيت خبري فما الظن بالنذر ملا ال يضر وال ينفع كان نذر الطاعات املعلقة بشر
وأما إجابة الدعاء فقد يكون سببه اضطرار الداعي وصدق التجائه وقد يكون سبه جمرد رمحة اهللا له وقد يكون أمرا 

  قضاه اهللا ال ألجل دعائه وقد يكون له أسباب أخرى وإن كانت فتنة يف حق الداعي 
  ن الكفار قد يستجاب هلم فيسقون وينصرون ويعافون فإنا نعلم أ

  ويرزقون مع دعائهم عند أوثاهنم وتوسلهم هبا 
  وقد قال اهللا تعاىل كال مند هؤالء وهؤالء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك حمظورا 

أمور يطول  وقال تعاىل وأنه كان رجال من اإلنس يعوذون برجال من اجلن فزادوهم رهقا وأسباب املقدورات فيها
  تعدادها ليس هذا موضع تفصيلها 

وإمنا على اخللق اتباع ما بعث اهللا به املرسلني والعلم بأن فيه خري الدنيا واآلخرة ولعلي إن شاء اهللا أبني بعض 
  أسباب هذه التأثريات يف موضع آخر 

  فصل 
  ة وحنوها من العبادات عنده النوع الثاين من األمكنة ماله خصيصة لكن ال يقتضي اختاذها عيدا وال الصال

فمن هذه األمكنة قبور األنبياء والصاحلني وقد جاء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم والسلف النهي عن اختاذها عيدا 
  عموما وخصوصا وبينوا معىن العيد 

بن أيب ذئب عن فأما العموم فقال أبو داود يف سننه حدثنا أمحد بن صاحل قال قرأت على عبد اهللا بن نافع أخربين ا
سعيد املقربي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ال جتعلوا بيوتكم قبورا وال 

جتعلوا قربي عيدا وصلوا علي فإن صالتكم تبلغين حيثما كنتم وهذا إسناده حسن فإن رواته كلهم ثقات مشاهري 
  املدين صاحب مالك فيه لني ال يقدح يف حديثه لكن عبد اهللا بن نافع الصائغ الفقيه 

قال حيىي بن معني هو ثقة وحسبك بابن معني موثقا وقال أبو زرعة ال بأس به وقال أبو حامت الرازي ليس باحلافظ 
  هو لني يعرف حفظه وينكر 

  فإن هذه العبارات منهم تنزل حديثه من مرتبة الصحيح إىل مرتبة احلسن 

  وفقهه وأن الغالب عليه الضبط لكن قد يغلط أحيانا  إذ ال خالف يف عدالته
مث إن هذا احلديث مما يعرف من حفظه ليس مما ينكر ألنه سنة مدنية وهو حمتاج إليها يف فقهه ومثل هذا يضبطه 

  الفقيه 
  وللحديث شواهد من غري طريقه فإن هذا احلديث يروى من جهات أخرى فما بقي منكرا 

رويت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بأسانيد معروفة وإمنا الغرض هنا النهي عن اختاذه وكل مجلة من هذا احلديث 
  عيدا 

فمن ذلك ما رواه أبو يعلى املوصلي يف مسنده حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة أنبأنا زيد بن احلباب حدثنا جعفر بن 
ني أنه رأى رجال جييء إىل فرجة كانت إبراهيم من ولد ذي اجلناحني حدثنا علي بن عمر عن أبيه عن علي بن احلس

عند قرب النيب صلى اهللا عليه و سلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه فقال أال أحدثكم حديثا مسعته من أيب عن جدي عن 



رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال تتخذوا قربي عيدا وال بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغين أينما كنتم رواه 
حممد بن عبد الواحد املقدسي احلافظ فيما اختاره من األحاديث اجلياد الزائدة على الصحيحني وشرطه أبو عبد اهللا 

  فيه أحسن من شرط احلاكم يف صحيحه 
وروى سعيد بن منصور يف سننه حدثنا حبان بن علي حدثين حممد بن عجالن عن أيب سعيد موىل املهري قال قال 

تخذوا بييت عيدا وال بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صالتكم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال ت
  تبلغين 

وقال سعيد حدثنا عبد العزيز بن حممد أخربين سهيل بن أيب سهيل قال رآين احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب 
ايل رأيتك عند القرب فقلت عند القرب فناداين وهو يف بيت فاطمة يتعشى فقال هلم إىل العشاء فقلت ال أريده فقال م

  سلمت على النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إذا 

دخلت املسجد فسلم مث قال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال تتخذوا بييت عيدا وال تتخذوا بيوتكم قبورا 
ما أنتم ومن باألندلس إال  وصلوا علي فإن صالتكم تبلغين حيثما كنتم لعن اهللا اليهود اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

  سواء 
فهذان املرسالن من هذين الوجهني املختلفني يدالن على ثبوت احلديث ال سيما وقد احتج به من أرسله وذلك 

  يقتضي ثبوته عنده لو مل يكن روى من وجوه مسندة غري هذين وكيف وقد تقدم مسندا 
رب على وجه األرض وقد هنى عن اختاذه عيدا فقرب غريه ووجه الداللة أن قرب النيب صلى اهللا عليه و سلم أفضل ق

أوىل النهي كائنا من كان مث قرن ذلك بقوله صلى اهللا عليه و سلم وال تتخذوا بيوتكم قبورا أي ال تعطلوها عن 
وهذا الصالة فيها والدعاء والقراءة فتكون مبنزلة القبور فأمر بتحري العبادة يف البيوت وهنى عن حتريها عند القبور 

  عكس ما يفعله املشركون من النصارى ومن تشبه هبم 
ويف الصحيحني عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اجعلوا من صالتكم يف بيوتكم وال 

  تتخذوها قبورا 
يطان يفر من البيت وروى مسلم عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال جتعلوا بيوتكم مقابر فإن الش

  الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه 
  مث إنه صلى اهللا عليه و سلم أعقب النهي عن اختاذها عيدا بقوله صلوا علي فإن صالتكم تبلغين حيثما كنتم 

  ويف احلديث اآلخر فإن تسليمكم يبلغين أينما كنتم 
ة والسالم حيصل مع قربكم من قربي وبعدكم يشري بذلك صلى اهللا عليه و سلم إىل أن ما ينالين منكم من الصال

  منه فال حاجة بكم إىل اختاذه عيدا 
  واألحاديث عنه بأن صالتنا وسالمنا تعرض عليه كثرية 

مثل ما روى أبو داود يف سننه من حديث أيب صخر محيد بن زياد عن يزيد بن عبد اهللا بن قسيط عن أيب هريرة أن 
ال ما من أحد يسلم علي إال رد اهللا علي روحي حىت أرد عليه السالم صلى اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ق

  عليه و سلم 
  وهذا احلديث على شرط مسلم 

ومثل ما روى أبو داود ايضا عن أوس بن أوس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أكثروا من 



معروضة علي قالوا يا رسول اهللا كيف تعرض صالتنا عليك وقد الصالة علي يوم اجلمعة وليلة اجلمعة فإن صالتكم 
  أرمت فقال إن اهللا حرم على األرض أن تأكل حلوم األنبياء 

ويف مسند ابن أيب شيبة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صلى علي مسعته ومن صلى 
ي وغريه عنه صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إن اهللا وكل بقربي علي نائيا بلغته رواه الدارقطين مبعناه ويف النسائ

  مالئكة يبلغوين عن أميت السالم إىل أحاديث أخر يف هذا الباب متعددة 
مث إن أفضل التابعني من أهل بيته علي بن احلسني رضي اهللا عنه هنى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قربه صلى 

وهو راوي احلديث الذي مسعه من أبيه احلسني عن جده علي وهو أعلم مبعناه من  اهللا عليه و سلم واستدل باحلديث
  غريه 

  فتبني أن قصد قربه للدعاء وحنوه اختاذ له عيدا 
وكذلك ابن عمه حسن بن حسن شيخ أهل بيته كره أن يقصد القرب للسالم وحنوه غري دخول املسجد ورأى أن 

  ذلك من اختاذه عيدا 
خمرجها من أهل املدينة وأهل البيت الذين هلم من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قرب  فانظر هذه السنة كيف

  النسب وقرب الدار ألهنم إىل ذلك أحوج من غريهم فكانوا هلا أضبط 

والعيد إذا جعل امسا للمكان فهو املكان الذي يقصد االجتماع فيه وإتيانه للعبادة عنده أو لغري العبادة كما أن 
حلرام ومىن ومزدلفة وعرفة جعلها اهللا عيدا مثابة للناس جيتمعون فيها وينتابوهنا للدعاء والذكر والنسك املسجد ا

  وكان للمشركني أمكنة ينتابوهنا لالجتماع عندها فلما جاء اإلسالم حما اهللا ذلك كله 
ون قبورا هلم بتقدير كوهنا قبورا وهذا النوع من األمكنة يدخل فيه قبور األنبياء والصاحلني والقبور اليت جيوز أن تك

  هلم بل وسائر القبور أيضا داخلة يف هذا 
فإن قرب املسلم له من احلرمة ما جاءت به السنة إذ هو بيت املسلم امليت فال يترك عليه شيء من النجاسات 

موات من األقوال باالتفاق وال يوطأ وال يداس وال يتكأ عليه عندنا وعند مجهور العلماء وال جياور مبا يؤذي األ
  واألفعال اخلبيثة ويستحب عند إتيانه السالم على صاحبه والدعاء له وكلما كان امليت أفضل كان حقه أوكد 

قال بريدة بن احلصيب رضي اهللا عنه كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعلمهم إذا خرجوا إىل املقابر أن يقول 
السالم عليكم أهل الديار من املؤمنني واملسلمني وإنا إن شاء اهللا بكم قائلهم السالم على أهل الديار ويف لفظ 

  الحقون نسأل اهللا لنا ولكم العافية رواه مسلم 
ورىي أيضا عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج إىل املقربة فقال السالم عليكم دار قوم مؤمنني 

  وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون 
عن عائشة يف حديث طويل عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن جربيل أتاين فقال إن ربك يأمرك أن وروي أيضا 

تأيت أهل البقيع فتستغفر هلم قالت قلت كيف أقول يا رسول اهللا قال قويل السالم على أهل الديار من املؤمنني 
   بكم الحقون واملسلمني ويرحم اهللا املستقدمني منا واملستأخرين وإنا إن شاء اهللا

وروى ابن ماجه عن عائشة قالت فقدته فإذا هو بالبقيع فقال السالم عليكم دار قوم مؤمنني انتم لنا فرط وحنن بكم 
  الحقون اللهم الحترمنا أجرهم وال تفتنا بعدهم 

وجهه فقال وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال مر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بقبور املدينة فأقبل عليهم ب



  السالم عليكم يا أهل القبور يغفر اهللا لنا ولكم أنتم سلفنا وحنن باألثر رواه أمحد والترمذي وقال حسن غريب 
  وقد ثبت عنه أنه بعد أحد بثمان سنني خرج إىل الشهداء فصلى عليهم كصالته على امليت 

هللا عليه و سلم إذا فرغ من دفن امليت وروى أبو داود عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قال كان النيب صلى ا
  وقف عليه وقال استغفروا ألخيكم وسلوا له التثبيت فإنه اآلن يسأل 

وقد روى حديث صححه ابن عبد الرب أنه قال ما من رجل مير بقرب الرجل كان يعرفه يف الدنيا فيسلم عليه إال رد 
  اهللا عليه روحه حىت يرد عليه السالم 

بعد الدفن حديث فيه نظر لكن عمل به رجال من أهل الشام األولني مع روايتهم له فلذلك  وروي يف تلقني امليت
  استحبه أكثر أصحابنا وغريهم 

فهذا وحنوه مما كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يفعله ويأمر به أمته عند قبور املسلمني عقب الدفن وعند زيارهتم أو 
احلي ويدعي له كما يدعي له إذا صلى عليه قبل الدفن أو بعده ويف ضمن  املرور هبم إمنا هو حتية للميت كما حيىي

الدعاء للميت دعاء احلي لنفسه ولسائر املسلمني كما أن الصالة على اجلنازة فيها الدعاء للمصلي ولسائر املسلمني 
  وختصيص امليت بالدعاء له 

وما كان عليه السابقون األولون هو املشروع فهذا كله وما كان مثله من سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  للمسلمني يف ذلك وهو الذي كانوا يفعلونه عند قرب النيب صلى اهللا عليه و سلم وغريه 

وروى ابن بطة يف االبانة بإسناد صحيح عن معاذ بن معاذ حدثنا ابن عون قال سأل رجل نافعا فقال هل كان ابن 
ته مائة أو أكثر من مائة مرة كان يأيت القرب فيقوم عنده فيقول السالم على عمر يسلم على القرب فقال نعم لقد رأي

  النيب السالم على أيب بكر السالم على عمر أيب 
  ويف رواية أخرى ذكرها اإلمام أمحد حمتجا هبا مث ينصرف 

  وهذا األثر رواه مالك يف املوطأ 
يح مسلم عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا وزيارة القبور جائزة يف اجلملة حىت قبور الكفار فإن يف صح

  عليه و سلم استأذنت ريب أن أستغفر ألمي فلم يأذن يل واستأذنته أن أزور قربها فأذن يل 
وفيه أيضا عنه قال زار النيب صلى اهللا عليه و سلم قرب أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ريب أن أستغفر هلا 

  ته يف أن أزور قربها فأذن يل فزوروا القبور فإهنا تذكر املوت فلم يأذن يل واستأذن
  ويف صحيح مسلم عن بريدة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها 

  ويف رواية ألمحد والنسائي فمن أراد أن يزر فليزر وال تقولوا هجرا 
ه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إين كنت هنيتكم عن وروى أمحد عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عن

  زيارة القبور فزوروها فإهنا تذكركم اآلخرة 
فقد أذن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف زيارهتا بعد النهي وعلل ذلك بأهنا تذكر املوت والدار اآلخرة وأذن لنا إذنا 

  عاما يف زيارة قرب املسلم والكافر 

  د عليه هذا اللفظ يوجب دخول الكافر والعلة وهي تذكر املوت واآلخرة موجودة يف ذلك كله والسبب الذي ور
وقد كان صلى اهللا عليه و سلم يأيت قبور أهل البقيع والشهداء للدعاء هلم واالستغفار فهذا املعىن خيتص باملسلمني 

  دون الكافرين 



  م والدعاء هلم هي الذي جاءت به السنة كما تقدم فهذه الزيارة وهي زيارة القبور لتذكر اآلخرة أو لتحيته
  وقد اختلف أصحابنا وغريهم هل جيوز السفر لزيارهتا على قولني 

أحدمها ال جيوز واملسافرة لزيارهتا معصية ال جيوز قصر الصالة فيها وهذا قول ابن بطة وابن عقيل وغريمها ألن هذا 
ما سيأيت من معاين النهي وألن يف الصحيحني عن النيب صلى  السفر بدعة مل يكن يف عصر السلف وهو مشتمل على

  اهللا عليه و سلم قال ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد املسجد احلرام واملسجد األقصى ومسجدي هذا 
  وهذا النهي يعم السفر إىل املساجد واملشاهد وكل مكان يقصد السفر إىل عينه للتقرب والعبادة 

يب بصرة الغفاري ملا رأى أبا هريرة راجعا من الطور الذي كلم اهللا عليه موسى قال لو رأيتك بدليل أن بصرة بن أ
  قبل أن تأتيه مل تأته ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تشد الرحل إال إىل ثالثة مساجد 
موم وأنه ال جيوز السفر فقد فهم الصحايب الذي روى احلديث أن الطور وأمثاله من مقامات األنبياء مندرجة يف الع

  إليها كما ال جيوز السفر إىل مسجد غري املساجد الثالثة 
وأيضا فإذا كان السفر إىل بيت من بيوت اهللا غري املساجد الثالثة ال جيوز مع أن قصده ألهل مصره جيب تارة 

عباده أوىل أن ال  ويستحب أخرى وقد جاء يف قصد املساجد من الفضل ماال حيصى فالسفر إىل بيوت املوتى من
  جيوز 

والوجه الثاين أنه جيوز السفر إليها قاله طائفة من املتأخرين منهم أبو حامد الغزايل وأبو احلسن بن عبدوس احلراين 
والشيخ أبو حممد املقدسي وما علمته منقوال عن أحد من املتقدمني بناء على أن هذا احلديث مل يتناول النهي عن 

نهي عن السفر إىل األمكنة اليت فيها الوالدان والعلماء واملشايخ واإلخوان أو بعض املقاصد ذلك كما مل يتناول ال
  من األمور الدنيوية املباحة 

  فأما ما سوى ذلك من احملدثات فأمور 
منها الصالة عند القبور مطلقا واختاذها مساجد أو بناء املساجد عليها قد تواترت النصوص عن النيب صلى اهللا عليه 

  سلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه  و
فأما بناء املساجد على القبور فقد صرح عامة علماء الطوائف بالنهي عنه متابعة لألحاديث وصرح أصحابنا وغريهم 

من أصحاب مالك والشافعي وغريمها بتحرميه ومن العلماء من أطلق فيه لفظ الكراهة فما أدري عين به التنزيه أو 
القطع بتحرميه ملا روى مسلم يف صحيحه عن جندب ابن عبد اهللا البجلي قال مسعت رسول اهللا  التحرمي وال ريب يف

صلى اهللا عليه و سلم قبل أن ميوت خبمس وهو يقول إين أبرأ إىل اهللا أن يكون يل منكم خليل فإن اهللا قد اختذين 
خليال أال وإن من كان قبلكم كانوا  خليال كما اختذ إبراهيم خليال ولو كنت متخذا منكم خليال الختذت أبا بكر

  يتخذون قبور أنبيائهم مساجد أال فال تتخذوا القبور مساجد إين أهناكم عن ذلك 
وعن عائشة رضي اهللا عنها وعبد اهللا بن عباس قاال ملا نزل برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طفق يطرح مخيصة له 

نة اهللا على اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد حيذر على وجهه فإذااغتم هبا كشفها فقال وهو كذلك لع
  ما صنعوا أخرجه البخاري ومسلم 

وأخرجاه مجيعا عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال قاتل اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور 
  أنبيائهم مساجد 



  قبور أنبيائهم مساجد ويف رواية ملسلم لعن اهللا اليهود والنصارى اختذوا 
فقد هنى عن اختاذ القبور مساجد يف آخر حياته مث إنه لعن وهو يف السياق من فعل ذلك من أهل الكتاب ليحذر أمته 

  أن يفعلوا ذلك 
قالت عائشة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف مرضه الذي مل يقم منه لعن اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور 

  ساجد ولوال ذلك ألبرز قربه غري أنه خشي أن يتخذ مسجدا رواه البخاري ومسلم أنبيائهم م
وروى اإلمام أمحد يف مسنده بإسناد جيد عن عبد اهللا بن مسعود أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن من شرار 

   الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد رواه أبو حامت يف صحيحه
وعن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لعن اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور 

  أنبيائهم مساجد رواه اإلمام أمحد 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زائرات القبور واملتخذين عليها املساجد 

  مام أمحد وأبو داود والترمذي والنسائي والسرج رواه اإل
  ويف الباب أحاديث كثرية وآثار ليس هذا موضع استقصائها 

فهذه املساجد مبنية على قبور األنبياء والصاحلني وامللوك وغريهم يتعني إزالتها هبدم أو بغريه هذا مما ال أعلم فيه 
الف أعلمه وال تصح عندنا يف ظاهر املذهب ألجل النهي خالفا بني العلماء املعروفني وتكره الصالة فيها من غري خ

واللعن الوارد يف ذلك وألحاديث أخر وليس يف هذه املسألة خالف لكون املدفون فيها واحدا وإمنا اختلف 
أصحابنا يف املقربة اجملردة عن مسجد هل حدها ثالثة أقرب أو ينهى عن الصالة عند القرب الفذ وإن مل يكن عنده قرب 

  على وجهني آخر 
  مث يتغلظ النهي إن كانت البقعة مغصوبة مثل ما بين على قرب بعض العلماء 

أو الصاحلني أو غريهم ممن كان مدفونا يف مقربة مسبلة فبين على قربه مسجدا أو مدرسة أو رباطا أو مشهدا وجعل 
  فيها مطهرة أو مل جيعل فإن هذا مشتمل على أنواع من احملرمات 

ة املسبلة ال جيوز االنتفاع هبا يف غري الدفن من غري تعويض باالتفاق فبناء املسجد أو املدرسة أو أحدها أن املقرب
الرباط فيها كدفن امليت يف املسجد أو كبناء اخلانات وحنوها يف املقربة أو كبناء املسجد يف الطريق الذي حيتاج 

  الناس إىل املشي فيه 
املسلمني وإخراج عظام موتاهم كما قد علم ذلك يف كثري من هذه الثاين اشتمال غالب ذلك على نبش قبور 

  املواضع 
  الثالث أنه قد روى مسلم يف صحيحه عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى أن يبىن على القبور 

سيما إن كان حمل  الرابع أن بناء املطاهر اليت هي حمل النجاسات بني مقابر املسلمني من أقبح ما جتاور به القبور ال
  املطهرة قرب رجل مسلم 

  اخلامس اختاذ القبور مساجد وقد تقدم بعض النصوص احملرمة لذلك 
  السادس اإلسراج على القبور وقد لعن صلى اهللا عليه و سلم من يفعل ذلك 

غري ذلك من  السابع مشاهبة أهل الكتابني يف كثري من األقوال واألفعال والسنن هبذا السبب كما هو الواقع إىل
  الوجوه 

وقد كانت البنية اليت على قرب إبراهيم عليه السالم مسدودة ال يدخل إليها إىل حدود املائة الرابعة فقيل إن بعض 



  النسوة املتصالت باخللفاء رأت يف ذلك مناما فنقبت لذلك 
  لفتوح املتأخرة وقيل إن النصارى ملا استولوا على هذه النواحي نقبوا ذلك مث ترك ذلك مسجدا بعد ا

  وكان أهل الفضل من شيوخنا ال يصلون يف جمموع تلك البنية وينهون 

  أصحاهبم عن الصالة فيها اتباعا ألمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واتقاء ملعصيته كما تقدم 
لوفاء مبا ينذ هلا من وكذلك إيقاد املصابيح يف هذه املشاهد مطلقا ال جيوز بال خالف أعلمه للنهي الوارد وال جيوز ا

  دهن وغريه بل موجبه موجب نذر املعصية 
ومن ذلك الصالة عندها وإن مل ينب هناك مسجد فإن ذلك أيضا اختاذها مسجدا كما قالت عائشة رضي اهللا عنها 

ولوال ذلك ألبرز قربه ولكن خشي أن يتخذ مسجدا ومل تقصد عائشة رضي اهللا عنها جمرد بناء مسجد فإن الصحابة 
مل يكونوا ليبنوا حول قربه مسجدا وإمنا قصدت أهنم خشوا أن الناس يصلون عند قربه وكل موضع قصدت الصالة 
فيه فقد اختذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه فإنه يسمى مسجدا وإن مل يكن هناك بناء كما قال صلى اهللا عليه و 

  سلم جعلت يل األرض مسجدا وطهورا 
النيب صلى اهللا عليه و سلم قال األرض كلها مسجد إال املقربة واحلمام رواه أمحد  وقد روى أبو سعيد اخلدري عن

  وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار وغريهم بأسانيد جيدة ومن تكلم فيه فما استوىف طرقه 
خيتلط بالتراب واعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصالة يف املقربة ليس إال لكوهنا مظنة النجاسة ملا 

من صديد املوتى وبىن على هذا االعتقاد الفرق بني املقربة اجلديدة والعتيقة وبني أن يكون بينه وبني التراب حائل 
أوال يكون وجناسة األرض مانعة من الصالة عليها سواء كانت مقربة أو مل تكن لكن املقصود األكرب بالنهي عن 

د بني أن اليهود والنصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصاحل بنوا على قربه الصالة عند القبور ليس هو هذا فإنه ق
مسجدا وقال لعن اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد حيذر ما فعلوا وروى عنه أنه قال اللهم ال جتعل 

  قربي وثنا يعبد اشتد 

لوال ذلك ألبرز قربه ولكن كره أن يتخذ مسجدا غضب اهللا على قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت عائشة و
  وقال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد أال فال تتخذوا القبور مساجد فإين أهنى عن ذلك 

فهذا كله يبني لك أن السبب ليس هو مظنة النجاسة وإمنا هو مظنة اختاذها أوثانا كما قال الشافعي رضي اهللا عنه 
  لوق حىت جيعل قربه مسجدا خمافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس وأكره أن يعظم خم

  وقد ذكر هذا املعىن أبو بكر األثرم يف ناسخ احلديث ومنسوخه وغريه من أصحاب أمحد وسائر العلماء 
  فإن قرب النيب صلى اهللا عليه و سلم أو الرجل الصاحل مل يكن ينبش القرب الواحد ال جناسة عليه 

و صلى اهللا عليه و سلم على العلة بقوله اللهم ال جتعل قربي وثنا يعبد وبقوله إن من كان قبلكم كانوا وقد نبه ه
يتخذون القبور مساجد فال تتخذوها مساجد وأولئك إمنا كانوا يتخذون قبورا ال جناسة عندها وألنه قد روى مسلم 

ال ال تصلوا إىل القبور وال جتلسوا عليها وألنه يف صحيحه عن أيب مرثد الغنوي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ق
صلى اهللا عليه و سلم قال كانوا إذا مات فيهم الرجل الصاحل بنوا على قربه مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير 

  أولئك شرار اخللق عند اهللا يوم القيامة 
  فجمع بني التماثيل والقبور 

ل صاحل كان هناك وقد ذكروا أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق وأيضا فإن الالت كان سبب عبادهتا تعظيم قرب رج



  ونسرا أمساء قوم صاحلني كانوا بني آدم ونوح عليهما السالم 
فروى حممد بن جرير بإسناده إىل الثوري عن موسى عن حممد بن قيس ويعوق ونسرا قال كانوا قوما صاحلني بني 

  آدم ونوح عليهما السالم وكان هلم أتباع 

فلما ماتوا قال أصحاهبم الذين كانوا يقتدون هبم لو صورناهم كان أشوق لنا إىل العبادة إذا ذكرناهم  يقتدون هبم
فصوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إمنا كانوا يعبدوهنم وهبم يسقون املطر فعبدوهم قال 

  ذلك  قتادة وغريه كانت هذه اآلهلة يعبدها قوم نوح مث اختذها العرب بعد
وهذه العلة اليت ألجلها هنى الشارع هي اليت أوقعت كثريا من األمم إما يف الشرك األكرب أو فيما دونه من الشرك 

فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصاحلني وبتماثيل يزعمون أهنا طالسم الكواكب وحنو ذلك فألن يشرك 
يشرك خبشبة أو حجر على متثاله وهلذا جتد أقواما كثريين بقرب الرجل الذي يعتقد نبوته أو صالحه أعظم من أن 

يتضرعون عندها ويتخشعون ويعبدون بقلوهبم عبادة ال يعبدوهنا يف املسجد بل وال يف السحر ومنهم من يسجد هلا 
  وأكثرهم يرجون من بركة الصالة عندها والدعاء ماال يرجونه يف املساجد اليت تشد إليها الرحال 

اليت هي مفسدة الشرك كبريه وصغريه هي اليت حسم النيب صلى اهللا عليه و سلم مادهتا حىت هنى عن فهذه املفسدة 
الصالة يف املقربة مطلقا وإن مل يقصد املصلي بركة البقعة بصالته كما يقصد بصالته بركة املساجد الثالثة وحنو ذلك 

وقات اليت يقصد املشركون بركة الصالة كما هنى عن الصالة وقت طلوع الشمس واستوائها وغروهبا ألهنا األ
  للشمس فيها فنهى املسلم عن الصالة حينئذ وإن مل يقصد ذلك سدا للذريعة 

فأما إذا قصد الرجل الصالة عند بعض قبور األنبياء أو بعض الصاحلني متربكا بالصالة يف تلك البقعة فهذا عني 
يأذن اهللا به فإن املسلمني قد أمجعوا على ما علموه باالضطرار من  احملادة هللا ورسوله واملخالفة لدينه وابتداع دين مل

دين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أن الصالة عند القرب أي قرب كان الفضل فيها لذلك وال للصالة يف تلك 
  البقعة مزية خري أصال بل مزية شر 

وهلا فضل وشرف ولكن دين اهللا تعاىل بني الغايل فيه  واعلم أن تلك البقعة وإن كان قد تنزل عندها املالئكة والرمحة
  واجلايف عنه 

فإن النصارى عظموا األنبياء حىت عبدوهم وعبدوا متاثيلهم واليهود استخفوا هبم حىت قتلوهم واألمة الوسط عرفوا 
سلم فيما صح عنه مقاديرهم فلم يغلوا فيهم غلو النصارى ومل جيفوا عنهم جفاء اليهود وهلذا قال صلى اهللا عليه و 

  ال تطروين كما أطرت النصارى عيسى بن مرمي وإمنا أنا عبد فقولوا عبد اهللا ورسوله 
فإذا قدر أن الصالة هناك توجب من الرمحة أكثر من الصالة يف غري ذلك البقعة كانت املفسدة الناشئة من الصالة 

ري الصالة هناك مذهبة لتلك الرمحة ومثبتة ملا هناك تربوا على هذه املصلحة حىت تغمرها أو تزيد عليها حبيث تص
يوجب اللعنة والعذاب ومن مل تكن له بصرية يدرك هبا الفساد الناشيء من الصالة عندها فيكفيه أن يقلد الرسول 
  صلى اهللا عليه و سلم فإنه لوال أن الصالة عندها مما غلبت مفسدته على مصلحته ملا هنى عنه كما هنى عن الصالة 

وقات الثالثة وعن صوم يومي العيدين بل كما حرم اخلمر فإنه لوال أن فسادها غالب على ما فيها من املنفعة يف األ
  ملا حرمها وكذلك حترمي القطرة منها ولوال غلبة الفساد فيها على الصالح ملا حرمها 
ل اهللا تعاىل وما أرسلنا من وليس على املؤمن وال له أن يطالب الرسل بتبيني وجوه املفاسد وإمنا عليه طاعتهم قا



  رسول إال ليطاع بإذن اهللا وقال من يطع الرسول فقد أطاع اهللا 
وإمنا حقوق األنبياء يف تعزيرهم وتوقريهم وحمبتهم حمبة مقدمة على النفس واملال واألهل وإيثار طاعتهم ومتابعة 

هبم كما أن عامة من يشرك هبم شركا أكرب  سننهم وحنو ذلك من احلقوق اليت من قام هبا مل يقم بعبادهتم واإلشراك
  أو أصغر يترك ما جيب عليه من طاعتهم بقدر ماابتدعه من اإلشراك هبم 

وكذلك حقوق الصديقني احملبة واإلجالل وحنو ذلك من احلقوق اليت جاء هبا الكتاب والسنة وكان عليها سلف 
  األمة 

  مة أو مكروهة وإذا قيل حمرمة فهل تصح مع التحرمي أم ال وقد اختلف الفقهاء يف الصالة يف املقربة هل هي حمر
  املشهور عندنا أهنا حمرمة ال تصح 

  ومن تأمل النصوص املتقدمة تبني له أهنا حمرمة بال شك وأن صالته عندها ال تصح 
  وليس الغرض هنا تقرير املسائل املشهورة فإهنا معروفة إمنا الغرض التنبيه على ما خيفى من غريه 

  ا يدخل يف هذا قصد القبور للدعاء عندها أو هلا فإن الدعاء عند القبور وغريها من األماكن ينقسم إىل نوعني فمم
  أحدمها أن حيصل الدعاء يف البقعة حبكم االتفاق ال لقصد الدعاء فيها كمن 

له وللموتى كما جاءت به يدعو اهللا يف طريقه ويتفق أن مير بالقبور أو من يزورها فيسلم عليها ويسأل اهللا العافية 
  السنة فهذا وحنوه ال بأس به 

الثاين أن يتحرى الدعاء عندها حبيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه يف غريه فهذا النوع منهي عنه إما هني 
  حترمي أو تنزيه وهو إىل التحرمي أقرب والفرق بني البابني ظاهر 

صنم أو صليب أو كنيسة أو كان يدعو يف بقعة وكان هناك بقعة فيها فإن الرجل لو كان يدعو اهللا واجتاز يف ممره ب
صليب وهو عنه ذاهل أو دخل إىل كنيسة ليبيت فيها مبيتا جائزا ودعا اهللا يف الليل أو بات يف بيت بعض أصدقائه 

  ودعا اهللا مل يكن هبذا بأس 
تلك البقعة لكان هذا من العظائم بل لو ولو حترى الدعاء عند صنم أو صليب أو كنيسة يرجو اإلجابة بالدعاء يف 

قصد بيتا أو حانوتا يف السوق أو بعض عواميد الطرقات يدعو عندها يرجو اإلجابة بالدعاء عندها لكان هذا من 
  املنكرات احملرمة إذ ليس للدعاء عندها فضل 

يه و سلم هنى عن اختاذها فقصد القبور للدعاء عندها من هذا الباب بل هو أشد من بعضه ألن النيب صلى اهللا عل
  مساجد وعن اختاذها عيدا وعن الصالة عندها خبالف كثري من هذه املواضع 

وما يرويه بعض الناس من أنه قال إذا حتريمت يف األمور فاستعينوا بأهل القبور أو حنو هذا فهو كالم موضوع 
  مكذوب باتفاق العلماء 
  والذي يبني ذلك أمور 
لعلة اليت هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم ألجلها عن الصالة عندها إمنا هو لئال تتخذ ذريعة أحدها أنه قد تبني أن ا

  إىل نوع الشرك بقصدها وبالعكوف عليها وتعلق القلوب هبا رغبة ورهبة 

ومن املعلوم أن املضطر يف الدعاء الذي قد نزلت به نازلة فيدعو الستجالب خري كاالستسقاء أو لدفع شر 
  ر فحاله بافتتانه بالقبور إذا رجا اإلجابة عندها أعظم من حال من يؤدي الفرض عندها يف حال العافية كاالستنصا

فإن أكثر املصلني يف حال العافية ال تكاد تفنت قلوهبم بذلك إال قليال أما الداعون املضطرون ففتنتهم بذلك عظيمة 



ة عندها متحققة يف حال هؤالء كان هنيهم عن ذلك جدا فإذا كانت املفسدة والفتنة اليت ألجلها هنى عن الصال
أوكد وأوكد وهذا واضح ملن فقه يف دين اهللا فتبني له ما جاءت به احلنفية من الدين اخلالص هللا وعلم كمال سنة 

  إمام املتقني يف جتريد التوحيد ونفي الشرك بكل طريق 
ناك رجاء أكثر من رجاءها بالدعاء يف غري ذلك املوطن الثاين أن قصد القبور للدعاء عندها ورجاء اإلجابة بالدعاء ه

أمر مل يشرعه اهللا وال رسوله وال فعله أحد من الصحابة وال التابعني وال أئمة املسلمني وال ذكره أحد من العلماء 
اهللا  والصاحلني املتقدمني بل أكثر ما ينقل من ذلك عن بعض املتأخرين بعد املائة الثانية وأصحاب رسول اهللا صلى

عليه و سلم قد أجدبوا مرات ودمهتهم نوائب غري ذلك فهال جاءوا فاستسقوا واستغاثوا عند قرب النيب صلى اهللا 
عليه و سلم بل خرج عمر بالعباس فاستسقى به ومل يستسق عند قرب النيب صلى اهللا عليه و سلم بل قد روى عن 

عليه و سلم لينزل املطر فإنه رمحة تنزل على قربه ومل  عائشة رضي اهللا عنها أهنا كشفت عن قرب النيب صلى اهللا
  تستسق عنده وال استغاثت هناك 

وهلذا ملا بنيت حجرته على عهد التابعني بأيب وهو وأمي صلى اهللا عليه و سلم تركوا يف أعالها كوة إىل السماء 
ف بارزا إىل السماء وبىن ذلك ملا وهي إىل اآلن باقية فيها موضوع عليها مشع على أطرافه حجارة متسكه وكان السق

احترق املسجد واملنرب سنة بضع ومخسني وستمائة وظهرت النار بأرض احلجاز اليت أضاءت هلا أعناق اإلبل ببصرى 
  وجرب بعدها فتنة التتر ببغداد وغريها 

يت القبة مث عمر املسجد والسقف كما كان وأحدث حول احلجرة احلائط اخلشيب مث بعد ذلك بسنني متعددة بن
  على السقف وأنكرها من أن كرها 

على أنا قد روينا يف مغازي حممد بن إسحق من زيادات يونس بن بكري عن أيب خلدة خالد بن دينار حدثنا أبو 
العالية قال ملا فتحنا تستر وجدنا يف بيت مال اهلرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف له فأخذنا 

رضي اهللا عنه فدعا له كعبا فنسخه بالعربية فأنا أول رجل من العرب قرأه قراءة مثل ما املصحف فحملناه إىل عمر 
قرأ القرآن هذا فقلت أليب العالية ما كان فيه فقال سريتكم وأموركم وحلون كالمكم وما هو كائن بعد قلت فما 

وسوينا القبور كلها لنعميه على  صنعتم بالرجل قال حفرنا بالنهار ثالثة عشر قربا متفرقة فلما كان بالليل دفناه
الناس ال ينبشونه فقلت ما كانوا يرجون منه قال كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون فقلت من 

كنتم تظنون الرجل قال رجل يقال له دانيال فقلت منذ كم وجدمتوه مات قال منذ ثالمثائة سنة قلت ما كان تغري 
  ت من قفاه إن حلوم األنبياء ال تبليها األرض وال تأكلها السباع منه شيء قال ال إال شعريا

  ففي هذه القصة ما فعله املهاجرون واألنصار من تعمية قربه لئال يفتنت به الناس وهو إنكار منهم لذلك 
ويذكرون أن قرب أيب أيوب األنصاري عند أهل القسطنطينية كذلك وال قدوة هبم فقد كان من قبور أصحاب 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم باألمصار عدد كثري وعندهم التابعون ومن بعدهم من األئمة وما استغاثوا عند قرب رسول 
  صحايب قط وال استسقوا عنده وال به وال استنصروا عنده وال به 

  ومن املعلوم أن مثل هذا مما تتوفر اهلمم والدواعي على نقله بل على نقل ما هو دونه 

ار وعرف حال السلف تيقن قطعا أن القوم ما كانوا يستغيون عند القبور وال يتحرون الدعاء ومن تأمل كتب اآلث
  عندها أصال بل كانوا ينهون عن ذلك من يفعله من جهاهلم كما قد ذكرنا بعضه 

  فال خيلو إما أن يكون الدعاء عندها أفضل منه يف غري تلك البقعة أوال يكون 



م هذا على الصحابة والتابعني وتابعيهم فتكون القرون الثالثة الفاضلة جاهلة هبذا فإن كان أفضل مل جيز أن خيفى عل
الفضل العظيم ويعلمه من بعدهم ومل جيز أن يعلموا ما فيه من الفضل ويزهدوا فيه مع حرصهم على كل خري ال 

كثري من الدعاء سيما الدعاء فإن املضطر يتشبث بكل سبب وإن كان فيه نوع كراهة فكيف يكونون مضطرين يف 
  وهم يعلمون فضل الدعاء عند القبور مث ال يقصدونه هذا حمال طبعا وشرعا 

وإن مل يكن الدعاء عندها أفضل كان قصد الدعاء عندها ضاللة ومعصية كما لو حترى الدعاء وقصده عند سائر 
سواق وجوانب الطرقات البقاع اليت ال فضيلة للدعاء عندها من شطوط األهنار ومغارس األشجار وحوانيت األ

  وماال حيصي عدده إال اهللا 
وهذا قد دل عليه كتاب اهللا يف مواضع مثل قوله تعاىل ام هلم شركاء شرعوا هلم من الدين مامل يأذن به اهللا فإذا مل 

  يشرع اهللا استحباب الدعاء عند املقابر وال وجوبه فمن شرعه فقد شرع من الدين مامل يأذن به اهللا 
قل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلمث والبغي بغري احلق وأن تشركوا باهللا مامل ينزل به  وقال تعاىل

سلطانا وأن تقولوا على اهللا ماال تعلمون وهذه العبادة عند املقابر نوع من أن يشرك باهللا مامل ينزل به سلطانا ألن اهللا 
  قبور وفضله مل ينزل حجة تتضمن استحباب قصد الدعاء عند ال

  على غريه ومن جعل ذلك من دين اهللا فقد قال على اهللا ماال يعلم 
  وما أحسن قول اهللا مامل ينزل به سلطانا لئال حيتج باملقاييس واحلكايات 

ومثل هذا قوله تعاىل يف حكايته عن اخلليل وحاجه قومه قال أحتاجوين يف اهللا وقد هدان وال أخاف ما تشركون به 
ريب شيئا وسع ريب كل شيء علما أفال تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم وال ختافون أنكم أشركتم  إال أن يشاء

باهللا مامل ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقني أحق باألمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم 
قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم أولئك هلم األمن وهم مهتدون وتلك وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على 

  عليم 
فإن هؤالء املشركني الشرك األكرب واألصغر خيوفون املخلصني بشفعائهم فيقال هلم حنن ال خناف هؤالء الشفعاء 

الذين لكم فإهنم خلق من خلق اهللا ال يضرون إال بعد مشيئة اهللا فمن مسه اهللا بضر فال كاشف له إال هو ومن أصابه 
ال راد لفضله وكيف خناف هؤالء املخلوقني الذين جعلتموهم شفعاء وأنتم ال ختافون اهللا وأنتم قد أحدثتم يف برمحة ف

  دينه من الشرك مامل ينزل به وحيا من 

السماء فأي الفريقني أحق باألمن من كان ال خياف إال اهللا ومل يبتدع يف دينه شركا أم من ابتدع يف دينه شركا بغري 
  من ومل خيلط إميانه بشرك فهؤالء هم الذين هلم األمن وهم مهتدون إذنه بل من آ

  وهذه احلجة املستقيمة اليت يرفع اهللا هبا وبأمثاهلا أهل العلم درجات 
فإن قيل قد نقل عن بعضهم أنه قال قرب معروف الترياق اجملرب وروي عن معروف أنه أوصى ابن أخيه أن يدعو 

 قصص من هجره أمحد أن بعض هؤالء املهجورين كان جييء إىل عند قرب أمحد عند قربه وذكر أبو علي اخلرقي يف
ويتوخى الدعاء عنده وأظنه ذكر ذلك املروزي ونقل عن مجاعات بأهنم دعوا عند قبور مجاعات من األنبياء 

  والصاحلني من أهل البيت وغريهم فاستجيب هلم الدعاء وعلى هذا عمل كثري من الناس 
  ن املصنفون يف مناسك احلج إذا زار قرب النيب صلى اهللا عليه و سلم فإنه يدعو عنده وقد ذكر املتأخرو

  وذكر بعضهم أن من صلى عليه سبعني مرة عند قربه ودعا استجيب له 



وذكر بعض الفقهاء يف حجة من جيوز القراءة على القرب أهنا بقعة جيوز السالم والذكر والدعاء عندها فجازت 
  ها القراءة عندها كغري

وقد رأى بعضهم منامات يف الدعاء عند قرب بعض األشياخ وجرب أقوام استجابة الدعاء عند قبور معروفة كقرب 
  الشيخ أيب الفرج الشريازي املقدسي وغريه 

وقد أدركنا يف أزمامنا وما قارهبا من ذي الفضل عند الناس علما وعمال من كان يتحرى الدعاء عندها والعكوف 
  ن كان بارعا يف العلم وفيهم من له عند الناس كرامات فكيف خيالف هؤالء عليها وفيهم م

  وإمنا ذكرت هذا السؤال مع بعده عن طريق أهل العلم والدين ألنه غاية ما يتمسك به القبوريون 

ول اهللا قلنا الذي ذكرنا كراهته مل ينقل يف استحبابه فيما علمناه شيء ثابت عن القرون الثالثة اليت أثىن عليها رس
صلى اهللا عليه و سلم حيث قال خري أميت القرن الذي بعثت فيه مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مع شدة املقتضى 

عندهم لذلك لو كان فيه فضيلة فعدم أمرهم وفعلهم لذلك مع قوة املقتضى لو كان فيه فضل يوجب القطع بأن ال 
  فضل فيه 

ألمة اختلفت فصار كثري من العلماء والصديقني إىل فعل ذلك وصار وأما من بعد هؤالء فأكثر ما يفرض أن ا
  بعضهم إىل النهي عن ذلك فإنه ال ميكن أن يقال اجتمعت األمة على استحسان ذلك لوجهني 

  أحدمها أن كثريا من األمة كره ذلك وأنكره قدميا وحديثا 
نا لفعله املتقدمون ومل يفعلوه فإن هذا من باب الثاين أنه من املمتنع أن تتفق األمة على استحسان فعل لو كان حس

تناقض االمجاعات وهي ال تتناقض وإذا اختلف فيه املتأخرون فالفاصل بينهم هو الكتاب والسنة وإمجاع املتقدمني 
  نصا واستنباطا 

با على فكيف وهذا واحلمد هللا مل ينقل هذا عن إمام معروف وال عامل متبع بل املنقول يف ذلك إما أن يكون كذ
صاحبه مثل ما حكى بعضهم عن الشافعي رمحه اهللا أنه قال إذا نزلت يب شدة أجيء فأدعو عند قرب أيب حنيفة رمحه 

  اهللا فأجاب أو كالما هذا معناه وهذا كذب معلوم كذبه باالضطرار عند من له أدىن معرفة بالنقل 
عنده البتة بل ومل يكن هذا على عهد االشافعي معروفا فإن الشافعي ملا قدم ببغداد مل يكن ببغداد قرب ينتاب للدعاء 

وقد رأى الشافعي باحلجاز واليمن والشام والعراق ومصر من قبور األنبياء والصحابة والتابعني من كان أصحاهبا 
  عنده وعند املسلمني أفضل من أيب حنيفة وأمثاله من العلماء فما باله مل يتوخ الدعاء إال عند قرب أيب حنيفة 

   أصحاب أيب حنيفة الذين أدركوه مثل أيب يوسف وحممد وزفر واحلسن مث

  ابن زياد وطبقتهم مل يكونوا يتحرون الدعاء ال عند قرب أيب حنيفة وال غريه 
  مث قد تقدم عن الشافعي ما هو ثابت يف كتابه من كراهة تعظيم قبور الصاحلني خشية الفتنة هبا 

  علمه ودينه  وإمنا يضع مثل هذه احلكايات من يقل
وإما أن يكون املنقول من هذه احلكايات عن جمهول ال يعرف وحنن لو روى لنا مثل هذه احلكايات املسيبة أحاديث 

  عمن ال ينطق عن اهلوى ملا جاز التمسك هبا حىت تثبت فكيف باملنقول عن غريه 
يود وشروط كثرية على وجه ال حمذور ومنها ما قد يكون صاحبه قاله أو فعله باجتهاد خيطئ فيه ويصيب أو قاله بق

فيه فحرف النقل عنه كما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا أذن يف زيارة القبور بعد النهي عنها فهم املبطلون أن 
  ذلك هو الزيارة اليت يفعلوهنا من حجها للصالة عندها واالستغاثة هبا 



به أو قياس ال جيور استحباب العبادات مبثله مع العلم بأن  مث سائر هذه احلجج دائر بني نقل ال جيوز إثبات الشرع
الرسول مل يشرعها وتركه هلا مع قيام املقتضي للفعل مبنزلة فعله وإمنا تثبت العبادات مبثل هذه احلكايات واملقاييس 

ب اهللا وسنة رسوله من غري نقل عن أبناء النصارى وأمثاهلم وإمنا املتبع عند علماء اإلسالم يف إثبات األحكام هو كتا
صلى اهللا عليه و سلم وسبيل السابقني أو األولني وال جيوز إثبات حكم شرعي بدون هذه األصول الثالثة نصا 

  استنباطا حبال 
  واجلواب عنها من وجهني جممل ومفصل 

ركون الذين أما اجململ فالنقض فإن اليهود والنصارى عندهم من احلكايات والقياسات من هذا النمط كثري بل املش
بعث اليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كانوا يدعون عند أوثاهنم فيستجاب هلم أحيانا كما قد يستجاب هلؤالء 

  أحيانا ويف وقتنا هذا عند النصارى من هذا طائفة 

  فإن كان هذا وحده دليال على أن يرضى ذلك وحيبه فليطرد الدليل وذلك كفر متناقض 
ن هؤالء الذين يستغيثون عند قرب أو غريه كل منهم قد اختذ وثنا وأحسن الظن به وأساء الظن مث إنك جتد كثريا م

بآخر وكل منهم يزعم أن وثنه يستجاب عنده وال يستجاب عند غريه فمن احملال إصابتهم مجيعا وموافقة بعضهم 
  دون بعض حتكم وترجع بال مرجح والتدين بدينهم مجيعا مجع بني األضداد 

ر هؤالء إمنا يكون تأثرهم فيما يزعمون بقدر إقباهلم على وثنهم وانصرافهم عن غريه وموافقتهم مجيعا فيما فإن أكث
يثبتونه دون ما ينفونه بضعف التأثري على زعمهم فإن الواحد إذا أحسن للظن باإلجابة عند هذا وهذا مل يكن تأثره 

  األوثان  مثل تأثر من حسن الظن بواحد دون آخر وهذا كله من خصائص
  مث قد استجيب لبلعم بن باعوراء يف قوم موسى املؤمنني وسلبه اهللا اإلميان 

  واملشركون قد يستسقون فيسقون ويستنصرون فينصرون 
  وأما اجلواب املفصل فنقول 

  مدار هذه الشبهة على أصلني 
  منقول وهو ما حيكى من نقل هذا الدعاء عن بعض األعيان 

  منفعته بالتجارب واألقيسة ومعقول وهو ما يعتقد من 
  فأما النقل يف ذلك فإما كذب أو غلط وليس حبجة بل قد ذكرنا النقل عمن يقتدى به خبالف ذلك 

وأما املعقول فنقول عامة املذكور من املنافع كذب فإن هؤالء الذين يتحرون الدعاء عند القبور وأمثاهلم إمنا 
اء اهللا من دعوات فيستجاب له يف واحدة ويدعو خلق كثري منهم يستجاب هلم يف النادر ويدعو الرجل منهم ما ش

  فيستجاب للواحد بعد الواحد وأين هذا من الذين يتحرون الدعاء يف أوقات 

األسحار ويدعون اهللا يف سجودهم وأدبار صلواهتم ويف بيوت اهللا فإن هؤالء إذا ابتهلوا ابتهاال من جنس القبوريني 
ملانع بل الواقع أن االبتهال الذي يفعله القبوريون إذا فعله املخلصون مل يرد املخلصون مل تكد تسقط هلم دعوة إال 

إال نادرا ومل يستجب للقبوريني إال نادرا واملخلصون كما قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ما من عبد يدعو اهللا 
ا أن يعجل اهللا له دعوته أو يدخر له من بدعوة ليس فيها إمث وال قطيعة رحم إال أعطاه اهللا هبا إحدى خصال ثالث إم

  اخلري مثلها أو يصرف عنه من الشر مثلها قالوا يا رسول اهللا إذا نكثر قال اهللا أكثر 
  فهم يف دعائهم ال يزالون خبري 



وأما القبوريون فإهنم إذا استجيب هلم نادرا فإن أحدهم يضعف توحيده ويقل نصيبه من ربه وال جيد يف قلبه من 
م اإلميان وحالوته ما كان جيده السابقون األولون ولعله ال يكاد يبارك له يف حاجته اللهم إال أن يعفو اهللا ذوق طع

  عنهم لعدم علمهم بأن ذلك بدعة فإن اجملتهد إذا أخطأ أثابه اهللا على اجتهاده وغفر له خطأه 
لتمرجيات الفلكية والتوجهات النفسانية كالعني ومجيع األمور اليت يظن أن هلا تأثريا يف العامل وهي حمرمة يف الشرع كا

والدعاء احملرم والرقي احملرمة والتمرجيات الطبيعية وحنو ذلك فإن مضرهتا أكثر من منفعتها حىت يف نفس ذلك 
املطلوب فإن هذه األمور ال يطلب هبا غالبا إال أمور دنيوية فقل أن حيصل ألحد بسببها أمر دنيوي إال كانت عاقبته 

  يف الدنيا عاقبة فيه 

خبيثة دع اآلخرة واملخبل من أهل هذه األسباب أضعاف أضعاف املنجح مث إن فيها من النكد والضرر ما اهللا به 
عليم فهي يف نفسها مضرة ال يكاد حيصل الغرض هبا إال نادرا وإذا حصل فضرره أكثر من منفعته واألسباب 

تحبة سواء كانت طبيعية كالتجارة واحلراثة أو كانت دينية املشروعة يف حصول هذه املطالب املباحة أو املس
كالتوكل على اهللا والثقة به وكدعاء اهللا سبحانه على الوجه املشروع يف األمكنة واألزمنة اليت فضلها اهللا ورسوله 

أو الغالب  بالكلمات املأثورة عن إمام املتقني صلى اهللا عليه و سلم كالصدقة وفعل املعروف حيصل هبا اخلري احملض
وما حيصل من ضرر بفعل مشروع أو ترك غري مشروع مما هنى عنه فإن ذلك الضرر مكثور يف جانب ما حيصل من 

  املنفعة 
وهذا األمر كما أنه قد دل عليه الكتاب والسنة واإلمجاع فهو ايضا معقول بالتجارب املشهورة واألقيسة الصحيحة 

  ا واآلخرة وجيلبان كل خري ويدفعان كل شر فإن الصالة والزكاة حيصل هبما خري الدني
فهذا الكالم يف بيان أنه ال حيصل بتلك األسباب احملرمة ال خري حمض وال غالب ومن كان له خربة بأحوال العامل 

  وعقل تيقن ذلك يقينا ال شك فيه 
دث يف األرض والسماء ال وإذا ثبت ذلك فليس علينا من سبب التأثري أحيانا فإن األسباب اليت خيلق اهللا هبا احلوا

حيصيها على احلقيقة إال هو أما أعياهنا فيال ريب وكذلك أنواعها أيضا ال يضبطها املخلوق لسعة ملكوت اهللا 
سبحانه وتعاىل وهلذا كانت طريقة األنبياء عليهم السالم أهنم يأمرون اخللق مبا فيه صالحهم وينهوهنم عما فيه 

أسباب الكائنات كما تفعل املتفلسفة فإن ذلك كثري التعب قليل الفائدة أو  فسادهم وال يشغلوهنم بالكالم يف
  موجب للضرر 

  ومثل النيب صلى اهللا عليه و سلم مثل طبيب دخل على مريض فرأى مرضه 

  فعلمه فقال له اشرب كذا واجتنب كذا ففعل ذلك فحصل غرضه من الشفاء 
ته وذمه وذم ما أوجبه ولو قال له مريض فما الذي يشفيين واملتفلسف يطول معه الكالم يف سبب ذلك املرض وصف

  منه مل يكن له بذلك علم تام 
على أن الكالم يف بيان تأثري بعض هذه األسباب قد يكون فيه فتنة ملن ضعف عقله ودينه حبيث خيتلط عقله فيتوله 

  إذا مل يرزق من العلم واإلميان ما يوجب له اهلدى واليقني 
  يعلم أن ما سوى املشروع ال يؤثر حبال فال منفعة فيه أو أنه وإن أثر فضرره أكثر من نفعه ويكفي العاقل أن 

مث سبب قضاء حاجة بعض هؤالء الداعني األدعية احملرمة أن الرجل منهم قد يكون مضطرا اضطرارا لو دعا اهللا هبا 
الوثن شركا ولو استجيب له على مشرك عند وثن الستجيب له لصدق توجهه إىل اهللا وإن كان حتري الدعاء عند 



يد املتوسل به صاحب القرب أو غريه الستغاثته فإنه يعاقب على ذلك ويهوي يف النار إذا مل يعف اهللا عنه كما لو 
طلب من اهللا ما يكون فتنة له كما أن ثعلبة ملا سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يدعو له بكثرة املال وهناه النيب 

و سلم عن ذلك مرة بعد مرة فلم ينته حىت دعا له وكان ذلك سبب شقائه يف الدنيا واآلخرة وقد  صلى اهللا عليه
قال صلى اهللا عليه و سلم إن الرجل ليسألين املسألة فأعطيه إياها فيخرج هبا يتأبطها نارا فقالوا يا رسول اهللا فلم 

  تعطيهم قال يأبون إال أن يسألوين ويأىب اهللا يل البخل 
  عبد دعا دعاء غري مباح فقضيت حاجته يف ذلك الدعاء وكانت سبب هالكه يف الدنيا واآلخرة فكم من 

تارة بأن يسأل ماال تصلح له مسألته كما فعل بلعام وثعلبة كخلق كثري دعوا بأشياء فحصلت هلم وكان فيها 
  هالكهم 

تضرعا وخفية إنه ال حيب املعتدين فهو  وتارة بأن يسأل على الوجه الذي ال حيبه اهللا كما قال سبحانه ادعوا ربكم
سبحانه ال حيب املعتدين يف صفة الدعاء وال يف املسئول وإن كانت حاجتهم قد تقضى كأقوام ناجوا اهللا يف دعواهتم 

  مبناجاة فيها جرأة على اهللا واعتداء حلدوده وأعطوا طلبتهم فتنة وملا يشاء اهللا سبحانه بل أشد من ذلك 
الطلسمات والعني وغري ذلك من املؤثرات يف العامل بإذن اهللا قد يقضي اهللا هبا كثريا من ألست ترى السحر و

أغراض النفوس الشريرة ومع هذا فقد قال سبحانه ولقد علموا ملن اشتراه ماله يف اآلخرة من خالق ولبئس ما 
لو كانوا يعلمون فإهنم معترفون بأنه  شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أهنم آمنوا واتقوا ملثوبة من عند اهللا خري

ال ينفع يف اآلخرة وأن صاحبه خاسر يف اآلخرة وإمنا يتشبثون مبنفعته يف الدنيا وقد قال تعاىل ويتعلمون ما يضرهم 
  وال ينفعهم 

كذلك أنواع من الداعني والسائلني قد يكون يدعون دعاء حمرما هلم معه ذلك الغرض ويورثهم ضررا أعظم منه 
  يكون الدعاء مكروها ويستجاب له أيضا وقد 

مث هذا التحرمي والكراهة قد يعلمه الداعي وقد ال يعلمه على وجه ال يعذر فيه لتقصريه يف طلب العلم أو تركه 
للحق وقد ال يعلمه على وجه يعذر فيه بأن يكون فيه جمتهدا أو مقلدا كاملقلد أو اجملتهد اللذان يعذران يف سائر 

املعذور قد يتجاوز اهللا عنه يف ذلك الدعاء لكثرة حسناته من صدق قصده أو حملض رمحة اهللا به أو األعمال وغري 
  حنو ذلك من األسباب 

  فاحلاصل أن ما يقع من الدعاء املشتمل على كراهة شرعية مبنزلة سائر أنواع العبادات 
  وقد علم أن العبادة املشتملة على وصف مكروه قد تغفر تلك الكراهة 

حبها الجتهاده أو تقليده أو حسناته أو غري ذلك مث ذلك ال مينع أن يعلم أن ذلك مكروه ينهى عنه وإن كان لصا
  هذا الفاعل املعني قد زال موجب الكراهة يف حقه 

ومن هنا يغلط كثري من الناس فإهنم يبلغهم أن بعض األعيان من الصاحلني عبدوا عبادة أو دعوا دعاء وجدوا أثر 
ة وذلك الدعاء فيجعلون ذلك دليال على استحسان تلك العبادة والدعاء وجيعلون ذلك العمل سنة كأنه تلك العباد

قد فعله نيب وهذا غلط ملا ذكرناه خصوصا إذا كان ذلك العمل إمنا كان أثره بصدق قام بقلب فاعله حني الفعل مث 
 يكون هلم الثواب املتبعني وال قام هبم صدق تفعله األتباع صورة ال صدقا فيضربون به ألنه ليس العمل مشروعا فال
  ذلك الفاعل الذي لعله بصدق الطلب وصحة القصد يكفر عن الفاعل 

ومن هذا الباب ما حيكى من آثار لبعض الشيوخ حصلت يف السماع املبتدع فإن تلك اآلثار إمنا كانت عن أحوال 



تهدين وإما مقصرين تقصريا غمره حسنات قصدهم قامت بقلوب أولئك الرجال حركها حمرك كانوا يف مساعه إما جم
فيأخذ األتباع حضور صورة السماع حضور أولئك الرجال سنة تتبع وليس مع املقلدين من الصدق والقصد ما 

  ألجله عذروا أو غفر هلم فيهلكون بذلك 
يه وقال يل يا شيخ وكما حيكى عن بعض الشيوخ أنه رؤي بعد موته فقيل له ما فعل اهللا بك فقال أوقفين بني يد

  السوء أنت الذي كنت تتمثل بسعدي ولبين لوال أعلم أنك صادق لعذبتك 
فإذا مسعت دعاء أو مناجاة مكروهة يف الشرع قد قضيت حاجة صاحبها فاعلم أن كثريا منها ما يكون من هذا 

  الباب 
  وهلذا كان األئمة العلماء بشريعة اهللا يكرهون هذا من أصحاهبم وإن وجد 

اهبم أثره كما حيكى عن سحنون احملب قال وقع يف قليب شيء من هذه اآليات فجئت إىل دجلة فقلت وعزتك أصح
ال أذهب حىت خيرج يل حوت فخرج حوت عظيم أو كما قال فبلغ ذلك اجلنيد فقال كنت أحب أن خترج إليه حية 

  فتقتله 
ى اهللا عليه و سلم فاشتهى عليه نوعا من األطعمة وكذلك حكي لنا أن بعض اجملاورين باملدينة جاء إىل قرب النيب صل

فجاء بعض اهلامشيني إليه فقال إن النيب صلى اهللا عليه و سلم بعث إليك هذا وقال لك اخرج من عندنا فإن من 
  يكون عندنا ال يشتهي مثل هذا 

إنه يغفر للجاهل ماال وآخرون قضيت حوائجهم ومل يقل هلم مثل هذا الجتهادهم أو تقليدهم أو قصورهم يف العلم ف
  يغفر لغريه كما حيكى عن برخ العابد الذي استسقى يف بين إسرائيل 

  وهلذا عامة ما حيكى يف هذا الباب إمنا هو عن قاصري املعرفة ولو كان هذا شرعا أو دينا لكان أهالملعرفة أوىل به 
حد لكن قصور املعرفة قد يرجى معه وال يقال هؤالء ملا نقصت معرفتهم ساغ هلم ذلك فإن اهللا مل يسوغ هذا أل

  العفو واملغفرة 
  أما استحباب املكروهات أو إباحة احملرمات فال فرق بني العفو عن الفاعل 

  واملغفرة له وبني إباحة فعله أو احملبة له سواء كان ذلك متعلقا بنفس الفعل أو ببعض صفاته 
نبياء والصاحلني فقضيت حاجته وهو ال خيرج عما وقد علمت مجاعة ممن سأل حاجة من بعض املقبورين من األ

  ذكرته وليس ذلك بشرع فيتبع وال سنة 
وإمنا يثبت استحباب األفعال واختاذها دينا بكتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه و سلم وما كان عليه السابقون 

ائد ألنا نعلم أن مفاسدها األولون وما سوى ذلك من األمور احملدثة فال يستحب وإن اشتملت أحيانا على فو
  راجحة على فوائدها 

مث هذا التحرمي والكراهة املقترنة باألدعية املكروهة إما من جهة املطلوب وإما من جهة نفس الطلب وكذلك 
االستعاذة احملرمة أو املكروهة فكراهتها إما من جهة املستعاذ منه وإما من جهة نفس االستعاذة فينجون من ذلك 

  فيما هو أعظم  الشر ويقعون
وأما املطلوب احملرم فمثل أن يسأل اهللا ما يضره يف دنياه أو آخرته وإن كان ال يعلم أنه يضره فيستجاب له كالرجل 
الذي عاده النيب صلى اهللا عليه و سلم فوجده مثل الفرخ فقال هل كنت تدعو اهللا بشيء قال كنت أقول اللهم ما 

يف الدنيا قال سبحان اهللا إنك ال تستطيعه أو ال تطيقه هال قلت ربنا أتنا يف  كنت معاقبين به يف اآلخرة فعجله يل



الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار وكأهل جابر بن عتيك ملا مات فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال 
  تدعوا على أنفسكم إال خبري فإن املالئكة يؤمنون على ما تقولون 

من يقتصر على طلب الدنيا بقوله فمن الناس من يقول ربنا آتنا يف الدنيا وماله يف اآلخرة من  وقد عاب اهللا على
  خالق فأخرب أن من مل يطلب إال الدنيا مل يكن له يف اآلخرة نصيب 

ومثل أن يدعو على غريه دعاء منهيا عنه كدعاء بلعام بن باعوراء على قوم موسى عليه السالم وهذا قد يبتلى به 
من العباد أرباب القلوب فإنه قد يغلب على أحدهم ما جيده من حب أو بغض ألشخاص فيدعوا ألقوام وعلى  كثري

أقوام مبا ال يصلح فيستجاب له ويستحق العقوبة على ذلك الدعاء كما يستحقها على سائر الذنوب فإن مل حيصل 
وإال فقد يعاقب إما بأن يسلب ما عنده من له ما ميحو ذلك من توبة أو حسنات ماحية أو شفاعة غريه أو غري ذلك 

ذوق طعم اإلميان ووجود حالوته فينزل عن درجته وإما بأن يسلب عمل اإلميان فيصري فاسقا وإما بأن يسلب أصل 
  اإلميان فيكون كافرا منافقا أو غري منافق 

أحوال قلوهبم وعدم معرفة شريعة وما أكثر ما يبتلى هبذا املتأخرون من أرباب األحوال القلبية بسبب عدم فقههم يف 
اهللا يف أعمال القلوب ورمبا غلب على أحدهم حال قلبه حىت ال ميكنه صرفه عما توجه إليه فيبقى ما خيرج منه مثل 

السهم اخلارج من القوس وهذه الغلبة إمنا تقع غالبا بسبب التقصري يف األعمال املشروعة اليت حتفظ حال القلب 
  قع بسبب اجتهاد خيطئ صاحبه فتقع معفوا عنها فيؤاخذ على ذلك وقد ت

مث من غرور هؤالء وأشباههم اعتقادهم أن استجابة مثل هذا الدعاء كرامة من اهللا تعاىل لعبده وليس يف احلقيقة 
كرامة وإمنا يشبه الكرامة من جهة كوهنا دعوة نافذة وسلطانا قاهرا وإمنا الكرامة يف احلقيقة ما نفعت يف اآلخرة أو 

فعت يف الدنيا ومل تضر يف اآلخرة وإمنا هذا مبنزلة ما ينعم به اهللا على بعض الكفار والفساق من الرياسات ن
واألموال يف الدنيا فإهنا إمنا تصري نعمة حقيقية إذا مل تضر صاحبها يف اآلخرة وهلذا اختلف أصحابنا وغريهم من 

وإن كان اخلالف لفظيا قال اهللا تعاىل أحيسبون أن ما مندهم به العلماء هل ما ينعم به على الكافر نعمة أم ليس بنعمة 
  من مال وبنني نسارع هلم يف اخلريات بل ال يشعرون وقال تعاىل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب 

قامته كل شيء حىت إذا فرحوا مبا أوتوا أخذناهم فإذا هم مبلسون ويف احلديث إذا رأيت اهللا ينعم على العبد مع إ
  على معصيته فإمنا هو استدراج يستدرجه به 

ومثال هذا يف االستعاذة قول املرأة اليت جاءت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ليخطبها فقالت أعوذ باهللا منك فقال 
  لقد عذت مبعاذ مث انصرف عنها فقيل هلا إن هذا النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت أنا كنت أشقى من ذلك 

التحرمي من جهة الطلب فيكون تارة ألنه دعاء لغري اهللا مثل ما يفعله السحرة من خماطبة الكواكب وعبادهتا وأما 
وحنو ذلك فإنه قد يقضى عقب ذلك أنواع من القضاء إذا مل يعارضه معارض من دعاء أهل اإلميان وعبادهتم أو غري 

  لكفر والنفاق ماال تنفذ يف دار اإلسالم وزمانه ذلك وهلذا تنفذ هذه األمور يف زمان فترة الرسل ويف بالد ا
ومن هذا أين أعرف رجاال يستغيثون ببعض األحياء يف شدائد تنزل هبم فيفرج عنهم ورمبا يعاينون أمورا وذلك احلي 
املستغاث به مل يشعر بذلك وال علم له به البتة وفيهم من يدعو على أقوام أو يتوجه يف إيذائهم فريى بعض األحياء 

أو بعض األموات حيول بينه وبني إيذاء أولئك ورمبا رآه ضاربا له بسيف وإن كان احلي ال شعور له بذلك وإمنا 
ذلك من فعل اهللا سبحانه بسبب يكون بني املقصود وبني الرجل الدافع من اتباع له وطاعة فيما يأمره من طاعة اهللا 

  وحنو ذلك فهذا قريب 



من هذا اجلنس احملرم ما يظنون أنه حمبة من اهللا مبا تفعله الشياطني ألعواهنم فإذا كان وقد جيري لعباد األصنام أحيانا 
األثر قد حيصل عقب دعاء من يتيقن أنه مل يسمع الدعاء فكيف يتوهم أنه هو الذي تسبب يف ذلك أو أنه له فيه 

  فعال وإذا قيل إن اهللا يفعله بذلك السبب 

راض اليت حيدثها اهللا عقب أكل السموم وقد يكون الدعاء احملرم يف نفسه دعاء فإذا كان السبب حمرما مل جيز كاألم
لغري اهللا وأن يدعو اهللا مستشفعا بغريه إليه كما تقول النصارى يا والدة اإلله اشفعي لنا إىل اإلله وقد يكون دعاء هللا 

لون إىل اهللا بأوثاهنم وقد يكون دعا اهللا لكنه توسل إليه مبا ال حيب أن يتوسل به إليه كما يفعل املشركون الذين يتوس
  بكلمات ال تصلح أن يناجي هبا اهللا أو يدعي هبا ملا يف ذلك من االعتداء 

فهذه األدعية وحنوها وإن كان قد حيصل لصاحبها أحيانا غرضه لكنها حمرمة ملا فيها من الفساد الذي يربو على 
مل يهده اهللا وينور قلبه فيفرق بني أمر التكوين وأمر التشريع منفعتها كما تقدم وهلذا كانت هذه فتنة يف حق من 

  ويفرق بني أمر القدر وأمر الشرع ويعلم أن األقسام ثالثة 
  أمور قدرها اهللا وهو ال حيبها وال يرضاها فإن األسباب احملصلة هلذه تكون حمرمة موجبة لعقابه 

  على حصوهلا وأمور شرعها فهو حيبها من العبد ويرضاها ولكن مل يعنه 
  فهذه حممودة عنده مرضية وإن مل توجد 

  والقسم الثالث أن يعني اهللا العبد على ما حيبه منه 
  فاألول إعانة اهللا والثاين عبادة اهللا والثالث مجع له بني العبادة واإلعانة كما قال تعاىل إياك نعبد وإياك نستعني 

اإلعانة ال العبادة كدعاء سائر الكفار واملنافقني والفساق وهلذا فما كان من الدعاء غري املباح ذا اثر فهو من باب 
قال تعاىل يف مرمي وصدقت بكلمات رهبا وكتبه وهلذا كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يستعيذ بكلمات اهللا التامات 

  اليت ال جياوزهن بر وال فاجر 

ل أو دعائه أن يدعو اهللا وحنو ذلك ال حيصل به ومن رمحة اهللا تعاىل أن الدعاء املتضمن شركا كدعاء غريه أن يفع
غرض صاحبه وال يورث حصول الغرض شبهة إال يف األمور احلقرية فأما األمور العظيمة كإنزال الغيث عند 

القحوط وكشف العذاب النازل فال ينفع فيه هذا الشرك كما قال تعاىل قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب اهللا أو أتتكم 
تدعون إن كنتم صادقني بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون وقال  الساعة أغري اهللا

تعاىل وإذا مسكم الضر يف البحر ضل من تدعون إال إياه فلما جناكم إىل الرب أعرضتم وكان اإلنسان كفورا وقال 
تعاىل قل ادعوا الذين زعمتم من  تعاىل ام من جييب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء وجيعلكم خلفاء األرض وقال

دونه فال ميلكون كشف الضر عنكم وال حتويال أولئك الذين يدعون يبتغون إىل رهبم الوسيلة أيهم اقرب ويرجون 
رمحته وخيافون عذابه إن عذاب ربك كان حمذورا وقال تعاىل أم اختذوا من دون اهللا شفعاء قل أو لو كانوا ال 

  هللا الشفاعة مجيعا  ميلكون شيئا وال يعقلون قل
فكون هذه املطالب العظيمة ال يستجيب فيها إال هو سبحانه دل على توحيده وقطع شبهة من أشرك به وعلم بذلك 

أن ما دون هذا أيضا من اإلجابات إمنا حصوهلا منه وحده ال شريك له وإن كانت جتري بأسباب حمرمة أو مباحة 
سحاب وغري ذلك من األجسام العظيمة دل على وحدانيته وأنه خالق كما أن خلقه للسموات واألرض والرياح وال

كل شيء وأن ما دون هذا بأن يكون خلقا له أوىل إذ هو حاصل عن خملوقاته العظيمة فخالق السبب التام خالق 



  للمسبب ال حمالة 
  ومجاع األمر أن الشرك نوعان 

حانه قل ادعوا الذين زعمتم من دون اهللا ال ميلكون مثقال شرك يف ربوبيته بأن جيعل لغريه معه تدبري إما كما قال سب
ذرة يف السموات وال يف األرض وماهلم فيهما من شرك وماله منهم من ظهري فبني أهنم ال ميلكون مثقال ذرة 

استقالال وال يشركونه يف شيء من ذلك وال يعينونه على ملكه ومن مل يكن مالكا وال شريكا وال عونا فقد انقطعت 
  قته عال

وشرك يف األلوهية بأن يدعو غريه دعاء عبادة أو دعاء مسألة كما قال تعاىل إياك نعبد وإياك نستعني فكما أن إثبات 
املخلوقات أسباب ال تقدح يف توحيد الربوبية وال متنع أن اهللا خالق كل شيء وال توجب أن يدعي خملوق دعاء 

احملرمة من شرك أو غريه أسبابا ال يقدح يف توحيد اإلهلية وال  عبادة أو دعاء استغاثة كذلك إثبات بعض األفعال
مينع أن يكون اهللا هو الذي يستحق الدين اخلالص وال يوجب أن تستعمل الكلمات واألفعال اليت فيها شرك إذ كان 

له يف أنا اهللا يسخط ذلك ويعاقب العبد عليه وتكون مضرة ذلك على العبد أكثر من منفعته إذ قد جعل اهللا اخلري ك
ال نعبد إال إياه وال نستعني إال إياه وعامة آيات القرآن تثبت هذا األصل األصيل حىت إنه سبحانه قطع أثر الشفاعة 

بدون إذنه كقوله سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه وقوله سبحانه وأنذر به الذين خيافون أن حيشروا إىل 
قوله تعاىل وذكر به أن تبسل نفس مبا كسبت ليس هلا من دون اهللا ويل وال رهبم ليس هلم من دونه ويل وال شفيع و

شفيع وكقوله تعاىل قل أندعوا من دون اهللا ماال ينفعنا وال يضرنا اآلية وكقوله سبحانه ولقد جئتمونا فرادى كما 
فيكم شركاء خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمت أهنم 

لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون وسورة األنعام سورة عظيمة مشتملة على أصول اإلميان والتوحيد 
  وكذلك قوله تعاىل مث استوى على العرش 

مالكم من دونه من ويل وال شفيع وقوله سبحانه والذين اختذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى 
وله تعاىل أم اختذوا من دون اهللا شفعاء قل أو لو كانوا ال ميلكون شيئا وال يعقلون قل هللا الشفاعة مجيعا وسورة وق

  الزمر أصل عظيم يف هذا 
ومن هذا قوله سبحانه ومن الناس من يعبد اهللا على حرف فإن أصابه خري اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على 

هو اخلسران املبني يدعو من دون اهللا ماال يضره وماال ينفعه ذلك هو الضالل  وجهه خسر الدنيا واآلخرة ذلك
البعيد يدعو ملن ضره أقرب من نفعه لبئس املوىل ولبئس العشري وكذلك قوله تعاىل مثل الذين اختذوا من دون اهللا 

لقرآن عامته إمنا هو يف أولياء كمثل العنكبوت اختذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وا
  تقرير هذا األصل العظيم الذي هو أصل األصول 

وهذا الذي ذكرناه كله من حترمي هذا الدعاء مع كونه قد يؤثر إذا قدر أن هذا الدعاء كان سببا أو جزءا من 
  السبب يف حصول طلبته 

  والناس قد اختلفوا يف الدعاء املستعقب لقضاء احلاجات 
ني متفلسفة ومتصوفة أنه ال فائدة فيه أصال فإن املشيئة االهلية واألسباب العلوية إما أن تكون قد فزعم قوم من املبطل

  اقتضت وجود املطلوب وحينئذ فال حاجة إىل الدعاء أو ال تكون اقتضته وحينئذ فال ينفع الدعاء 
رتباطه باملطلوب ارتباط الدليل وقال قوم ممن تكلم يف العلم بل الدعاء عالمة وداللة على حصول املطلوب وجعلوا ا



  باملدلول ال ارتباط السبب باملسبب مبنزلة اخلرب الصادق والعلم السابق 
والصواب ما عليه اجلمهور من أن الدعاء سبب حلصول اخلري املطلوب أو غريه كسائر األسباب املقدرة واملشروعة 

  فإذا أراد اهللا بعبد خريا أهلمه دعاءه واالستعانة  وسواء مسي سببا أو شرطا أو جزءا من السبب فاملقصود هنا واحد

به وجعل استعانته ودعاءه سببا للخري الذي قضاه له كما قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إين ال أمحل هم اإلجابة 
ويه اهلمه أن وإمنا أمحل هم الدعاء فإذا أهلمت الدعاء فإن اإلجابة معه كما أن اهللا تعاىل إذا أراد أن يشبع عبدا أو ير

يأكل أو يشرب وإذا أراد أن يتوب على عبد أهلمه أن يتوب فيتوب عليه وإذا أراد أن يرمحه ويدخله اجلنة يسره 
لعمل أهل اجلنة واملشيئة اإلهلية اقتضت وجود هذه اخلريات بأسباهبا املقدرة هلا كما اقتضت وجود دخول اجلنة 

بالتعلم فمبدأ األمور من اهللا ومتامها على اهللا ال أن العبد نفسه هو املؤثر بالعمل الصاحل ووجود الولد بالوطء والعلم 
يف الرب أو يف ملكوت الرب بل الرب سبحانه هو املؤثر يف ملكوته وهو جاعل دعاء عبده سببا ملا يريده سبحانه 

ا ورقي نسترقي هبا وتقى من القضاء كما قال رجل للنيب صلى اهللا عليه و سلم يا رسول اهللا أرأيت أدوية نتداوى هب
نتقيها هل ترد من قدر اهللا شيئا قال هي من قدر اهللا وعنه صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إن الدعاء والبالء ليلتقيان 

  فيعتلجان بني السماء واألرض 
  فهذا يف الدعاء الذي يكون سببا يف حصول املطلوب 
وفرحه وضحكه بسبب أعمال عباده الصاحلة كما جاءت به  وأعلى من هذا ما جاء به الكتاب والسنة من رضا اهللا

  النصوص وكذلك غضبه ومقته 
  وقد بسطنا الكالم يف هذا الباب وما للناس فيه من املقاالت واالضطراب يف غري هذا املوضع 

  فما فرض من األدعية املنهي عنها سببا فقد تقدم الكالم عليه 
فال تكون هي السبب يف حصول املطلوب وال جزءا منه وال يعلم  فأما غالب هذه األدعية اليت ليست مشروعة

ذلك بل ال يتوهم إال ومها كاذبا كالنذر سواء فإن يف الصحيح عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه هنى 
  عن النذر وقال إنه ال يأيت خبري وإمنا يستخرج به من البخيل وعن 

و سلم قال إن النذر ال يقرب من ابن آدم شيئا مل يكن اهللا قدره له ولكن النذر  أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه
  يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل مامل يكن البخيل يريد أن خيرجه 

فقد أخرب النيب صلى اهللا عليه و سلم أن النذر ال يأيت خبري وأنه ليس من األسباب اجلالبة خلري أو الدافعة لشر أصال 
وافق القدر موافقة كما توافقه سائر األسباب فيخرج من البخيل حينئذ مامل يكن خيرجه قبل ذلك ومع هذا وإمنا ي

فأنت ترى الذين حيكون أهنم وقعوا يف شدائد فنذروا نذرا لكشف شدائدهم أكثر أو قريبا من الذين يزعمون أهنم 
الني املضلني بذلك صارت النذور احملرمة يف دعوا عند القبور أو غريها فقضيت حوائجهم بل من كثرة اغترار الض

الشرع مآكل لكثري من السدنة واجملاورين العاكفني على القبور أو غريها يأخذون من األموال شيئا كثريا وأولئك 
الناذرون يقول أحدهم مرضت فنذرت ويقول اآلخر خرج علي احملاربون فنذرت ويقول اآلخر ركبت البحر 

  فنذرت ويقول اآلخر أصابتين فاقة فنذرت  فنذرت ويقول اآلخر حبست
وقد قام بنفوسهم أن هذه النذور هي السبب يف حصول مطلوهبم ودفع مرهوهبم وقد أخرب الصادق املصدوق أن 
نذر طاعة اهللا فضال عن معصيته ليس سببا حلصول اخلري وإمنا اخلري الذي حيصل للناذر يوافقه موافقة كما يوافق 

ه األدعية غري املشروعة يف حصول املطلوب بأكثر من هذه النذور يف حصول املطلوب بل جتد سائر األسباب فما هذ



كثريا من الناس يقول إن املكان الفالين أو املشهد الفالين أو القرب الفالين يقبل النذر مبعىن أهنم نذروا له نذرا إن 
أو القرب الفالين مستجاب مبعىن أهنم دعوا قضيت حاجتهم وقضيت كما يقول القائلون الدعاء عند املشهد الفالين 

  هناك مرة فرأوا اثر اإلجابة بل إذا كان املبطلون يضيفون قضاء حوائجهم إىل خصوص 

نذر املعصية مع أن جنس النذر ال أثر له يف ذلك مل يبعد منهم إذا أضافوا حصول غرضهم إىل خصوص الدعاء 
  ء هذا مؤثر فاإلضافة إليه ممكنة خبالف جنس النذر فإنه ال يؤثر مبكان ال خصوص له يف الشرع ألن ألن جنس الدعا

والغرض بأن يعرف أن الشيطان إذا زين هلم نسبة األثر إىل ماال يؤثر نوعا وال وصفا فنسبته إىل وصف قد ثبت تأثري 
  شرع نوعه أوىل أن يزينه هلم مث كما مل يكن ذلك االعتقاد منهم صحيحا فكذلك هذ إذا كالمها خمالف لل

ومما يوضح ذلك أن اعتقاد املعتقد أن هذا الدعاء أو هذا النذر هو السبب أو بعض السبب يف حصول املطلوب ال 
بد له من داللة وال دليل على ذلك يف الغالب إال االقتران أحيانا أعين وجودمها مجيعا وإن تراخى أحدمها عن اآلخر 

ران وجمرد اقتران الشيء بالشيء بعض األوقات مع انتقاضه ليس مكانا أو زمانا مع االنتقاض أضعاف أضعاف االقت
  دليال على العلة باتفاق العقالء إذا كان هنالك سبب آخر صاحل إذ ختلف األثر عنه يدل على عدم العلية 

  فإن قيل إن التخلف لفوات شرط أو لوجود مانع 
 كل وقت يقضي احلاجات ويفرج الكربات قيل بل االقتران لوجود سبب آخر وهذا هو الراجح فإنا نرى اهللا يف

بأنواع من األسباب ال حيصيها إال هو وما رأيناه حيدث املطلوب مع وجود هذا الدعاء املبتدع إال نادرا فإذا رأيناه 
قد أحدث كان شيئا وكان الدعاء املبتدع قد وجد إحالة حدوث احلادث على ما علم من األسباب اليت ال حيصيها 

  من إحالته على ما مل يثبت كونه سببا  إال اهللا أوىل
  مث االقتران إن كان دليال على العلة فاالنتقاض دليل على عدمها 

  وهنا افترق الناس على ثالث فرق مغضوب عليهم وضالون والذين أنعم اهللا عليهم 
  فاملغضوب عليهم يطعنون يف عامة األسباب املشروعة وغري املشروعة 

قد يؤثر وقد ال يؤثر ويتصل بذلك الكالم يف داللة اآليات على تصديق األنبياء عليهم ويقولون الدعاء املشروع 
  السالم 

والضالون يتومهون يف كل ما يتخيل سببا وإن كان يدخل يف دين اليهود والنصارى واجملوس وغريهم واملتكايسون 
  رون حوهلا ال يعدلون عنها من املتفلسفة حييلون ذلك على أمور فلكية وقوى نفسانية وأسباب طبيعية يدو

فأما املهتدون فهم ال ينكرون ما خلقه اهللا من القوى والطبائع يف مجيع األجسام واألرواح إذ اجلميع خلق اهللا لكنهم 
يؤمنون مبا وراء ذلك من قدرة اهللا اليت هو هبا على كل شيء قدير ومن أنه كل يوم هو يف شأن ومن أن إجابته 

قوة نفس العبد وتصرف جسمه وروحه وبأن اهللا خيرق العادات ألنبيائه إلظهار صدقهم  لعبده املؤمن خارجة عن
وإلكرامهم بذلك وحنو ذلك من حكمه وكذلك خيرقها ألوليائه تارة لتأييد دينه بذلك وتارة تعجيال لبعض ثواهبم يف 

 يرد ما أمرهم به من األعمال الدنيا وتارة إنعاما عليهم جبلب نعمة أو دفع نقمة أو لغري ذلك ويؤمنون بأن اهللا
الصاحلة والدعوات املشروعة إىل ما جعله يف قوى األجسام واألنفس وال يلتفتون إىل األوهام اليت دلت األدلة 

  العقلية أو الشرعية على فسادها وال يعلمون مبا حرمته الشريعة وإن ظن أن له تأثريا 
سبب أو شرط السبب يف هذا األمر احلادث قد يعلم كثريا أو وباجلملة فالعلم بأن هذا كان هو السبب أو بعض ال

  قد يظن كثريا وقد يتوهم كثريا ومها ليس له مستند صحيح إال ضعف العقل 



  ويكفيك أن كل ما يظن أنه سبب حلصول املطالب مما حرمته الشريعة من دعاء أو غريه ال بد فيه من أحد أمرين 
   يسمع وال يبصر وال يغين عنك شيئا وإما أن يكون ضرره أكثر من نفعه إما أن ال يكون سببا صحيحا كدعاء ماال

  فأما ما كان سببا صحيحا منفعته أكثر من مضرته فال ينهى عنه الشرع 

  حبال وكل مامل يشرع من العبادات مع قيام املقتضي لفعله من غري مانع فإنه من باب النهي عنه كما تقدم 
  ق يف األمور الشرعية كما له طرق يف األمور الطبيعية وأما العلم بغلبة السبب فله طر

منها االضطرار فإن الناس ملا عطشوا وجاعوا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخذ غري مرة ماء قليال 
 فوضع يده الكرمية فيه حىت فار املاء من بني أصابعه ووضع يده الكرمية يف الطعام وبرك فيه حىت كثر كثرة خارجة

علما ضروريا كما  -عن العادة فإن العلم هبذا االقتران املعني يوجب العلم بأن كثرة املاء والطعام كانت بسببه ص 
يعلم أن الرجل ذا ضرب بالسيف ضربة شديدة صرعته فمات أن املوت كان منها بل أوكد فإن العلم بأن كثرة 

علم هبذه املقارنة يوجب علما ضروريا بذلك وكذلك ملا املاء الطعام ليس له سبب معتاد يف مثل ذلك أصال مع أن ال
دعا النيب صلى اهللا عليه و سلم ألنس بن مالك أن يكثر اهللا ماله وولده فكان خنله حيمل يف السنة مرتني على خالف 

  عادة بلده ورأى من ولده وولد ولده أكثر من مائة فإن مثل هذا احلادث يعلم أنه كان بسبب ذلك الدعاء 
  أى طفال يبكي بكاء شديدا فألقمته أمه الثدي فسكن علم يقينا أن سكونه كان ألجل ارتضاعه اللنب ومن ر

واالحتماالت وإن تطرقت إىل النوع فإهنا قد ال تتطرق إىل الشخص املعني وكذلك األدعية فإن املؤمن يدعو بدعاء 
فيجده كذلك كالعالء بن احلضرمي رضي اهللا فريى املدعو بعينه مع عدم األسباب املقتضية له أو يفعل فعال كذلك 

عنه ملا قال يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم اسقنا فمطروا يف يوم شديد احلر مطرا مل جياوز عسكرهم وقال امحلنا 
فمشوا على النهر الكبري مشيا مل يبل أسافل أقدام دواهبم وأيوب السختياين ملا ركض اجلبل لصاحبه ركضة فنبعت 

  له عني 

اء فشرب مث غارت فدعا اهللا وحده ال شريك له دل الوحي املنزل والعقول الصحيحة على فائدته ومنفعته مث م
  التجارب اليت ال حيصي عددها إال اهللا 

فتجد أكثر املؤمنني قد دعوا اهللا وسألوه أشياء أسباهبا منتفية يف حقهم فأحدث هلم تلك املطالب على الوجه الذي 
العلم تارة والظن الغالب أخرى أن الدعاء كان هو السبب يف هذا وجتد هذا ثابتا عند ذوي  طلبوه على وجه يوجب

  العقول والبصائر الذين يعرفون جنس األدلة وشروطها واطرادها 
وأما اعتقاد تأثري األدعية احملرمة فعامته إمنا جند اعتقاده عند أهل اجلهل الذين ال مييزون بني الدليل وغريه وال 

ما يشترط للدليل من االطراد وإمنا يقع يف أهل الظلمات من الكفار واملنافقني أو ذوي الكبائر الذين  يفهمون
  أظلمت قلوهبم باملعاصي حىت ال مييزون بني احلق والباطل 

وأما ما ذكر يف املناسك أنه بعد حتية النيب صلى اهللا عليه و سلم وصاحبيه والصالة والسالم يدعو فقد ذكر اإلمام 
محد وغريه أنه يستقبل القبلة وجيعل احلجرة عن يساره لئال يستدبره وذلك بعد حتيته عليه الصالة و السالم مث أ

يدعو لنفسه وذكر انه إذا حياه وصلى عليه يستقبله بوجهه بأيب هو وأمي صلى اهللا عليه و سلم فإذا أراد الدعاء 
منهم لذلك فإن الدعاء عند القرب ال يكره مطلقا بل  جعل احلجرة عن يساره واستقبل القبلة ودعا وهذا مراعاة

  يؤمر به للميت كما جاءت به السنة فيما تقدم ضمنا وتبعا وإمنا املكروه أن يتحرى اجمليء إىل القرب للدعاء عنده 
وكذلك ذكر أصحاب مالك قالوا يدنو من القرب فيسلم على النيب صلى اهللا عليه و سلم مث يدعو مستقبل القبلة 



ليه ظهره وقيل ال يوليه ظهره وإمنا اختلفوا ملا فيه من استدباره فأما إذا جعل احلجرة عن يساره فقد زال احملذور يو
  بال خالف وصار يف الروضة أو أمامها 

  ولعل هذا الذي ذكره األئمة أخذوه من كراهة الصالة إىل القرب فإن ذلك 

ما تقدم فلما هنى أن يتخذ القرب مسجدا أو قبلة أمروا بأن ال قد ثبت النهي فيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ك
  يتحرى الدعاء إليه كما ال يصلي إليه 

قال مالك يف املبسوط ال أرى أن يقف عند قرب النيب صلى اهللا عليه و سلم يدعو ولكن يسلم وميضى وهلذا واهللا 
ت القبلة وال جعل جدارها مربعا وكذلك أعلم حرفت احلجرة وثلثت ملا بنيت فلم جيعل حائطها الشمايل على مس

  قصدوا قبل أن تدخل احلجرة يف املسجد 
فروى ابن بطة بإسناد معروف عن هشام بن عروة حدثين أيب قال كان الناس يصلون إىل القرب فأمر عمر بن عبد 

عبد العزيز فأتاه  العزيز فرفع حىت ال يصلي إليه الناس فلما هدم بدت قدم بساق وركبة قال ففزع من ذلك عمر بن
  عروة فقال هذه ساق عمر وركبته فسرى عن عمر بن عبد العزيز 

وهذا أصل مستمر فإنه ال يستحب للداعي أن يستقبل إال ما يستحب أن يصلي إليه أال ترى أن املسلم ملا هنى عن 
يتحرى قت دعائه  الصالة إىل جهة املشرق وغريها فإنه ينهى أن يتحرى استقباهلا وقت الدعاء ومن الناس من

استقبال اجلهة اليت يكون فيها معظمه الصاحل سواء كانت يف املشرق أو غريه وهذا ضالل بني وشرك واضح كما 
أن بعض الناس ميتنع من استدبار اجلهة اليت فيها بعض مقدسيهم من الصاحلني وهو يستدبر اجلهة اليت فيها بيت اهللا 

  كل هذه األشياء من البدع اليت تضارع دين النصارى وقرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و
ومما يبني لك ذلك أن نفس السالم على النيب صلى اهللا عليه و سلم قد راعوا فيه السنة حىت ال خيرج إىل الوجه 

املكروه الذي قد جير إىل إطراء النصارى عمال بقوله صلى اهللا عليه و سلم ال تتخذوا قربي عيدا وبقوله ال تطروين 
كما أطرت النصارى عيسى بن مرمي فإمنا أنا عبد فقولوا عبد اهللا ورسوله فكان بعضهم يسأل عن السالم على القرب 

  خشية أن يكون من هذا الباب حىت قيل له إن ابن عمر كان يفعل ذلك 

يسلم على وهلذا كره مالك رضي اهللا عنه وغريه من أهل العلم ألهل املدينة كلما دخل أحدهم املسجد أن جييء ف
  قرب النيب صلى اهللا عليه و سلم وصاحبيه قال وإمنا يكون ذلك ألحدهم إذا قدم من سفر أو أراد سفرا وحنو ذلك 

  ورخص بعضهم يف السالم عليه إذا دخل املسجد للصالة وحنوها 
شرع لنا إذا  وأما قصده دائما للصالة والسالم فما علمت أحدا رخص فيه ألن ذلك نوع من اختاذه عيدا مع أنا قد

دخلنا املسجد أن نقول السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته كما نقول ذلك يف آخر صالتنا بل قد استحب 
ذلك لكل من دخل مكانا ليس فيه أحد أن يسلم على النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا تقدم من أن السالم عليه يبلغه 

  من كل موضع 
  عل ذلك عند القرب كل ساعة نوعا من اختاذ القرب عيدا فخاف مالك وغريه أن يكون ف

وأيضا فإن ذلك بدعة فقد كان املهاجرون واألنصار على عهد أيب بكر وعمر وعثمان وعلي رضي اهللا عنهم جييئون 
إىل املسجد كل يوم مخس مرات يصلون ومل يكونوا يأتون مع ذلك إىل القرب يسلمون عليه لعلمهم رضي اهللا عنهم 

ان النيب صلى اهللا عليه و سلم يكرهه من ذلك ومبا هناهم عنه وأهنم يسلمون عليه حني دخول املسجد مبا ك
  واخلروج منه ويف التشهد كما كانوا يسلمون عليه كذلك يف حياته واملأثور عن ابن عمر يدل على ذلك 



ه كان إذا قدم من سفر أتى قرب قال سعيد بن منصور يف سننه حدثنا عبد الرمحن بن زيد حدثين أيب عن ابن عمر أن
  النيب صلى اهللا عليه و سلم فسلم وصلى عليه وقال السالم عليك يا أبا بكر السالم عليك يا أبتاه 

وعبد الرمحن بن زيد وأن كان يضعف لكن احلديث املتقدم عن نافع الصحيح يدل على أن ابن عمر ما كان يفعل 
  ذلك دائما وال غالبا 

لك لن يصلح آخر هذه األمة إال ما أصلح أوهلا ولكن كلما ضعف متسك األمم بعهود أنبيائهم وما أحسن ما قال ما
ونقص إمياهنم عوضوا عن ذلك مبا أحدثوه من البدع والشرك وغريه وهلذا كره األئمة استالم القرب وتقبيله وبنوه 

ملسجده وكان ما بني منربه وبيته هو  بناء منعوا الناس أن يصلوا إليه وكانت حجرة عائشة اليت دفنوه فيها مالصقة
الروضة ومضى األمر على ذلك يف عهداخللفاء الراشدين ومن بعدهم وزيد يف املسجد زيادات وغريوا احلجرة عن 

حاهلا هي وغريها من احلجر املطيفة باملسجد من شرقيه وقبليه حىت بناه الوليد بن عبد امللك وكان عمر بن عبد 
ينة فابتاع هذه احلجر وغريها وهدمهن وأدخلهن يف املسجد فمن أهل العلم من كره ذلك العزيز عامله على املد

  كسعيد بن املسيب ومنهم من مل يكرهه 
قال أبو بكر األثرم قلت أليب عبد اهللا يعين أمحد بن حنبل قرب النيب صلى اهللا عليه و سلم ميس ويتمسح به فقال ما 

نرب فنعم قد جاء فيه قال أبو عبد اهللا شيء يروونه عن ابن أيب فديك عن ابن أعرف هذا قلت له فاملنرب فقال أما امل
أيب ذئب عن ابن عمر أنه مسح على املنرب قال ويروونه عن سعيد بن املسيب يف الرمانة قلت ويروون عن حيىي بن 

لعله عند الضرورة سعيد أنه حني أراد اخلروج إىل العراق جاء إىل املنرب فمسحه ودعا فرأيته استحسنه مث قال 
والشيء قيل أليب عبد اهللا إهنم يلصقون بطوهنم جبدار القرب وقلت له رأيت أهل العلم من أهل املدينة ال ميسونه 

ويقومون ناحية فيسلمون فقال أبو عبد اهللا نعم وهكذا كان ابن عمر يفعل مث قال أبو عبد اهللا بأيب هو وأمي صلى 
  اهللا عليه و سلم 

غريه يف التمسح باملنرب والرمانة اليت هي موضع مقعد النيب صلى اهللا عليه و سلم ويده ومل فقد رخص أمحد و
  يرخصوا يف التمسح بقربه وقد حكى بعض أصحابنا 

  رواية يف مسح قربه ألن أمحد شيع بعض املوتى فوضع يده على قربه يدعو له والفرق بني املوضعني ظاهر 
  ا التمسح بالقرب وكره مالك التمسح باملنرب كما كرهو

فأما اليوم فقد احترق املنرب وما بقيت الرمانة وإمنا بقي من املنرب خشبة صغرية فقد زال ما رخص فيه ألن األثر 
  املنقول عن ابن عمر وغريه إمنا هو التمسح مبقعده 

 النيب صلى اهللا وروى األثرم بإسناده عن العتيب عن مالك عن عبد اهللا بن دينار قال رأيت ابن عمر يقف على قرب
  عليه و سلم فيصلي عليه وعلى أيب بكر وعمر 

الوجه الثالث يف كراهة قصد القبور للدعاء أن السلف رضي اهللا عنهم كرهوا ذلك متأولني يف ذلك قوله صلى اهللا 
عليه و سلم ال تتخذوا قربي عيدا كما ذكرنا ذلك عن علي بن احلسني واحلسن بن احلسن ابن عمه ومها أفضل 

  أهل البيت من التابعني وأعلم هبذا الشأن من غريمها جملاورهتما احلجرة النبوية نسبا ومكانا 
وقد ذكرنا عن أمحد وغريه أنه أمر من سلم على النيب صلى اهللا عليه و سلم وصاحبيه مث أراد أن يدعو أن ينصرف 

وغريه ومن املتأخرين مثل أيب الوفاء بن فيستقبل القبلة وكذلك أنكر ذلك غري واحد من العلماء املتقدمني كمالك 
  عقيل وأيب الفرج بن اجلوزي 



وما أحفظ ال عن صحايب وال عن تابعي وال عن إمام معروف أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده وال 
  س يف روى أحد يف ذلك شيئا ال عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وال عن أحد من األئمة املعروفني وقد صنف النا

الدعاء وأوقاته وأمكنته وذكروا فيه اآلثار فما ذكر أحد منهم يف فضل الدعاء شيء من القبور حرفا واحدا فيما 
  أعلم 

  فكيف جيوز واحلالة هذه أن يكون الدعاء عندها أجوب وأفضل والسلف تنكره وال نعرفه وتنهى عنه وال تأمرنا به 
ا يف كالم بعض الناس فالن ترجى اإلجابة عند قربه وفالن يدعى عند قربه نعم صار من حنو املائة الثالثة يوجد متفرق

وحنو ذلك كما وجد اإلنكار على من يقول ذلك ويأمر به كائنا من كان فإن أحسن أحواله أن يكون جمتهدا يف هذه 
  املسألة أو مقلدا فيعفوا اهللا عنه 

هذا من جنس قول بعض الناس املكان الفالين يقبل أما إن هذا الذي قاله يقتضي استحباب ذلك فال بل قد يقال 
النذر واملوضع الفالين ينذر له ويعينون عينا أو بئرا أو شجرة أو مغارة أو حجرا أو غري ذلك من األوثان فكما ال 

  يكون مثل هذا القول عمدة يف الدين كذلك األول 
ابن أيب الدنيا يف كتاب القبور بإسناده عن  ومل يبلغنا إىل الساعة عن أحد من السلف رخصة يف ذلك إال ما روى

حممد بن إمساعيل بن أيب فديك قال أخربين سليمان بن يزيد الكعيب عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  و سلم قال من زارين باملدينة حمتسبا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة 

أيب مليكة كان يقول من أحب أن يقوم وجاه النيب صلى اهللا عليه قال ابن أيب فديك وأخربين عمر بن حفص أن ابن 
  و سلم فليجعل القنديل الذي يف القبلة عند رأس القرب على رأسه 

قال ابن أيب فديك ومسعت بعض من أدركت يقول بلغنا أنه من وقف عند قرب النيب صلى اهللا عليه و سلم فتال هذه 
يب فقال صلى اهللا عليك يا حممد حىت يقوهلا سبعني مرة ناداه ملك صلى اهللا اآلية إن اهللا ومالئكته يصلون على الن

  عليه يا فالن ومل تسقط له حاجة 

  فهذا األثر من ابن أيب فديك قد يقال فيه استحباب قصد الدعاء عند القرب وال حجة فيه لوجوه 
ال يعرف ومثل هذا ال يثبت به  أحدها أن ابن أيب فديك روى هذا عن جمهول وذكر ذلك اجملهول أنه بالغ عمن

شيء أصال وابن أيب فديك متأخر يف حدود املائة الثانية ليس هو من التابعني وال تابعيهم املشهورين حىت يقال قد 
  كان هذا معروفا يف القرون الثالثة وحسبك أن أهل العلم باملدينة املعتمدين مل ينقلوا شيئا من ذلك 

يب صلى اهللا عليه و سلم أنه من صلى عليه مرة صلى اهللا عليه عشرا فكيف يكون من ومما يضعفه أنه قد ثبت عن الن
صلى عليه سبعني مرة جزاؤه أن يصلي عليه ملك من املالئكة وأحاديثه املتقدمة تبني أن الصالة والسالم عليه تبلغه 

  من البعيد والقريب 
زيارة كما ذكر ذلك العلماء يف مناسك احلج وليس الثاين أن هذا إمنا يقتضي استحباب الدعاء للزائر يف ضمن ال

هذا من مسألتنا فإنا قد قدمنا أن من زاره زيارة مشروعة ودعا يف ضمنها مل يكره هذا كما ذكره بعض العلماء مع 
ما يف ذلك من النزاع مع أن املنقول عن السلف كراهة الوقوف عند القرب للدعاء وهو أصح وإمنا املكروه الذي 

صد الدعاء عنده ابتداء كما أن من دخل املسجد فصلى حتية املسجد ودعا ضمنها مل يكره ذلك أو توضأ ذكرناه ق
يف مكان وصلى هناك ودعا يف ضمن صالته مل يكره ذلك ولو حترى الدعاء يف تلك البقعة أو يف مسجد ال خصيصة 

  له يف الشرع دون غريه من املساجد هني عن هذا التخصيص 



جابة هنا لعلها لكثرة صالته على النيب صلى اهللا عليه و سلم فإن الصالة عليه قبل الدعاء ويف الثالث أن االست
وسطه وآخره من أقوى األسباب اليت يرجى هبا إجابة سائر الدعاء كما جاءت به اآلثار مثل قول عمر بن اخلطاب 

  رضي اهللا عنه 

  ض حىت تصلي على نبيك رواه الترمذي الذي يروى موقوفا ومرفوعا الدعاء موقوف بني السماء واألر
وذكر حممد بن احلسن بن زبالة يف كتاب أخبار املدينة فيما رواه عنه الزبري بن بكار وروى عنه عن عبد العزيز بن 

حممد الداروردي قال رأيت رجال من أهل املدينة يقال له حممد بن كيسان يأيت إذا صلى العصر من يوم اجلمعة وحنن 
بن أيب عبد الرمحن فيقوم عند القرب فيسلم على النيب صلى اهللا عليه و سلم ويدعو حىت ميسي  جلوس مع ربيعة

  فيقول جلساء ربيعة انظروا إىل ما يصنع هذا فيقول دعوه فإمنا للمرء ما نوى 
وحممد بن احلسن هذا صاحب أخبار وهو مضعف عند أهل احلديث كالواقدي وحنوه لكن يستأنس مبا يرويه ويعترب 

  ه ب
وهذه احلكاية قد يتمسك هبا على الطرفني فإهنا تتضمن أن الذي فعله هذا الرجل أمر مبتدع عندهم مل يكن من فعل 

الصحابة وال غريهم من علماء أهل املدينة وإال لو كان هذا أمرا معروفا من عمل أهل املدينة ملا استغربه جلساء 
ه مع رواية الزبري بن بكار ذلك عنه يدل على أهنم على عهد ربيعة وأنكروه بل ذكر حممد بن احلسن هلا يف كتاب

مالك وذويه ما كانوا يعرفون هذا العمل وإال لو كان هذا شائعا بينهم ملا ذكروا يف كتاب مصنف ما يتضمن 
  استغراب ذلك 

ن تعليل مث إن جلساء ربيعة وهم قوم فقهاء علماء أنكروا ذلك وربيعة أقره فغايته أن يكون يف ذلك خالف ولك
ربيعة له بأن لكل امرئ ما نوى ال يقتضي اإلقرار على ما يكره فإنه لو أراد الصالة هناك لنهاه وكذلك لو أراد 

  الصالة يف وقت هني 
وإمنا الذي اراده ربيعة واهللا أعلم أن من كانت له نية صاحلة أثيب على نيته وإن كان الفعل الذي فعله ليس 

  الشرع  مبشروع إذا مل يتعمد خمالفة
  فهذا الدعاء وإن مل يكن مشروعا لكن لصاحبه نية صاحلة قد يثاب علىنيته 

فيستفاد من ذلك أهنم جممعون على أن الدعاء عند القرب غري مستحب وال خصيصة يف تلك البقعة وإمنا اخلري قد 
  حيصل من جهة نية الداعي 

ه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن اختاذ قربه عيدا وعن مث إن ربيعة مل ينكر عليه متابعة جللسائه إما ألنه مل يبلغ
الصالة عنده فإن ربيعة كما قال أمحد كان قليل العلم باآلثار أو بلغه ذلك لكن مل ير مثل هذا داخال يف معىن النهي 

لك الرجل إمنا أو ألنه مل ير هذا حمرما وإمنا غايته أن يكون مكروها وإنكار املكروه ليس بفرض أو أنه رأى أن ذ
  قصده السالم والدعاء جاء ضمنا وتبعا 

ويف هذا نظر وال ريب أن العلماء قد خيتلفون يف مثل هذا كما اختلفوا يف صحة الصالة عند القرب ومن مل يبطلها قد 
  ال ينهى عن فعل ذلك 

خبارا عن السلف تؤيد والعمدة على الكتاب والسنة وما كان عليه السابقون مع أن حممد بن احلسن هذا قد روى أ
ما ذكرناه فقال حدثين عمر بن هرون عن سلمة بن وردان قال رأيت أنس بن مالك يسلم على النيب صلى اهللا عليه 

  و سلم مث يسند ظهره إىل جدار القرب مث يدعو 



البصرة إما مع فهذا إن كان ثابتا عن أنس فهو مؤيد ملا ذكرناه فإن أنسا مل يكن ساكنا باملدينة وإما كان يقدم من 
احلجيج أو حنوهم فيسلم على النيب صلى اهللا عليه و سلم مث إذا أراد الدعاء فالذي ينبغي يف حق مثله إمنا يكون 

  ضمنا وتبعا وهو مستدبر القرب 
وذكر حممد بن احلسن عن عبد العزيز بن حممد وحممد بن إمساعيل وغريمها عن حممد بن هالل وعن غري واحد من 

ن بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الذي فيه قربه هو بيت عائشة الذي كانت تسكنه وأنه مربع أهل العلم أ
مبين حبجارة سود وقصة وأن الذي يلي القبلة منه أطوله والشرقي والغريب سواء والشامي أنقصها وباب البيت مما 

  يلي الشام وهو مسدود حبجارة سود وقصة 

ذلك هذا البناء الظاهر وعمر بن عبد العزيز زواه لئال يتخذه الناس قبلة ختص فيه  مث بىن عمر بن عبد العزيز على
الصالة من بني مسجد النيب صلى اهللا عليه و سلم وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال كما حدثين عبد 

هللا اليهود اختذوا قبور أنبيائهم العزيز بن حممد عن شريك بن عبد اهللا بن أيب منر عن أيب سلمة بن عبد الرمحن قاتل ا
مساجد وحدثين مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اللهم 

  ال جتعل قربي وثنا يعبد اشتد غضب اهللا على قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد 
ان حال السلف يف هذا الباب وأن ما عليه كثري من فهذه اآلثار إذا ضمت إىل ما قدمنا من اآلثار علم كيف ك

  اخللف يف ذلك هو من املنكرات عندهم 
وال يدخل يف هذا الباب ما يروى من أن قوما مسعوا رد السالم من قرب النيب صلى اهللا عليه و سلم أو قبور غريه من 

  ذلك  الصاحلني وأن سعيد بن املسيب كان يسمع األذان من القرب ليايل احلرة وحنو
  فهذا كله حق ليس مما حنن فيه واألمر أجل من ذلك وأعظم 

وكذلك أيضا ما يروى أن رجال جاء إىل قرب النيب صلى اهللا عليه و سلم فشكا إليه اجلدب عام الرمادة فرآه وهو 
هو دون يأمره أن يأيت عمر فيأمره أن خيرج فيستسقي الناس فإن هذا ليس من هذا الباب ومثل هذا يقع كثريا ملن 

  النيب صلى اهللا عليه و سلم وأعرف من هذه الوقائع كثريا 

وكذلك سؤال بعضهم للنيب صلى اهللا عليه و سلم أو لغريه من أمته حاجته فتقضى له فإن هذا قد وقع كثريا وليس 
  هو مما حنن فيه 

ا يدل على استحباب السؤال وعليك أن تعلم أن إجابة النيب صلى اهللا عليه و سلم أو غريه هلؤالء السائلني ليس مم
فإنه هو القائل صلى اهللا عليه و سلم إن أحدكم ليسألين مسألة فأعطيه إياها فيخرج هبا يتأبطها نارا فقالوا يا رسول 

  اهللا فلم تعطيهم قال يأبون إال أن يسألوين ويأىب اهللا يل البخل 
وا الضطرب إمياهنم كما أن السائلني له يف احلياة كانوا وأكثر هؤالء السائلني امللحني ملا هم فيه من احلال لو مل جياب

  كذلك وفيهم من أجيب وأمر باخلروج من املدينة 
  فهذا القدر إذا وقع يكون كرامة لصاحب القرب أما أنه يدل على حسن حال السائل فال فرق بني هذا وهذا 

أهلها بل ملا خياف عليهم من الفتنة وإمنا تكون فإن اخللق مل ينهوا عن الصالة عند القبور واختاذها مساجد استهانة ب
  الفتنة إذا انعقد سببها فلوال أنه قد حيصل عند القبور ما خياف االفتتان به ملا هني الناس عن ذلك 

وكذلك ما يذكر من الكرامات وخوارق العادات اليت توجد عند قبور األنبياء والصاحلني مثل نزول األنوار 



الشياطني والبهائم هلا واندفاع النار عنها وعمن جاورها وشفاعة بعضهم يف جريانه من املوتى  واملالئكة عندها وتوقي
  واستحباب االندفان عند بعضهم وحصول األنس والسكينة عندها ونزول 

ا العذاب مبن استهان هبا فجنس هذا حق ليس مما حنن فيه وما يف قبور األنبياء والصاحلني من كرامة اهللا ورمحته وما هل
  عند اهللا من احلرمة والكرامة فوق ما يتومهه أكثر اخللق لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك 

وكل هذا ال يقتضي استحباب الصالة أو قصد الدعاء والنسك عندها ملا يف قصد العبادات عندها من املفاسد اليت 
  دمنا وليس كذلك حذر منها الشارع كما تقدم فذكرت هذه األمور ألهنا مما يتوهم معارضته ملا ق

الوجه الرابع أن اعتقاد استجابة الدعاء عندها وفضله قد أوجب أن تنتاب لذلك وتقصد ورمبا اجتمع القبوريون 
عندها اجتماعات كثرية يف مواسم معينة وهذا بعينه هو الذي هنى عنه النيب صلى اهللا عليه و سلم بقوله ال تتخذوا 

لنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد وبقوله صلى اهللا عليه و سلم ال تتخذوا قربي عيدا وبقوله لعن اهللا اليهود وا
  القبور مساجد فإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد 

حىت إن بعض القبور جيتمع عندها القبوريون يف يوم من السنة ويسافرون إليها إلقامة العيد إما يف احملرم أو رجب أو 
  غريها  شعبان أو ذي احلجة أو

وبعضها جيتمع عندها يف يوم عاشوراء وبعضها يف يوم عرفة وبعضها يف النصف من شعبان وبعضها يف وقت آخر 
حبيث يكون هلا يوم من السنة تقصد فيه وجيتمع عندها فيه كما تقصد عرفة ومزدلفة ومىن يف أيام معلومة من السنة 

  هتمام هبذه االجتماعات يف الدين والدنيا أهم وأشد وكما يقصد مصلى املصر يوم العيدين بل رمبا كان اال
ومنها ما يسافر إليه من األمصار يف وقت معني أو وقت غري معني لقصد الدعاء عنده والعبادة هناك كما يقصد بيت 

ا اهللا احلرام لذلك وهذا السفر ال أعلم بني املسلمني خالفا يف حترميه والنهي عنه إال أن يكون خالفا حادثا وإمن
  ذكرت الوجهني املتقدمني يف السفر اجملرد لزيارة القبور 

فأما إذا كان السفر للعبادة عندها بالدعاء أو الصالة أو إقامة العيد أو حنو ذلك فهذا ال ريب فيه حىت إن بعضهم 
  يسميه احلج ويقول نريد احلج إىل قرب فالن وفالن 
  بوع ومنها ما يقصد االجتماع عنده يف يوم معني من األس

ويف اجلملة هذا الذي يفعل عند هذه القبور هو بعينه الذي هنى عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بقوله ال 
  تتخذوا قربي عيدا 

فإن اعتياد قصد املكان املعني يف وقت معني عائد بعود السنة أو الشهر أو األسبوع هو بعينه معىن العيد مث ينهى عن 
تقدم عن اإلمام أمحد إنكاره قال وقد أفرط الناس يف هذا جدا وأكثروا وذكر ما  دق ذلك وجله وهذا هو الذي

  يفعل عند قرب احلسني 

  وقد ذكرت فيما تقدم أنه يكره اعتياد عبادة يف وقت إذا مل جتيء هبا السنة فكيف اعتياد مكان معني يف وقت معني 
بالعراق عند القرب الذي يقال إنه قرب علي رضي اهللا ويدخل يف هذا ما يفعل مبصر عند قرب نفيسة وغريها وما يفعل 

عنه وقرب احلسني وحذيفة بن اليمان وسلمان الفارسي وقرب موسى بن جعفر وحممد ابن علي اجلواد ببغداد وعند قرب 
أمحد بن حنبل ومعروف الكرخي وغريها وما يفعل عند قرب أيب يزيد البسطامي وكان يفعل حنو ذلك حبران عند قرب 

ى قرب األنصاري إىل قبور كثرية يف أكثر بالد اإلسالم ال ميكن حصرها كما أهنم بنوا كثريا منها مساجد يسم



  وبعضها مغصوب كما بنوا على قرب أيب حنيفة والشافعي وغريهم 
ة وهؤالء الفضالء من األمة إمنا ينبغي حمبتهم واتباعهم وإحياء ما أحيوه من الدين والدعاء هلم باملغفرة والرمح

  والرضوان وحنو ذلك 
فأما اختاذ قبورهم أعيادا فهو مما حرمه اهللا ورسوله واعتياد قصد هذه القبور يف وقت معني واالجتماع العام عندها 
يف وقت معني هو اختاذها عيدا كما تقدم وال أعلم بني املسلمني أهل العلم يف ذلك خالفا وال يغتر بكثرة العادات 

  به بأهل الكتابني الذي أخربنا النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كائن يف هذه األمة الفاسدة فإن هذا من التش
وأصل ذلك إمنا هو اعتقاد فضل الدعاء عندها وإال فلو مل يقم هذا االعتقاد بالقلوب المنحي ذلك كله فإذا كان 

  قصدها للدعاء جير هذه املفاسد 

  خلق وفتحا لباب الشرك وإغالقا لباب اإلميان كان حراما كالصالة عندها وأوىل وكان ذلك فتنة لل

  فصل

قد تقدم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن اختاذها مساجد وعن الصالة عندها وعن اختاذها عيدا وأنه دعا اهللا 
  ان ال يتخذ قربه وثنا يعبد 

  وقد تقدم أن اختاذ املكان عيدا هو اعتياد إتيانه للعبادة عنده أو غري ذلك 
  تقدم النهي اخلاص عن الصالة عندها وإليها واألمر بالسالم عليها والدعاء هلا وقد 

  وذكرنا ما يف دعاء املرء لنفسه عندها من الفرق بني قصدها ألجل الدعاء أو الدعاء ضمنا وتبعا 
اك أو القراءة ومتام الكالم يف ذلك بذكر سائر العبادات فالقول فيها مجيعا كالقول يف الدعاء فليس يف ذكر اهللا هن

  عند القرب أو الصيام عنده أو الذبح عنده فضل على غريه من البقاع وال قصد ذلك عند القبور مستحبا 
  وما علمت أحدا من علماء املسلمني يقول إن الذكر هناك أو الصيام والقراءة أفضل منه يف غري تلك البقعة 

قرآن خبالف ما إذا قرئ يف مكان آخر فهذا إذا عىن به أنه فأما ما يذكره بعض الناس من أنه ينتفع امليت بسماع ال
  يصل الثواب إليه إذا قرئ عند القرب خاصة فليس عليه أحد من أهل العلم املعروفني بل الناس على قولني 

ة أحدمها أن ثواب العبادات البدنية من الصالة والقراءة وغريمها يصل إىل امليت كما يصل إليه ثواب العبادات املالي
باالمجاع وهذا مذهب أيب حنيفة وأمحد وغريمها وقول طائفة من أصحاب الشافعي ومالك وهو الصواب ألدلة كثرية 

  ذكرناها يف غري هذا املوضع 

والثاين أن ثواب العبادة البدنية ال يصل إليه حبال وهو املشهور عند أصحاب الشافعي ومالك وما من أحد من 
  دمه هؤالء خيص مكانا بالوصول أو ع

فأما استماع امليت لألصوات من القراءة وغريها فحق لكن امليت ما بقي يثاب بعد املوت على عمل يعمله هو بعد 
املوت من استماع أو غريه وإمنا ينعم أو يعذب مبا كان قد عمله يف حياته هو أو مبا يعمل غريه بعد املوت من أثره أو 

عليه وكما ينعم مبا يهدي إليه وكما ينعم بالدعاء له وإهداء ! احة مبا يعامل به كما قد اختلف يف تعذيبه بالني
العبادات املالية باإلمجاع وكذلك قد ذكر طائفة من العلماء من أصحاب أمحد وغريهم ونقلوه عن أمحد وذكروا فيه 

  وذكر اهللا  آثارا أن امليت يتأمل مبا يفعل عنده من املعاصي فقد يقال أيضا إنه يتنعم مبا يسمعه من القراءة
وهذا لو صح مل يوجب استحباب القراءة عنده فإن ذلك لو كان مشروعا لبينه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



  ألمته 
وذلك ألن هذا وإن كان نوع مصلحة ففيه مفسدة راجحة كما يف الصالة عنده وتنعم امليت بالدعاء له واالستغفار 

له به من النفع أعظم من ذلك وهو مشروع وال مفسدة فيه وهلذا مل والصدقة عنه وغري ذلك من العبادات حيصل 
يقل أحد من العلماء بأنه يستحب قصد القرب دائما للقراءة عنده إذ قد علم باالضطرار من دين اإلسالم أن ذلك 

ال تكره ليس مما شرعه النيب صلى اهللا عليه و سلم ألمته لكن اختلفوا يف القراءة عند القبور هل هي مكروهة أم 
  واملسألة مشهورة وفيها ثالث روايات عن أمحد 

إحداها أن ذلك ال بأس به وهي اختيار اخلالل وصاحبه وأكثر املتأخرين من أصحابه وقالوا هي الرواية املتأخرة عن 
  أمحد وقول مجاعة من أصحاب أيب حنيفة واعتمدوا على ما نقل عن ابن عمرو رضي اهللا عنهما أنه 

على قربه وقت الدفن بفواتيح سورة البقرة وخواتيمها ونقل أيضا عن بعض املهاجرين قراءة سورة أوصى أن يقرأ 
  البقرة 

والثانية أن ذلك مكروه حىت اختلف هؤالء هل تقرأ الفاحتة يف صالة اجلنازة إذا صلى عليها يف املقربة وفيه عن أمحد 
ليها قدماء أصحابه الذين صحبوه كعبد الوهاب الوراق روايتان وهذه الرواية هي اليت رواها أكثر أصحابه عنه وع

وأيب بكر املروزي وحنومها وهي مذهب مجهور السلف كأيب حنيفة ومالك وهشيم بن بشري وغريهم وال حيفظ عن 
  الشافعي نفسه يف هذه املسألة كالم ألن ذلك كان عنده بدعة وقال مالك ما علمت أحدا يفعل ذلك 

  ني ما كانوا يفعلونه فعلم أن الصحابة والتابع
والثالثة أن القراءة عنده وقت الدفن ال بأس هبا كما نقل ابن عمرو رضي اهللا عنهما وعن بعض املهاجرين وأما 
القراءة بعد ذلك مثل الذين ينتابون القرب للقراءة عنده فهذا مكروه فإنه مل ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك 

  أصال 
غريها ملا فيها من التوفيق بني الدالئل والذين كرهو القراءة عند القرب كرهها بعضهم وهذه الرواية لعلها أقوى من 

  وإن مل يقصد القراءة هناك كما تكره الصالة فان أمحد هنى عن القراءة يف صالة اجلنازة هناك 
ضمنا وتبعا وما يفعل ومعلوم أن القراءة يف الصالة ليس املقصود هبا القراءة عند القرب ومع هذا فالفرق بني ما يفعل 

ألجل القرب بني كما تقدم والوقوف اليت وقفها الناس على القراءة عند قبورهم فيها من الفائدة أهنا تعني على حفظ 
  القرآن وأهنا رزق حلافظ القرآن وباعثة هلم على حفظه ودرسه ومالزمته 

فظ بقراءة الكافر وجهاد الفاجر وقد قال وإن قدر أن القارئ ال يثاب على قراءته فهو مما حيفظ به الدين كما حي
  صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر 

  وبسط الكالم يف الوقوف وشروطها قد ذكر يف موضع آخر وليس هذا هو املقصود هنا 
عيدا وكذلك قصدها  فأما ذكر اهللا هناك فال يكره لكن قصد البقعة للذكر هناك بدعة مكروهة فإنه نوع من اختاذها

للصيام عندها ومن رخص يف القراءة فانه ال يرخص يف اختاذها عيدا مثل أن جيعل له وقت معلوم يعتاد فيه القراءة 
هناك أو جيتمع عنده للقراءة وحنو ذلك كما أن من يرخص يف الذكر والدعاء هناك ال يرخص يف اختاذه عيدا لذلك 

  كما تقدم 
ه مطلقا ذكره أصحابنا وغريهم ملا روى أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال عقر وأما الذبح هناك فنهى عن

  يف اإلسالم رواه أمحد وأبو داود وزاد قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القرب بقرة أو شاة 



م امليت حنروا جزورا قال أمحد يف رواية املروزي قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال عقر يف اإلسالم كانوا إذا مات هل
  على قربه فنهى النيب صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك كره أبو عبد اهللا أكل حلمه 

قال صحابنا ويف معىن هذا ما يفعله كثري من أهل زماننا يف التصدق عند القرب خببز أو حنوه فهذه أنواع العبادات 
  البدنية أو املالية أو املركب منهما 

  فصل 
  عكوف عند القرب واجملاورة عنده وسدانته وتعليق الستور عليه كأنه بيت اهللا الكعبة ومن احملرمات ال

فإنا قد بينا أن نفس بناء املسجد عليه منهي عنه باتفاق األمة حمرم بداللة السنة فكيف إذا ضم إىل ذلك اجملاورة يف 
ب إليه من العكوف يف املسجد ذلك املسجد والعكوف فيه كأنه املسجد احلرام بل عند بعضهم العكوف فيه أح

  احلرام إذ من الناس من يتخذ من دون اهللا أندادا حيبوهنم كحب اهللا والذين آمنوا أشد حبا هللا 
بل حرمة ذلك املسجد املبين على القرب الذي حرمه اهللا ورسوله أعظم عند القبوريني من حرمة بيوت اهللا اليت أذن 

  ت على تقوى من اهللا ورضوان اهللا أن ترفع ويذكر فيها امسه وقد أسس
وقد بلغ الشيطان هبذه البدع إىل الشرك العظيم يف كثري من الناس حىت إن منهم من يعتقد أن زيارة املشاهد اليت 
على القبور إما قرب نيب أو شيخ أو بعض أهل البيت أفضل من حج البيت احلرام ويسمى زيارهتا احلج األكرب ومن 

يارة قرب النيب صلى اهللا عليه و سلم أفضل من حج البيت وبعضهم إذا وصل إىل املدينة هؤالء من يرى أن السفر لز
رجع ومل يذهب إىل البيت احلرام وظن أنه حصل له املقصود وهذا ألهنم ظنوا أن زيارة القبور إمنا هو ألجل الدعاء 

  عندها والتوسل هبا وسؤال امليت ودعائه 
م أفضل من الكعبة ولو علموا أن املقصود إمنا هو عبادة اهللا وحده ال شريك له ومعلوم أن النيب صلى اهللا عليه و سل

  وسؤاله ودعاؤه وأن املقصود بزيارة القبور هو الدعاء هلا كما يقصد بالصالة على امليت لزال هذا الشرك عن 

  ين وتب علي وحنو ذلك قلوهبم وهلذا جند كثريا من هؤالء يسأل امليت والغائب كما يسأل ربه فيقول اغفر يل وارمح
وكثري من الناس تتمثل له صورة الشيخ املستغاث به ويكون ذلك شيطانا قد خاطبه كما تفعل الشياطني بعبدة 

  األوثان 
وأعظم من ذلك قصد الدعاء عنده والنذر له أو للسدنة العاكفني عليه أو اجملاورين عنده من أقاربه أو غريهم 

  اجة أو كشف عنه البالء واعتقاد أنه بالنذر له قضيت احل
فإنا قد بينا بقول الصادق املصدوق أن نذر العمل املشروع ال يأيت خبري وأن اهللا مل جيعله سببا لدرك حاجة كما جعل 

  الدعاء سببا لذلك فكيف بنذر املعصية الذي ال جيوز الوفاء به 
عندهم كل الكراهة كما أن املسيح يكره ما  واعلم أن املقبورين من األنبياء والصاحلني املدفونني يكرهون ما يفعل

  يفعله النصارى به وكما كان أنبياء بين إسرائيل يكرهون ما يفعله األتباع 
فال حيسب املرء املسلم أن النهي عن اختاذ القبور أعيادا وأوثانا فيه غص من كرامة أصحاهبا بل هو من باب 

  إكرامهم 
عن السنن فتجد أكثر هؤالء العاكفني على القبور معرضني عن سنة  وذلك أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت

  ذلك املقبور وطريقه مشتغلني بقربه عما أمر به ودعا إليه 
ومن كرامة األنبياء والصاحلني أن يتبع ما دعوا إليه من العمل الصاحل ليكثر أجرهم بكثرة أجور من تبعهم كما قال 



  كان له من األجر مثل أجور من تبعه من غري أن ينقص من أجورهم شيء صلى اهللا عليه و سلم من دعا إىل هدى 
  إمنا اشتغلت قلوب طوائف من الناس بأنواع من العبادات املبتدعة 

إما من األدعية وإما من األسفار وإما من السماعات وحنو ذلك إلعراضهم عن املشروع أو بعضه أعين إلعراض 
فمن أقبل على الصلوات اخلمس بوجهه وقلبه عاقال ملا اشتملت عليه من  قلوهبم وإن قاموا بصورة املشروع وإال

  الكلم الطيب والعمل الصاحل مهتما هبا كل االهتمام أغنته عن كل ما يتوهم فيه خريا من جنسها 
ومن أصغى إىل كالم اهللا وكالم رسوله بعقله وتدبره بقلبه وجد فيه من الفهم واحلالوة واهلدى وشفاء القلوب 

  ربكة واملنفعة ماال جيده يف شيء من الكالم ال منظومه وال منثوره وال
ومن اعتاد الدعاء املشروع يف أوقاته كاألسحار وأدبار الصلوات والسجود وحنو ذلك أغناه عن كل دعاء مبتدع 

  يف ذاته أو يف بعض صفاته 
يظن من البدع أنه خري بنوعه من فعلى العاقل أن جيتهد يف اتباع السنة يف كل شيء من ذلك ويعتاض عن كل ما 

  السنن فإنه فإنه من يتحرى اخلري يعطه ومن يتوقى الشر يوقه 

  فصل

فأما مقامات األنبياء والصاحلني وهي األمكنة اليت قاموا فيها أو أقاموا أو عبدوا اهللا سبحانه فيها لكنهم ال يتخذوها 
  مساجد 

  فالذي بلغين يف ذلك قوالن عن العلماء املشهورين 
أحدمها النهي عن ذلك وكراهته وأنه ال يستحب قصد بقعة للعبادة إال أن يكون قصدها للعبادة مما جاء به الشرع 

مثل أن يكون النيب صلى اهللا عليه و سلم قصدها للعبادة كما قصد الصالة يف مقام إبراهيم وكما كان يتحرى 
  ف األول وحنو ذلك الصالة عند األسطوانة وكما يقصد املساجد للصالة ويقصد الص

  والقول الثاين أنه ال بأس باليسري من ذلك كما نقل عن ابن عمر أنه كان 

  يتحرى قصد املواضع اليت سلكها النيب صلى اهللا عليه و سلم وإن كان النيب قد سلكها اتفاقا ال قصدا 
رى ذلك قال أما على حديث ابن قال سندي اخلواتيمي سألنا أبا عبد اهللا عن الرجل يأيت هذه املشاهد يذهب إليها ت

أم مكتوم أنه سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يصلي يف بيته حىت يتخذ ذلك مصلى وعلى ما كان يفعله ابن عمر 
يتتبع مواضع النيب صلى اهللا عليه و سلم وأثره فليس بذلك بأس أن يأيت الرجل املشاهد إال أن الناس قد أفرطوا يف 

   هذا جدا وأكثروا فيه
وكذلك نقل عنه أمحد بن القاسم أنه سئل عن الرجل يأيت هذه املشاهد اليت باملدينة وغريها يذهب إليها فقال أما 

على حديث ابن أم مكتوم وأنه سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يأتيه فيصلي يف بيته حىت يتخذه مسجدا أو على 
لى اهللا عليه و سلم حىت إنه رؤي يصب يف موضع املاء فسئل ما كان يفعل ابن عمر كان يتتبع مواضع سري النيب ص

عن ذلك فقال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يصب ههنا ماء قال أما على هذا فال بأس قال ورخص فيه مث قال 
ولكن قد أفرط الناس جدا وأكثروا يف هذا املعىن فذكر قرب احلسني وما يفعل الناس عنده روامها اخلالل يف كتاب 

  األدب 
فقد فصل أبو عبد اهللا يف املشاهد وهي األمكنة اليت فيها آثار األنبياء والصاحلني من غري أن تكون مساجد هلم 



  كمواضع باملدينة بني القليل الذي ال يتخذونه عيدا والكثري الذي يتخذونه عيدا كما تقدم 
خاري يف صحيحه عن موسى بن عقبة قال رأيت وهذا التفصيل مجع فيه بني اآلثار وأقوال الصحابة فإنه قد روى الب

سامل بن عبد اهللا يتحرى أماكن من الطريق ويصلي فيها وحيدث أن أباه كان يصلي فيها وأنه رأى النيب صلى اهللا 
  عليه و سلم يصلي يف تلك األمكنة قال موسى وحدثين نافع أن ابن عمر كان يصلي يف تلك األمكنة 

   عنه فهذا ما رخص فيه أمحد رضي اهللا
وأما ما كرهه فروى سعيد بن منصور يف سننه حدثنا أبو معاوية حدثنا األعمش عن معرور بن سويد عن عمر رضي 
اهللا عنه قال خرجنا معه يف حجة حجها فقرأ بنا يف الفجر ب أمل تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل و لئيالف قريش 

سجد فقال ما هذا قالوا مسجد صلى فيه رسول اهللا صلى اهللا يف الثانية فلما رجع من حجته رأى الناس ابتدروا امل
عليه و سلم فقال هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم أختذوا آثار أنبيائهم بيعا من عرضت له منكم الصالة فيه فليصل 

  ومن مل تعرض له الصالة فليمض 
  أن أهل الكتاب إمنا هلكوا مبثل هذا فقد كره عمر رضي اهللا عنه اختاذ مصلى النيب صلى اهللا عليه و سلم عيدا وبني 

ويف رواية عنه أنه رأى الناس يذهبون مذاهب فقال أين يذهب هؤالء فقيل يا أمري املؤمنني مسجد صلى فيه النيب 
صلى اهللا عليه و سلم فهم يصلون فيه فقال إمنا هلك من كان قبلكم مبثل هذا كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذوهنا 

  فمن أدركته الصالة منكم يف هذه املساجد فليصل ومن ال فليمض وال يتعمدها  كنائس وبيعا
وروى حممد بن وضاح وغريه أن عمر بن اخلطاب أمر بقطع الشجرة اليت بويع حتتها النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  بيعة الرضوان ألن الناس كانوا يذهبون حتتها فخاف عمر الفتنة عليهم 
  اهللا عنهم يف إتيان تلك املشاهد  وقد اختلف العلماء رضي

فقال حممد بن وضاح كان مالك وغريه من علماء املدينة يكرهون إتيان تلك املساجد وتلك اآلثار اليت باملدينة ما 
  عدا قبا واحدا ودخل سفيان الثوري بيت املقدس وصلى فيه ومل يتتبع تلك اآلثار وال الصالة فيها 

  رضي اهللا عنه هذا ألن ذلك يشبه  فهؤالء كرهوها مطلقا حلديث عمر

الصالة عند املقابر إذ هو ذريعة إىل اختاذها أعيادا وإىل التشبه بأهل الكتاب وألن ما فعله ابن عمر مل يوافقه عليه 
أحد من الصحابة فلم ينقل عن اخللفاء الراشدين وال عن غريهم من املهاجرين واألنصار أن أحدا منهم كان يتحرى 

  اليت نزهلا النيب صلى اهللا عليه و سلم قصد األمكنة 
والصواب مع مجهور الصحابة ألن متابعة النيب صلى اهللا عليه و سلم تكون بطاعة أمره وتكون يف فعله بأن يفعل 
مثل ما فعل على الوجه الذي فعله فإذا قصد النيب صلى اهللا عليه و سلم العبادة يف مكان كان قصد العبادة فيه 

  املشاعر واملساجد متابعة له كقصد 
وأما إذا نزل يف مكان حبكم االتفاق لكونه صادف وقت النزول أو غري ذلك مما يعلم أنه مل يتحر ذلك املكان فإنا 

  إذا حترينا ذلك املكان مل نكن متبعني له فإن األعمال بالنيات 
غريهم يف املناسك استحباب واستحب آخرون من العلماء املتأخرين إتياهنا وذكر طائفة املصنفني من أصحابنا و

  زيارة هذه املشاهد وعدوا منها مواضع ومسوها 
وأما أمحد فرخص منها فيما جاء به األثر من ذلك إال إذا اختذت عيدا مثل أن تنتاب لذلك وجيتمع عندها يف وقت 

ومجع بذلك بني  معلوم كما يرخص يف صالة النساء يف املساجد مجاعات وإن كانت بيوهتن خريا هلن إال إذا تربجن



  اآلثار واحتج حبديث ابن أم مكتوم 
ومثله ما أخرجاه يف الصحيحني عن عتبان بن مالك قال كنت أصلي لقومي بين سامل فأتيت النيب صلى اهللا عليه و 

سلم فقلت إين أنكرت بصري وإن السيول حتول بيين وبني مسجد قومي فلوددت أنك جئت فصليت يف بييت مكانا 
جدا فقال أفعل إن شاء اهللا فغدا علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأبو بكر معه بعد ما اشتد حىت أختذه مس

  النهار فاستأذن النيب صلى اهللا 

عليه وسلم فأذنت له فلم جيلس حىت قال أين حتب أن أصلي من بيتك فأشرت له إىل املكان الذي أحب أن يصلي 
  فكرب وصففنا وراءه فصلى ركعتني مث سلم وسلمنا حني سلم  فيه فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

ففي هذا احلديث داللة على أن من قصد أن يبىن مسجده يف موضع صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فال بأس 
  به وكذلك قصد الصالة يف موضع صالته 

 صلى اهللا عليه و سلم ليكون ولكن هذا كان أصل قصده بناء مسجد فأحب أن يكون موضعا يصلي له فيه النيب
النيب صلى اهللا عليه و سلم هو الذي يرسم املسجد خبالف مكان صلى فيه النيب صلى اهللا عليه و سلم اتفاقا فاختذ 

  مسجدا ال حلاجة إىل املسجد لكن ال ألجل صالته فيه 
قصد الصالة أو الدعاء فيها سنة فأما األمكنة اليت كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يقصد الصالة والدعاء عندها ف

اقتداء برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واتباعا له كما إذا حترى الصالة أو الدعاء يف وقت من األوقات فإن قصد 
  الصالة أو الدعاء يف ذلك الوقت سنة كسائر عباداته وسائر األفعال اليت فعلها على وجه التقرب 

ن يزيد بن أيب عبيد قال كان سلمة بن األكوع يتحرى الصالة عند األسطوانة ومثل هذا ما أخرجاه يف الصحيحني ع
اليت عند املصحف فقلت له يا أبا مسلم أراك تتحرى الصالة عند هذه األسطوانة قال رأيت النيب صلى اهللا عليه و 

  سلم يتحرى الصالة عندها 
ضع املصحف يسبح فيه وذكر أن النيب صلى ويف رواية ملسلم عن سلمة بن األكوع أنه كان يتحرى الصالة يف مو

  اهللا عليه و سلم كان يتحرى ذلك املكان وكان بني املنرب والقبلة قدر ممر الشاة 
  وقد ظن بعض املصنفني أن هذا مما اختلف فيه وجعله والقسم األول سواء 

  ال يكون هذا القصد مستحبا  وليس جبيد فإنه هنا قد أخرب أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يتحرى البقعة فكيف
نعم إيطان بقعة يف املسجد ال يصلى إال فيها منهي عنه كما جاءت به السنة واإليطان ليس هو التحري من غري 

  إيطان 
فيجب الفرق بني اتباع النيب صلى اهللا عليه و سلم واالستنان به فيما فعله وبني ابتداع بدعة مل يسنها ألجل تعلقها 

  به 
لعلماء فيما إذا فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فعال من املباحات لسبب وفعلناه حنن تشبها به مع وقد تنازع ا

  انتفاء ذلك السبب فمنهم من يستحب ذلك ومنهم من ال يستحبه 
وعلى هذا خيرج فعل ابن عمر رضي اهللا عنهما فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي يف تلك البقاع اليت يف 

  يقه ألهنا كانت منزله مل يتحر الصالة فيها ملعىن يف البقعة طر
  فنظري هذا أن يصلي املسافر يف منزله وهذا سنة 

فأما قصد الصالة يف تلك البقاع اليت وصلى فيها اتفاقا فهذا مل ينقل عن غري ابن عمر من الصحابة بل كان أبو بكر 



اجرين واألنصار يذهبون من املدينة إىل مكة حجاجا وعمارا أو وعمر وعثمان وعلي وسائر السابقني األولني من امله
  مسافرين ومل ينقل عن أحد منهم أنه حترى الصالة يف مصليات النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحبا لكانوا إليه أسبق فإهنم أعلم بسنته وأتبع هلا من غريهم وقد قال صلى اهللا 
يكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي متسكوا هبا وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم عليه و سلم عل

  وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة 

وحتري هذا ليس من سنة اخللفاء الراشدين بل هو مما ابتدع وقول الصحايب وفعله إذا خالفه نظريه ليس حبجة 
  مجاهري الصحابة فكيف إذا انفرد به عن 

وأيضا فإن حتري الصالة فيها ذريعة إىل اختاذها مساجد والتشبه بأهل الكتاب مما هنينا عن التشبه هبم فيه وذلك 
ذريعة إىل الشرك باهللا والشارع قد حسم هذه املادة بالنهي عن الصالة عند طلوع الشمس وعند غروهبا وبالنهي 

ى عن الصالة املشروعة يف هذا املكان وهذا الزمان سدا للذريعة فكيف عن اختاذ القبور مساجد فإذا كان قد هن
يستحب قصد الصالة والدعاء يف مكان اتفق قيامهم فيه أو صالهتم فيه من غري أن يكونوا قد قصدوه للصالة فيه 

ن اليت والدعاء فيه ولو ساغ هذا الستحب قصد جبل حراء والصالة فيه وقصد جبل ثور والصالة فيه وقصد األماك
يقال إن األنبياء قاموا فيها كاملقامني اللذين جببل قاسيون بدمشق اللذين يقال إهنما مقام إبراهيم وعيسى واملقام 

  الذي يقال إنه مغارة دم قابيل وأمثال ذلك من البقاع اليت باحلجاز والشام وغريمها 
م نيب أو قرب نيب أو ويل خبرب ال يعرف قائله أو مث ذلك يفضي إىل ما أفضت إليه مفاسد القبور فإنه يقال إن هذا مقا

مبنام ال تعرف حقيقته مث يترتب على ذلك اختاذه مسجدا فيصري وثنا يعبد من دون اهللا تعاىل شرك مبين على إفك 
  واهللا سبحانه يقرن يف كتابه بني الشرك والكذب كما يقرن بني الصدق واإلخالص 

يف احلديث الصحيح عدلت شهادة الزور باإلشراك باهللا مرتني مث قرأ قول اهللا  وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه و سلم
  تعاىل فاجتنبوا الرجس من األوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء هللا غري مشركني به 

  وقال تعاىل ويوم حنشرهم مجيعا مث نقول للذين أشركوا 

  يفترون  أين شركاؤكم اللذين كنتم تزعمون إىل قوله وضل عنهم ما كانوا
  وقال تعاىل عن اخلليل إذ قال ألبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آهلة دون اهللا تريدون 

وقال تعاىل ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة إىل قوله إن اهللا ال يهدي من هو كاذب كفار وضل عنكم 
  ما كنتم تزعمون 

  وله وقال تعاىل تنزيل الكتاب من اهللا العزيز احلكيم إىل ق
وقال تعاىل ويوم حنشرهم مجيعا مث نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم إىل قوله وضل عنهم ما كانوا 

  يفترون 
وقال تعاىل أال إن هللا من يف السموات ومن يف األرض وما يتبع الذين يدعون من دون اهللا شركاء إن يتبعون إال 

  الظن وإن هم إال خيرصون 
  اختذوا العجل سيناهلم غضب من رهبم وذلة يف احلياة الدنيا وكذلك جنزي املفترين  وقال تعاىل إن الذين

  قال أبو قالبة هي لكل مبتدع من هذه األمة إىل يوم القيامة وهو كما قال 
  فإن أهل الكذب والفرية عليهم من الغضب والذلة ما أوعدهم اهللا به 



هلذا فإن كل من كان عن التوحيد والسنة أبعد كان إىل والشرك وسائر البدع مبناها على الكذب واالفتراء و
الشرك واالبتداع واالفتراء أقرب كالرافضة الذين هم أكذب طوائف أهل األهواء وأعظمهم شركا فال يوجد يف 

أهل األهواء أكذب منهم وال أبعد عن التوحيد حىت إهنم خيربون مساجد اهللا اليت يذكر فيها امسه فيعطلوهنا عن 
واجلماعات ويعمرون املشاهد اليت أقيمت على القبور اليت هنى اهللا ورسوله عن اختاذها واهللا سبحانه يف  اجلمعات

  كتابه إمنا أمر بعمارة املساجد ال املشاهد 

  فقال تعاىل ومن أظلم ممن منع مساجد اهللا أن يذكر فيها امسه وسعى يف خراهبا ومل يقل مشاهد اهللا 
  قسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ومل يقل عند كل مشهد وقال تعاىل قل أمر ريب بال

وقال تعاىل ما كان للمشركني أن يعمروا مساجد اهللا شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعماهلم ويف النار 
ليوم اآلخر واقام الصالة وآتى الزكاة ومل خيش إال اهللا فعسى هم خالدون إمنا يعمر مساجد اهللا من آمن باهللا وا
  أولئك أن يكونوا من املهتدين ومل يقل مشاهد اهللا 

  بل املشاهد إمنا يعمرها من خيشى غري اهللا وال يعمرها إال من فيه نوع من الشرك 
آلصال رجال ال تلهيهم جتارة وال بيع وقال تعاىل يف بيوت اذن اهللا أن ترفع ويذكر فيها امسه يسبح له فيها بالغدو وا

عن ذكر اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة خيافون يوما تتقلب فيه القلوب واألبصار ليجزيهم اهللا أحسن ما عملوا 
  ويزيدهم من فضله واهللا يرزق من يشاء بغري حساب 

ال تدعوا مع اهللا أحدا ومل يقل وأن وقال تعاىل ومساجد يذكر فيها اسم اهللا كثريا وقال تعاىل وأن املساجد هللا ف
  املشاهد هللا 

وكذلك سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الثابتة بقوله يف احلديث الصحيح من بىن هللا مسجدا بىن اهللا له بيتا يف 
  اجلنة ومل يقل مشهدا 

  ن صالة وقال أيضا يف احلديث صالة الرجل يف املسجد تفضل على صالته يف بيته وسوقه خبمس وعشري
وقال أيضا يف احلديث الصحيح من تطهر يف بيته فأحسن الطهور مث خرج إىل املسجد ال ينهزه إال الصالة كانت 
خطواته إحداها ترفع درجة واألخرى حتط خطيئة فإذا جلس ينتظر الصالة فالعبد يف صالة ما دام ينتظر الصالة 

  فيه اللهم اغفر له اللهم ارمحه مامل حيدث واملالئكة تصلي على أحدكم ما دام يف مصاله الذي صلى 
وهذا مما علم بالتواتر والضرورة من دين الرسول صلى اهللا عليه و سلم فإنه أمر بعمارة املساجد والصالة فيها ومل 

يأمرنا ببناء مشهد ال على قرب نيب وال على غري قرب نيب وال على مقام نيب ومل يكن على عهد الصحابة والتابعني 
يهم يف بالد اإلسالم ال احلجاز وال الشام وال اليمن وال العراق وال خراسان وال مصر وال املغرب مسجد مبين وتابع

  على قرب وال مشهد يقصد للزيارة أصال ومل يكن أحد 

من السلف يأيت قرب نيب أو غري نيب ألجل الدعاء عنده وال كان الصحابة يقصدون الدعاء عند قرب النيب صلى اهللا 
و سلم وال عند قرب غريه من األنبياء وإمنا كانوا يصلون ويسلمون على النيب صلى اهللا عليه و سلم وعلى  عليه

  صاحبيه 
واتفق األئمة على أنه إذا دعا مبسجد النيب صلى اهللا عليه و سلم ال يستقبل قربه وتنازعوا عند السالم عليه فقال 

  مالك وأمحد وغريمها يستقبل قربه ويسلم عليه 



و الذي ذكره أصحاب الشافعي وأظنه منصوصا عنه وقال أبو حنيفة بل يستقبل القبلة ويسلم عليه وهكذا يف وه
  كتاب أصحابه 

وقال مالك فيما ذكره إمساعيل بن إسحاق يف املبسوط والقاضي عياض وغريمها ال أرى أن يقف عند قرب النيب صلى 
  اهللا عليه و سلم ويدعو ولكن يسلم وميضي 

ا يف املبسوط ال بأس ملن قدم من سفر أو خرج أن يقف عند قرب النيب صلى اهللا عليه و سلم فيصلي عليه وقال أيض
  ويدعو أليب بكر وعمر 

فقيل له فإن ناسا من أهل املدينة ال يقدمون من سفر وال يريدونه إال يفعلون ذلك يف اليوم مرة وأكثر عند القرب 
ذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا وال يصلح آخر هذه األمة إال ما أصلح فيسلمون ويدعون ساعة فقال مل يبلغين ه

  أوهلا ومل يبلغين عن أول هذه األمة وصدرها أهنم كانوا يفعلون ذلك ويكره إال ملن جاء من سفر أو أراده 
قربه ما هو  وقد تقدم يف ذلك من اآلثار عن السلف واألئمة ما يوافق هذا ويؤيده من أهنم كانوا إمنا يستحبون عند

  من جنس الدعاء والتحية كالصالة والسالم ويكرهون قصده للدعاء والوقوف عنده للدعاء ومن يرخص منهم يف 

شيء من ذلك فإنه يرخص فيما إذا سلم عليه مث أراد الدعاء أن يدعو مستقبل القبلة إما مستدبر القرب أو منحرفا 
  ل القرب وهكذا املنقول عن سائر األئمة عنه وهو أن يستقبل القبلة ويدعو وال يدعو مستقب

  ليس يف ائمة املسلمني من استحب للمار أن يستقبل قرب النيب صلى اهللا عليه و سلم ويدعو عنده 
وهذا الذي ذكرناه عن مالك والسلف يبني حقيقة احلكاية املأثورة عنه وهي احلكاية اليت ذكرها القاضي عياض عن 

فر أمري املؤمنني مالكا يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال له مالك يا حممد بن محيد قال ناظر أبو جع
أمري املؤمنني ال ترفع صوتك يف هذا املسجد فإن اهللا تعاىل أدب قوما فقال ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب 

ذن ينادونك من وراء اآلية ومدح قوما فقال إن الذين يغضون أصواهتم عند رسول اهللا وذم قوما فقال إن ال
احلجرات أكثرهم ال يعقلون اآلية وإن حرمته ميتا كحرمته حيا فاستكان هلا أبو جعفر وقال يا أبا عبد اهللا أستقبل 

القبلة وأدعو أم أستقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ومل تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك 
استشفع به فيشفعه اهللا فيك قال اهللا تعاىل ولو أهنم ظلموا أنفسهم جاءوك آدم إىل يوم القيامة بل استقبله و

  فاستغفروا اهللا اآلية 
فهذه احلكاية على هذا الوجه إما أن تكون ضعيفة أو مغرية وإما أن تفسر مبا يوافق مذهبه إذ قد يفهم منها ما هو 

أنه ال يستقبل القرب عند الدعاء وقد نص على  خالف مذهبه املعروف بنقل الثقات من أصحابه فانه ال خيتلف مذهبه
أنه ال يقف عند الدعاء مطلقا وذكر طائفة من أصحابه أنه يدنو من القرب ويسلم على النيب صلى اهللا عليه و سلم مث 

  يدعو مستقبل القبلة ويوليه ظهره وقيل ال يوليه ظهره 
  قت الدعاء فاتفقوا يف استقبال القبلة وتنازعوا يف تولية القرب ظهره و

ويشبه واهللا أعلم أن يكون مالك رمحه اهللا سئل عن استقبال القرب عند السالم وهو يسمي ذلك دعاء فإنه قد كان 
من فقهاء العراق من يرى أنه عند السالم عليه يستقبل القبلة أيضا ومالك يرى استقبال القرب يف هذه احلال كما 

لم على النيب صلى اهللا عليه و سلم يقف ووجهه إىل القرب ال إىل القبلة تقدم وكما قال يف رواية ابن وهب عنه إذا س
  ويدنو ويسلم ويدعو وال ميس القرب بيده 
  وقد تقدم قوله إنه يصلي عليه ويدعو له 



ومعلوم أن الصالة عليه والدعاء له يوجب شفاعته للعبد يوم القيامة كما قال صلى اهللا عليه و سلم يف احلديث 
عتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول مث صلوا علي فإنه من صلى علي مرة صلى اهللا عليه عشرا مث سلوا الصحيح إذا مس

اهللا يل الوسيلة فإهنا درجة يف اجلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهللا وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد فمن سأل اهللا يل 
  الوسيلة حلت عليه شفاعيت يوم القيامة 

حلكاية ان كان ثابتا عنه معناه أنك إذا استقبلته وصليت عليه وسلمت عليه وسألت اهللا له فقول مالك يف هذه ا
الوسيلة يشفع فيك يوم القيامة فإن األمم يوم القيامة يتوسلون إىل اهللا بشفاعته واستشفاع العبد به يف الدنيا هو 

  لك بطاعته وفعل ما يشفع له به يوم القيامة كسؤال اهللا له الوسيلة وحنو ذ
وكذلك ما نقل عنه من رواية ابن وهب إذا سلم على النيب صلى اهللا عليه و سلم ودعا يقف ووجهه إىل القرب ال 

  إىل القبلة ويدعو ويسلم يعين دعاءه للنيب صلى اهللا عليه و سلم وصاحبيه 
حق الناس أن يصلي عليه فهذا الدعاء املشروع هناك كالدعاء عند زيارة قبور سائر املؤمنني وهو الدعاء هلم فإنه أ

  ويسلم ويدعي له بأيب هو وأمي صلى اهللا عليه و سلم 
  وهبذا تتفق أقوال مالك ويفرق بني الدعاء الذي أحبه والدعاء الذي كرهه وذكر أنه بدعة 

ره أحد وأما احلكاية يف تالوة مالك هذه اآلية ولو أهنم إذ ظلموا أنفسهم اآلية فهي واهللا أعلم باطلة فإن هذا مل يذك
من األئمة فيما أعلمه ومل يذكر أحد منهم أنه استحب أن يسأل النيب صلى اهللا عليه و سلم بعد املوت ال استغفارا 

  وال غريه وكالم مالك املنصوص عنه وعن أمثاله ينايف هذا 
اهللا عليه وآله وإمنا يعرف مثل هذا يف حكاية ذكرها طائفة من متأخري الفقهاء عن أعرايب أنه أتى قرب النيب صلى 

... فطاب من طيبهن القاع واألكم ... يا خري من دفنت بالقاع أعظمه ... وسلم وتال هذه اآلية وأنشد بيتني 
  ... فيه العفاف وفيه اجلود والكرم ... نفسي الفداء لقرب أنت ساكنه 

ذه احلكاية اليت ال يثبت وهلذا استحب طائفة من متأخري الفقهاء من أصحاب الشافعي وامحد مثل ذلك واحتجوا هب
هبا حكم شرعي ال سيما يف مثل هذا األمر الذي لو كان مشروعا مندوبا لكان الصحابة والتابعون أعلم به وأعمل 

  به من غريهم بل قضاء حاجة مثل هذا األعرايب وأمثاله هلا أسباب قد بسطت يف غري هذا املوضع 
بب مشروعا مأمورا به فقد كان صلى اهللا عليه و سلم وليس كل من قضيت حاجته لسبب يقتضي أن يكون الس

يسأل يف حياته املسألة فيعطيها ال يرد سائال وتكون املسألة حمرمة يف حق السائل حىت قال إين ألعطي أحدهم العطية 
  فيخرج هبا يتأبطها نارا قالوا يا رسول اهللا فلم تعطيهم قال يأبون إال أن يسألوين ويأىب اهللا يل البخل 

د يعمل الرجل العمل الذي يعتقده صاحلا وال يكون عاملا أنه منهي عنه فيثاب على حسن قصده ويعفى عنه لعدم وق
  علمه وهذا باب واسع 

  وعاما العبادات املبتدعة املنهي عنها قد يفعلها بعض الناس وحيصل له هبا 

  ب من مصلحتها ملا هنى عنها نوع من الفائدة وذلك ال يدل على أهنا مشروعة بل لو مل تكن مفسدهتا أغل
مث هذا الفاعل قد يكون متأوال أو خمطئا جمتهدا أو مقلدا فيغفر له خطؤه ويثاب على ما فعله من اخلري املشروع 

  املقرون بغري املشروع كاجملتهد املخطئ وقد بسطنا هذا يف غري هذا املوضع 
األمور فإنه مقيم باملدينة يرى ما يفعله التابعون واملقصود هنا أنه قد علم أن مالكا من أعلم الناس مبثل هذه 

وتابعوهم ويسمع ما ينقلونه عن الصحابة وأكابر التابعني وهو ينهى عن الوقوف عند القرب للدعاء ويذكر أنه مل 



  يفعله السلف وقد أجدب الناس على عهد عمر رضي اهللا عنه فاستسقى بالعباس 
بالعباس بن عبد املطلب وقال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك  ففي صحيح البخاري عن أنس أن عمر استسقى

  بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون 
فاستسقوا به كما كانوا يستسقون بالنيب صلى اهللا عليه و سلم يف حياته وهو أهنم يتوسلون بدعائه وشفاعته هلم 

مومني من غري أن يكونوا يقسمون على اهللا مبخلوق كما ليس هلم أن يقسم فيدعو هلم ويدعون معه كاإلمام واملأ
  بعضهم على بعض مبخلوق وملا مات النيب صلى اهللا عليه و سلم توسلوا بدعاء العباس واستسقوا به 

و وهلذا قال الفقهاء يستحب االستسقاء بأهل اخلري والدين واألفضل أن يكونوا من أهل بيت النيب صلى اهللا عليه 
سلم وقد استسقى معاوية بيزيد بن األسود اجلرشي وقال اللهم إنا نستسقي بيزيد بن األسود يا يزيد ارفع يديك 

فرفع يديه ودعا ودعا الناس حىت أمطروا وذهب الناس ومل يذهب أحد من الصحابة إىل قرب نيب وال غريه يستسقي 
  عنده وال به 

 عليه و سلم للحديث الذي يف سنن أيب داود عن أيب هريرة عن النيب والعلماء استحبوا السالم على النيب صلى اهللا
صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ما من رجل يسلم علي إال رد اهللا علي روحي حىت أرد عليه السالم هذا مع ما يف 

م ويف سنن أيب النسائي وغريه عنه صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إن اهللا وكل بقربي مالئكة يبلغوين عن أميت السال
داود وغريه عنه أنه قال أكثروا من الصالة علي يوم اجلمعة وليلة اجلمعة فإن صالتكم معروضة علي فقالوا يا 

  رسول اهللا كيف تعرض صالتنا عليك وقد أرمت أي بليت فقال إن اهللا حرم على األرض أن تأكل حلوم األنبياء 
  أمر اهللا به ورسوله فالصالة عليه بأيب هو وأمي والسالم عليه مما 

  وقد ثبت يف الصحيح أنه قال من صلى علي مرة صلى اهللا عليه و سلم هبا عشرا 
واملشروع لنا عند زيارة قبور األنبياء والصاحلني وسائر املؤمنني هو من جنس املشروع عند جنائزهم فكما أن 

ه كما ثبت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف املقصود بالصالة على امليت الدعاء له فاملقصود بزيارة قربه الدعاء ل
الصحيح والسنن واملسند أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم السالم عليكم أهل دار قوم 

مؤمنني وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون ويرحم اهللا املستقدمني منا ومنكم واملستأخرين نسأل اهللا لنا ولكم العافية 
  حترمنا أجرهم وال تفتنا بعدهم واغفر لنا وهلم اللهم ال 

فهذا دعاء خاص للميت كما يف دعاء الصالة على اجلنازة الدعاء العام واخلاص اللهم اغفر حلينا وميتنا وشاهدنا 
 وغائبنا وصغرينا وكبرينا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم متقلبنا ومثوانا أي مث خيص امليت بالدعاء قال اهللا تعاىل يف حق

  املنافقني وال تصل على أحد منهم مات أبدا اآلية 
  فلما هنى اهللا نبيه صلى اهللا عليه و سلم عن الصالة عليهم والقيام على قبورهم 

ألجل كفرهم دل ذلك بطريق التعليل واملفهوم على أن املؤمن يصلي عليه ويقام على قربه وهلذا جاء يف السنن أن 
ذا دفن الرجل من أصحابه يقوم على قربه مث يقول سلوا له التثبيت فإنه اآلن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إ

  يسأل 
وأما أن يقصد بالزيارة سؤال امليت أو اإلقسام على اهللا به أو استجابة الدعاء عند تلك البقعة فهذا مل يكن من فعل 

ذلك بل قد كره مالك وغريه من أحد من سلف األمة وال الصحابة وال التابعني هلم بإحسان وإمنا حدث ذلك بعد 
  العلماء أن يقول القائل زرنا قرب النيب صلى اهللا عليه و سلم 



وقال القاضي عياض كره مالك أن يقال زرنا قرب النيب صلى اهللا عليه و سلم وذكرنا عن بعضهم أنه علله بلعنه 
  صلى اهللا عليه و سلم زوارات القبور 

  هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها  قال القاضي عياض وهذا يرده قوله كنت
وعن بعضهم أن ذلك ملا قيل إن الزائر أفضل من املزور قال وهذا أيضا ليس بشيء إذ ليس كل زائر هبذه الصفة 

  وقد ورد يف حديث زيارة أهل اجلنة لرهبم ومل مينع هذا اللفظ يف حقه 
ة إىل قرب النيب صلى اهللا عليه و سلم وأنه لو قال زرنا قال واألوىل أن يقال يف ذلك إمنا كراهة مالك له إلضافة الزيار

النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يكرهه لقوله اللهم ال جتعل قربي وثنا يعبد اشتد غضب اهللا على قوم اختذوا قبور 
  أنبيائهم مساجد 

  فحمى إضافة هذا اللفظ إىل القرب والتشبه بأولئك قطعا للذريعة وحسما للباب 
عرف كثري من الناس استعمال لفظ زرنا يف زيارة قبور األنبياء والصاحلني على استعمال لفظ زيارة قلت غلب يف 

القبور يف الزيارة البدعية الشركية ال يف الزيارة الشرعية ومل يثبت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حديث واحد يف 
  لسنن زيارة قرب خمصوص وال روى أحد يف ذلك شيئا ال أهل الصحيح وال ا

  وال أئمة املصنفون يف املسند كاإلمام أمحد وغريه وإمنا روى ذلك من مجع املوضوع وغريه 
وأجل حديث روي يف ذلك ما رواه الدارقطين وهو ضعيف باتفاق أهل العلم بل األحاديث املروية يف زيارة قربه 

اجلنة و من زارين بعد ممايت فكأمنا زارين يف كقوله من زارين وزار أيب إبراهيم اخلليل يف عام واحد ضمنت له على اهللا 
  حيايت و من حج ومل يزرين فقد جفاين وحنو هذه األحاديث كلها مكذوبة موضوعة 

لكن النيب صلى اهللا عليه و سلم رخص يف زيارة القبور مطلقا بعد أن كان قد هنى عنها كما ثبت عنه يف الصحيح 
ها ويف الصحيح عنه أنه قال استأذنت ريب يف أن أستغفر ألمي فلم يأذن أنه قال كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزورو

  يل واستأذنته يف أن أزور قربها فأذن يل فزوروا القبور فإهنا تذكركم اآلخرة 
فهذه زيارة ألجل تذكري اآلخرة وهلذا جيوز زيارة قرب الكافر ألجل ذلك وكان صلى اهللا عليه و سلم خيرج إىل 

وتى املسلمني ويدعو هلم فهذه زيارة خمتصة باملسلمني كما أن الصالة على اجلنازة ختتص البقيع فيسلم على م
  باملؤمنني 

وقد استفاض عنه صلى اهللا عليه و سلم يف الصحيح أنه قال لعن اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد 
  تخذ مسجدا حيذر ما فعلوا قالت عائشة ولوال ذلك ألبرز قربه ولكن كره أن ي

ويف الصحيح أنه ذكرت له أم سلمة كنيسة بأرض احلبشة وذكرت من حسنها وتصاوير فيها فقال أولئك إذا مات 
فيها الرجل الصاحل بنوا على قربه مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار اخللق عند اهللا يوم القيامة وهذه 

  يف الصحيح 

قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم قبل أن ميوت خبمس وهو يقول إين  ويف صحيح مسلم عن جندب بن عبد اهللا
أبرأ إىل اهللا أن يكون يل منكم خليل فإن اهللا قد اختذين خليال كما اختذ ابراهيم ولو كنت متخذا من أميت خليال 

خذوا القبور مساجد الختذت أبا بكر خليال أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد أال فال تت
  فإين أهناكم عن ذلك 

  ويف السنن عنه صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ال تتخذوا قربي عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صالتكم تبلغين 



ويف املوطأ وغريه عنه صلى اهللا عليه و سلم أنه قال اللهم ال جتعل قربي وثنا يعبد اشتد غضب اهللا على قوم اختذوا 
  ائهم مساجد قبور أنبي

ويف املسند وصحيح أيب حامت عن ابن مسعود عنه صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إن من شرار اخللق من تدركهم 
  الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد 

  ومعىن هذه األحاديث متواتر عنه صلى اهللا عليه و سلم بأيب هو وأمي وكذلك عن أصحابه 
اختاذ القبور مساجد مفارق ملا أمر به وشرعه من السالم على املوتى والدعاء هلم فالزيارة فهذا الذي هنى عنه من 

  املشروعة من جنس الثاين والزيارة املبتدعة من جنس األول 
فإن هنيه عن اختاذ القبور مساجد يتضمن النهي عن بناء املساجد عليها وعن قصد الصالة عندها وكالمها منهي عنه 

  فإهنم قد هنوا عن بناء املساجد على القبور بل صرحوا بتحرمي ذلك كما دل عليه النص  باتفاق العلماء
واتفقوا أيضا على أنه ال يشرع قصد الصالة والدعاء عند القبور ومل يقل أحد من أئمة املسلمني إن الصالة عندها 

  ني على أن الصالة والدعاء يف املساجد والدعاء عندها أفضل منه يف املساجد اخلالية عن القبور بل اتفق علماء املسلم

اليت مل تنب على القبور أفضل من الصالة والدعاء يف املساجد اليت بنيت على القبور بل الصالة والدعاء يف هذه 
  منهي عنه مكروه باتفاقهم وقد صرح كثري منهم بتحرمي ذلك بل وبإبطال الصالة فيها وإن كان يف هذا نزاع 

ليس بواجب وال مستحب باتفاقهم بل هو مكروه باتفاقهم والفقهاء قد ذكروا يف تعليل  واملقصود هنا أن هذا
  كراهة الصالة يف املقربة علتني 

إحدامها جناسة التراب باختالطه بصديد املوتى وهذه علة من يفرق بني القدمية واحلديثة وهذه العلة يف صحتها نزاع 
من مسائل االستحالة وأكثر علماء املسلمني يقولون إن النجاسة تطهر الختالف العلماء يف جناسة تراب القبور وهي 

باالستحالة وهو مذهب أيب حنيفة وأهل الظاهر وأحد القولني يف مذهب مالك وأمحد وقد ثبت يف الصحيح أن 
  مسجد النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم كان 

فأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم بالنخيل فقطعت  حائطا لنيب النجار وكان فيه قبور من قبور املشركني وخنل وخرب
وباخلرب فسويت وبالقبور فنبشت وجعل النخل يف صف القبلة فلو كان تراب القبور جنسا لكان ترب قبور 

  املشركني جنسا وألمر النيب صلى اهللا عليه و سلم بنقل ذلك التراب فإنه ال بد أن خيتلط ذلك التراب بغريه 
يف ذلك من مشاهبة الكفار بالصالة عند القبور ملا يفضي إليه ذلك من الشرك وهذه العلة صحيحة والعلة الثانية ما 

  باتفاقهم 
واملعللون باألوىل كالشافعي وغريه عللوا هبذه أيضا وكرهوا ذلك ملا فيه من الفتنة وكذلك األئمة من أصحاب أمحد 

  ية أيضا وإن كان منهم من قد يعلل باألوىل ومالك كأيب بكر األثرم صاحب أمحد وغريه وعلله هبذه الثان
وقد قال تعاىل وقالوا ال تذرن آهلتكم وال تذرن ودا وال سواعا وال يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثريا ذكر ابن 

عباس وغريه من السلف أن هذه أمساء قوم صاحلني كانوا يف قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوروا 
عليهم األمد فعبدوهم قد ذكر هذا البخاري يف صحيحه وأهل التفسري كابن جرير وغريه وأصحاب  متاثيلهم مث طال

  قصص األنبياء كوثيمة وغريه 
ويبني صحة هذه العلة أنه صلى اهللا عليه و سلم لعن من يتخذ قبور األنبياء مساجد ومعلوم أن قبور األنبياء ال تنبش 

 عليه و سلم عن نفسه اللهم ال جتعل قربي وثنا يعبد وقال صلى اهللا عليه و وال يكون تراهبا جنسا وقد قال صلى اهللا



  سلم ال تتخذوا قربي عيدا 
فعلم أن هنيه عن ذلك من جنس هنيه عن الصالة عند طلوع الشمس وعند غروهبا ألن الكفار يسجدون للشمس 

ه الساعة وإن كان املصلي ال يصلي إال حينئذ فسد صلى اهللا عليه و سلم الذريعة وحسم املادة بأن ال يصلى يف هذ
  هللا 

وال يدعو إال اهللا وكذلك هنى عن اختاذ القبور مساجد وإن كان املصلي عندها ال يصلي إال هللا لئال يفضي ذلك إىل 
  دعاء املقبورين والصالة هلم وكال األمرين قد وقع 

األدعية والتعزميات ويلبس هلا من اللباس فإن من الناس من يسجد للشمس وغريها من الكواكب ويدعو هلا بأنواع 
واخلوامت ما يظن مناسبته هلا ويتحرى األوقات واألمكنة واألخبرة املناسبة هلا يف زعمه وهذا من أعظم أسباب الشرك 

الذي ضل به كثري من األولني واآلخرين حىت شاع ذلك يف كثري ممن ينتسب إىل اإلسالم وصنف فيه بعض 
ه السر املكتوم يف السحر وخماطبة النجوم على مذهب املشركني من اهلند والصابئني واملشركني املشهورين كتابا مسا

من العرب وغريهم مثل طمطم اهلندي وملكوشا البابلي وابن وحشية وأيب معشر البلخي وثابت بن قرة وأمثاهلم ممن 
ل تعاىل أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا دخل يف الشرك وآمن باجلبت والطاغوت وهم منتسبون إىل أهل اإلسالم كما قا

من الكتاب يؤمنون باجلبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤالء أهدى من الذين آمنوا سبيال أولئك الذين 
لعنهم اهللا ومن يلعن اهللا فلن جتد له نصريا وقد قال غري واحد من السلف اجلبت السحر والطاغوت األوثان 

  ا حق وبعضهم قال الشيطان وكالمه
وهؤالء جيمعون بني اجلبت الذي هو السحر و الشرك الذي هو عبادة الطاغوت كما جيمعون بني السحر وعبادة 
الكواكب وهذا مما يعلم باالضطرار من دين اإلسالم بل ودين مجيع الرسل أنه شرك حمرم بل هذا من أعظم أنواع 

ل صلوات اهللا وسالمه عليه لقومه كانت يف حنو هذا الشرك الذي بعثت الرسل بالنهي عنه وخماطبة إبراهيم اخللي
  الشرك وكذلك قوله تعاىل 

  وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات واألرض إىل قوله تعاىل إن ربك عليم حكيم 
فإن إبراهيم عليه السالم سلك هذه السبيل ألن قومه كانوا يتخذون الكوكب أربابا يدعوهنا ويسألوهنا ومل يكونوا 

د من العقالء يعتقد أن كواكبا من الكواكب خلق السموات واألرض وإمنا كانوا يدعوهنا من دون اهللا هم وال أح
على مذهب هؤالء املشركني وهلذا قال اخلليل عليه السالم أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم األقدمون فإهنم 

إال الذي فطرين فإنه سيهدين واخلليل صلوات اهللا عدو يل إال رب العاملني وقال اخلليل أيضا إنين براء مما تعبدون 
عليه أنكر شركهم بعبادة الكواكب العلوية وشركهم بعبادة األوثان اليت هي متاثيل وطالسم لتلك الكواكب أو هي 
متاثيل ملن مات من األنبياء والصاحلني وغريهم وكسر األصنام كما قال تعاىل عنه فجعلهم جذاذا إال كبريا هلم لعلهم 

  إليه يرجعون 
واملقصود هنا أن الشرك بعبادة الكواكب وقع كثريا وكذلك الشرك باملقبورين من دعائهم والتضرع إليهم والرغبة 

  إليهم وحنو ذلك 
فإذا كان النيب صلى اهللا عليه و سلم قد هنى عن الصالة اليت تتضمن الدعاء هللا وحده خالصا عند القبور لئال يفضي 

ك برهبم فكيف إذا وجد ما هو عني الشرك من الرغبة إليهم سواء طلب منهم قضاء ذلك إىل نوع من الشر
احلاجات وتفريج الكربات أو طلب منهم أن يطلبوا ذلك من اهللا بل لو أقسم على اهللا ببعض خلقه من األنبياء 



منهي عنه غري واملالئكة وغريهم لنهي عن ذلك ولو مل يكن عند قربه كما ال يقسم مبخلوق مطلقا وهذا القسم 
منعقدباتفاق األئمة وهل هو هني حترمي أو تنزيه على قولني أصحهما أنه هني حترمي ومل يتنازع العلماء إال يف احللف 

  بالنيب صلى اهللا عليه و سلم خاصة فإن فيه قولني يف مذهب 

ه مجهور األئمة كمالك أمحد وبعض أصحابه كابن عقيل طرد اخلالف يف احللف بسائر األنبياء لكن القول الذي علي
  والشافعي وأيب حنيفة وغريهم أنه ال ينعقد اليمني مبخلوق ألبته وال يقسم مبخلوق ألبته وهذا هو الصواب 

  واإلقسام على اهللا بنبيه حممد صلى اهللا عليه و سلم ينبين على هذا األصل ففيه هذا النزاع 
م يف منسك املروزي ما يناسب قوله بانعقاد اليمني به لكن وقد نقل عن أمحد يف التوسل بالنيب صلى اهللا عليه و سل

  الصحيح أنه ال تنعقد اليمني به فكذلك هذا 
وأما غريه فما علمت بني األمة فيه نزاعا بل قد صرح العلماء بالنهي عن ذلك واتفقوا على أن اهللا تعاىل هو الذي 

لك كاألدعية املعروفة يف السنن اللهم إين أسألك يسأل وحده ويقسم عليه بأمسائه وصفاته كما يقسم على غريه بذ
بأن لك احلمد أنت اهللا احلنان املنان بديع السموات واألرض ياذا اجلالل واإلكرام ويف احلديث اآلخر اللهم إين 

أسألك بأنك أنت اهللا األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد ويف احلديث اآلخر أسألك بكل اسم 
لك مسيت به نفسك أو أنزلته يف كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به يف علم الغيب عندك فهذه  هو

  األدعية وحنوها هي املشروعة باتفاق العلماء 
وأما إذا قال أسألك مبعاقد العز من عرشك فهذا فيه نزاع رخص فيه غري واحد جمليء األثر به ونقل عن أيب حنيفة 

  كراهته 
احلسن القدوري يف شرح الكرخي قال بشر بن الوليد مسعت ابا يوسف قال أبو حنيفة رمحه اهللا ال ينبغي  قال أبو

ألحد أن يدعو اهللا إال به وأكره أن يقول مبعاقد العز من عرشك أو حبق خلقك وهو قول أليب يوسف قال أبو 
  يوسف مبعقد العز من عرشه هو اهللا فال أكره هذا 

  ق أنبيائك ورسلك وحبق البيت واملشعر احلرام هبذا احلق يكره وأكره حبق فالن أو حب
فقد قالوا مجيعا فاملسألة خبلقه ال جتوز ألنه ال حق للمخلوق على اخلالق فال جيوز أن يسأل مبا ليس مستحقا عليه 

وسف بلغه ولكن معقد العز من عرشك هل هو سؤال مبخلوق أو باخلالق فيه نزاع بينهم فلذلك تنازعوا فيه وأبو ي
األثر فيه أسألك مبعاقد العز من عرشك ومنتهى الرمحة من كتابك وبامسك األعظم وجدك األعلى وكلماتك التامة 

  فجوزه لذلك 
وقد نازع يف هذا بعض الناس وقالوا يف حديث أيب سعيد الذي رواه ابن ماجه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف 

ة اللهم إين أسألك حبق السائلني عليك وحبق ممشاي هذا فاين مل أخرج اشرا وال الدعاء الذي يقوله اخلارج إىل الصال
بطرا وال رياء وال مسعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذين من النار وأن تغفر يل وقد قال 

تفسريها أي تساءلون  تعاىل واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام على قراءة محزة وغريه ممن خفض األرحام وقال
  به واألرحام كما يقال سألتك باهللا وبالرحم 

ومن زعم من النحاة أنه ال جيوز العطف على الضمري اجملرور إال باعادة اجلار فإمنا قاله ملا رأى غالب الكالم بإعادة 
غريه وفرسه وال  اجلار وإال فقد مسع من الكالم العريب نثره ونظمه العطف بدون ذلك كما حكى سيبويه ما فيها

ضرورة هنا كما يدعى مثل ذلك يف الشعر وألنه قد ثبت يف الصحيح أن عمر قال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل 



  إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون 
لى اهللا عليه و سلم ويف النسائي والترمذي وغريمها حديث األعمى الذي صححه الترمذي أنه جاء إىل النيب ص

فسأله أن يدعو اهللا أن يرد بصره فأمره أن يتوضأ فيصلي ركعتني ويقول اللهم أين أسألك وأتوجه إليك بنبيك حممد 
  نيب الرمحة 

  يا حممد يا نيب اهللا إين أتوجه بك إىل ريب يف حاجيت لتقضيها اللهم فشفعه يف ودعا اهللا فرد اهللا عليه بصره 
  يقال واجلواب عن هذا أن 

أوال ال ريب أن اهللا جعل على نفسه حقا لعباده املؤمنني كما قال تعاىل وكان حقا علينا نصر املؤمنني وكما قال 
  تعاىل كتب ربكم على نفسه الرمحة 

ويف الصحيحني أنه صلى اهللا عليه و سلم قال ملعاذ بن جبل وهو رديفه يا معاذ أتدري ما حق اهللا على عباده قلت 
أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا أتدري ما حق العباد على اهللا إذا فعلوا ذلك قلت  اهللا ورسوله

  اهللا ورسوله أعلم قال حقهم عليه أن ال يعذهبم فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق 
ه على نفسه وحيرم بنفسه وقد اتفق العلماء على وجوب ما جيب بوعد اهللا الصادق وتنازعوا هل يوجب اهللا بنفس

  على نفسه على قولني 
ومن جوز ذلك احتج بقوله سبحانه كتب ربكم على نفسه الرمحة وبقوله يف احلديث القدسي الصحيح إين حرمت 

  الظلم على نفسي اخل والكالم على هذا مبسوط يف موضع آخر 
ول القدرية وهو قول مبتدع خمالف لصحيح وأما اإلجياب عليه سبحانه وتعاىل والتحرمي بالقياس على خلقه فهذا ق

املنقول وصريح املعقول وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه ما شاء كان وما 
شاء مل يكن وأن العباد ال يوجبون عليه شيئا وهلذا كان من قال من أهل السنة بالوجوب قال إنه كتب على نفسه 

لى نفسه ال أن العبد نفسه مستحق على اهللا شيئا كما يكون للمخلوق على املخلوق فإن اهللا الرمحة وحرم الظلم ع
  هو املنعم على العباد بكل خري فهو اخلالق هلم وهو املرسل إليهم الرسل وهو امليسر هلم اإلميان 

حقه األجري على والعمل الصاحل ومن توهم من القدرية واملعتزلة وحنوهم أهنم يستحقون عليه من جنس ما يست
  املستأجر فهو جاهل يف ذلك 

وإذا كان كذلك مل تكن الوسيلة إليه إال مبا من به من فضله وإحسانه واحلق الذي لعباده هو من فضله وإحسانه 
  ليس من باب املعاوضة وال من باب ما أوجبه غريه عليه فإنه سبحانه يتعاىل عن ذلك 

قوى واألعمال الصاحلة اليت وعد أصحاهبا بكرامته وأنه جيعل هلم خمرجا وإذا سئل مبا جعله سببا للمطلوب من الت
ويرزقهم من حيث ال حيتسبون فيستجيب دعاءهم ومن أدعية عباده الصاحلني ومن شفاعة ذوي الوجاهة عنده فهذا 

  سؤال وتسبب مبا جعله هو سببا 
يه فال يقسم على اهللا مبخلوق وإما أن وأما إذا سئل بشيء ليس هو سببا للمطلوب فإما أن يكون إقساما به عل

  يكون سؤاال مبا ال يقتضي املطلوب فيكون عدمي الفائدة 
فاألنبياء واملؤمنون هلم حق على اهللا بوعده الصادق هلم وبكلماته التامة ورمحته هلم أن ينصرهم وال خيذهلم وأن 

  قبله من دعاء غريهم مينعهم وال يعذهبم وهم وجهاء عنده يقبل من شفاعتهم ودعائهم ماال ي
فإذا قال الداعي أسألك حبق فالن وفالن مل يدع ربه وهو مل يسأله باتباعه لذلك الشخص وحمبته وطاعته بل بنفس 



  ذاته وما جعله له ربه من الكرامة فهو مل يسأله بسبب يوجب املطلوب 
ليت أمر هبا كدعاء الثالثة الذين آووا إىل وحينئذ فيقال أما نفس التوسل والتوجه إىل اهللا ورسوله باألعمال الصاحلة ا

الغار بأعماهلم الصاحلة وبدعاء األنبياء والصاحلني وشفاعتهم فهذا مما ال نزاع فيه بل هو من الوسيلة اليت أمر اهللا هبا 
  يف قوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وابتغوا إليه الوسيلة وقوله سبحانه 

  غون إىل رهبم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رمحته وخيافون عذابه أولئك الذين يدعون يبت
فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو طلب ما يتوسل به أي يتوصل ويتقرب به إليه سبحانه سواء كان على وجه العبادة 

ولفظ والطاعة وامتثال األمر أو كان على وجه السؤال له واالستعاذة به رغبة إليه يف جلب املنافع ودفع املضار 
الدعاء يف القرآن يتناول هذا وهذا هو الدعاء مبعىن العبادة والدعاء مبعىن املسألة وإن كان كل منهما يستلزم اآلخر 
لكن العبد قد تنزل به النازلة فيكون مقصوده طلب حاجاته وتفريج كربته فيسعى يف ذلك بالسؤال والتضرع وإن 

ألمر قصده حصول ذلك املطلوب من الرزق والنصر والعافية مطلقا كان ذلك من العبادة والطاعة مث يكون يف أول ا
مث الدعاء والتضرع يفتح له من أبواب اإلميان باهللا عز و جل ومعونته وحمبته والتنعم بذكره ودعائه ما يكون هو 

يوية إىل أحب إليه وأعظم قدرا عنده من تلك احلاجة اليت مهته وهذا من رمحة اهللا بعباده يسوقهم باحلاجات الدن
  املقاصد العلية الدينية 

وقد يفعل العبد ابتداء ما أمر به ألجل العبادة هللا والطاعة له وملا عنده من حمبته واإلنابة إليه وخشيته وامتثال أمره 
  وإن كان ذلك يتضمن حصول الرزق والنصر والعافية 

ه و سلم يف احلديث الذي رواه أهل السنن وقد قال تعاىل وقال ربكم ادعوين أستجب لكم وقال النيب صلى اهللا علي
أبو داود وغريه الدعاء هو العبادة مث قرأ قوله تعاىل وقال ربكم ادعوين أستجب لكم وقد فسر هذا احلديث مع 

  القرآن بكال النوعني 
  قيل ادعوين أي اعبدوين وأطيعوا أمري استجب دعاءكم وقيل سلوين أعطكم وكال النوعني حق 

  قول النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حديث النزول ينزل  ويف الصحيحني يف

ربنا إىل السماء الدنيا كل ليلة حني يبقى ثلث الليل األخري فيقول من يدعوين فأستجيب له من يسألين فأعطيه من 
  يستغفرين فأغفر له حىت يطلع الفجر 

  فذكر أوال إجابته الدعاء مث ذكر إعطاء املغفرة للمستغفر 
  نفعة وهذا دفع املضرة وكالمها مقصود الداعي اجملاب فهذا جلب امل

وقال تعاىل وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا يل وليؤمنوا يب لعلهم 
  يرشدون وقد روى أن بعض الصحابة قال يا رسول اهللا ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه فأنزل اهللا هذه اآلية 

 سبحانه أنه قريب جييب دعوة الداعي إذا دعاه مث أمرهم باالستجابة له وباإلميان به كما قال بعضهم فأخرب
  فليستجيبوا يل إذا دعوهتم وليؤمنوا يب إذا دعوهتم 

قالوا وهبذين الشيئني حتصل إجابة الدعوة بكمال الطاعة أللوهيته وبصحة اإلميان بربوبيته فمن استجاب لربه بامتثال 
وهنيه حصل مقصوده من الدعاء وأجيب دعاؤه كما قال تعاىل ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أمره 

  ويزيدهم من فضله أي يستجيب هلم يقال استجابه واستجاب له 
فمن دعاه موقنا أن جييب دعوة الداعي إذا دعاه أجابه وقد يكون مشركا وفاسقا فإنه سبحانه هو القائل وإذا مس 



ضر دعانا جلنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن مل يدعنا إىل ضر مسه وهو القائل سبحانه اإلنسان ال
وإذا مسكم الضر يف البحر ضل من تدعون إال إياه فلما جناكم إىل الرب أعرضتم وكان اإلنسان كفورا وهو القائل 

  اهللا  سبحانه قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب اهللا أو أتتكم الساعة أغري

  تدعون إن كنتم صادقني بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون 
ولكن هؤالء الذين يستجاب هلم إلقرارهم بربوبيته وأنه جييب دعاء املضطر إذا دعاه إذا مل يكونوا خملصني له الدين 

  احلياة الدنيا وماهلم يف اآلخرة من خالق  يف عبادته وال مطيعني له ولرسوله كان ما يعطيهم بدعائهم متاعا يف
وقال تعاىل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ملن يريد مث جعلنا له جهنم يصالها مذموما مدحورا ومن 
أراد اآلخرة وسعى هلا سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كال مند هؤالء وهؤالء من عطاء ربك وما 

ظورا وقد دعا اخلليل عليه الصالة و السالم بالرزق ألهل اإلميان فقال وارزق أهله من الثمرات كان عطاء ربك حم
  من آمن منهم باهللا واليوم اآلخر فقال اهللا تعاىل ومن كفر فأمتعه قليال مث أضطره إىل عذاب النار وبئس املصري 

يكون ممن حيبه اهللا ويواليه بل هو سبحانه فليس كل من متعه اهللا برزق ونصر إما إجابة لدعائه وإما بدون ذلك 
  يرزق املؤمن والكافر والرب والفاجر وقد جييب دعاءهم ويعطيهم سؤهلم يف الدنيا وماهلم يف اآلخرة من خالق 

وقد ذكروا أن بعض الكفار من النصارى حاصروا مدينة للمسلمني فنفد ماؤهم العذب فطلبوا من املسلمني أن 
جعوا عنهم فاشتور والة أمر املسلمني وقالوا بل ندعهم حىت يضعفهم العطش فنأخذهم فقام يزودوهم مباء عذب لري

أولئك فاستسقوا ودعوا اهللا فسقاهم فاضطرب بعض العامة فقال امللك لبعض العارفني أدرك الناس فأمر بنصب منرب 
وما من دابة يف األرض إال على له وقال اللهم إنا نعلم أن هؤالء من الذين تكفلت بأرزاقهم كما قلت يف كتابك 

  اهللا رزقها وقد دعوك مضطرين وأنت جتيب املضطر إذا دعاك 

فأسقيتهم ملا تكفلت به من أرزاقهم وملا دعوك مضطرين ال ألنك حتبهم وال ألنك حتب دينهم واآلن فنريد أن ترينا 
  لكتهم أو حنو هذا آية يثبت هبا االميان يف قلوب عبادك املؤمنني فأرسل اهللا عليهم رحيا فأه

ومن هذا الباب من قد يدعو دعاء معتديا فيه إما بطلب ماال يصلح أو بالدعاء الذي فيه معصية اهللا من شرك أو 
غريه فإذا حصل بعض غرضه ظن أن ذلك دليل على أن عمله صاحل مبنزلة من أملى له وأمده باملال والبنني فظن أن 

  حيسبون أن ما مندهم به من مال وبنني نسارع هلم يف اخلريات بل ال يشعرون ذلك مسارعة له يف اخلريات قال تعاىل أ
وقال تعاىل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حىت إذا فرحوا مبا أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم 

  مبلسون 
يزدادوا إمثا وهلم عذاب مهني وقال تعاىل وال حيسنب الذين كفروا أن ما منلي هلم خري ألنفسهم إمنا منلي هلم ل

  واإلمالء إطالة العمر وما يف ضمنه من رزق ونصر 
  وقال تعاىل فذرين ومن يكذب هبذا احلديث سنستدرجهم من حيث ال يعلمون وأملي هلم إن كيدي متني 

  وهذا باب واسع مبسوط يف غري هذا املوضع 
  وقال تعاىل ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه ال حيب املعتدين 

واملقصود هنا أن دعاء اهللا قد يكون دعاء عبادة هللا فيثاب العبد عليه يف اآلخرة مع ما حيصل له يف الدنيا وقد يكون 
دعاء مسألة تقضي به حاجته مث قد يثاب عليه إذا كان مما حيبه اهللا وقد ال حيصل له إال تلك احلاجة وقد يكون سببا 



   سبحانه وعلى ما تعداه من حدوده لضرر دينه فيعاقب على ما ضيعه من حقوق اهللا
  فالوسيلة اليت أمر اهللا بابتغائها إليه تعم الوسيلة يف عبادته ويف مسألته 

فالتوسل إليه باألعمال الصاحلة اليت أمر هبا وبدعاء أحياء األنبياء والصاحلني وشفاعتهم ليس هو من باب اإلقسام 
  عليه مبخلوقاته 

بالنيب صلى اهللا عليه و سلم يوم القيامة فإهنم يطلبون منه أن يشفع هلم إىل اهللا كما ومن هذا الباب استشفاع الناس 
  كانوا يف الدنيا يطلبون منه أن يدعو هلم يف االستسقاء وغريه 

وقول عمر رضي اهللا عنه إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا معناه نتوسل إليك 
  ه وشفاعته وسؤاله وحنن نتوسل إليك بدعاء عمه وسؤاله وشفاعته بدعائ

ليس املراد به إنا نقسم عليك به أو ما جيري هذا اجملرى مما يفعله املبتدعون بعد موته ويف مغيبه كما يقول بعض 
إذا سألتم اهللا الناس أسألك جباه فالن عندك ويقولون إنا نتوسل إىل اهللا بأنبيائه وأوليائه ويروون حديثا موضوعا 

فاسألوه جباهي فإن جاهي عند اهللا عريض فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه كما ذكر عمر 
رضي اهللا عنه لفعلوا ذلك به بعد موته ومل يعدلوا عنه إىل العباس مع علمهم أن السؤال به واإلقسام به أعظم من 

  العباس 
هو مما يفعله األحياء دون األموات وهو التوسل بدعائهم وشفاعتهم فإن احلي  فعلم أن ذلك التوسل الذي ذكروه

  يطلب منه ذلك وامليت ال يطلب منه شيء ال دعاء وال غريه 
وكذلك حديث األعمى فإنه طلب من النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يدعو له لريد اهللا عليه بصره فعلمه النيب صلى 

  ه أن يسأل اهللا قبول شفاعة نبيه فيه اهللا عليه و سلم دعاء أمره في
فهذا يدل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم شفع فيه وأمره أن يسأل اهللا قبول شفاعته وأن قوله أسألك وأتوجه 

  إليك بنبيك حممد نيب الرمحة أي بدعائه وشفاعته كما قال عمر كنا نتوسل إليك بنبينا فلفظ التوجه والتوسل 

واحد مث قال يا حممد يا رسول اهللا إين أتوجه بك إىل ريب يف حاجيت ليقضيها اللهم فشفعه يف فطلب  يف احلديثني مبعىن
من اهللا أن يشفع فيه نبيه وقوله يا حممد يا نيب اهللا هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار املنادى يف القلب فيخاطب 

ة اهللا وبركاته واإلنسان يفعل مثل هذا كثريا خياطب لشهوده بالقلب كما يقول املصلي السالم عليك أيها النيب ورمح
  من يتصوره يف نفسه إن مل يكن يف اخلارج من يسمع اخلطاب 

فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به والسؤال به فيه إمجال وإشتراك غلط بسببه من مل يفهم مقصود الصحابة يراد به 
يبا له مطيعا ألمره مقتديا به فيكون التسبب إما مبحبة التسبب به لكونه داعيا وشافعا مثال أو لكون الداعي جم

السائل له واتباعه له وإما بدعاء الوسيلة وشفاعته ويراد به اإلقسام به والتوسل بذاته فال يكون التوسل بشيء منه 
  وال بشيء من السائل بل بذاته أو جملرد اإلقسام به على اهللا 

ذلك لفظ السؤال بشيء قد يراد به املعىن األول وهو التسبب به لكونه فهذا الثاين هو الذي كرهوه وهنوا عنه وك
  سببا يف حصول املطلوب وقد يراد به اإلقسام 

ومن األول حديث الثالثة الذين آواهم املبيت إىل الغار وهو حديث مشهور يف الصحيحني وغريمها فإن الصخرة 
ال أحدهم اللهم إنه كانت يل ابنة عم فأحببتها كأشد انطبقت عليهم فقالوا ليدعوا كل رجل منكم بأفضل عمله فق

ما حيب الرجال النساء وأهنا طلبت مين مائة دينار فلما أتيتها هبا قالت يا عبد اهللا اتق اهللا وال تفض اخلامت اال حبقه 



فتركت الذهب وانصرفت فإن كنت إمنا فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فأفرجت فانفرجت هلم فرجة رأوا 
  نها السماء وقال اآلخر اللهم إنه كان يل أبوان شيخان كبريان وكنت ال أغبق م

قبلهما أهال وال ماال فناء يب طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حىت ناما فحلبت هلما غبوقهما فوجدهتما نائمني 
لفجر فاستيقظا فشربا فكرهت أن أغبق قبلهما أهال أو ماال فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حىت برق ا

غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما حنن فيه من هذه الصخرة فانفرجت عنهم غري أهنم 
ال يستطيعون اخلروج منها وقال الثالث اللهم إين استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غري رجل واحد ترك الذي له 

ل فجاءين بعد حني فقال يا عبد اهللا أد إيل أجري فقلت له كل ما ترى وذهب فثمرت أجرته حىت كثرت منها األموا
من أجرك من اإلبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد اهللا ال تستهزئ يب فقلت أنا ال استهزئ بك فأخذه كله 

صخرة فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما حنن فيه فانفرجت ال
  فخرجوا ميشون 

فهؤالء دعوا اهللا سبحانه بصاحل األعمال ألن األعمال الصاحلة هي أعظم ما يتوسل به العبد إىل اهللا تعاىل ويتوجه به 
إليه ويسأله به ألنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصاحلات ويزيدهم من فضله وقال ربكم ادعوين 

  ل ما أمر به من العمل الصاحل وسؤاله والتضرع إليه أستجب لكم وهؤالء دعوه بعبادته وفع
  ومن هذا ما يذكر عن الفضيل بن عياض أنه أصابه عسر البول فقال حبيب إياك إال ما فرجت عين ففرج عنه 

وكذلك دعاء املرأة املهاجرة اليت أحيا اهللا أبنها ملا قالت اللهم إين آمنت بك وبرسولك وهاجرت يف سبيلك وسألت 
  حييي ولدها وأمثال ذلك  اهللا أن

وهذا كما قال املؤمنون ربنا إننا مسعنا مناديا ينادي لإلميان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا 
  سيئاتنا وتوفنا مع األبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وال ختزنا يوم القيامة إنك ال ختلف امليعاد 

ه بامتثال أمره واجتناب هنيه وفعل ما حيب من العبودية والطاعة هو من جنس فعل ذلك فسؤال اهللا والتوسل إلي
رجاء لرمحة اهللا وخوفا من عذابه وسؤال اهللا بأمسائه وصفاته كقوله أسألك بأن لك احلمد أنت اهللا املنان بديع 

فوا أحد وحنو ذلك يكون من السموات واألرض وبأنك أنت اهللا األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له ك
  باب التسبب فإن كون احملمود املنان يقتضي منته على عباده وإحسانه الذي حيمد عليه 

وكونه األحد الصمد يقتضي توحده يف صمديته فيكون هو السيد املقصود الذي يصمد الناس إليه يف كل حوائجهم 
  عنه وهذا سبب لقضاء املطلوبات املستغىن عما سواه وكل ما سواه مفتقرون إليه ال غىن هبم 

  وقد يتضمن ذلك معىن اإلقسام عليه بأمسائه وصفاته 
وأما قوله يف حديث أيب سعيد أسألك حبق السائلني عليك وحبق ممشاي هذا فهذا احلديث رواه عطية العويف وفيه 

  ضعف 
وحق املطيعني له أن يثيبهم فالسؤال لكن بتقدير ثبوته فهو من هذا الباب فإن حق السائلني عليه سبحانه أنه جييبهم 

له والطاعة سبب حلصول إجابته وإثابته فهو من التوسل به والتوجه به ولو قدر أنه قسم لكان قسما مبا هو من 
  صفاته فإن إجابته وإثابته من أفعاله وأقواله 

تك من عقوبتك فصار هذا كقوله صلى اهللا عليه و سلم يف احلديث الصحيح أعوذ برضاك من سخطك ومبعافا



وأعوذ بك منك ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك واالستعاذة ال تصح مبخلوق كما نص عليه 
  اإلمام أمحد وغريه من األئمة وذلك مما استدلوا به على أن كالم اهللا غري خملوق 

بكلمات اهللا التامات من شر وألنه قد ثبت يف الصحيح وغريه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان يقول أعوذ 
  ما خلق قالوا واالستعاذة ال تكون مبخلوق 

فأورد بعض الناس لفظ املعافاة فقال مجهور أهل السنة املعافاة من األفعال ومجهور املسلمني من أهل السنة وغريهم 
وأمحد ومالك وهو  يقولون أن أفعال اهللا قائمة به وأن اخلالق ليس هو املخلوق وهذا قول مجهور أصحاب الشافعي

  قول أصحاب أيب حنيفة وقول عامة أصحاب أهل احلديث والصوفية وطوائف من أهل الكالم والفلسفة 
  وهبذا حيصل اجلواب عما أوردته املعتزلة وحنوهم من اجلهمية نقضا 

هم استدلوا على فإن أهل اإلثبات من أهل احلديث وعامة املتكلمة الصفاتية من الكالبية واألشعرية والكرامية وغري
أن كالم اهللا غري خملوق بأن الصفة إذا قامت مبحل عاد حكمها على ذلك احملل ال على غريه واتصف به ذلك احملل 

ال غريه فإذا خلق اهللا حملل علما أو قدرة أو حركة أو حنو ذلك كان هو العامل به القادر به املتحرك به ومل جيز أن يقال 
  ة وال هو العامل القادر بالعلم والقدرة املخلوقني بل مبا قام به من العلم والقدرة أن الرب املتحرك بتلك احلرك

قالوا فلو كان قد خلق كالما يف غريه كالشجرة اليت نادى هبا موسى لكانت الشجرة هي املتصفة بذلك الكالم 
د واأليدي وتسبيح احلصى فتكون الشجرة هي القائلة ملوسى إنين أنا اهللا ولكان ما خيلقه اهللا من إنطاق اجللو

وتأويب اجلبال وغري ذلك كالما له كالقرآن والتوراة واإلجنيل بل كان كل كالم يف الوجود كالمه ألنه خالق كل 
  شيء وهذا قد التزمه مثل صاحب الفصوص وأمثاله من هؤالء اجلهمية احللولية االحتادية 

قال إنه عادل حمسن بعدل خلقه يف غريه وإحسان خلقه يف فأوردت املعتزلة صفات األفعال كالعدل واإلحسان فإنه ي
  غريه فأشكل ذلك على من 

  يقول ليس هللا فعل قائم به بل فعله هو املفعول املنفصل عنه وليس خلقه إال خملوقه 
 وأما من طرد القاعدة وقال أيضا إن األفعال قائمة به ولكن املفعوالت املخلوقة هي املنفصلة عنه وفرق بني اخللق

  واملخلوق فأطرد دليله واستقام 
واملقصود هنا أن استعاذة النيب صلى اهللا عليه و سلم بعفوه ومعافاته من عقوبته مع أنه اليستعاذ مبخلوق فهي 

  كسؤال اهللا بإجابته وإثابته وإن كان ال يسأل مبخلوق 
يشرع إال باهللا كما ثبت يف احلديث  ومن قال من العلماء ال يسأل إال به ال ينايف السؤال بصفاته كما أن احللف ال

الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال من كان حالفا فليحلف باهللا أو ليصمت ويف لفظ الترمذي من 
  حلف بغري اهللا فقد أشرك قال الترمذي حديث حسن 

لم واحللف به مل يدخل يف ومع هذا فاحللف بعزة اهللا ولعمر اهللا وحنو ذلك مما ثبت عن النيب صلى اهللا عليه و س
احللف بغري اهللا ألن لفظ الغري قد يراد به املباين املنفصل وهلذا مل يطلق السلف وسائر األئمة على القرآن وسائر 

صفات اهللا أهنا غريه ومل يطلقوا عليها أهنا ليست غريه ألن لفظا الغري فيه إمجال قد يراد به املباين املنفصل فال يكون 
أو بعضه داخال يف لفظ الغري وقد يراد به ما ميكن تصوره دون تصور ما هو غري له فيكون غريا هبذا صفة املوصوف 

االصطالح وهلذا تنازع أهل النظر يف مسمى الغري والنزاع يف ذلك لفظي ولكن بسبب ذلك حصل يف مسائل 



هبامات كما قد بسط يف غري هذا الصفات من الشبهات ماال ينجلي إال مبعرفة ما وقع يف األلفاظ من االشتراك واإل
  املوضع 

وهلذا يفرق بني قول القائل الصفات غري الذات وبني قوله صفات اهللا غري اهللا فإن الثاين باطل ألن مسمى اسم اهللا 
يدخل فيه صفاته خبالف مسمى الذات فإنه ال يدخل فيه الصفات وهلذا ال يقال صفات اهللا زائدة عليه سبحانه وإن 

زائدة على الذات ألن املراد هي زائدة على ما أثبته املثبتون من الذات اجملردة واهللا تعاىل هو الذات  قيل الصفات
املوصوفة بصفاته الالزمة فليس اسم اهللا متناوال لذات جمردة عن الصفات أصال وال ميكن وجود ذلك وهلذا قال 

وقدرته واهللا ونوره ولكن نقول اهللا بعلمه وقدرته ونوره أمحد رمحه اهللا يف مناظرته للجهمية ال نقول اهللا وعلمه واهللا 
  هو إله واحد وقد بسط يف غري هذا املوضع 

وأما قول الناس أسألك باهللا وبالرحم وقراءة من قرأ تساءلون به واألرحام فهو من باب التسبب هبا فإن الرحم 
ه متوسل إليه مبا يوجب صلته من القرابة توجب الصلة وتقتضي أن يصل اإلنسان قرابته فسؤال السائل بالرحم لغري

اليت بينهما ليس هو من باب اإلقسام وال من باب التوسل مبا ال يقتضي املطلوب بل هو توسل مبا يقتضي املطلوب 
  كالتوسل بدعاء األنبياء وبطاعتهم وبالصالة عليهم 

رضي اهللا عنه شيئا فلم يعطنيه قلت له  ومن هذا الباب ما يروى عن عبد اهللا بن جعفر أنه قال كنت إذا سألت عليا
  حبق جعفر إال ما أعطيتنيه فيعطينيه أو كما قال 

فإن بعض الناس ظن أن هذا من باب اإلقسام عليه جبعفر أو من باب قوهلم أسألك حبق أنبيائك وحنو ذلك وليس 
ة ألبيه جعفر كما ثبت يف ذلك بل جعفر هو أخو علي وعبد اهللا هو ابنه وله عليه حق الصلة فصلة عبد اهللا صل

احلديث إن من الرب أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أو يويل وقوله إن من برمها بعد موهتما الدعاء هلما واالستغفار 
  هلما وإنفاد عهدمها من بعد موهتما وصلة رمحك اليت ال رحم لك إال من قبلهما 

لنيب وإبراهيم اخلليل وحنومها أوىل من سؤاله حبق جعفر ولو كان هذا من الباب الذي ظنوه لكان سؤاله لعلي حبق ا
ولكان علي إىل تعظيم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحمبته وإجابة السائل به أسرع منه إىل إجابة السائل بغريه 

  لكن بني املعنيني فرق 
وبه وإال كان يسأل ما به فإن السائل بالنيب طالب به متسبب به فإن مل يكن يف ذلك السبب ما يقتضي حصول مطل

  باطال 
وإقسام اإلنسان على غريه بشيء يكون من باب تعظيم املقسم باملقسم به وهذا هو الذي جاء به احلديث من األمر 

  بإبرار املقسم ويف مثل هذا قيل إن من عباد اهللا من لو أقسم على اهللا ألبره 
  وقد يكون من باب تعظيم املسؤول به 

  ره الفقهاء يف احللف الذي يقصد به احلض واملنع فاألول يشبه ما ذك
والثاين سؤال للمسؤل مبا عنده من حمبة املسؤل به وتعظيمه ورعاية حقه فإن كان ذلك مما يقتضي حصول مقصود 

  السائل حسن السؤال كسؤال اإلنسان بالرحم 
  ومن هذا سؤال اهللا باألعمال الصاحلة وبدعاء أنبيائه وشفاعتهم 

ذوات األنبياء والصاحلني وحمبة اهللا هلم وتعظيمه هلم ورعايته حلقوقهم اليت أنعم هبا عليهم فليس يف ذلك وأما مبجرد 
ما يوجب حصول مقصود السائل إال بسبب بني السائل وبينهم إما حمبتهم وطاعتهم فيثاب على ذلك وإما دعاؤهم 



  له فيستجيب اهللا شفاعتهم فيه 
ون بأمرين إما بطاعتهم واتباعهم وإما بدعائهم وشفاعتهم أما جمرد دعاء الداعي فالتوسل باألنبياء والصاحلني يك

  وتوسله هبم من غري طاعة منه هلم وال شفاعة منهم له فال ينفعه وإن أعظم جاه أحدهم عند اهللا تعاىل 
  وقد بسطت هذه املسائل يف غري هذا املوضع 

سؤال اهللا باملخلوق ما قد ذكرنا فكيف بسؤال املخلوق امليت واملقصود هنا أنه إذا كان السلف واالئمة قالوا يف 
سواء سئل امليت أن يسأل اهللا أو سئل قضاء احلاجة وحنو ذلك مما يفعله بعض الناس إما عند قرب امليت وإما مع غيبته 

ني مساجد وصاحب الشريعة صلى اهللا عليه و سلم حسم املادة وسد الذريعة بلعنة من يتخذ قبور األنبياء والصاحل
  وأن ال يصلي عندها هللا وال يسأل إال اهللا وحذر أمته ذلك فكيف إذا وقع نفس احملذور من الشرك وأسباب الشرك 

  وقد تقدم الكالم على الصالة عند القبور واختاذها مساجد 
اضع اليت وقد تبني أن أحد من السلف مل يكن يفعل ذلك إال ما نقل عن ابن عمر أنه كان يتحرى النزول يف املو

نزل فيها النيب صلى اهللا عليه و سلم والصالة يف املواضع اليت صلى فيها حىت أن النيب صلى اهللا عليه و سلم توضأ 
وصب فضل وضوئه يف أصل شجرة ففعل ابن عمر ذلك وهذا من ابن عمر حتر ملثل فعله فإنه قصد أن يفعل مثل 

  صد ابن عمر الصالة والدعاء يف املواضع اليت نزهلا فعله يف نزوله وصالته وصبه للماء وغري ذلك ومل يق
  والكالم هنا يف ثالث مسائل 

أحداها أن التأسي به يف صورة الفعل الذي فعله من غري أن يعلم قصده فيه أو مع عدم السبب الذي فعله فهذا فيه 
ب واملعروف عن املهاجرين نزاع مشهور وابن عمر مع طائفة يقولون بأحد القولني وغريهم خيالفهم يف ذلك والغال

  واألنصار أهنم مل يكونوا يفعلون كفعل ابن عمر رضي اهللا عنهما وليس هذا مما حنن فيه اآلن 
ومن هذا الباب أنه لو حترى رجل يف سفره أن يصلي يف مكان نزل فيه النيب صلى اهللا عليه و سلم وصلى فيه إذا 

  جاء وقت الصالة فهذا من هذا القبيل 
ثانية أن يتحرى تلك البقعة للصالة عندها من غري أن يكون ذلك وقتا لصالته بل أراد أن ينشىء الصالة املسألة ال

  والدعاء ألجل البقعة فهذا مل ينقل عن ابن عمر وال غريه وإن ادعى بعض الناس أن ابن عمر فعله فقد ثبت 

كونوا يفعلون ذلك فيمتنع أن يكون فعل ابن عن أبيه عمر أنه هنى عن ذلك وتواتر عن املهاجرين واألنصار أهنم مل ي
  عمر لو فعل ذلك حجة على أبيه وعلى املهاجرين واألنصار 

واملسألة الثالثة أن ال تكون تلك البقعة يف طريقه بل يعدل عن طريقه إليها إو يسافر إليها سفرا طويال أو قصريا مثل 
ليصلي فيه ويدعو أو يذهب إىل الطور الذي كلم اهللا  من يذهب إىل حراء ليصلي فيه ويدعو أو يسافر إىل غار ثور

عليه موسى عليه السالم ليصلي فيه ويدعو أو يسافر إىل غري هذه األمكنة من اجلبال وغري اجلبال اليت يقال فيها 
ن مقامات األنبياء وغريهم أو مشهد مبين على أثر نيب من األنبياء مثل مكان مبين على نعله ومثل ما يف جبل قاسيو

وجبل الفتح وجبل طور سيناء الذي ببيت املقدس وحنو هذه البقاع فهذا ما يعلم كل من كان عاملا حبال رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم وحال أصحابه من بعده أهنم مل يكونوا يقصدون شيئا من هذه األمكنة فإن جبل حراء الذي 

وراق لريقى يف ... د هناك وهلذا قال أبو طالب يف شعره هو أطول جبل مبكة كانت قريش تنتابه قبل اإلسالم وتتعب
  ... حراء ونازل 

-   



وقد ثبت يف الصحيحني عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت كان أول ما بدئ به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
كان يأيت غار حراء من الوحي الرؤيا الصادقة فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح مث حبب إليه اخلالء ف

فيتحنث فيه وهو التعبد الليايل ذوات العدد مث يرجع فيتزود لذلك حىت فجأه الوحي وهو بغار حراء فأتاه امللك 
فقال له اقرأ فقال لست بقارئ فأخذين فغطين حىت بلغ مين اجلهد مث أرسلين مث قال اقرأ فقلت لست بقارئ مرتني 

خلق خلق االنسان من علق اقرأ وربك األكرم الذي علم بالقلم علم االنسان  أو ثالثا مث قال اقرأ باسم ربك الذي
  مامل يعلم 

  فرجع هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ترجف بوادره احلديث بطوله 
فتحنثه وتعبده بغار حراء كان قبل املبعث مث أنه ملا أكرمه اهللا بنبوته ورسالته وفرض على اخللق اإلميان به وطاعته 

تباعه أقام مبكة بضع عشرة سنة هو ومن آمن به من املهاجرين األولني الذين هم افضل اخللق ومل يذهب هو وال وا
أحد من أصحابه إىل حراء مث هاجر إىل املدينة واعتمر أربع عمر عمرة احلديبية اليت صده فيها املشركون عن البيت 

لتنعيم عند املساجد اليت يقال إهنا مساجد عائشة واجلبل احلرام واحلديبية عن ميينك وأنت قاصد مكة إذا مررت با
الذي عن ميينك يقال له جبل التنعيم واحلديبية غربيه مث إنه اعتمر من العام القامب عمرة القضية ودخل مكة هو 
ادي وكثري من أصحابه وأقاموا هبا ثالثا مث ملا فتح مكة وذهب إىل ناحية حنني والطائف شرقي مكة فقاتل هوازن بو

حنني مث حاصر أهل الطائف وقسم غنائم حنني باجلعرانة فأتى بعمرته من اجلعرانة إىل مكة مث إنه اعتمر عمرته الرابعة 
مع حجة الوداع وحج معه مجاهري املسلمني مل يتخلف عن احلج معه إال من شاء اهللا وهو يف ذلك كله ال هو وال 

يئا من البقاع اليت حول مكة ومل يكن هناك إال باملسجد احلرام أحد من اصحابه يأيت غار حراء وال يزوره وال ش
يوم عرفة بنمرة  -وبني الصفا واملروة ومبىن ومزدلفة وعرفات وصلى الظهر والعصر ببطن عرنة وضربت له القبة 

للصالة فيه  اجملاورة لعرفة مث بعده خلفاءه الراشدين وغريهم من السابقني األولني مل يكونوا يسريون إىل حراء وحنوه
  والدعاء 

وكذلك الغار املذكور يف القرآن يف قوله تعاىل ثاين اثنني إذ مها يف الغار وهو غار جببل ثور مياين مكة مل يشرع ألمته 
السفر إليه وزيارته والصالة فيه والدعاء وال بىن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبكة مسجدا غري املسجد احلرام 

ها حمدثة مسجد املولد وغريه وال شرع ألمته زيارة موضع املولد وال زيارة موضع بيعة العقبة بل تلك املساجد كل
  الذي خلف مىن وقد بىن هناك مسجد 

ومعلوم أنه لو كان هذا مشروعا مستحبا يثيب اهللا عليه لكان النيب صلى اهللا عليه و سلم أعلم الناس بذلك 
صحابه أعلم بذلك وأرغب فيه ممن بعدهم فلما مل يكونوا يلتفتون وأسرعهم إليه ولكان علم أصحابه ذلك وكان أ

  إىل شيء من ذلك علم أنه من البدع احملدثة اليت مل يكونوا يعدوهنا عبادة وقربة وطاعة 
  فمن جعلها عبادة وقربة وطاعة فقد اتبع غري سبيلهم وشرع من الدين مامل يأذن به اهللا 

ليه و سلم يف مثل غار حراء الذي ابتدىء فيه باإلنباء واإلرسال وأنزل عليه وإذا كان حكم مقام نبينا صلى اهللا ع
فيه القرآن مع أنه كان قبل اإلسالم يتعبد فيه ويف مثل الغار املذكور يف القرآن الذي أنزل اهللا فيه سكينته على 

  رسوله صلى اهللا عليه و سلم 
قصدها والسفر إليها لصالة أو دعاء أو حنو ذلك إذا كانت فمن املعلوم أن مقامات غريه من األنبياء أبعد أن يشرع 

  صحيحة ثابتة فكيف إذا علم أهنا كذب أو مل يعلم صحتها 



وهذا كما أنه قد ثبت باتفاق أهل العلم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا حج البيت مل يستلم من األركان إال 
غريمها من جوانب البيت وال مقام إبراهيم وال غريه من املشاعر  الركنني اليمانيني فلم يستلم الركنني الشاميني وال

  وأما التقبيل فلم يقبل إال احلجر األسود 
  وقد اختلف يف الركن اليماين فقيل يقبله وقيل يستلمه ويقبل يده 

  وقيل ال يقبله وال يقبل يده واألقوال الثالثة مشهورة يف مذهب أمحد وغريه 
يقبل يده فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يفعل هذا وال هذا كما تنطق به األحاديث  والصواب أنه ال يقبله وال

  الصحيحه 
مث هذه مسألة نزاع وأما مسائل اإلمجاع فال نزاع بني األئمة األربعة وحنوهم من أئمة العلم أنه ال يقبل الركنني 

  الشاميني وال شيئا من جوانب البيت 

سلم مل يستلم إال الركنني اليمانيني وعلى هذا عامة السلف وقد روي أن ابن عباس فإن النيب صلى اهللا عليه و 
ومعاوية طافا بالبيت فاستلم معاوية األركان األربعة فقال ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يستلم 

كان لكم يف رسول اهللا أسوة  إال الركنني اليمانيني فقال معاوية ليس شيء من البيت متروكا فقال ابن عباس لقد
  حسنة فرجع إليه معاوية 

وقد اتفق العلماء على ما مضت به السنة من أنه ال يشرع االستالم والتقبيل ملقام إبراهيم الذي ذكره اهللا تعاىل يف 
  القرآن وقال واختذوا من مقام إبراهيم مصلى 

يلها بالفم وال مسحه باليد فغريه من مقامات األنبياء أوىل فإذا كان هذا بالسنة املتواترة وباتفاق األئمة ال يشرع تقب
  أن ال يشرع تقبيلها بالفم وال مسحها باليد 

وأيضا فإن املكان الذي كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي فيه باملدينة النبوية دائما مل يكن أحد من السلف 
   يستلمه وال يقبله وال املواضع اليت صلى فيها مبكة وغريها

فإذا كان املوضع الذي كان يطؤه بقدميه الكرميتني ويصلي عليه مل يشرع ألمته التمسح به وال تقبيله فكيف مبا يقال 
  أن غريه صلى فيه أو نام عليه 

وإذا كان هذا ليس مبشروع يف موضع قدميه للصالة فكيف بالنعل الذي هو موضع قدميه للمشي وغريه هذا إذا 
ا ال يعلم صحته أو مبا ال يعلم أنه كذب كحجارة كثرية يأخذها الكذابون وينحتون كان النقل صحيحا فكيف مب

  فيها موضع قدم ويزعمون عند اجلهال أن هذا موضع قدم النيب صلى اهللا عليه و سلم 
وإذا كان هذا غري مشروع يف موضع قدميه وقدمي إبراهيم اخلليل الذي ال شك فيه وحنن مع هذا قد أمرنا أن 

  صلى فكيف مبا يقال أنه نتخذه م

  موضع قدميه كذبا وافتراء عليه كاملوضع الذي بصخرة بيت املقدس وغري ذلك من املقامات 
  فإن قيل قد أمر اهللا أن تتخذ من مقام إبراهيم مصلى فيقاس عليه غريه 

إبراهيم أو أريد به قيل له هذا احلكم خاص مبقام إبراهيم الذي مبكة سواء أريد به املقام عند الكعبة موضع قيام 
املشاعر عرفة ومزدلفة ومىن فال نزاع بني املسلمني أن املشاعر خصت من العبادات مبا مل يشركها فيه سائر البقاع 

كما خص البيت بالطواف فما خصت به تلك البقاع ال يقاس عليها غريها وما مل يشرع فيها فأوىل أن ال يشرع يف 
  غريها 



ا مل يشرع هناك من التقبيل واالستالم أوىل أن ال يشرع يف غريها وال يلزم أن يشرع يف وحنن قد استدللنا على أن م
  غري تلك البقاع منه مثل ما شرع فيها 

ومن ذلك البنيه اليت على جبل عرفات اليت يقال إهنا قبة آدم فإن هذه ال يشرع قصدها للصالة والدعاء باتفاق 
  لذي يقال له جبل الرمحة وامسه األول على وزن هالل ليس العلماء بل نفس رقي اجلبل الذي بعرفات ا

مشروعا باتفاقهم وإمنا السنة الوقوف بعرفات إما عند الصخرات حيث وقف النيب صلى اهللا عليه و سلم وإما 
  بسائر عرفات فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عرفة كلها موقف وادفعوا عن بطن عرنة 

ية هناك كاملساجد املبنية عند اجلمرات وجبنب مسجد اخليف مسجد يقال له غار وكذلك سائر املساجد املبن
املرسالت فيه نزلت سورة املرسالت وفوق اجلبل مسجد يقال له مسجد الكبش وحنو ذلك مل يشرع النيب صلى اهللا 

  عليه و سلم قصد شيء من هذه البقاع لصالة وال دعاء وال غري ذلك 
تمسح به فاألمر فيه أظهر إذ قد علم العلماء باالضطرار من دين اإلسالم أن هذا ليس وأما تقبيل شيء من ذلك وال

  من شريعة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
وقد ذكر طائفة من املصنفني يف املناسك استحباب زيارة مساجد مكة وما حوهلا وكنت قد كتبتها يف منسك كتبته 

ته من كالم العلماء مث تبني يل أن هذا كله من البدع احملدثة اليت ال قبل ان أحج يف أول عمري لبعض الشيوخ مجع
أصل هلا يف الشريعة وأن السابقني األولني من املهاجرين واألنصار مل يفعلوا شيئا من ذلك وأن أئمة العلم واهلدى 

ري ذلك من ينهون عن ذلك وأن املسجد احلرام هو املسجد الذي شرع لنا قصده للصالة والدعاء والطواف وغ
العبادات ومل يشرع لنا قصد مسجد بعينه مبكة سواه وال يصلح أن جيعل هناك مسجد يزامحه يف شيء من األحكام 

  وما يفعله الرجل يف مسجد من تلك املساجد من دعاء وصالة وغري ذلك إذا فعله يف املسجد احلرام كان خريا 

  ا لفضله فبدعة غري مشروعة له بل هذا سنة مشروعة وأما قصد مسجد غريه هناك حتري
وأصل هذا أن املساجد اليت تشد الرحال إليها هي املساجد الثالثة كما ثبت يف الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه 
و سلم من حديث أيب هريرة وأيب سعيد رضي اهللا تعاىل عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تشد الرحال 

جد احلرام واملسجد األقصى ومسجدي هذا وقد روي هذا من وجوه أخرى وهو حديث إال إىل ثالثة مساجد املس
  ثابت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم باتفاق أهل العلم متلقى بالقبول عنه 

فالسفر إىل هذه املساجد الثالثة للصالة فيها والدعاء والذكر والقراءة واالعتكاف من االعمال الصاحلة وما سوى 
ال يشرع السفر إليه باتفاق أهل العلم حىت مسجد قباء يستحب قصده من املكان القريب كاملدينة وال هذه املساجد 

يشرع شد الرحال إليه فإن يف الصحيحني عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يأيت 
يصلي فيه ركعتني وذكره البخاري بغري مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا وكان ابن عمر يفعله ويف لفظ ملسلم ف

  إسناد 
مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بني  ٤وذلك أن اهللا تعاىل هناه عن القيام يف مسجد الضرار فقال والذين اختذوا

  املؤمنني وإرصادا ملن حارب اهللا ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إال احلسىن واهللا يشهد إهنم لكاذبون 

سجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال حيبون أن يتطهروا واهللا حيب ال تقم فيه أبدا مل
املطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من اهللا ورضوان خري أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فاهنار به يف نار 



  م إال أن تقطع قلوهبم واهللا عليم حكيم جهنم واهللا ال يهدي القوم الظاملني ال يزال بنياهنم الذي بنوا ريبة يف قلوهب
وكان مسجد الضرار قد بين أليب عامر الفاسق الذي كان يقال له أبو عامر الراهب وكان قد تنصر يف اجلاهلية 
وكان املشركون يعظمونه فلما جاء اإلسالم حصل له من احلسد ما أوجب خمالفته للنيب صلى اهللا عليه و سلم 

قام طائفة من املنافقني يبنون هذا املسجد وقصدوا أن يبنوه أليب عامر هذا والقصة مشهورة يف وفراره إىل الكافرين ف
  ذلك فلم يبنوه ألجل فعل ما أمر اهللا به ورسوله بل لغري ذلك 

فدخل يف معىن ذلك من بىن أبنية يضاهي هبا مساجد املسلمني لغري العبادات املشروعة من املشاهد وغريها ال سيما 
فيها من الضرار والكفر والتفريق بني املؤمنني واإلرصاد ألهل النفاق والبدع احملادين هللا ورسوله ما يقوى  إذا كان

هبا شبهها مبسجد الضرار فقال اهللا تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه و سلم ملسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن 
يف تأسيسه على التقوى من مسجد قباء كما ثبت يف تقوم فيه وكان مسجد قباء أسس على التقوى ومسجده أعظم 

الصحيحني عنه أنه سئل عن املسجد الذي أسس على التقوى فقال مسجدي هذا فكال املسجدين أسس على 
  التقوى ولكن اختص مسجده بأنه أكمل 

  يف هذا الوصف من غريه فكان يقوم يف مسجده يوم اجلمعة ويأيت مسجد قباء يوم السبت 
ن أسيد بن حضري األنصاري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الصالة يف مسجد قباء ويف السنن ع

  كعمرة رواه ابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن غريب 
وعن سهل بن حنيف رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من تطهر يف بيته مث أتى مسجد قباء 

  له كأجر عمرة رواه أمحد والنسائي وابن ماجة  فصلى فيه صالة كان
قال بعض العلماء قوله من تطهر يف بيته مث أتى مسجد قباء تنبيه على أنه ال يشرع قصده بشد الرحال بل إمنا يأتيه 

الرجل من بيته الذي يصلح أن يتطهر فيه مث يأتيه فيقصده كما يقصد الرجل مسجد مصره دون املساجد اليت يسافر 
   إليها

وأما املساجد الثالثة فاتفق العلماء على استحباب إتياهنا للصالة وحنوها ولكن لو نذر ذلك هل جيب بالنذر فيه 
  قوالن للعلماء 

أحدمها أنه ال جيب بالنذر إال إتيان املسجد احلرام خاصة وهذا أحد قويل الشافعي وهو مذهب أيب حنيفة وبناء على 
  ا كان من جنسه واجب بالشرع أصله يف أنه ال جيب بالنذر إال م

والقول الثاين وهو مذهب مالك وأمحد وغريمها أنه جيب إتيان املساجد الثالثة بالنذر لكن إن أتى الفاضل أغناه عن 
إتيان املفضول فإذا نذر إتيان مسجد املدينة ومسجد إيلياء أغناء إتيان املسجد احلرام وإن نذر إتيان مسجد إيلياء 

  مسجدي احلرمني أغناه إتيان أحد 
وذلك أنه قد ثبت يف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال من نذر أن يطيع اهللا فليطعه ومن نذر أن 

يعصيه فال يعصه وهذا يعم كل طاعة سواء كان جنسها واجبا أو مل يكن وإتيان األفضل إجراء للحديث الوارد يف 
  ذلك 

  وليس هذا موضع تفصيل هذه املسألة 
املقصود أنه ال يشرع السفر إىل مسجد غري الثالثة ولو نذر ذلك مل جيب فعله باتفاق األئمة وهل عليه كفارة  بل

  ميني على قولني مشهورين 



وليس باملدينة مسجد يشرع إتيانه إال مسجد قباء وأما سائر املساجد فلها حكم املساجد العامة ومل خيصها النيب 
  هلذا كان الفقهاء من أهل املدينة ال يقصدون شيئا من تلك األماكن إال قباء خاصة صلى اهللا عليه و سلم بإتيان و

ويف املسند عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم دعا يف مسجد الفتح ثالثا يوم 
ف البشر يف وجهه قال جابر فلم اإلثنني ويوم الثالثاء ويوم األربعاء فاستجيب له يوم االربعاء بني الصالتني فعر

ينزل يب أمر مهم غليظ إال توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف اإلجابة ويف إسناد هذا احلديث كثري بن زيد 
  وفيه كالم يوثقه ابن معني تارة ويضعفه أخرى 

 ينقل عن جابر وهذا احلديث يعمل به طائفة من اصحابنا وغريهم فيتحرون الدعاء يف هذا كما نقل عن جابر ومل
  رضي اهللا عنه أنه حترى الدعاء يف املكان بل يف الزمان 

فإذا كان هذا يف املساجد اليت صلى فيها النيب صلى اهللا عليه و سلم وبنيت بإذنه ليس فيها ما يشرع قصده 
  خبصوصه من غري سفر إليه إال مسجد قباء فكيف مبا سواها 

  فصل 
جد الثالثة اليت تشد إليها الرحال وكان املسلمون ملا فتحوا بيت املقدس على وأما املسجد األقصى فهو أحد املسا

عهد عمر بن اخلطاب حني جاء عمر إليهم فسلم النصارى إليه البلد دخل إليه فوجد على الصخرة زبالة عظيمة 
 ثوبه منها جدا كانت النصارى ألقتها عليها معاندة لليهود الذين يعظمون الصخرة ويصلون إليها فأخذ عمر يف

  وأتبعه املسلمون يف ذلك ويقال أنه سخر هلا األنباط 

حىت نظفها مث قال لكعب األحبار اين ترى أن أبين مصلى املسلمني فقال ابنه خلف الصخرة فقال يا ابن اليهودية 
سجد وهو خالطتك يهودية أو كما قال فقال عمر ابنيه يف صدر املسجد فإن لنا صدور املساجد فبناه يف قبلي امل

الذي يسميه كثري من العامة اليوم االقصى واألقصى اسم للمسجد كله وال يسمى هو وال غريه حرما وإمنا احلرم 
  مبكة واملدينة خاصة 

  ويف وادي وج الذي بالطائف نزاع بني العلماء 
ناه على الدرج حيث مل فبىن عمر املصلى الذي هو يف القبلة ويقال أن حتته درجا كان يصعد منها إىل أمام األقصى فب

يصل إال أهل الكتاب ومل يصل عمر وال املسلمون عند الصخرة وال متسحوا هبا وال قبلوها بل يقال أن عمر صلى 
  عند حمراب داود عليه السالم اخلارج 

وقد ثبت أن عبد اهللا بن عمر كان إذا أتى بيت املقدس دخل إليه وصلى فيه وال يقرب الصخرة وال يأتيها وال 
قرب شيئا من تلك البقاع وكذلك نقل عن غري واحد من السلف املعتربين كعمر بن عبد العزيز واألوزاعي ي

  وسفيان الثوري وغريهم 
  وذلك أن سائر بقاع املسجد ال مزية لبعضها عن بعض إال ما بىن عمر رضي اهللا عنه ملصلى املسلمني 

ضل من املسجد األقصى باإلمجاع فأحدمها قد ثبت يف وإذا كان املسجد احلرام ومسجد املدينة اللذان مها أف
الصحيح عنه صلى اهللا عليه و سلم أنه قال صالة يف مسجدي هذا خري من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام 

واآلخر هو املسجد الذي أوجب اهللا حجه والطواف له فيه وجعله قبلة لعباده املؤمنني ومع هذا فليس فيه ما يقبل 
وال ما يستلم باليد إال ما جعله اهللا يف األرض مبنزلة اليمني وهو احلجر األسود فكيف يكون يف املسجد  بالفم

  األقصى ما يستلم أو يقبل 



وكانت الصخرة مكشوفة ومل يكن أحد من الصحابة ال والهتم وال علماؤهم خيصها بعبادة وكانت مكشوفة يف 
  ا خالفة عمر وعثمان رضي اهللا عنهما مع حكمهم

  على الشام وكذلك يف خالفة علي رضي اهللا عنه وإن كان مل حيكم عليها مث كذلك يف إمارة معاوية وابنه وابن ابنه 
فلما كان يف زمن عبد امللك وجرى بينه وبني ابن الزبري من الفتنة ما جرى كان هو الذي بىن القبة على الصخرة 

بن الزبري أو يقصدونه حبجة احلج فعظم عبد امللك شأن وقد قيل أن الناس كانوا يقصدون احلج فيجتمعون با
الصخرة مبا بناه عليها وجعل عليها من الكسوة يف الشتاء والصيف ليكثر قصد الناس للبيت املقدس فيشتغلوا 

بذلك عن قصد ابن الزبري والناس على دين امللوك وظهر من ذلك الوقت من تعظيم الصخرة وبيت املقدس ما مل 
ن يعرفونه مبثل هذا وصار بعض الناس ينقل اإلسرائيليات يف تعظيمها حىت روى بعضهم عن كعب يكن املسلمو

األحبار عند عبد امللك بن مروان وعروة بن الزبري حاضر أن اهللا قال للصخرة أنت عرشي األدىن فقال عروة يقول 
  ا اهللا تعاىل وسع كرسيه السموات واألرض وأنت تقول أن الصخرة عرشه وأمثال هذ

وال ريب أن اخللفاء الراشدين مل يبنوا هذه القبة وال كان الصحابة يعظمون الصخرة وال يتحرون الصالة عندها 
  حىت ابن عمر رضي اهللا عنهما مع كونه كان يأيت من احلجاز إىل املسجد األقصى كان ال يأيت الصخرة 

نا يوجب ختصيصها حبكم كما ليس يف شريعتنا وذلك أهنا كانت قبلة مث نسخت وهي قبلة اليهود فلم يبق يف شريعت
ما يوجب ختصيص يوم السبت ويف ختصيصها بالتعظيم مشابه لليهود وقد تقدم كالم العلماء يف يوم السبت 

  وعاشوراء وحنو ذلك 
وقد ذكر طائفة من متأخري الفقهاء من أصحابنا وغريهم أن اليمني تغلظ ببيت املقدس بالتحليف عند الصخرة كما 

ظ يف املسجد احلرام بالتحليف بني الركن واملقام وكما تغلظ يف مسجده صلى اهللا عليه و سلم بالتحليف عند تغل
  منربه لكن ليس هلذا أصل يف كالم أمحد وال غريه من األئمة بل السنة أن تغلظ اليمني 

ع للمسلمني تعظيمه كما ال فيه كما تغلظ يف سائر املساجد عند املنرب وال تغلظ اليمني بالتحليف عند ما مل يشر
  تغلظ بالتحليف عند املشاهد ومقامات األنبياء وحنو ذلك ومن فعل ذلك فهو ضال مبتدع خمالف للشريعة 

وقد صنف طائفة من الناس مصنفات من فضائل بيت املقدس وغريه من البقاع اليت بالشام وذكروا فيها من اآلثار 
اال حيل للمسلمني أن يبنوا عليه دينهم وأمثل من ينقل عنه تلك املنقولة عن أهل الكتاب وعمن أخذ عنهم م

اإلسرائيليات كعب األحبار وكان الشاميون قد أخذوا عنه كثريا من اإلسرائيليات وقد قال معاوية رضي اهللا عنه ما 
  رأينا من هؤالء احملدثني عن 

 الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و أهل الكتاب أمثل من كعب وإن كنا لنبلو عليه الكذب أحيانا وقد ثبت يف
سلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فال تصدقوهم وال تكذبوهم فإما أن حيدثوكم بباطل فتصدقوه وإما أن حيدثكم 

  حبق فتكذبوه 
ومن العجب أن هذه الشريعة احملفوظة احملروسة مع هذه األمة املعصومة اليت ال جتتمع على ضاللة إذا حدث بعض 

التابعني عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حبديث كعطاء بن أيب رباح واحلسن البصري وأيب العالية وحنوهم وهم أعيان 
من خيار علماء املسلمني وأكابر أئمة الدين توقف أهل العلم يف مراسيلهم فمنهم من يرد املراسيل مطلقا ومنهم من 

إال عن ثقة كسعيد بن املسيب وإبراهيم النخعي وحممد  يتقبلها بشروط ومنهم من مييز بني من عادته أن ال يرسل



ابن سريين وبني من عرف عنه أنه قد يرسل عن غري ثقة كأيب العالية واحلسن وهؤالء ليس بني أحدهم وبني النيب 
صلى اهللا عليه و سلم إال رجل أو رجالن أو ثالثة مثال وأما ما يوجد يف كتب املسلمني يف هذه األوقات من 

ث اليت يذكرها صاحب الكتاب مرسلة فال جيوز احلكم بصحتها باتفاق العلماء إال أن يعرف أن ذلك من األحادي
فيها بأهنا صحيحة عنده وما ! نقل أهل العلم باحلديث الذين ال حيدثون إال مبا صح كالبخاري يف املعلقات اليت جيوز 

فإنه حسن عنده هذا وليس حتت أدمي السماء  وقفه كقوله وقد ذكر عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده وحنو ذلك
بعد القرآن كتاب أصح من البخاري فكيف مبا ينقله كعب األحبار وأمثاله عن األنبياء وبني كعب وبني النيب الذي 

  ينقل عنه ألف سنة وأكثر وأقل وهو مل يسند ذلك عن ثقة بعد ثقة بل غايته أن 

وقد أخرب اهللا عن تبديلهم وحتريفهم فكيف حيل للمسلم أن يصدق ينقل عن بعض الكتب اليت كتبها شيوخ اليهود 
شيئا من ذلك مبجرد هذا النقل بل الواجب أن ال يصدق ذلك وال يكذبه أيضا إال بدليل يدل على كذبه وهكذا 

  أمرنا النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  نا ماال يعلمه إال اهللا ويف هذه اإلسرائيليات مما هو كذب على األنبياء أو ما هو منسوخ يف شريعت

ومعلوم أن أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم من السابقني األولني والتابعني هلم بإحسان قد فتحوا البالد بعد 
موت النيب صلى اهللا عليه و سلم وسكنوا بالشام والعراق ومصر وغري هذه األمصار وهم كانوا أعلم بالدين وأتبع 

  الفهم فيما كانوا عليه له ممن بعدهم وليس ألحد أن خي
فما كان من هذه البقاع مل يعظموه أو مل يقصدوا ختصيصه بصالة أو دعاء أو حنو ذلك مل يكن لنا أن خنالفهم يف 

ذلك وإن كان بعض من جاء بعدهم من أهل الفضل والذين فعل ذلك ألن اتباع سبيلهم أوىل من اتباع سبيل من 
خيالف سبيلهم إال وقد نقل عن غريه ممن هو أعلم منه وأفضل أنه خالف خالف سبيلهم وما من أحد نقل عنه ما 

  سبيل هذا املخالف وهذه مجلة جامعة ال يتسع هذا املوضع لتفصيلها 
وقد ثبت يف الصحيح أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا أتى بيت املقدس ليلة االسراء صلى فيه ركعتني ومل يصل 

عراج فيه ما هو يف الصحيح وفيه ما هو يف السنن أو يف املسانيد وفيه ما هو ضعيف مبكان غريه وال زاره وحديث امل
وفيه ما هو من املوضوعات املختلقات مثل ما يرويه بعضهم فيه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال له جربائيل هذا 

  قرب أبيك إبراهيم انزل فصل فيه وهذا بيت حلم مولد أخيك عيسى انزل فصل فيه 
عجب من ذلك أنه قد روي فيه أنه قيل له يف املدينة انزل فصل ههنا قبل أن يبين مسجده وإمنا كان املكان مقربة وأ

  املشركني والنيب 

صلى اهللا عليه و سلم بعد اهلجرة إمنا نزل هناك ملا بركت ناقته هناك فهذا وحنوه من الكذب املختلق باتفاق أهل 
النصارى ليس يف إتياهنا فضيلة عند املسلمني سواء كان مولد عيسى أو مل يكن املعرفة وبيت حلم كنيسة من كنائس 

بل قرب إبراهيم اخلليل عليه الصالة و السالم مل يكن يف الصحابة وال التابعني هلم بإحسان من يأتيه للصالة عنده وال 
عمر بن اخلطاب واستوطن الشام  الدعاء وال كانوا يقصدونه للزيارة أصال وقد قدم املسلمون إىل الشام غري مرة مع

خالئق من الصحابة وليس فيهم من فعل شيئا من هذا ومل ينب املسلمون عليه مسجدا أصال لكن ملا استوىل النصارى 
على هذه األمكنة يف أواخر املائة الرابعة ملا أخذوا البيت املقدس بسبب استيالء الرافضة على الشام ملا كانوا ملوك 

خمذولة ليس هلا عقل صحيح وال نقل صريح وال دين مقبول وال دنيا منصورة قويت النصارى  مصر والرافضة أمة



وأخذت السواحل وغريها من الرافضة وحينئذ نقبت النصارى حجرة اخلليل صلوات اهللا عليه وجعلت هلا بابا وأثر 
  األمة وخيارها النقب ظاهر يف الباب فكان اختاذ ذلك معبدا مما أحدثته النصارى ليس من عمل سلف 

  فصل

وأصل دين املسلمني أنه ال ختتص بقعة بقصد العبادة فيها إال املساجد خاصة وما عليه املشركون وأهل الكتاب من 
تعظيم بقاع للعبادة غري املساجد كما كانوا يف اجلاهلية يعظمون حراء وحنوه من البقاع هو مما جاء اإلسالم مبحوه 

  وإزالته ونسخه 
يعها تشترك يف العبادات فكل ما يفعل يف مسجد يفعل يف سائر املساجد إال ما خص به املسجد احلرام مث املساجد مج

  من الطواف وحنوه فإن خصائص املسجد احلرام ال يشاركه فيها شيء من املساجد كما أنه ال يصلى إىل غريه 

من العبادات يشرع يف سائر املساجد وأما مسجد النيب صلى اهللا عليه و سلم واملسجد األقصى فإن ما يشرع فيهما 
كالصالة والدعاء والذكر والقراءة واالعتكاف وال يشرع فيهما جنس ماال يشرع يف غريمها ال تقبيل شيء وال 

  استالمه وال الطواف به وحنو ذلك لكنهما أفضل من غريمها فالصالة فيهما تضاعف على الصالة يف غريمها 
سلم فقد ثبت يف الصحيح أن الصالة فيه أفضل من ألف صالة فيما سواه إال  أما مسجد النيب صلى اهللا عليه و

  املسجد احلرام وروي هذا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من غري وجه 
ففي الصحيحني عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة يف مسجدي هذا خري 

  ساجد إال املسجد احلرام فإين آخر األنبياء ومسجدي آخر املساجد من ألف صالةيف غريه من امل
قال صالة يف مسجدي هذا خري من ألف صالة  -ويف صحيح مسلم عن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب ص 

  فيما سواه إال املسجد احلرام 
إن شفاين اهللا ألخرجن ويف مسلم أيضا عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال إن امرأة اشتكت شكوى فقالت 

فألصلني يف بيت املقدس فربأت مث جتهزت تريد اخلروج فجاءت ميمونة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخربهتا 
بذلك فقالت اجلسي فكلي ما صنعت وصلي يف مسجد الرسول فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  مسجد الكعبة  صالة فيه أفضل من ألف صالة فيما سواه إال
ويف املسند عن ابن الزبري رضي اهللا تعاىل عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة يف مسجدي هذا 

أفضل من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام وصالة يف املسجد احلرام أفضل من صالة يف مسجدي مبائة 
  الصحيح  صالة قال أبو عبد اهللا املقدسي إسناده على رسم

وهلذا جاءت الشريعة باالعتكاف الشرعي يف املساجد بدل ما كان يفعل قبل اإلسالم من اجملاورة بغار حراء وحنوه 
  فكان النيب صلى اهللا عليه و سلم يعتكف العشر األواخر من رمضان حىت قبضه اهللا 

ال تباشروهن وأنتم عاكفون يف املساجد واالعتكاف من العبادات املشروعة باملساجد باتفاق األئمة كما قال تعاىل و
أي يف حال عكوفكم يف املساجد ال تباشروهن وإن كانت املباشرة خارج املسجد وهلذا قال الفقهاء إن ركن 

  االعتكاف لزوم املسجد لعبادة اهللا وحمظوره الذي يبطله مباشرة النساء 
و العكوف واجملاورة عند قرب نيب أو غري نيب أو مقام فأما العكوف واجملاورة عند شجرة أو حجر متثال أو غري متثال أ

نيب أو غري نيب فليس هذا من دين املسلمني بل هو من جنس دين املشركني الذين أخرب اهللا عنهم مبا ذكره يف كتابه 



ا عاكفون حيث قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عاملني إذ قال ألبيه وقومه ما هذه التماثيل اليت أنتم هل
قالوا وجدنا آباءنا هلا عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم يف ضالل مبني قالوا أجئتنا باحلق أم أنت من الالعبني قال 
بل ربكم رب السموات واألرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتاهللا ألكيدن أصنامكم بعد أن تولوا 

  م إليه يرجعون مدبرين فجعلهم جذاذا إال كبريا هلم لعله
وقال تعاىل واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال ألبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل هلا عاكفني قال هل 

يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون 
 رب العاملني الذي خلقين فهو يهدين والذي هو يطعمين ويسقني وإذا أنتم وآباؤكم األقدمون فإهنم عدو يل إال

  مرضت فهو يشفني والذي مييتين مث حييني والذي أطمع أن يغفر يل خطيئيت يوم الدين رب هب يل 

حكما وأحلقين بالصاحلني واجعل يل لسان صدق يف اآلخرين واجعلين من ورثة جنة النعيم واغفر أليب أنه كان من 
   وال ختزين يوم يبعثون يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم الضالني

وقال تعاىل وجاوزنا ببين إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام هلم قالوا يا موسى اجعل لنا إهلا كما هلم 
  آهلة قال إنكم قوم جتهلون إن هؤالء مترب ماهم فيه وباطل ما كانوا يعملون 

  هذا عكوف املشركني وذاك عكوف املسلمني ف
فعكوف املؤمنني يف املساجد لعبادة اهللا وحده ال شريك له وعكوف املشركني على ما يرجونه وخيافونه من دون اهللا 

  ومن يتخذوهنم شركاء هللا وشفعاء عند اهللا 
يساويه يف صفاته هذا مل يقله أحد من فإن املشركني مل يكن أحد منهم يقول إن العامل له خالقان وال إن اهللا معه إله 

املشركني بل كانوا يقرون بأن خالق السموات واألرض واحد كما أخرب اهللا عنهم بقوله ولئن سألتهم من خلق 
السموات واألرض ليقولن اهللا وقوله تعاىل قل ملن األرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون هللا قل أفال تذكرون 

ع ورب العرش العظيم سيقولون هللا قل أفال تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو قل من رب السموات السب
  جيري وال جيار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون هللا قل فأىن تسحرون 

وكانوا يقولون يف تلبيتهم لبيك ال شريك لك إال شريكا هو لك متلكه وما ملك فقال تعاىل ضرب لكم مثال من 
  أميانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء ختافوهنم كخيفتكم أنفسكم أنفسكم هل لكم مما ملكت 

  وكانوا يتخذون آهلتهم وسائط تقرهبم إىل اهللا زلفى وتشفع هلم كما قال 

تعاىل والذين اختذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى وقال تعاىل أم اختذوا من دون اهللا شفعاء قل 
  كانوا ال ميلكون شيئا وال يعقلون قل هللا الشفاعة مجيعا له ملك السموات واألرض  أو لو

وقال تعاىل ويعبدون من دون اهللا ماال يضرهم وال ينفعهم ويقولون هؤالء شفعاؤنا عند اهللا قل أتنبئون اهللا مبا ال يعلم 
  يف السموات وال يف األرض 

طرين وإليه ترجعون أأختذ من دونه آهلة إن يردن الرمحن بضر ال وقال تعاىل عن صاحب يس ومايل ال أعبد الذي ف
  تغن عين شفاعتهم شيئا وال ينقذون إين إذا لفي ضالل مبني إين آمنت بربكم فامسعون 

وقال تعاىل ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم 
  يكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون شفعاءكم الذين زعمتم أهنم ف

  وقال تعاىل مالكم من دونه من ويل وال شفيع 



  وقال تعاىل وأنذر به الذين خيافون أن حيشروا إىل رهبم ليس هلم من دونه ويل وال شفيع لعلهم يتقون 
  وهذا املوضع افترق الناس فيه ثالث فرق طرفان ووسط 

  من مبتدعة أهل الكتاب كالنصارى ومبتدعة هذه األمة اثبتوا الشفاعة اليت نفاها القرآن فاملشركون ومن وافقهم 
واخلوارج واملعتزلة أنكروا شفاعة نبينا صلى اهللا عليه و سلم يف أهل الكبائر من أمته بل أنكر طائفة من أهل البدع 

يامه عنه وأنكروا الشفاعة بقوله تعاىل من انتفاع االنسان بشفاعة غريه ودعائه كما أنكروا انتفاعه بصدقة غريه وص
  قبل أن يأيت يوم ال بيع فيه وال خلة وال شفاعة وبقوله تعاىل ما للظاملني من محيم وال شفيع يطاع وغري ذلك 

وأما سلف األمة وأئمتها ومن تبعهم من أهل السنة واجلماعة فأثبتوا ما جاءت به السنة عن النيب صلى اهللا عليه و 
  اعته ألهل الكبائر من أمته وغري ذلك من أنواع شفاعاته وشفاعة غريه من األنبياء واملالئكة سلم من شف

وقالوا إنه ال خيلد يف النار من أهل التوحيد أحد وأقروا مبا جاءت به السنة من انتفاع اإلنسان بدعاء غريه وشفاعته 
  سنة الصحيحة الصرحية وما كان يف معىن الصوم والصدقة عنه بل والصوم عنه يف أصح قويل العلماء كما ثبتت به ال

وقالوا إن الشفيع يطلب من اهللا ويسأله وال تنفع الشفاعة عنده إال بإذنه قال تعاىل من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه 
وقال وال يشفعون إال ملن ارتضى وقال وكم من ملك يف السموات ال تغين شفاعتهم شيئا إال من بعد أن يأذن اهللا 

  ن يشاء ويرضى مل
وقد ثبت يف الصحيح أن سيد الشفعاء صلى اهللا عليه و سلم إذا طلبت منه الشفاعة بعد أن تطلب من آدم وأويل 
العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى فريدوهنا إىل حممد صلى اهللا عليه و سلم العبد الذي غفر اهللا له ما تقدم من 

يته خررت له ساجدا فأمحد ريب مبحامد يفتحها علي ال أحسنها اآلن فيقول ذنبه وما تأخر قال فأذهب إىل ريب فإذا رأ
  أي حممد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فاقول رب أميت رب أميت فيحد يل حدا فأدخلهم اجلنة 

يبتغون  وقال تعاىل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فال ميلكون كشف الضر عنكم وال حتويال أولئك الذين يدعون
  إىل رهبم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رمحته وخيافون عذابه إن عذاب ربك كان حمذورا 

  قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون العزير واملسيح واملالئكة فأنزل اهللا 

  هذه اآلية وقد أخرب فيها أن هؤالء املسؤلني كانوا يتقربون إىل اهللا ويرجون رمحته وخيافون عذابه 
بت يف الصحيح أن أبا هريرة قال يا رسول اهللا أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة قال يا ابا هريرو لقد وقد ث

ظننت أن ال يسألين عن هذا احلديث أحد أوىل منك ملا رأيت من حرصك على احلديث أسعد الناس بشفاعيت يوم 
  القيامة من قال ال إله إال اهللا يبتغي هبا وجه اهللا 

  لرجل أمت إخالصا هللا كان أحق بالشفاعة فكلما كان ا
  وأما من علق قلبه بأحد من املخلوقني يرجوه وخيافه فهذا من أبعد الناس عن الشفاعة 

فشفاعة املخلوق عند املخلوق تكون بإعانة الشافع للمشفوع له بغري إذن املشفوع عنده بل يشفع إما حلاجة 
يقبل شفاعته عنده واهللا تعاىل غين عن العاملني وهو وحده سبحانه يدبر  املشفوع عنده إليه وإما خلوفه منه فيحتاج أن

العاملني كلهم فما من شفيع إال من بعد إذنه فهو الذي يأذن للشفيع يف الشفاعة وهو يقبل شفاعته كما يلهم الداعي 
  الدعاء مث جييب دعاءه فاألمر كله له 

تار ذلك الشفيع أن يشفع له وإن اختار فقد ال يأذن اهللا له يف فإذا كان العبد يرجو شفيعا من املخلوقني فقد ال خي
  الشفاعة وال يقبل شفاعته 



وأفضل اخللق حممد صلى اهللا عليه و سلم مث إبراهيم وقد امتنع النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يستغفر لعمه أيب 
هلم فقيل له وال تصل على أحد منهم طالب بعد أن قال ألستغفرن لك مامل أنه عنك وقد صلى على املنافقني ودعا 

مات أبدا وال تقم على قربه وقال اهللا له أوال إن تستغفر هلم سبعني مرة فلن يغفر اهللا هلم فقال لو أعلم اين لو زدت 
  على السبعني يغفر هلم لزدت فأنزل اهللا سواء عليهم أستغفرت هلم أم مل تستغفر هلم لن يغفر اهللا هلم 

ب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى جيادلنا يف قوم لوط إن إبراهيم حلليم أواه منيب يا إبراهيم وقال تعاىل فلما ذه
  أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإهنم آتيهم عذاب غري مردود 

ىل وملا استغفر إبراهيم عليه السالم ألبيه بعد وعده بقوله ربنا اغفر يل ولوالدي وللمؤمنني يوم يقوم احلساب قال تعا
قد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم واللذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون اهللا كفرنا 

بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حىت تؤمنوا باهللا وحده إال قول إبراهيم ألبيه ألستغفرن لك وقال تعاىل 
ا للمشركني ولو كانوا أويل قرىب من بعد ما تبني هلم أهنم أصحاب اجلحيم ما كان للنيب واللذين آمنوا أن يستغفرو

  وما كان استغفار إبراهيم ألبيه إال عن موعدة وعدها إياه فلما تبني له أنه عدو هللا تربأ منه 
ق واهللا سبحانه له حقوق ال يشركه فيها غريه وللرسل حقوق ال يشركهم فيها غريهم وللمؤمنني على املؤمنني حقو

  مشتركة 
ففي الصحيحني عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال كنت رديف النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يل يا معاذ 

أتدري ما حق اهللا على العباد قلت اهللا ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا يا معاذ أتدري 
  ورسوله أعلم قال حقهم عليه أن ال يعذهبم  ما حق العباد على اهللا إذا فعلوا ذلك قلت اهللا

  فاهللا تعاىل مستحق أن يعبد ال يشرك به شيء وهذا هو أصل التوحيد الذي بعث اهللا به الرسل وأنزلت به الكتب 
قال تعاىل واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرمحن آهلة يعبدون وقال تعاىل وما أرسلنا من 

  قبلك من رسول 

  إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون وقال تعاىل ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت 
ويدخل يف ذلك أن ال خناف إال إياه وال نتقي إال إياه كما قال تعاىل ومن يطع اهللا ورسوله وخيش اهللا ويتقه فأولئك 

  هم الفائزون 
ل وجعل اخلشية والتقوى هللا وحده وكذلك قال تعاىل ولو أهنم رضوا ما آتاهم اهللا ورسوله فجعل الطاعة هللا وللرسو

  وقالوا حسبنا اهللا سيؤتينا اهللا من فضله ورسوله إنا إىل ربنا راغبون 
فجعل اإليتاء هللا وللرسول كما قال تعاىل وما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا فاحلالل ما حلله الرسول 

  واحلرام ما حرمه الرسول والدين ما شرعه الرسول 
وجعل التحسب باهللا وحده فقال تعاىل وقالوا حسبنا اهللا ومل يقل ورسوله كما قال تعاىل الذين قال هلم الناس إن 
ومن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم فزادهم إميانا وقالوا حسبنا اهللا ونعم الوكيل وقال تعاىل يا أيها النيب حسبك اهللا 

اتبعك من املؤمنني أي حسبك وحسب من اتبعك اهللا فهو وحده كافيكم ومن ظن أن معناها حسبك اهللا واملؤمنون 
  فقد غلط غلطا عظيما لوجوه كثرية مبسوطة يف غري هذا املوضع 

ما أباحه مث قال وقالوا سيؤتينا اهللا من فضله ورسوله فجعل الفضل هللا وذكر الرسول يف اإليتاء ألنه ال يباح إال 
  الرسول فليس ألحد أن يأخذ كل ما تيسر له إن مل يكن مباحا يف الشريعة 



مث قال إنا إىل اهللا راغبون فجعل الرغبة إىل اهللا وحده دون ما سواه كما قال تعاىل يف سورة اإلنشراح فإذا فرغت 
  فانصب وإىل ربك فارغب فأمر بالرغبة إليه 

  لوقا وإن كان قد أباح ذلك يف بعض ومل يأمر اهللا قط خملوقا أن يسأل خم

املواضع لكنه مل يأمر به بل األفضل للعبد أن ال يسأل قط إال اهللا كما ثبت يف الصحيح يف صفة الذين يدخلون اجلنة 
بغري حساب هم الذين ال يسترقون وال يكتوون وال يتطريون وعلى رهبم يتوكلون فجعل من صفاهتم أهنم ال 

ن غريهم أن يرقيهم ومل يقل ال يرقون وإن كان ذلك قد روي يف بعض طرق مسلم فهو يسترقون أي ال يطلبون م
غلط فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم رقى نفسه وغريه لكنه مل يسترق فاملسترقي طالب الدعاء من غريه خبالف 

  الراقي لغريه فإنه داع له 
  وإذا استعنت فاستعن باهللا  وقد قال صلى اهللا عليه و سلم البن عباس إذا سألت فاسأل اهللا

فاهللا هو الذي يتوكل عليه ويستعان به ويستغاث به وخياف ويرجى ويعبد وتنيب القلوب إليه ال حول وال قوة إال 
  به وال منجى منه إال إليه والقرآن كله حيقق هذا األصل 

ويتبع ويؤمن به ومبا جاء به  والرسول صلى اهللا عليه و سلم يطاع وحيب ويرضى به ويسلم إليه حكمه ويعزر ويوقر
قال تعاىل من يطع الرسول فقد أطاع اهللا وقال تعاىل وما أرسلنا من رسول إال ليطاع بإذن اهللا وقال تعاىل واهللا 

ورسوله أحق ان يرضوه وقال تعاىل قل إن كان آباؤكم وابناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم وأموال 
مساكن ترضوهنا أحب إليكم من اهللا ورسوله وجهاد يف سبيله فتربصوا حىت اقترفتموها وجتارة ختشون كسادها و

  يأيت اهللا بأمره 
ويف الصحيحني عنه صلى اهللا عليه و سلم قال ثالث من كن فيه وجد حالة اإلميان من كان اهللا ورسوله أحب إليه 

فر بعد أن أنقذه اهللا منه كما يكره أن مما سوامها ومن كان حيب املرء ال حيبه إال هللا ومن كان يكره أن يرجع يف الك
  يلقى يف النار وقال والذي نفسي بيده ال يؤمن أحدكم حىت أكون 

أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجعني وقال له عمر يا رسول اهللا ألنت أحب إيل من كل شيء إال من نفسي 
  فسي قال اآلن يا عمر قال ال يا عمر حىت أكون أحب إليك من نفسك قال فألنت أحب إيل من ن

وقال تعاىل قل أن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم وقال تعاىل إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا 
  ونذيرا لتؤمنوا باهللا ورسوله أو تعزروه وتوقروه أي الرسول خاصة وتسبحوه بكرة وأصيال أي تسبحوا اهللا تعاىل 

  لتعزير والتوقري للرسول والتسبيح هللا وحده فاإلميان باهللا والرسول وا
  وهذا األصل مبسوط يف غري هذا املوضع 

وقد بعث اهللا حممدا صلى اهللا عليه و سلم بتحقيق التوحيد وجتريده ونفي الشرك بكل وجه حىت يف األلفاظ كقوله 
اء حممد وقال له رجل ما شاء اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يقولن أحدكم ما شاء اهللا وشاء حممد بل ما شاء اهللا مث ش

  وشئت فقال أجعلتين هللا ندا قل ما شاء اهللا وحده 
والعبادات اليت شرعها اهللا كلها تتضمن إخالص الدين كله هللا حتقيقا لقوله تعاىل وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له 

  الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة 
ة هللا وحده والصدقة هللا وحده والصيام هللا وحده واحلج هللا وحده إىل بيت اهللا وحده فاملقصود من احلج فالصال

عبادة اهللا وحده يف البقاع اليت أمر اهللا بعبادته فيها وهلذا كان احلج شعار احلنيفية حىت قال طائفة من السلف حنفاء 



  هللا أي حجاجا فإن اليهود والنصارى ال حيجون البيت 
ال طائفة من السلف ملا أنزل اهللا تعاىل ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه قالت اليهود والنصارى حنن ق

  مسلمون فأنزل اهللا تعاىل 

  وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال فقالوا أال حنج فقال تعاىل ومن كفر فإن اهللا غين عن العاملني 
اإلسالم دينا اآلية عام يف األولني واآلخرين بأن دين اإلسالم هو دين اهللا الذي جاء به  وقوله تعاىل ومن يبتغ غري

أنبياؤه وعليه عبادة املؤمنون كما ذكر اهللا ذلك يف كتابه من أول رسول بعثه إىل أهل األرض نوح وإبراهيم 
  وإسرائيل وموسى وسليمان وغريهم من األنبياء واملؤمنني 

نوح واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كرب عليكم مقامي وتذكريي بآيات اهللا  قال اهللا تعاىل يف حق
فعلى اهللا توكلت فأمجعوا أمركم وشركاءكم مث ال يكن أمركم عليكم غمة مث اقضوا إيل وال تنظرون فإن توليتم فما 

  سألتكم من أجر إن أجري إال على اهللا وأمرت أن أكون من املسلمني 
تعاىل يف إبراهيم وإسرائيل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إال من سفه نفسه ولقد اصطفيناه يف الدنيا وإنه يف  وقال

اآلخرة ملن الصاحلني إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العاملني ووصى هبا إبراهيم بنيه ويعقوب يا بين إن اهللا 
شهداء إذ حضر يعقوب املوت إذ قال لبنيه ما تعبدون من اصطفى لكم الدين فال متوتن إال وأنتم مسلمون أم كنتم 

  بعدي قالوا نعبد إهلك وآله آبائك إبراهيم وإسحاق آهلا واحدا وحنن له مسلمون 
وقال تعاىل عن يوسف رب قد آتيتين من امللك وعلمتين من تأويل األحاديث فاطر السموات واألرض أنت ويل يف 

   بالصاحلني الدنيا واآلخرة توفين مسلما وأحلقين
  وقال تعاىل عن موسى وقومه وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم باهللا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمني 

وقال يف أنبياء بين إسرائيل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور حيكم هبا النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون 
  واألحبار اآلية 

  إين ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان هللا رب العاملني وقال تعاىل عن بلقيس رب 
  وقال تعاىل عن أمة عيسى وإذ أوحيت إىل احلواريني أن آمنوا يب وبرسويل قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون 

  وقال تعاىل عنهم أيضا ربنا آمنا مبا أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين 
  وجهه هللا وهو حمسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واختذ اهللا إبراهيم خليال  وقال تعاىل ومن أحسن دينا ممن أسلم

وقال تعاىل وقالوا لن يدخل اجلنة إال من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني بلى 
  من أسلم وجهه هللا وهو حمسن فله أجره عند ربه وال خوف عليهم وال هم حيزنون 

الم الوجه هللا مبا يتضمن إخالص قصد العبد هللا بالعبادة له وحده وهو حمسن بالعمل الصاحل املشروع وقد فسر إس
  املأمور به 

  وهذان األصالن مجاع الدين أن ال نعبد إال اهللا وأن نعبده مبا شرع ال نعبده بالبدع 
  حدا وقال تعاىل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صاحلا وال يشرك بعبادة ربه أ

وكان عمر بن اخلطاب يقول يف دعائه اللهم اجعل عملي كله صاحلا واجعله لوجهك خالصا وال جتعل ألحد فيه 
  شيئا 



قال الفضيل بن عياض يف قوله تعاىل ليبلوكم أيكم أحسن عمال قال أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي ما اصوبه 
  وأخلصه قال إن العمل إذا كان 

 يقبل وإذا كان صوابا ومل يكن خالصا مل يقبل حىت يكون خالصا صوابا واخلالص أن يكون خالصا ومل يكن صوابا مل
  هللا والصواب أن يكون على السنة 

وهذان األصالن مها حتقيق الشهادتني اللتني مها رأس اإلسالم شهادة أن ال إله إال اهللا وشهادة أن حممدا رسول اهللا 
تضمن إخالص األلوهية له فال جيوز أن يتأله القلب غريه ال حبب وال خوف وال فإن الشهادة هللا بأنه ال إله إال هو ت

رجاء وال إجالل وال إكبار وال رغبة وال رهبة بل ال بد أن يكون الدين كله هللا كما قال تعاىل وقاتلوهم حىت ال 
  تكون فتنة ويكون الدين كله هللا 

  لشرك حبسب ذلك فإذا كان بعض الدين هللا وبعضه لغريه كان يف ذلك من ا
وكمال الدين كما جاء يف احلديث الذي رواه الترمذي وغريه من أحب هللا وأبغض هللا وأعطى هللا ومنع هللا فقد 

  استكمل اإلميان 
فاملؤمنون حيبون اهللا وهللا واملشركون حيبون مع اهللا كما قال تعاىل ومن الناس من يتخذ من ون اهللا أندادا حيبوهنم 

  نوا أشد حبا هللا كحب اهللا واللذين آم
والشهادة بأن حممدا رسول اهللا تتضمن تصديقه يف كل ما أخرب وطاعته يف كل ما أمر فما أثبته وجب إثباته وما نفاه 

وجب نفيه كما جيب على اخللق أن يثبتوا ما أثبته الرسول لربه من األمساء والصفات وينفوا عنه ما نفاه عنه من 
تعطيل والتمثيل ويكونون على خري عقيدة يف إثبات بال تشبيه وتنزيه بال تعطيل مماثلة املخلوقات فيخلصون من ال

وعليهم أن يفعلوا ما أمرهم به وأن ينتهوا عما هناهم عنه وحيللوا ما أحله وحيرموا ما حرمه فال حرام إال ما حرمه 
  اهللا ورسوله وال دين إال ما شرعه اهللا ورسوله وهلذا ذم اهللا املشركني يف سورة 

األنعام واألعراف وغريمها لكوهنم حرموا مامل حيرمه اهللا ولكوهنم شرعوا دينا مل يأذن به اهللا كما يف قوله تعاىل 
  وجعلوا هللا مما ذرأ من احلرث واألنعام نصيبا إىل آخر السورة 

  ن به اهللا وما ذكر اهللا يف صدر سورة األعراف وكذلك قوله تعاىل أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين مامل يأذ
وقد قال تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه و سلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا منريا 

  فأخربه أنه أرسله داعيا إليه بإذنه 
فمن دعا إىل غري اهللا فقد أشرك ومن دعا إليه بغري إذنه فقد ابتدع والشرك بدعة واملبتدع يؤول إىل الشرك ومل 

يوجد مبتدع إال وفيه نوع من الشرك كما قال تعاىل اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهللا واملسيح ابن مرمي 
  وما أمروا إال ليعبدوا إهلا واحدا ال إله إال هو سبحانه عما يشركون 

  وكان من شركهم أهنم أحلوا هلم احلرام فأطاعوهم وحرموا عليهم احلالل فأطاعوهم 
تعاىل قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله وال يدينون دين احلق وقد قال 

  من الذين أوتوا الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون 
  فقرن بعدم إمياهنم باهللا واليوم اآلخر أهنم ال حيرمون ما حرمه اهللا ورسوله وال يدينون دين احلق 

ؤمنون صدقوا الرسول فيما أخرب به عن اهللا وعن اليوم اآلخر فآمنوا باهللا واليوم اآلخر وأطاعوه فيما أمر وهنى وامل
وحلل وحرم فحرموا ما حرم اهللا ورسوله ودانوا دين احلق فإن اهللا بعث الرسول يأمرهم باملعروف وينهاهم عن 



ل معروف وهناهم عن كل منكر وأحل هلم كل طيب املنكر وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث فأمرهم بك
  وحرم عليهم كل خبيث 

ولفظ اإلسالم يتضمن االستسالم واالنقياد ويتضمن اإلخالص مأخوذ من قوله تعاىل ضرب اهللا مثال رجال فيه 
ذا شركاء متشاكسون ورجال سلما لرجل فال بد يف اإلسالم من االستسالم هللا وحده وترك االستسالم ملا سواه وه

حقيقة قولنا ال إله إال اهللا فمن استسلم هللا ولغري اهللا فهو مشرك واهللا ال يغفر أن يشرك به ومن مل يستسلم له فهو 
مستكرب عن عبادته وقد قال تعاىل وقال ربكم ادعوين أستجب لكم إن الذين يستكربون عن عباديت سيدخلون 

  جهنم داخرين 
ح أنه قال ال يدخل اجلنة من يف قلبه مثقال ذرة من كرب وال يدخل النار وثبت عنه صلى اهللا عليه و سلم يف الصحي

من يف قلبه مثقال ذرة من إميان فقيل له يا رسول اهللا الرجل حيب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفمن الكرب ذلك 
ناس ازدراؤهم قال ال إن اهللا مجيل حيب اجلمال الكرب بطر احلق وغمط الناس بطر احلق جحده ودفعه وغمط ال

  واحتقارهم 
  فاليهود موصوفون بالكرب والنصارى موصوفون بالشرك 

  قال اهللا تعاىل يف نعت اليهود أفكلما جاءكم رسول مبا ال هتوى أنفسكم استكربمت 
وقال يف نعت النصارى أختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهللا واملسيح ابن مرمي وما أمروا إال ليعبدوا إهلا 

  احدا ال إله إال هو سبحانه عما يشركون و

وهلذا قال تعاىل يف سياق الكالم مع النصارى قل يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أن ال نعبد إال 
  اهللا وال نشرك به شيئا وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون 

 سياق تقريره لإلسالم وخطابه ألهل الكتاب قولوا آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل إىل إبراهيم وقال تعاىل يف
وإمسعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط وما أويت موسى وعيسى وما أويت النبيون من رهبم ال نفرق بني أحد منهم 

منا هم يف شقاق إىل قوله وما اهللا بغافل عما وحنن له مسلمون فإن آمنوا مبثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإ
  تعملون 

وملا كان أصل الدين الذي هو دين اإلسالم واحدا وإن تنوعت شرائعه قال النيب صلى اهللا عليه و سلم يف احلديث 
  ه نيب الصحيح إنا معاشر األنبياء ديننا واحد واألنبياء إخوة لعالت و إن أوىل الناس بابن مرمي ألنا فليس بيين وبين

فدينهم واحد وهو عبادة اهللا وحده ال شريك له وهو يعبد يف كل وقت مبا أمر به يف ذلك الوقت وذلك هو دين 
  اإلسالم يف ذلك الوقت 

وتنوع الشرائع يف الناسخ واملنسوخ من املشروع كتنوع الشريعة الواحدة فكما أن دين اإلسالم الذي بعث اهللا به 
هو دين واحد مع أنه قد كان يف وقت جيب استقبال بيت املقدس يف الصالة كما أمر حممدا صلى اهللا عليه و سلم 

  النيب املسلمني بذلك بعد اهلجرة ببضعة عشر شهرا وبعد ذلك جيب استقبال الكعبة وحيرم استقبال الصخرة 

ت مث نسخ ذلك وشرع فالدين واحد وإن تنوعت القبلة يف وقتني من أوقاته وهلذا شرع اهللا تعاىل لبين إسرائيل السب
لنا اجلمعة فكان االجتماع يوم السبت واجبا إذ ذاك مث صار الواجب هو االجتماع يوم اجلمعة وحرم االجتماع يوم 

  السبت 



فمن خرج عن شريعة موسى قبل النسخ مل يكن مسلما ومن مل يدخل يف شريعة حممد صلى اهللا عليه و سلم بعد 
  النسخ مل يكن مسلما 

لنيب من األنبياء أن يعبد غري اهللا البتة قال تعاىل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا  ومل يشرع اهللا
  إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن اقيموا الدين وال تتفرقوا فيه كرب على املشركني ما تدعوهم إليه 

  فأمر الرسل أن يقيموا الدين وال يتفرقوا فيه 
أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحلا إين مبا تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا  وقال تعاىل يا
  ربكم فاتقون 

وقال تعاىل فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا ذلك الدين القيم ولكن أكثر 
  الناس ال يعلمون 

وأقيموا الصالة وال تكونوا من املشركني من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مبا مث قال منيبني إليه واتقوه 
  لديهم فرحون 

  فأهل اإلشراك متفرقون وأهل اإلخالص متفقون 
وقد قال تعاىل وال يزالون خمتلفني إال من رحم ربك ولذلك خلقهم فأهل الرمحة جمتمعون متفقون واملشركون فرقوا 

  ا دينهم وكانوا شيع
وهلذا جتد ما أحدث من الشرك والبدع يفترق أهله فكان لكل قوم من مشركي العرب طاغوت يتخذونه ندا من 
دون اهللا فيقربون له ويستعينون به ويشركون به وهؤالء ينفرون عن طاغوت هؤالء وهؤالء ينفرون عن طاغوت 

  هؤالء بل قد يكون ألهل هذا الطاغوت شريعة ليست لآلخرين 

هل املدينة يهلون ملناة الثالثة األخرى ويتحرجون من الطواف بني الصفا واملروة حىت أنزل اهللا تعاىل إن كما كان أ
  الصفا واملروة من شعائر اهللا اآلية 

وهكذا جتد من يتخذ شيئا من حنو هذا الشرك كالذين يتخذون القبور وآثار األنبياء والصاحلني مساجد جتد كل قوم 
تعانة والتوجه من ال تعظمه الطائفة األخرى خبالف أهل التوحيد فإهنم يعبدون اهللا وحده وال يقصدون بالدعاء واالس

يشركون به شيئا يف بيوته اليت قد أذن اهللا أن ترفع ويذكر فيها امسه مع أنه قد جعل هلم األرض كلها مسجدا 
م تفرقا وال اختالفا بل هم يعلمون وطهورا وإن حصل بينهم تنازع يف شيء مما يسوغ فيه االجتهاد مل يوجب ذلك هل

أن املصيب منهم له أجران وأن اجملتهد املخطيء له أجر على اجتهاده وخطؤه مغفور له واهللا هو معبودهم وحده إياه 
يعبدون وعليه يتوكلون وله خيشون ويرجون وبه يستعينون ويستغيثون وله يدعون ويسألون فإن خرجوا إىل الصالة 

بتغني فضال منه ورضوانا كما قال تعاىل يف نعتهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضال من اهللا يف املساجد كانوا م
  ورضوانا 

وكذلك إذا سافروا إىل أحد املساجد الثالثة ال سيما املسجد احلرام الذي أمروا باحلج إليه قال تعاىل ال حتلوا شعائر 
بيت احلرام يبتغون فضال من رهبم ورضوانا فهم يؤمون بيته اهللا وال الشهر احلرام وال اهلدي وال القالئد وال آمني ال

  يبتغون فضال من رهبم ورضوانا ال يرغبون إىل غريه وال يرجون سواه وال خيافون إال إياه 
وقد زين الشيطان لكثري من الناس سوء عملهم واستزهلم عن إخالص الدين لرهبم إىل أنواع من الشرك فيقصدون 

ري اهللا والرغبة إىل غريه ويشدون الرحال إما إىل قرب نيب أو صاحب أو صاحل أو ما يظنون بالسفر والزيارة رضى غ



  أنه نيب أو صاحب أو صاحل داعني له راغبني إليه 
  ومنهم من يظن أن املقصود من احلج هو هذا فال يستشعر إال قصد املخلوق املقبور 

  ومنهم من يرى أن ذلك أنفع له من حج البيت 
  من يقصد حج البيت فإذا وصل إىل املدينة رجع مكتفيا بزيارة القرب وظن أن هذا أبلغ ومن شيوخهم 

  ومن جهاهلم من يتوهم أن زيارة القبور واجبة 
وأكثرهم يسأل امليت املقبور كما يسأل احلي الذي ال ميوت فيقول يا سيدي فالن اغفر يل وارمحين وتب علي او 

  ن وأنا يف حسبك وجوارك يقول اقض عين الدين وانصرين على فال
وقد ينذرون أوالدهم للمقبور ويسيبون له السوائب من البقر والغنم وغريها كما كان املشركون يسيبون السوائب 

لطواغيتهم قال تعاىل ما جعل اهللا من حبرية وال سائبة وال وصيلة وال حام وقال تعاىل وجعلوا هللا مما ذرأ من احلرث 
ا هللا بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فال يصل إىل اهللا وما كان هللا فهو يصل إىل واألنعام نصيبا فقالوا هذ

  شركائهم ساء ما حيكمون 
  ومن السدنة من يضلل اجلهال فيقول أنا أذكر حاجتك لصاحب الضريح وهو يذكرها للنيب يذكرها هللا 

لثياب ويضع عنده من مصوغ الذهب والفضة ومنهم من يعلق على القرب املكذوب أو غري املكذوب من الستور وا
  مما قد أمجع املسلمون على أنه من دين املشركني وليس من دين اإلسالم واملسجد اجلامع معطل خراب صورة ومعىن 
وما أكثر من يعتقد من هؤالء أن صالته عند القرب املضاف إىل بعض املعظمني مع أنه كذب يف نفس األمر أعظم من 

د اخلالية من القبور واخلالصة هللا فيزدمحون للصالة يف مواضع اإلشراك املبتدعة اليت هنى النيب صلى صالته يف املساج
  اهللا عليه و سلم عن اختاذها مساجد وإن كانت على قبور األنبياء 

آمن  ويهجرون الصالة يف البيوت اليت أذن اهللا أن ترفع ويذكر فيها امسه واليت قال فيها إمنا يعمر مساجد اهللا من
  باهللا واليوم اآلخر واقام الصالة وآتى الزكاة ومل خيش إال اهللا فعسى أولئك أن يكونوا من املهتدين 

ومن أكابر شيوخهم من يقول الكعبة يف الصالة قبلة العامة والصالة إىل قرب الشيخ فالن مع استدبار الكعبة قبلة 
  اخلاصة 

  سلمني وهذا وأمثاله من الكفر الصريح باتفاق علماء امل
  وهذه املسائل اليت حتتمل من البسط وذكر أقوال العلماء فيها ودالئلها أكثر مما كتبناه يف هذا املختصر 

  وقد كتبنا يف ذلك يف غري هذا املوضع ماال يتسع له هذا املوضع 
الدين هللا وإمنا نبهنا فيه على رؤس املسائل وحبس الدالئل والتنبيه على مقاصد الشريعة وما فيها من إخالص 

وعبادته وحده ال شريك له وما سدته من الذريعة إىل الشرك دقه وجله فإن هذا هو أصل الدين وحقيقة دين 
  املرسلني وتوحيد رب العاملني 

وقد غلط يف مسمى التوحيد طوائف من أهل النظر والكالم ومن أهل اإلرادة والعبادة حىت قلبوا حقيقته يف 
  نفوسهم 

حيد هو نفي الصفات بل نفي األمساء احلسىن أيضا ومسوا أنفسهم أهل التوحيد وأثبتوا ذاتا فطائفة ظنت أن التو
جمردة عن الصفات ووجودا مطلقا بشرط اإلطالق وقد علم بصريح املعقول املطابق لصحيح املنقول أن ذلك ال 



ا وظنوا أن العقل ينفيه كما قد يكون إال يف األذهان ال يف األعيان وزعموا أن إثبات الصفات يستلزم ما مسوه تركيب
  كشفنا أسرارهم وبينا فرط جهلهم وما أضلهم من األلفاظ اجململة املشتركة يف غري هذا املوضع 

  وطائفة ظنوا أن التوحيد ليس إال اإلقرار بتوحيد الربوبية وأن اهللا خلق كل شيء وهو الذي يسمونه توحيد األفعال 
رير هذا املوضع إما بدليل أن االشتراك يوجب نقص القدرة وفوات الكمال ومن أهل الكالم من أطال نظره يف تق

وبأن استقالل كل من الفاعلني باملفعول حمال وإما بغري ذلك من الدالئل ويظن أنه بذلك قرر الوحدانية وأثبت أنه 
ختراع إال اهللا وأنه ال ال إله إال هو وأن اإلهلية هي القدرة على االختراع وحنو ذلك فإذا ثبت أنه ال يقدر على اال

شريك له يف اخللق كان هذا عندهم هو معىن قولنا ال إله إال اهللا ومل يعلم أن مشركي العرب كانوا مقرين هبذا 
التوحيد كما قال تعاىل ولئن سألتهم من خلق السموات واألرض ليقولن اهللا وقال تعاىل قل ملن األرض ومن فيها إن 

أفال تذكرون اآليات وقال تعاىل وما يؤمن أكثرهم باهللا إال وهم مشركون قال ابن  كنتم تعلمون سيقولون هللا قل
  عباس وغريه تسأهلم من خلق السموات واألرض فيقولون اهللا وهم مع هذا يعبدون غريه 

وهذا التوحيد هو من التوحيد الواجب لكن ال حيصل به كل الواجب وال خيلص مبجرده عن اإلشراك الذي هو 
ائر الذي ال يغفره اهللا بل ال بد أن خيلص هللا الدين والعبادة فال يعبد إال إياه وال يعبده إال مبا شرع فيكون أكرب الكب

  دينه كله هللا 

واإلله هو املألوه الذي تأهله القلوب وكونه يستحق اإلهلية مستلزما لصفات الكمال فال يستحق أن يكون معبودا 
به وجهه فهو باطل وعبادة غريه وحب غريه يوجب الفساد كما قال تعاىل لو  حمبوبا لذاته إال هو وكل عمل ال يراد

  كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا 
  وقد بسطنا الكالم على هذا يف غري هذا املوضع 

وبينا أن هذه اآلية ليس املقصود هبا ما يقوله من يقوله من أهل الكالم من ذكر دليل التمانع الدال على وحدانية 
اىل فإن التمانع وجود املفعول ال يوجب فساده بعد وجوده وذلك يذكر يف األسباب والبدايات اليت جتري الرب تع

  جمرى العلل الفاعالت 
والثاين يذكر يف احلكم والنهايات اليت تذكر يف العلل اليت هي الغايات كما يف قوله إياك نعبد وإياك نستعني فقدم 

  ة كما قد بسط يف غري هذا املوضع الغاية املقصودة على الوسيلة املوصل
مث إن طائفة ممن تكلم يف حتقيق التوحيد على طريق أهل التصوف ظن أن توحيد الربوبية هو الغاية والفناء فيه هو 

النهاية وأنه إذا شهد ذلك سقط عنه استحسان احلسن واستقباح القبيح فآل هبم األمر إىل تعطيل األمر والنهي 
فرقوا بني مشيئته الشاملة جلميع املخلوقات وبني حمبته ورضاه املختص بالطاعات وبني كلماته والوعد والوعيد ومل ي

الكونيات اليت ال جياوزهن بر وال فاجر لشمول القدرة لكل خملوق وكلماته الدينيات اليت اختص مبوافقتها أنبياؤه 
  وأولياؤه 

والرب والفاجر عليه أن يشهد ألوهيته اليت اختص هبا عباده فالعبد مع شهوده الربوبية العامة الشاملة للمؤمن والكافر 
  املؤمنني الذين عبدوه وأطاعوا أمره واتبعوا رسله 

  قال تعاىل أم جنعل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات كاملفسدين يف 



وعملوا األرض أم جنعل املتقني كالفجار وقال تعاىل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن جنعلهم كالذين آمنوا 
  الصاحلات سواء حمياهم ومماهتم ساء ما حيكمون وقال تعاىل أفنجعل املسلمني كاجملرمني اخل 

ومن مل يفرق بني أولياء اهللا وأعدائه وبني ما أمر به وأوجبه من اإلميان واألعمال الصاحلات وبني ما كرهه وهنى عنه 
خلقه لكل شيء وإال وقع يف دين املشركني الذين وأبغضه من الكفر والفسوق العصيان مع مشول قدرته ومشيئته و

  قالوا لو شاء اهللا ما اشركنا وال آباؤنا وال حرمنا من شيء 
والقدر يؤمن به وال حيتج به بل العبد مأمور أن يرجع إىل القدر عند املصائب ويستغفر اهللا عند الذنوب واملعايب 

هلذا حج آدم موسى عليهما السالم ملا الم موسى آدم ألجل كما قال تعاىل فاصرب إن وعد اهللا حق واستغفر لذنبك و
املصيبة اليت حصلت هلم بأكله من الشجرة فذكر له آدم أن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق فحج آدم موسى كما 
قال تعاىل ما أصاب من مصيبة يف األرض وال يف أنفسكم إال يف كتاب من قبل أن نربأها إن ذلك على اهللا يسري 

  عاىل ما أصاب من مصيبة إال بإذن اهللا ومن يؤمن باهللا يهد قلبه وقال ت
  قال بعض السلف هو الرجل تصيبه املصيبة فيعلم أهنا من عند اهللا فريضى ويسلم 

فهذا وجه احتجاج آدم بالقدر ومعاذ اهللا أن حيتج آدم أو من هو دونه من املؤمنني على املعاصي بالقدر فإنه لو ساغ 
ج إبليس ومن اتبعه من اجلن واإلنس بذلك وحيتج به قوم نوح وعاد ومثود وسائر أهل الكفر هذا لساغ أن حيت

  والفسوق والعصيان ومل يعاقب ربنا أحدا وهذا مما يعلم فساده باالضطرار شرعا وعقال 

  فإن هذا القول ال يطرده أحد من العقالء فإن طرده يوجب أن ال يالم أحد على شيء وال يعاقب عليه 
احملتج بالقدر لو جىن عليه جان لطالبه فإن كان القدر حجة فهو حجة للجاين عليه وإال فليس حجة ال هلذا  وهذا

  وال هلذا 
ولو كان االحتجاج بالقدر مقبوال مل ميكن للناس أن يعيشوا إذ كان لكل من اعتدى عليهم أن حيتج بذلك فيقبلوا 

ول أن يعيشا إذ لكل منهما أن يقتل اآلخر ويفسد مجيع أموره عذره وال يعاقبوه وال ميكن اثنني من أهل هذا الق
  حمتجا على ذلك بالقدر 

مث إن أولئك املبتدعني الذين أدخلوا يف التوحيد نفي الصفات وهؤالء الذين أخرجوا عنه متابعة األمر إذا حققوا 
ة الوجود كما قاله أهل اإلحلاد القولني أفضى هبم األمر إىل أن ال يفرقوا بني اخلالق واملخلوق بل يقولون بوحد

القائلني بالوحدة واحللول واالحتاد الذين يعظمون األصنام وعابديها وفرعون وهامان وقومهما وجيعلون وجود خالق 
األرض والسموات هو وجود كل شيء من املوجودات ويدعون التوحيد والتحقيق والعرفان وهم من أعظم أهل 

  الشرك والتلبيس والبهتان 
عارفهم السالك يف أول أمره يفرق بني الطاعة واملعصية أي نظرا إىل األمر مث يرى طاعة بال معصية أي نظرا يقول 

إىل القدر مث ال طاعة وال معصية أي نظرا إىل أن الوجود واحد وال يفرق بني الواحد بالعني والواحد بالنوع فإن 
  املوجودات مشتركة يف مسمى الوجود 

  ئم بنفسه وقائم بغريه وواجب وممكن بنفسه كما أن والوجود ينقسم إىل قا

احليوانات مشتركة يف مسمى احليوان واألناسي مشتركون يف مسمى اإلنسان مع العلم الضروري بأنه ليس عني 
وجود هذا االنسان هو عني وجود هذا الفرس بل وال عني هذا احليوان وحيوانيته وإنسانيته هو عني هذا احليوان 

نسانيته لكن بينهما قدر مشترك تشاهبا فيه قد يسمى كليا مطلقا وقدرا مشتركا وحنو ذلك وهذا ال وحيوانيته وإ



يكون يف اخلارج عن األذهان كليا عاما مطلقا بل ال يوجد إال معينا مشخصا فكل موجود فله ما خيصه من حقيقته 
ا فيه ولكن تشاهبا ففي هذا نظري ما يف مما ال يشركه فيه غريه بل ليس بني موجودين يف اخلارج شيء بعينه اشترك

  هذا كما أن هذا نظري هذا وكل منهما متميز بذاته وصفاته عما سواه فكيف اخلالق سبحانه وتعاىل 
وهذا كله مبسوط يف غري هذا املوضع البسط الذي يليق به فإنه مقام زلت فيه أقدام وضلت فيه أحالم واهللا يهدي 

  من يشاء إىل صراط مستقيم 
أحكم األصلني املتقدمني يف الصفات واخللق واألمر فيميز بني املأمور احملبوب املرضي هللا وبني غريه مع مشول  ومن

القدر هلما وأثبت للخالق سبحانه الصفات اليت توجب مباينته املخلوقات وأنه ليس يف خملوقاته شيء من ذاته وال يف 
به رسله وأنزل به كتبه كما نبه على ذلك يف سوريت اإلخالص  ذاته شيء من خملوقاته أثبت التوحيد الذي بعث اهللا

  قل يا أيها الكافرون و قل هو اهللا أحد 
فإن قل هو اهللا أحد تعدل ثلث القرآن إذ كان القرآن باعتبار معانيه ثالث أثالث ثلث توحيد وثلث قصص وثلث 

خبار إما عن اخلالق وإما عن املخلوق واإلنشاء أمر أمر وهني ألن القرآن كالم اهللا والكالم إما إنشاء وإما إخبار واإل
وهني وإباحة فقل هو اهللا أحد فيها ثلث التوحيد الذي هو خرب عن اخلالق وقد قال صلى اهللا عليه و سلم قل هو اهللا 

  أحد تعدل ثلث القرآن وعدل الشيء بالفتح يكون ما ساواه من غري جنسه 

قتضي أن له من الثواب ما يساوي الثلث يف القدر وال يكون مثله يف كما قال تعاىل أو عدل ذلك صياما وذلك ي
الصفة كمن معه ألف دينار وآخر معه ما يعدهلا من الفضة والنحاس وغريمها وهلذا حيتاج إىل سائر القرآن وال تغين 

ىل األمر والنهي عنه هذه السورة مطلقا كما حيتاج من معه نوع من املال إىل سائر األنواع إذ كان العبد حمتاجا إ
  والقصص 

وسورة قل هو اهللا أحد فيها التوحيد القويل العملي الذي تدل عليه األمساء والصفات وهلذا قال تعاىل قل هو اهللا 
  أحد اهللا الصمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد وقد بسطنا الكالم عليها يف غري هذا املوضع 

وحيد القصدي العملي كما قال تعال قل يا أيها الكافرون ال أعبد ما تعبدون وسورة قل يا أيها الكافرون فيها الت
وهبذا يتميز من يعبد اهللا ممن يعبد غريه وإن كان كل واحد منهما يقر بأن اهللا رب كل شيء ومليكه ويتميز عباد اهللا 

الشامل لكل شيء فسوى بني  املخلصون الذين مل يعبدوا إال إياه ممن عبدوا غريه واشركوا به أو نظروا إىل القدر
  املؤمنني والكفار كما كان يفعل املشركون من العرب وهلذا قال صلى اهللا عليه و سلم إهنا براءة من الشرك 

وسورة قل هو اهللا أحد فيها إثبات الذات وما هلا من األمساء والصفات اليت يتميز هبا مثبتو الرب اخلالق األحد 
ة نفاة األمساء والصفات املضاهني لفرعون وأمثاله ممن أظهر التعطيل واجلحود لإلله الصمد عن املعطلني له باحلقيق

املعبود وإن كان يف الباطن يقر به كما قال تعاىل وجحدوا هبا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وقال موسى لقد 
  علمت ما أنزل هؤالء إال رب السموات واألرض بصائر وإين ألظنك يا فرعون مثبورا 

هللا سبحانه بعث أنبياءه بإثبات مفصل ونفي جممل فأثبتوا له األمساء والصفات ونفوا عنه مماثلة املخلوقات ومن وا
  خالفهم من املعطلة املتفلسفة وغريهم 

عكسوا القضية فجاءوا بنفي مفصل وإثبات جممل يقولون ليس كذا لس كذا ليس كذا فإذا أرادوا إثباته قالوا 
أو بشرط اإلطالق وهم يقرون يف منطقهم اليوناين أن املطلق بشرط اإلطالق ال يكون يف  وجود مطلق بشرط النفي

اخلارج فليس يف اخلارج حيوان مطلق بشرط اإلطالق وال إنسان مطلق بشرط اإلطالق وال موجود مطلق بشرط 



ال إنه يف اخلارج ال اإلطالق خبالف املطلق ال بشرط الذي يطلق على هذا وهذا وينقسم إىل هذا وهذا فإن هذا يق
يكون إال معينا مشخصا أو يقولون إنه الوجود املشروط بنفي كل ثبوت عنه منه فيكون مشاركا لسائر املوجودات 

يف مسمى الوجود متميزا عنها بالعدم وكل موجود متميزا بأمر ثبويت والوجود خري من العدم فيكون أحقر 
  تميز بني املوجودين ال يكون عدما حمضا بل ال يكون إال وجودا املوجودات خريا من العدم وذلك ممتنع ألن امل

فهؤالء الذين يدعون أهنم أفضل املتأخرين من الفالسفة املشائني يقولون يف وجود واجب الوجود ما يعلم بصريح 
غاية اجلهل املعقول املوافق لقوانينهم املنطقية أنه قول بامتناع وجود الواجب وأنه مجع بني النقضيني وهذا هو يف 

  والضالل 
وأما الرسل صلوات اهللا عليهم فطريقتهم طريقة القرآن قال سبحانه وتعاىل سبحان ربك رب العزة عما يصفون 

  وسالم على املرسلني واحلمد هللا رب العاملني 
وما واهللا تعاىل خيرب يف كتابه أنه حي قيوم عليم حكيم غفور رحيم مسيع بصري علي عظيم خلق السموات واألرض 

بينهما يف ستة ايام مث استوى على العرش وكلم موسى تكليما وجتلى للجبل فجعله دكا يرضى عن املؤمنني ويغضب 
  على الكافرين إىل أمثال ذلك من األمساء والصفات 

  ويقول يف النفي ليس كمثله شيء ومل يكن له كفوا أحد هل تعلم له مسيا فال جتعلوا هللا أندادا فنفى بذلك أن تكون 

صفاته كصفات املخلوقني وأنه ليس كمثله شيء ال يف نفسه املقدسة املذكورة بأمسائه وصفاته وال يف شيء من 
صفاته وال أفعاله سبحانه وتعاىل عما يقولون علوا كبريا تسبح له السموات السبع واألرض ومن فيهن وإن من 

  را شيء إال يسبح حبمده ولكن ال تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفو
فاملؤمن يؤمن باهللا وما له من األمساء احلسىن ويدعوه هبا وجيتنب اإلحلاد يف أمسائه وآياته قال تعاىل وهللا األمساء احلسىن 

فادعوه هبا وذروا الذين يلحدون يف امسائه وقال تعاىل إن الذين يلحدون يف آياتنا ال خيفون علينا وهو يدعو اهللا 
ادة ربه أحدا وجيتنب طريق املشركني الذين قال اهللا تعاىل فيهم قل ادعوا الذين وحده ويعبده وحده وال يشرك بعب

زعمتم من دونه فال ميلكون كشف الضر عنكم وال حتويال أولئك الذين يدعون يبتغون إىل رهبم الوسيلة أيهم أقرب 
تم من دون اهللا ال ويرجون رمحته وخيافون عذابه إن عذاب ربك كان حمذورا وقال تعاىل قل ادعوا الذين زعم

ميلكون مثقال ذرة يف السموات وال يف األرض وما هلم فيهما من شرك وما هلم منهم من ظهري وال تنفع الشفاعة 
  عنده إال ملن اذن له حىت إذا فزع عن قلوهبم قالوا ماذا قال ربكم قالوا احلق وهو العلي الكبري 

  وهذه مجل هلا تفاصيل ونكت تشري إىل خطب جليل 
جتهد املؤمن يف حتقيق العلم واألميان وليتخذ اهللا هاديا ونصريا وحاكما ووليا فإنه نعم املوىل ونعم النصري وكفى فلي

  بربك هاديا ونصريا 
وإن أحب دعا بالدعاء الذي رواه مسلم وأبو داود وغريمها عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه و 

  يقول اللهم رب جربيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات واألرض عامل الغيب  سلم كان إذا قام يصلي من الليل

والشهادة أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون اهدين ملا اختلف فيه من احلق بإذنك إنك هتدي من تشاء إىل 
  صراط مستقيم 

ة يونس وما كان الناس إال أمة واحدة وذلك أن اهللا تعاىل يقول كان الناس أمة واحدة أي فاختلفوا كما يف سور
فاختلفوا وقد قيل إهنا كذلك يف حرف عبد اهللا فبعث اهللا النبيني مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب باحلق 



ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إال الذين أوتوه من بعد ما جاءهتم البينات بغيا بينهم فهدى اهللا 
  ملا اختلفوا فيه من احلق بإذنه واهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم الذين آمنوا 

  واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني كل وقت وحني آمني 
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