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مختصر اقتضاء 
الصراط المستقيم

الرحيم الرحمن الله بسم

خللاتم علللى والسلما والصلةا العالمين، رب لله الحمد
بعد: أما أجمعين، وصحبه آله وعلى والمرسلين النأبياء

وحذرهم المستقيم الصراط إلى عباده الله أرشد فقد
صللراط أو اليهود، وهم عليهم المغضوب صراط يسلكوا أن

قللال ،السللبل يتبعللوا أن حللذرهم كما النصارى وهم الضالين
ًا صللراطي هللذا  {وأن:تعللالى تتبعللوا ول فللاتبعوه مسللتقيم
سبيله}. عن بكم فتفرق السبل

يخللالف أن المسللتقيم الصللراط مقتضلليات مللن وإن
وعبلللاداتهم عقائلللدهم فلللي الجحيلللم أصلللحاب المسللللُم

تيميللة ابللن السلللما شلليخ غللاص وقد وأخلقهم، ومعاملتهم
ًا وتقريللره المعنللى هللذا توضيح في الله رحمه لللذلك حاشللد

النفيللس: كتللابه فللي والعتبار والجماع والسنة الكتاب أدلة
الجحيللم)، أصللحاب مخالفللة المسللتقيم الصللراط (اقتضللاء

ًا الكفللار بمشللابهة العصللر هللذا فللي البلللوى لعمللوما ونأظللر
ًا أعيللادهم، فللي ومشللاركتهم لللدى الهمللم لقصللور ونأظللر

رأيلت المطللولت من غيره أو الصل، مطالعة عن الكثيرين
فللي إليلله المشللار الكتللاب ذلللك فللي مللا مضللمون أجمع أن

ً مختصللرةا، ورقللات عمللوما بهللا ينفللع أن تعللالى الللله سللائل
.الدين يوما اجرها لي يكتب وأن المسلمين

العالمين رب لله والحمد

عفو إلى الفقير
ربه

وليد خالد أبو
منيسى

بمدينة المدرس
الرياض

 هل27/4/1415
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الصراط المستقيم

قدمةم
 الكتاب:     ُمصنف

الصللابر المجاهد الربانأي العالم الماما السلما شيخ هو
السلللما عبللد بن الحليم عبد بن أحمد الدين تقي العباس أبو
ًا الحرانأي تيمية ابن ًا الحنبلي مولد 728 سنة المتوفي مذهب
وقمللع ودحضللها البللدع مقاومللة فللي وللله دمشق، بسجن هل

َد الذي العظم الفضل أصحابها ِه ُمصنف.  كل به له َش

 منه:     والغرض     الكتاب     موضوع

هللذا تصللنيف قبل كتب أنأه الله رحمه السلما شيخ ذكر
عللن الشللرع نأهلي بيلان فللي لله تعالى الله َيسره ما الكتاب
قاعدةا الكفار مخالفة أن وبين أعيادهم، في بالكفار التشبيه
َعب كثيرةا الشريعة قواعد من عظيمة مللن جامع وأصل الُش
ذلللك اسللتغرب النللاس بعللض ولكللن الفللروع، كللثير أصللولها

تمسللكوا وأنأهللم عليهللا، نأشأ التي للعادةا لمخالفته واستبعده
شليخ وذكلر عليهلا، اعتملدوا وإطلقلات بعموملات ذلك في

ًا عللم قللد النللاس أن الللله رحمه السلما البتلء منهللم كللثير
فللي حضللره ما كتب وأنأه جاهلية، نأوع في صاروا حتى بذلك
وكلما الللدلئل مللن ذلللك فللي ما استوفى وأنأه الساعة، تلك

كتبه. مما أكثر لكتب الثآار واستقراء العلماء

قطعيللة القاعللدةا هذه أن الله رحمه السلما شيخ وذكر
ُلصُ قلبه في اليماُن وقر من عند فيها شك ل حقيقة إليه وَخ

النفللوس وهللوى القلللوب َريللن مللن بللالله تعللوذ ثآم السلما،
فللي فصللل ذكر ثآم واتباعه، الحق معرفة عن يصدان اللذين

وبعللد وسلم عليه الله صلى النبي بعثة قبل البشر حال بيان
التشللبه عللن الشللرع نأهللي بيللن الكتللاب مللن والغرض بعثته

ًا بالكفللار والسللنة الكتللاب مللن ذلللك علللى والدلللة عموملل
ًا بهم التشبه عن الشرع نأهي بيان ثآم والجماع فللي خصوصلل
والجمللاع والسللنة الكتللاب مللن ذلللك علللى والدلة أعيادهم

القواعللد مللن لكللثير ذلللك أثآناء في وتعرض والعتبار والثآار
شلليخ عللادةا هللي كمللا المسللائل بعللض إلللى وتفللرع الهامللة
-  تعالى الله - رحمه السلما

 والنصارى:     اليهود     كفر     أصل
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وتعللالى سللبحانأه منلله بالغضب اليهود تعالى الله وَصَف
مثوبة ذلك من بشر أنأبئكم هل تعالى: {قل قوله في عليهم

القللردةا منهللم وجعللل عليلله وغضللب الللله لعنه من الله عند
كمللا اليهللود على عائد والضمير الطاغوت}، وعبد والخنازير

الذين إلى تر قوله: {ألم في وكذلك الكلما، سياق عليه دل
ًا تولوا تولوا الذين المنافقون عليهم؟} وهم الله غضب قوم

تعللالى، كلملله فللي كللثير وذلللك المفسللرين باتفللاق اليهللود
ًا النصارى أما عليهم، مغضوب بأنأهم اليهود الله يصف فدائم

ُهم ُف َوص فهللم تعللالى الللله كتللاب فللي لهللم ملزما بالضلللل َف
ُلوا قللد قوما أهواء تتبعوا بقوله: {ول المعنيون قبللل مللن ضلل

ًا وأضلوا كللل المسلللم يتعوذ ولهذا السبيل}، سواء عن كثير
ويسللأل والضللالين عليهللم المغضللوب سبيل سلوك من يوما
فللي يقرأ حين عليهم الله أنأعم الذين سبيل على الثبات الله

الللذين صللراط المسللتقيم الصللراط الكتللاب: {اهللدنأا فاتحة
وهللم الضللالين}، ول عليهللم المغضللوب غيللر عليهللم أنأعمت

الللله فغضللب بلله يعملوا ولم الحق عرفوا فاليهود النصارى،
علللم بغيللر العبللادات أصللناف في اجتهدوا والنصارى عليهم،
علمائنللا مللن فسللد  (مللن:السلللف بعللض قال ولهذا فضلوا،

بالنصارى).  شبه ُعبادنأا من فسد ومن اليهود من شبه
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:الول الباب

الول الفصل
على الدالة العزيز الكتب أدلة ذكر في

بهم التشبه عن النهي

الكتللاب إسللرائيل بنللي آتينللا تعالى: {ولقد الله  قال)1
{ثآللم قللوله إلى ،الطيبات...} من ورزقناهم والنبوةا والحكم
ل الذين أهواء تتبع ول فاتبعها المر من شريعة على جعلناك

يعلمون}. 

عللن أخللبر تعللالى الله  أن:اليات هذه في الدللة ووجه
ولكنهللم والللدين، الللدنأيا بنعللم إسللرائيل بنللي علللى إنأعللامه
جعل أنأه سبحانأه أخبر ثآم بينهم، بغيا العلم مجئ بعد اختلفوا
ًا وأمره المر، من شريعة على وسلم عليه الله صلى محمد

كللل وهللم يعلمللون، ل الللذين أهللواء اتباع عن ونأهاه باتباعها،
ل الللذين وأهللواء وسلللم، عليه الله صلى شريعته خالف من

الباطن أو الظاهر الهدي من ويحبونأه يهوونأه ما هي يعلمون
السواء.  على

مللا بعللد مللن أهللواءهم اتبعللت تعللالى: {ولئللن  قوله)2
واق}.  ول ولي من الله من لك ما العلم من جاءك

(أهللواءهم) في الضمير  أن:الية هذه في الدللة ووجه
الحللزاب وهللم قبلها التي الية في ذكره تقدما ما على عائد

اتبلاع علن ذكلره جللل فنهانألا الكتلاب، بعللض ينكللرون الذين
أهواءهم. 

النصللارى ول اليهللود عنك ترضى تعالى: {ولن  قوله)3
اتبعللت ولئللن الهللدى هللو الللله هللدى إن قل ملتهم تتبع حتى

ولللي مللن الله من لك ما العلم من جاءك الذي بعد أهواءهم
نأصير}.  ول

أن أخبرنأللا سللبحانأه الله  أن:الية هذه في الدللة ووجه
زجرنأللا ثآللم ملتهللم، باتبللاع إل يرضللون ل والنصللارى اليهللود
نأللوافقهم لئل كللثير أو قليللل فللي أهللواءهم اتباع عن سبحانأه

الباطلة.  ملتهم من شئ في
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بكللل الكتللاب أوتوا الذين أتيت تعالى: {ولئن قوله) 4
بتللابع بعضللعم ومللا قبلتهللم بتللابع أنأت وما قبلتك تبعوا ما آية

إنأللك العلم من جاءك ما بعد أهواءهم اتبعت ولئن بعض قبلة
ًا شللطر وجهللك قللوله: {فللول إلللى... الظللالمين} لمللن إذ

لئل شللطره وجللوهكم فولللوا كنتللم وحيثمللا الحراما المسجد
منهم}  ظلموا الذين إل حجة عليكم للناس يكون

أن بيللن تعللالى الللله  أن:اليللات هللذه في الدللة ووجه
علللى للنللاس يكللون ل أن هللي القبلللة تغييللر مللن الحكمللة

يقللول لكيل أي منهللم الظللالمون إل حجللة مللن المسلللمين
ديننللا فللي يوافقونأللا أن فيوشكون قبلتنا في اليهود: وافقونأا

أن سللبحانأه فبين الية، هذه في قريش أهل هم والظالمون
لن قبلتهللم، فللي المشركين مخالفة هي القبلة نأسخ حكمة

الباطل.  من فيه يطمعون لما أقطع مخالفتهم

سللائر إلللى القبللة أملر يتعللدى المعنلى هذا أن ومعلوما
أقطللع ذلللك كان مخالفتهم من ازددنأا فكلما الشريعة، أمور
الباطل.  من فيه يطمعون لما

تتبعان ول وهارون: {فاستقيما لموسى تعالى  قوله)5
يعلمون}.  ل الذين سبيل

اخلفنللي هللارون لخيه موسى تعالى: {وقال  وقوله)6
المفسدين}.  سبيل تتبع ول وأصلح قومي في

مللا بعللد مللن الرسللول يشاقق تعالى: {ومن  وقوله)7
تللولى مللا نأللوله المللؤمنين سللبيل غيللر ويتبللع الهللدى له تبين

جهنم}.  ونأصله

سللبيل باتبللاع المللر فيهللا الللتي اليللات هللذه أشللبه وَما
المشركين.  سبيل اتباع عن والنهي المؤمنين

- من المشركون - أي عليه ماهم أن منها الدللة ووجه
المفسللدين، سللبيل من بل المؤمنين سبيل من ليس العمل
سللبيل نأجللانأب أن علينللا فيجللب يعلمون ل الذين سبيل ومن

فللي المللؤمنين سللبيل سلللوك علللى ونأحللرص المشللركين،
السواء.  على والباطن الظاهر الهدى

واختلفللوا تفرقللوا كالللذين تكونأللوا تعالى: {ول  قوله)8
البينات}.  جاءهم ما بعد من
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واختلفللوا تفرقللوا الذين  أن:الية هذه من الدللة ووجه
الللذين والنصللارى، اليهللود هللم البينللات ماجللاءهم بعللد مللن

النهللي فللي خاصللة واليللة فرقة، وسبعين بضع على افترقوا
عن النهي في وعامة والختلف، التفرق في مشابهتهم عن

فائللدةا لللذكرهم كللان لمللا وإل أمورهم، عامة في مشابهتهم
لمللا ولكللن مباشللرةا، التفللرق عللن سبحانأه ولنهانأا الية، في
أمرنأللا ثآللم اختلفللوا وأنأهللم والنصللارى، اليهود تعالى الله ذكر

علن النهلي فللي عاملة اليلة أن ذلللك ملن تلبين بمخالفتهم،
أمورهم.  عامة في مشابهتهم

تتبللع ول الللله أنأللزل بمللا بينهم تعالى: {فاحكم  قوله)9
شللرعة منكللم جعلنللا لكللل الحللق مللن جللاءك عمللا أهواءهم

ًا}.  ومنهاج

مللا بعللد بيللن تعالى الله  أن:الية هذه من الدللة ووجه
منللا لكللل أن أهللوائهم، واتبللاع المشركين، مشابهة عن نأهانأا

ًا شريعة ومنهم فعلينلا ومنهلاجه، الخلر شللريعة غير ومنهاج
ول شللريعتهم فللي نأشللاركهم ول ومنهاجنللا شريعتنا نألزما أن
منهاجهم.  في

الللذين الكتاب، بأهل صنيعه ماذكر بعد تعالى  قوله)10
وأيللدي بأيللديهم بيللوتهم يخربللون كللونأهم من وبدلوه حرفوه

أولللي يللا ذلللك: {فللاعتبروا عقللب تعللالى قللال ،المللؤمنين
البصار}. 

بحللالهم حالنللا نأقيللس أن العتبللار أن  هو:الدللة ووجه
الللذي مثلل العذاب من ستحققنا ل فعلهم مثل فعلنا لو وأنأنا

استحقوه. 

وأنألله المنللافقين، صللفات ذكللر بعللدو تعللالى  قللوله)11
منكللم أشللد كانأوا قبلكم من ولعنهم: {كالذين جهنم وعدهم

ً وأكثر قوةا ًا أمللوال فاسللتمتعتم بخلقهللم فاسللتمتعوا وأولد
بخلقكم... الية}. 

النلار المنلافقين اللله وعلد يكلون أن يحتملل والمعنلى
من الذين كعذاب مقيم عذاب ولهم قبلكم، من الذين كوعد

قبلكم من الذين فعل كما فعلتم إن المعنى يكون أو قبلكم،
وخوضللهم، شللهواتهم اتبللاعهم أي بخلقهم، استمتاعهم من
كمللا النللار ووعللدكم لعنهللم كما الله لعنكم الشبهات في أي

وعدهم. 
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ًا وكانأوا دينهم فرقوا الذين تعالى: {إن  قوله)12 شلليع
شئ}.  في منهم لست

نأللبيه وصللف تعللالى الللله  أن:اليللة مللن الدللللة ووجلله
مللن فكل شئ في منهم ليس وأنأه المشركين، من بالبراءةا

الله رسول مشابهة عن يبعد فإنأه شئ في المشركين شابه
كللان ومن للمشركين، مشابهته بقدر وسلم عليه الله صلى
ًا من يتبرأ أن بد فل وسمه عليه الله صلى الله لرسول متابع

منهم. وسلم عليه الله صلى كتبرئه المشركين

اليهللود تتخللذوا ل آمنوا الذين أيها تعالى: {يا  قوله)13
فإنأه منكم يتولهم ومن بعض أولياء بعضهم أولياء والنصارى
منهم}. 

ًا تجد تعالى: {ل  وقوله)14 واليللوما بللالله يؤمنون قوم
ورسوله}.  الله حاد من يوادون الخر

أوليللاء بعضللهم كفللروا تعللالى: {والللذين  وقللوله)15
بعض}. 

ون  وقلوله)16 بعضلهم والمؤمنلات تعلالى: {والمؤمن
بعض}.  أولياء

ًا كثيرةا الموالةا في تتحدث التي واليات كتللاب فللي جد
بعضللهم المللؤمنين بيللن الموالةا الله يثبت وفيها تعالى، الله

أشللد وجللل عللز وينهى لبعض، بعضهم الكافرين وبين لبعض
وبللأنأه منهم بأنأه ويصفه الكافرين، يتولى من ويتوعد النهي،

اليمان.  عنه وينفي الظالمين، من

لكللن بللالقلب، متعلقللة كللانأت وإن والمللوادةا والمللوالةا
المللودةا هللذه قطللع إلللى يللؤدي سللبب الظاهر في المخالفة

موالتهم.  وبغض بغضهم إلى المؤدية الطريق وهي الباطنة

نأللوع إلللى تللؤدي الظللاهر فللي مشللاركتهك فللإن وكذلك
ذلك.  عن منهيون ونأحن الباطن في وموالةا مودةا

تخشللع أن آمنللوا للللذين يللأن تعللالى: {ألللم  قللوله)17
أوتللوا كالذين يكونأوا ول الحق من نأزل وما الله لذكر قلوبهم
وكللثير قلللوبهم فقسللت المللد عليهم فطال قبل من الكتاب

فاسقون} (الحديد).  منهم
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لللذكره بالخشللوع المللؤمنين الللله أمللر اليللة هللذه وفي
المللد طللول فللي الكللافرين مشللابهة عللن ونأهللاهم سبحانأه،
المللد طللول عللن ينلله لللم سللبحانأه ولكنلله القلللب، وقسللوةا
أهللل صللفات مللن أنأهللا ذكللر بللل مباشللرةا، القلللب وقسللوةا
سللبيلهم قبللح ذلللك من فعلمنا مشابهتهم عن ونأهانأا الكتاب،
ًا، المللل طللول إلى تؤدي شئ أي في مشابهتهم وأن عموم
تعالى. بالله والعياذ القلب وقسوةا

فتحللدث اليللة لهللذه شللرحه في السلما شيخ استطرد
عللن وتحللدث المعاصللي، ثآمرات من وأنأها القلب قسوةا عن

عللن ينهللى السلللما وأن السلللما، من ليست وأنأها الرهبانأية
.العبادات في سيما ل المور كل في التفريط وعن الغلو

راعنللا تقولللوا ل آمنللوا الللذين أيها تعالى: {يا  قوله)18
أليم}.  عذاب وللكافرين واسمعوا انأظرنأا وقولوا

أن وهللو التفاسللير، كتللب فللي مشللهور نأزولهللا وسللبب
ًء، يقولللون كللانأوا اليهللود المؤمنللون وكللان (راعنللا) اسللتهزا

المعنللى إل يقصللدون ول (انأظرنأللا)، بهللا يقصللدون يقولونأهللا
كان ولو بها، يتلفظوا أن للمؤمنين تعالى الله فكره الحسن

ًا قصللدهم ًا حسللن أن وأمرهللم اليهللود مخالفللة فللي إمعانألل
أخرى.  لفظة بها يستبدولوا

أذى هو قل المحيض عن تعالى: {ويسألونأك  قوله)19
المحيض...}.  في النساء فاعتزلوا

رسللول قللال نأزلت لما  أنأها:الية هذه من الدللة ووجه
النكاح).  إل شئ كل وسلم: (اصنعوا عليه الله صلى الله

ولللم يؤاكلوهللا لللم فيهم المرأةا حاضت إذا اليهود وكان
النللبي قللول بلغهم فلما البيوت في يجامعوها ولم يجالسوها

من يدع أن الرجل هذا يريد قالوا: (ما وسلم عليه الله صلى
ًا أمرنأا وسلم عليه الله صلى النبي فيه). وبلغ خالفنا إل شيئ
فهللذا وسلللم عليلله الللله صلى عليه يعترض فلم اليهود قول
ملن وسللم عليله الله صلى النبي شرعه ما كثرةا على دليل

ً والحللديث المشللركين، ولسائر لليهود مخالفات رواه كللامل
صحيحه.  في مسلم
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:الول الباب

الثاني الفصل
الدالة المطهرة السنة أدلة ذكر في

نبالمشركي التشبه عن النهي على

قللال: (سللمعت عنلله الللله رضي مسعود ابن ) عن1 
ً يقللرأ وسلللم عليلله الللله صلللى النللبي سللمعُت آيللة قرأ رجل

عليلله الله صلى النبي إلى به فانأطلقت بيده فأخذت خلفها،
وقللال: الكراهيللة وجهلله فللي فعرفت له ذلك فذكرت وسلم

اختلفللوا قبلكللم كللان مللن فللإن تختلفللوا ول محسن (كلكما
مسلم).  فهلكوا) (رواه

شيئين:  الحديث هذا أفاد

طرفيلله مللن كللل يكللون الللذي الختلف الول: تحريللم
ًا حق.  وعلى محسن

مشللابهتهم من والحذر قبلنا، كان بمن والثانأي: العتبار
ًا اختلفهم في ًا، أمللورهم سائر وفي خصوص فيكللون عموملل
ًا ذلك ًا كان كما هلكنا في سبب قبلنا.  من هلكهم في سبب

لمسللألة الحللديث لهذا شرحه أثآناء السلما شيخ تعرض
وهللو تنللوع اختلف إلللى وقسمه وأنأواعه، وأسبابه الختلف

ًا يكون أن إما كللل يكون أو واحد، والمعنى اللفظ في اختلف
صللفة وفللي القللراءات، فللي كللالختلف حللق علللى أطرافه
إمللا وهو تضاد اختلف وإلى ونأحوها، العيد وتكبيرات الذان،
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موضللوع خللارج استطراد وهو الفروع، في وإما الصول في
عليه.  بالتنبيه اكتفينا لذا الكتاب

قللال: قللال عنلله الللله رضللي الخذري سعيد أبي ) عن2
َنَن وسلم: (لتتبعللن عليه الله صلى الله رسول كللان مللن َسلل
ضللب جحللر دخلللوا لللو حللتى بالقللذةا القللذةا حللذو قبلكللم

:قللال والنصللارى؟ اليهللود الللله  يارسللول:قالوا )،لدخلتموه
البخاري).   (رواه.فمن)(

النهللي مخللرج خللرج  أنألله:الحللديث مللن الدللللة ووجلله
الللله صلى تشبيهه ذلك على ويدل مشابهتهم، من والتحذير

بنتللن مشللهور وهو ضب، بجحر القبيحة أفعالهم وسلم عليه
ريحه. 

المشللركين، مخالفللة على العمل الحديث من فيستفاد
الحالللة إلللى نأصل لكيل والكثير، القليل في مشابهتهم وترك
وسلم.  عليه الله صلى الله رسول وقوعها عن أخبر التي

ل والنصللارى اليهود (إن وسلم عليه الله صلى ) قوله3
تشللبهوا ول الشلليب (غيروا لفظ وفي فخالفوهم)، يصبغون
صحيح.   حسن:الترمذي قال باليهود)،

اليهللود بمخالفللة المللر فللي صللريح نأللصُ الحللديث هللذا
ًا، والنصارى سللبب هللو الذي اللحية صبغ في سيما ول عموم

ٍه؛ٍ عدةا من العموما ويستفاد العاما، اللفظ منها: العدول وجو
منه أعم لفظ إلى به الخاص الفعل لفظ عن بالصباغ بالمر

بالخاص العلم يقتضي بالعاما العلم لن وذلك المخالفة، وهو
مخالفللة أن عرفللت فللإذا العمللوما، هللذا تحللت المنللدرج

اللحيللة بصللياغ مخللالفتهم أن عرفللت مطلوبللة، المشللركين
رتللب أنأله ومنهلا المخالفلة عملوما فلي داخللل لنأه مطلوب،

علللى الللترتيب هللذا فيدل الفاء، بحرف الوصف على الحكم
ل والنصللارى اليهللود كللون المخالفللة بهللذه المللر علللة أن

فيلله تحققللت المشللركون فعللله فعل كل فبالتالي يصبغون،
ًا كانأت التي العلة هذه عليلله اللله صلللى النلبي أملر في سبب

لهم.  مخالفة بالصباغ وسلم

المللر فللي تللأثآير مخللالفتهم لقصللد يكن لم لو أنأه ومنها
- وهلذا بله، تعقبله حسلن ول فائلدةا لذكرهم يكن لم بالصبغ

ل - فللذلك للشللرع مقصللود أمللر مخالفتهم أن على دل وإن
مصلللحة فيلله خولفلوا الللذي الفعل نأفس في تكون أن ينفي

مخالفتهم.  عن النظر قطع مع مقصودةا،
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بعد. فيما المسألة هذه - تفصيل الله شاء - إن وسيأتي

ًا عنلله الللله رضللي بشللير بن النعمان ) حديث4 مرفوعلل
سللائر لهللا صلللح صلللحت إذا مضغة الجسد في إن (أل وفيه

البخاري). الجسد) (رواه سائر لها فسد فسدت وإذا الجسد

فبالتللالي القلللوب أمراض أشد هو الكفر فإن وبالجملة
أفعللالهم من عليها يترتب وما المشركين أجساد سائر تصير

القلب لصحيح يجوز ول قلوبهم، لفساد نأتيجة كبير فساد في
لئل الجسلد أفعلال ملن فعلل أي في القلب فاسد يشابه أن

القلب.  فساد في مشاركته إلى ذلك يجر

رسللول قللال: (قللال عنهمللا الله رضي عمر ابن ) عن5
المشللركين: أخفللوا وسلللم: (خللالفوا عليلله الللله صلللى الله

ُفوا الشوارب عليه).  اللحى) (متفق َوأع

المشللركين بمخالفللة وسلللم عليلله الللله صلللى فللأمر
ًا، المشللركين) (خللالفوا فلفللظ اللحللى، بإعفاء أمر ثآم مطلق

للشارع.  مقصود أمر المخالفة جنس أن على دليل

قللال: (قللال عنلله الللله رضللي أوس بللن شللداد ) عللن6
ل فللإنأهم اليهللود وسلم: (خالفوا عليه الله صلى الله رسول
داود).  أبو خفافهم) (رواه ول نأعالهم في يصلون

اليهود.  بمخالفة صريح أمر وفيه

ًا: عنلله الللله رضللي العللاص بللن عمللرو ) عللن7 مرفوعلل
َلللُة الكتللاب أهللل وصللياما صلليامنا بيللن ما (فصل السللحر) إك
مسلم).  (رواه

أمللر الكتللاب أهللل وعبللادةا عبادتنللا بين الفصل أن وفيه
للشارع.  مقصود

ًا: (ل عنلله الللله رضللي هريرةا أبي ) عن8 يللزال مرفوعلل
ًا الدين والنصللارى اليهلود لن الفطلر النلاس عجل ما ظاهر

داود).  أبو يؤخرون) (رواه

الفطر بتعجيل الحاصل الدين ظهور أن في صريح وهذا
سللبب مخللالفتهم أن أي والنصللارى، اليهللود مخالفللة سللببه
َلم الرسل بإرسال المقصود وهو الدين، لظهور ُيع هللذا من ف

البعثة.  مقاصد أكبر من مخالفتهم نأفس أن
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ًا: (ل الصنابحي الرحمن عبد ) عن9 أمللتي تزال مرفوع
َكة على مضاهاةا النجوما اشتباك بالمغرب ينتظروا َمالم ُمس

مضللاهاةا النجللوما محللاق بللالفجر ينتظللروا لللم وما لليهودية،
أحمد).  الماما للنصرانأية) (رواه

بمللا تمسللكهم على يزالون ل الناس أن الحديث ومعنى
فللي اليهللود مشلابهة تللرك علللى حريصين داموا ما عليه هم

الفجر.  تأخيرهم في والنصارى المغرب تأخيرهم

والنصللارى اليهللود مشللابهة أن الحللديث مللن ويسللتفاد
بدينهم.  تمسكهم عن الناس تصرف

الصلةا مواقيت في بطوله عبسة بن عمرو ) حديث10
الوقللات بعللض في الصلةا كراهية تعليل وفيه المسلم، عند
فيها.  لصنامهم يسجدون المشركين بأن

إل السللجود يقصللد ل يصلللي حيللن المسلللم أن ومعلوما
فللي الصلةا عن وسلم عليه الله صلى النبي نأهى ولكن لله،
ًا الوقات هذه طريق.  بكل المشابهة لمادةا حسم

أن وفيلله داود أبي عند عنه الله رضي جابر ) حديث11
ًا، صلللى وسلللم عليلله الللله صلللى النللبي بعللض فللأراد جالسلل

وهللم وسلللم عليلله الللله صلللى خلفلله يصلللي أن الصللحابة
الصلللةا: (إذا عقب قال ثآم اجلسوا أن إليهم فأشار قائمون،

ًا الماما صلى ًا فصلوا جالس ًا صلللى وإن جلوس فصلللوا قائملل
ًا أبللو بعظمائهللا) (رواه فارس أهل يفعل كما تفعلوا ول قيام
وغيره).  داود

هللو الذي القياما بترك أمره وسلم عليه الله صلى فعلل
فارس.  أهل مشابهة بترك الصلةا في فرض

رسللول قال: قال عنهما الله رضي عباس ابن ) عن12
لغيرنأللا) (رواه والشق لنا وسلم: (اللحد عليه الله صلى الله

لهللل  (والشللق:أحمللد روايللة وفللي ،الربعللة) السللنن أهللل
الكتاب). 

وضللع في حتى الكتاب، لهل مخالفتنا على التنبيه وفيه
القبر.  أسفل في الميت

قللال: (قللال عنهمللا الللله رضللي عبللاس ابللن ) عللن13
اللله إللى النلاس وسلم: (أبغض عليه الله صلى الله رسول
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جاهليللة سللنة السلللما فللي ومبتللغ الحللرما فللي ثآلثآة: ملحللد
مسلم).  دمه) (رواه ليريق له حق بغير امرئ دما وُمحل

الثلثآللة مللن الثللانأي الصللنف  هللو:الحديث من والشاهد
سللنة السلللما فللي يبتغللي الللذي وهللو الللله، يبغضللهم الذين

الجلاهليون، عليهلا كلان اللتي العلادةا هلي والسلنة جاهليلة،
واليللات السلللما غيللر شللريعة كللل يشللمل الجاهليللة ولفظ

التشبه عن والنهي أهلها وأخلق الجاهلية ذما في والحاديث
والسنة.  الكتاب في كثيرةا طريقهم بمجانأبة والمر بهم،

ومعناهللا الجاهلية عن الكلما في السلما شيخ استطرد
َكللَر الشرع في َذ لفظللة فيهللا وردت الللتي النصللوص بعللض و

ًا الجاهلية .النصوص من نأصُ كل في بها للمقصود موضح

الللله رسللول عنهملا: (أن الللله رضي عمر ابن ) عن14
تبللوك غللزوةا فللي الحجللر نأللزل لمللا وسلللم عليلله الللله صلى

قللد فقللالوا منهللا، يستقوا ول بئارها من يشربوا ل أن أمرهم
أن وسلللم عليه الله صلى النبي فأمرهم واستقينا منها عجنا

البخاري).  الماء) (رواه ويهريقوا العجين ذلك يطرحوا

قلال عنهملا اللله رضلي اللله عبلد بن جابر حديث وفي
إل المعللذبين هللؤلء علللى تدخلوا وسلم: (ل عليه الله صلى

أن عليهللم تللدخلوا فل بللاكين تكونأللوا لللم فللإن بللاكين تكونأوا
أصابهم).  ما يصيبكم

إلللى الللدخول عللن وسلللم عليلله الللله صلى النبي فنهى
مللا الللداخل يصلليب أن خشية البكاء، مع إل المعذبين أماكن

عجنللوه الللذي والعجيللن بمياههم النأتفاع عن ونأهى أصابهم،
غللزوةا تسللمى الللتي تبللوك غللزوةا فللي كللانأوا أنأهللم رغللم بلله

نأهللى وكللذلك المسلللمين، علللى غزوةا أشد وكانأت العسرةا،
فلي فلي ديلارهم فلي الصللةا علن وسللم عليله اللله صلى

عللن بللالنهي جللائت قللد الشللريعة كللانأت فللإذا أخللر، أحاديث
العللذاب، فيهللا بهللم حللل الللتي أمللاكنهم في الكفار مشاركة
فللي بمشللاركتهم فكيللف أصللابهم الللذي يصلليبنا أن خشللية

 العذاب؟ عليها واستحقوا يعملونأها، التي العمال

عليلله الللله صلى النبي صرعه - الذي ركانأه ) حديث15
وسلللم: عليلله الللله صلللى  قال:عنه الله رضي - قال وسلم
القلنأس) (رواه على العمائم المشركين وبين بيننا ما (فرق

داود).  أبو
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أن فللي َبيللن الحللديث وهللذا داود، أبللي عنللد حسن وهو
فللي مطلللوب أمللر اللبللاس فللي للمشللرك المسلم مفارقة
ًا حاصل الباطن بالعتقاد الفرق إذ الشرع، بللدون ولللو قطع
الظللاهر فللي المفارقللة علللى الشرع حث ذلك ومع عمامة،

ًا.  والباطن أيض

الللله رسللول أن عنهمللا الللله رضي عباس ابن ) عن16
بصلليامه وأمللر عاشللوراء صللاما حيللن وسلللم عليه الله صلى

رسللول  فقللال؟!اليهود تعظمه يوما إنأه الله رسول قالوا: يا
شلاء إن المقبلل العلاما كان وسلم: (إذا عليه الله صلى الله
مسلم).  التاسع) (رواه اليوما صمنا الله

عليلله الللله صلللى قللال منصللور بللن سللعيد روايللة وفللي
كللان فلمللا اليهللود)، خالفوا والعاشر التاسع وسلم: (صوموا

ًا عاشوراء صياما ِلَم للمسلمين، مشروع َع عليلله الله صلى و
هللذا صللفة في اليهود بمخالفة أمر تعظمه اليهود بأن وسلم

ًا قبله يوما معه يصاما بأن الصياما اليهود.  مخالفة في إمعانأ

رسللول قللال: قللال عنهما الله رضي عمر ابن ) عن17
فليصللل ثآوبللان لحدكم كان وسلم: (إذا عليه الله صلى الله

اشتمال يشتمل ول به، فليتزر ثآوب إل له يكن لم فإن فيهما
صحيح).  بسند وغيره داود أبو اليهود) (رواه

لهللذه أن علللى دليللل اليهللود إلللى عنلله المنهي فإضافة
ًا الضافة النهي.  في تأثآير

الللله رسللول أن عنلله الللله رضللي هريللرةا أبي ) عن18
اليهللود الللله مللوته: (لعللن قبللل قللال وسلللم عليه الله صلى

 - يحللذر)مساجد وصالحيهم أنأبياءهم قبور اتخذوا والنصارى
مللن جمللع عن كثيرةا لروايات عليه). وله - (متفق صنعوا ما

عنهم.  الله رضي الصحابة

القبللور والنصللارى اليهللود اتخللاذ أن علللى دللللة فيلله
ًا كان مساجد عليلله الللله صلى وتحذيره ذلك، عن لنهينا سبب
أمورهم.  عامة يشمل صنيعهم من وسلم

الطويللل حللديثه فللي قال عنه الله رضي جابر ) عن19
صلللى أنألله وسلم: (وفيه عليه الله صلى النبي حج صفة في
كللل عرفللة: (أل يللوما فللي خطللب حين قال وسلم عليه الله
مسلم).  موضوع) (رواه قدمي تحت الجاهلية أمر من شئ
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أمللر مللن شللئ كللل( وسلللم عليلله الللله صلللى فقللوله
وعادات.  عبادات من عليه كانأوا ما كل  يشمل)الجاهلية

فللي الصللحيحين فللي عنلله الللله رضي عمر ) حديث20
زيد.  بن الله عبد رآها التي والرؤيا الذان صفة

عليلله الللله صلللى النللبي كللره الحللديث هللذا معنى وفي
النصارى، فعل من لنأه بالناقوس الصلةا عن العلن وسلم
اسللتعمال وكللره اليهود، فعل من لنأه البوق استعمال وكره
ففيلله المجللوس، فعللل من لنأه الصلةا عن العلن في النار
أفعللال يكللره كللان وسلللم عليلله الللله صلللى أنألله علللى دليل

الملل.  سائر من المشركين

الجاهليلة أهلل أن عنله اللله رضلي عملرو ) حلديث21
عملر: قلال الشلمس، تطللع حتى َجمع من يفيضون ل كانأوا

طللوع قبلل وأفلاض وسللم عليه الله صلى النبي (فخالفهم
الغللروب قبللل عرفللات مللن يفيضللون وكللانأوا الشللمس،
بعللد بالفاضللة وسلللم عليلله الللله صلللى النللبي فخللالفهم
عليلله الللله صلللى النللبي قصللد بيان الحديث ففي الغروب)،

هديهم.  في المشركين مخالفة وسلم

اللله رسلول قلال قلال اليملان بلن حذيفلة ) حديث22
والفضللة الللذهب آنأية في تشربوا وسلم: (ل عليه الله صلى

الخرةا) في ولكم الدنأيا في لهم فإنأها صحافها في تأكلوا ول
عليه).  (متفق

والفضللة، الللذهب آنأيللة اسللتعمال عن النهي تعليل وفيه
الدنأيا.  في للمشركين أي لهم بأنأها

رضللي عمرو بن الله عبد عن نأفير بن جبير ) حديث23
علللى رأى وسلللم عليلله الللله صلللى النبي أن وفيه عنه، الله
ل الكفار ثآياب من هذه إن(فقال:  معصفرين ثآوبين الله عبد

مسلم).  تلبسها) (رواه

ابن عن الشيخين شرط على بإسناد داود أبو ) روى24
ًا: (من عنهما الله رضي عمر منهم). فهو بقوما تشبه مرفوع

أنألله أحللواله أقللل الحللديث السلللما: (وهللذا شلليخ قللال
كفلر يقتضلي ظلاهره كلان وإن بهلم التشلبه تحريم يقتضي

بهم) أهل المتشبه
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جاء مما الباب هذا في ما تتبعنا السلما: (ولو شيخ قال
الللله كتللاب عليلله دل ما مع وسلم عليه الله صلى النبي عن

القول) أهل بنا لطال

أن وكيللف الحللاديث، ملن أرودنأللا ملا بعللض تأمللل ومن
بللأنأه قبيللح كللل عللن النهي يعلل وسلم عليه الله صلى النبي

بمخللالفتهم مللوطن غيللر فللي ويللأمر الكتللاب، أهل فعل من
ًا اتضللح ؛ٍوالقبللح الفسللاد علللى علمللة صاروا حتى مللن جليلل

بهللم التشللبه تحريللم فيهللا الدللة وجه وتكرر الدلة، موجوع
طريقهللم يجللانأب أن المسلللم علللى وإن أمورهم، سائر في

استطاعته.  بقدر

:الول الباب

الثالث الفصل
فمن الصحابة إجماع تقرير وجوه في

بالمشركين التشبه تحريم على بعدهم

   الول:     ) الوجه1
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رضللي عمللر المؤمنين أمير اشترطها التي الشروط هو
الصللحابة، سللائر عليهللا ووافقلله الذمللة، أهللل على عنه الله

عهللد عللن تكلموا الذين الفقهاء وسائر بعدهم، الئمة وعامة
أراد إمللاما كللل بهللا وألزمللوا الشللروط، هللذه ذكللروا الذمللة

الصللحابة أو العلماء من أحد عن ينقل ولم الذميين، معاهدةا
ل الجمللة، فلي الشروط هذه على العتراض مجملع هلي ب

يقتضي وهذا والعلم، الفقه كتب في شئ أشهر وهي عليها،
الشللروط؛ٍ بهللذه العمللل علللى الئمة وسائر الصحابة إجماع

الشروط: (أن هذه وقعوا الذين النصارى لسان ومنها: على
أرادوا إن مجالسللنا مللن لهللم ونأقللوما المسلللمين، نأللوقر

أو ملبسهم: قلنسللوةا من شئ في بهم نأتشبه ول الجلوس،
نأكتنللي ول بكلمهم، نأتكلم ول شعر، فرق أو نأعلين أو عمامة

نأتخللذ ول السلليوف، نأتقلللد ول السللروج، نأركللب ول بكنللاهم،
ول بالعربية خواتيمنا نأنقش ول نأحمله، ول السلح، من شيئا
حيثمللا زينللا نألللزما وأن رؤوسنا، مقادما نأجز وأن الخمور، نأبيع
الصللليب نأظهللر ل وأن أوسللاطنا علللى الزنأانأير نأشد وأن كنا

الشروط).  آخر كنائسنا... إلى على

المسلللم تمييلز منهلا المقصد المذكروةا الشروط فهذه
رضللي عمر يرض ولم بالخر، أحدهما يشتبه لئل الكافر عن
فللي الهللدى عامللة فللي بللالتمييز بللل التميللز بأصللل عنه الله

ذلللك، وغيللر والكلما والمراكللب والسللماء واللباس الشعور
عنلله الله رضي الخطاب بن عمر بعد الهدى أمراء كان ولقد

الشللروط، هذه تطبيق على الحرص في ويبالغون يحرصون
دخللل العزيللز عبللد بللن عمر أن بإسناده الشيخ أبو روى كما

العللرب، كهيئللة العمللائم وعليهم تغلب، بني من الناس عليه
بجلللم) - فقللال: (علللي قالوا: (نأصللارى)، أنأتم)، فقال: (من

رداء وشللق العمللائم وألقللى نأواصلليهم من - فأخذ مقصُ أي
ًا منهم واحد كل السللروج، تركبللوا وقال: (ل به، يحتزما شبر

ُكللف، على واركبوا ثآللم واحللد)، شللق مللن أرجلكللم ودلللوا ال
يللأمرهم المصللار أمللراء إلللى العزيللز عبللد بللن عمللر أرسل

ولبللس التقصلليصُ تللرك بعضللهم لن النصللارى، بمتابعللة
إن (ولعمللري خطللابه فللي وقللال أوسللاطهم، على المناطق

ُع كان َن َلك فيما ذلك ُيص فللانأظر وعجللز ضللعف بك ذلك إن قب
ول وأحكمتلله تعاهللدته إل فيلله وتقللدمُت عنلله نأهيُت شئ كل

ًا).  عنه تعد ول فيه ترخصُ شيئ

الثاني:     ) الوجه2

وكللثير عنهللم، الله رضي الربعة الخلفاء عن نأقل ما هو
مواقللف في مختلفة وأزمنة مختلفة أماكن في الصحابة من
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نأهيهللم ويعللللون المشللركين، بمخالفللة فيها يأمرون متعددةا
ًا ذلللك فكللان المشللركين، بمخالفة أشياء عن منهللم إجماعلل

حضر ممن أحد عن ينقل ولم سيما ل مخالفتهم، لزوما على
أو ذلللك علللى اعللتراض يحضللرها لللم ممن أو المواقف تلك

عنهللم الللله رضللي الصللحابة عللن نأقللل مللا كللل بل له، إنأكار
ًا رضللي وحرصهم المشركين، مشابهة من التحذير هو جميع

مخالفتهم.  على عنهم الله

الللله     رضي     الصحابة     بعض     كلما     من     أمثلة     وإليك
عنهم: 

في امرأةا على عنه الله رضي الصديق بكر أبو ) دخل1
فقالوا: حجللت تتكلم)، ل فقال: (مالها تتكلم، ل فرآها الحج

عمللل هللذا ،يحللل ل هللذا فللإن لهللا: (تكلمللي فقللال مصمتة،
بكللر أبللو فللأخبر البخللاري بطللوله الحللديث روى الجاهليللة)،

ذلللك وعقللب يحللل، ل المطلللق الصللمت أن عنلله الله رضي
ًا الجاهلية عمل من هذا بقوله العمللل هللذا عيب بذلك قاصد
علللة الوصللف أن علللى دليل بالوصف الحكم وتعقيب وذمه،
يللوجب الجاهليللة عمللل مللن العمللل كون أن على ذلك فدل

منه.  والمنع عنه النهي

- فللارس أهللل إلللى  عنلله الللله رضللي عمللر ) كتللب2
الشللرك) رواه أهللل وزي - يقللول: (إيللاكم منهم المسلمين

زي مللن كللان ما كل عن للمسلمين منه نأهي البخاري. فهذا
الشرك.  أهل

موسللى أبللي عللن صللحيح بسللند أحمللد المللاما ) روى3
عنلله: الللله رضي لعمر قال: (قلت عنه الله رضي الشعري

ًا لي إن ًا كاتب الله سمعت أما الله قاتلك لك ما فقال نأصرانأي
َهود تتخذوا ل آمنوا الذين أيها {يا يقول أوليللاء والنصللارى الي

ًا؟ اتخذت بعض} أل أولياء بعضهم أميللر قلت: (يللا قال حنفي
إذ أكرمهللم عمللر: (ل دينلله) فقللال وللله كتابته لي المؤمنين

أقصللاهم إذ أدنأيهللم ول الللله، أذلهم إذ أعزهم ول الله أهانأهم
ًا عنه الله رضي عمر فغضب الله)، ًا غضب اتخللذ حيللن شللديد

ًا عنلله الللله رضي موسى أبو ًا، كاتبلل هللذه لن وذلللك نأصللرانأي
الللذي والصغار عليهم الله فرضها التي الذلة تنافي الوظيفة

عليهم.  الله أوجبه

المشركين إذلل باب في عنه الله رضي لعمر كان وقد
السلللما أعللزت الللتي المرضللية لسلليرته مناسللب مللاهو

ًا عنله الللله رضللي وكان والمسلمين، اللله كتللاب عنلد وقافل
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ً ًا وسلللم، عليلله الله صلى النبي لسنة ممتثل فللي مستشللير
المهللاجرين مللن الوليللن للسللابقين وكللبيرةا صللغيرةا كللل

ًا. عنهم الله رضي والنأصار جميع

ا أقلر فقلد عنه الله رضي عثمان أما) 4 قلرره كلان م
وجللرى والحدود، والحكاما، السنن، من عنه الله رضي عمر
هللذا فللي عنه الله رضي عثمان موافقة ُعلم فقد سننه على

عنه.  الله رضي الخطاب بن لعمر الباب

أبللي بللن علللي أن بسللنده منصللور بللن سللعيد ) روى5
ًا فرأى خرج عنه الله رضي طالب فقال: (ما سدلوا قد قوم
-) مدارسللهم - أي فورهم من خرجوا قد اليهود كأنأهم لهم؟
ًا أن هنللا والغرض وغيره، المبارك ابن رواه الللله رضللي عليلل
ًا باليهود السادلين شبه عنه ُعلللم فعلهللم، كراهة بذلك مبين ف
كراهته.  عنده استقر قد أمر اليهود مشابهة أن

قللدما حيللن عنلله الللله رضللي معاوية أن الصحيح ) في6
أخللرج أنأه خطبته، في ذكر مما فكان الناس، خطب المدينة

ًا أرى كنت (ما: فقال الشعر من كبة إن اليهود إل يفعله أحد
الزور).  فسماه بلغه وسلم عليه الله صلى الله رسول

اليهللود زي مللن كان ما أن على دليل فيه معاوية فقول
عللن عنلله الللله رضللي نأهيلله وفيه المسلمين، زي من فليس

زيهم.  في اليهود مشابهة

لرجللل قللال أنألله عباس ابن إلى بسنده الخلل ) ورى7
تبللد ل عنلله: (احتقللن، الللله رضللي فقللال الحتقان عن سأله

مللا كللل فللي عللاما وهذا المشركين)، بسنة تستن ول العورةا
والباطن.  الظاهر الهدي من المشركون عليه

الللله رضللي مالك بن أنأس إلى بسنده داود أبو ) روى8
وبللرك رأسلله، فمسللح قصللتان وله غلما، عليه دخل أنأه عنه

اليهود)، زي هذا فإن قصوهما أو هذين وقال: (احلقوا عليه،
فللي بللاليهود التشبه عن عنه الله رضي مالك بن أنأس فنهى

زيهم. 

عنلله الللله رضللي عمر ابن إلى بسنده داود أبو ) روى9
ً رأى أنأه الصلللةا في قاعد وهو اليسرى يده على يتكئ رجل

يعللذبون)، الذين يجلس هكذا فإن هكذا تجلس له: (ل فقال
عمللر ابللن فعلل عليهم)، المغضوب صلةا  (تلك:رواية وفي
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المعللذبين جلسللة بأنأها الجلسة هذه عن نأهيه عنه الله رضي
هديهم.  مجانأبة في مبالغة وهذه

عنهللا الللله رضللي عائشة عن بسنده البخاري ) روى10
وتقللول: خاصرته في يده المصلى يجعل أن تكره كانأت أنأها
ُعلَم اليهود (إن عنللدها، قبيللح اليهللود فعللل أن بذلك تفعله) ف
َفعله.  للمسلمين يجوز ول

الله رضي معاوية إلى بسنده عاصم أبي ابن ) روى11
رفعللت وقللد السللنة مللن القبللور تسللوية قللال: (إن أنألله عنه

عن عنه الله رضي فنهى بهم)، تشبهوا فل والنصارى اليهود
بهم.  التشبه

عمللرو بللن الله عبد عن صحيح بسند البيهقي ) روى12
وصللنع المشللركين ببلد بنللي قللال: (مللن أنألله العللاص بللن

القيامة). يوما معهم حشر يموت، حتى ومهرجانأهم نأيروزهم

الكبللائر من جعلها أنأه يقتضي السلما: (وهذا شيخ قال
المشاركة فتكون لفظه ظاهر الول كان وإن للنار، الموجبة

معصية).  ذلك بعض في

أنألله مسعود ابن إلى بسنده منصور بن سعيد ) روى13
فل الكنللائس، مللن وقال: (إنألله الطاق في الصلةا يكره كان

الللله رضي مسعود ابن من نأهي وهذا الكتاب)، بأهل تشبهوا
بهم.  التشبه عن عنه

التللابعين أئمللة - مللن القاسللم عللن البخللاري ) روى14
الجنللازةا، يللدي بين يمشي كان - أنأه السبعة المدينة وفقهاء

أهللل قللالت: (كللان أنأهللا عائشللة عللن ويخللبر لهللا، يقللوما ول
الللله رضللي عائشللة بقللول فاسللتدل لها)، يقومون الجاهلية

للجنازةا.  القياما كراهة على الجاهلية فعل من أنأه عنها

   تنبيه:

القضللايا وهللذه الصحابة عن كثيرةا نأقول فيه الباب هذا
ًا علمنا وما الشتهار، مظنة في بعضها ول الصللحابة من أحد

بالكفللار التشللبه كراهللة مللن ذكرنأللاه مللا خللالف التللابعين
الهيئللة فللي المخالفللة كللانأت سللواء الجملللة فللي والعللاجم
ذلك.  على الصحابة إجماع فعلم وغيرها، واللباس
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وتأويل خلف فيها المعينة المسائل هذه بعض كان وإن
موضعه.  هذا وليس

وقللد والسللنة، الكتللاب اتبللاع علللى متفقللون أنأهللم كمللا
ونأحوها.  لتأويلت المسائل أعيان بعض في يختلفون

   الثالث:     ) الوجه3

مللا المشللركين؛ٍ مخالفللة على الجماع تقرير وجوه من
المتبللوعين، والئمللة المتقللدمين، مللن السلللما علماء ذكره

أو الكفللار، بمخالفللة أشللياء عللن النهي تعليل في وأصحابهم
استقصاؤه.  يمكن أن من أكثر وهو العاجم،

فللي نأظللر أدنأللى للله أحللد مللن السلما: (ومللا شيخ قال
والنظللر التأمل بعد وهذا طائفة، ذلك من بلغه وقد إل الفقه
ًا يورث ًا علم موافقللة عللن النهللي على الئمة باتفاق ضروري

بمخالفتهم).  والمر العاجم

المللراد     - وليللس     المثللال     سإللبيل     على     ذلك     فمن
المخالفللة     قاعللدة     إثبللات     وإنمللا     المسللائل     أعيللان

-:      للمشركين

:   الحناف     ) عند1

تشللبه مللن تكفير في حنيفة أبي أصحاب من كثير تكلم
وأعيادهم.  لباسهم في بالكفار

تللأخير أن حنيفللة أبللي مللذهب فللي المسللتقر الصللل
ًا تعجيلهللا مللن أفضللل الصلللوات المغللرب، صلللةا إل عموملل
التشللبه مللن فيلله لمللا مكروه تأخيرها لن تعجيلها فيستحب
باليهود. 

أهللل صللنيع يشللبه لنألله الطللاق في السجود يكره قالوا
الكتاب. 

كللره، رمضللان مللن أنألله ينللوي الشك يوما صاما إن قالوا
صومهم.  في زادوا الذين الكتاب بأهل تشبه لنأه

والستر وتعليقه، الحرير، افتراش حنيفة أبو الماما أباح
زي مللن ذلللك بللأن ومحمللد يوسللف أبللو عليلله فاحتللج بلله،

حراما.  بهم والتشبه الكاسرةا،

)21(والجهاد التوحيد منبر



مختصر اقتضاء 
الصراط المستقيم

:  المالكية     ) عند2

أعيللادهم فللي بطيخللة ذبح من مالك أصحاب بعض قال
ًا.  ذبح فكأنأما خنزير

التشللبه من فيه لما الجمعة يوما العمل ترك يكره قالوا
السبت.  يوما العمل يتركون الذين باليهود

قال: أنأه مالك الماما عن المدونأة في القاسم ابن روى
. )يحلف ول بها يدعو ول بالعجمية ُيحرما ل(

من يجلس حتى لزوجها المرأةا قياما: (مالك الماما قال
. )الجبابرةا فعل

:  الشافعية     ) عند3

منعهللم وفيهللا الذمللة، أهللل شروط عن الشافعية تكلم
بهللم التشللبه مللن المسلللمين ومنللع بالمسلمين، التشبه من
ًا وغيرها لباسهم في وعلملة المسللمين علمللة بيلن تفريقلل

الكفار. 

البدع بأهل التشبه عن فنهوا الشافعية من طائفة وبالغ
ًا كان مما ًا، الصللل فللي كللان وإن لهم، شعار فعلللى مسللنونأ

القبللور، تسللطيح الفضل أن الشافعي مذهب أن من الرغم
فاسللتحب تسللنيمها، الفضللل أن مللذهبهم الئمة من وغيره
شعار صار تسطيحها لن القبور تسنيم الشافعية من طائفة
ة. ضالراف

سللطحناها فإذا نأسطحها نأحن  بل:أخرى طائفة وقالت
ًا التسطح يكن لم ذما علللى الطائفتللان فللاتفقت لهللم، شعار

هللي هللل المسألة عين في تنازعوا وإنأما البدع بأهل التشبه
 ل؟ أما بهم تشبه

:  الحنابلة     عند  ) 4

ًا كللثير ذلللك في فكلمهم الحنابلة أما أن مللن أكللثر جللد
يحصر. 

المجللوس، فعللل مللن لنألله القفا حلق أحمد الماما كره
وكللره اليهللود، فعللل من لنأه القميصُ على الحبل شد وكره

وكللره بالفارسللية، والشللخاص بالعجميللة الشللهور تسللمية
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ل أن وكللره المسلللمين، زي من ليست لنأها السندية النعال
اليهود ذلك بمثل يعتم إنأما وقال الحنك، تحت العمامة تكون

رأى دخللل فلمللا وليمللة إلللى أحمللد الماما ودعي والنصارى،
ًا الدار في وجلله فللي يللده ونأفللض فخللرج، فضللة عليه كرسي

وسللائر المجللوس، زي المجللوس، زي وقللال الللدار، صاحب
القاضللي قول ذلك فمن إمامهم هدي على ذلك في الحنابلة

يجللز لللم الغيللار لبللس مللن الذمللة أهل امتنع يعلى: (إذا أبي
ثآيابهم).  من ثآوب صبغ المسلمين من لحد

والجمللاع والسللنة الكتاب أدلة السلما شيخ ذكر بعدما
التشبه في فصول ثآلثآة عقد بالمشركين التشبه حرمة على

نأللوع من بهم التشبه في لما والعراب والعاجم بالشياطين
 بالكفار؛ٍ للتشبه مشابهة

ن فلنأهم بالشياطين التشبه فأما فقلد الكفلر رؤوس م
بهم.  التشبه عن وسلم عليه الله صلى النبي نأهى

الللله رضللي عمللر ابن عن صحيحه في مسلم روى كما
أحدكم يأكلن قال: (ل وسلم عليه الله صلى النبي أن عنهما

بشللماله، يأكللل الشلليطان فللإن بهللا يشللربن ول بشللماله،
الكللل عللن النهللي وسلم عليه الله صلى بها) فعلل ويشرب

ُعلللم الشللياطين فعللل مللن بللأنأه بالشللمال والشللرب قبللح ف
بهم.  التشبه

بللل العرابيللة بنفللس مللذمومين فليسللوا العراب وأما
ا يتخلذ َملن منهلم أن تعالى أخبر اللله عنلد قربلات ينفلق م

رحمتلله، فللي سلليدخلهم أنأه تعالى وأخبر الرسول، وصلوات
مللن وسلللم عليلله الللله صلللى النللبي أصللحاب مللن كان وقد

ملن كلثير ملن أفضللل وكلانأوا عليلله، وفللدوا الللذين العراب
القرويين. 

دينهم في المدينة إلى يهاجروا لم الذين العراب ولكن
وعللدما والغلظة، الجفاء، من طبعهم على يغلب ما مع نأقصُ
الخلق مللن وكللثير وسلللم، عليلله الله صلى النبي مع الدب

المللدن، عللن بعيللدا معيشللتهم طبيعللة مللن الناشئة الفاسدةا
ونأفاقللا كفرا اشد بقوله: (العراب الله عناهم الذين وهؤلء
رسللوله) فلللذا علللى الللله أنأزل ما حدود يعلموا ل أن وأجدر

تسمية في بهم التشبه عن وسلم عليه الله صلى النبي نأهانأا
صللحيح فللي (المغللرب) بالعشللاء. كمللا و (العشاء) بالعتمللة

وسلللم عليلله الللله صلللى النللبي فكللره وغيللره، البخللاري
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فللي مشللابهتهم إلللى تجللر لنأهللا التسللمية فللي مللوافقتهم
أخلقهم. 

الفللرس مللن العللرب سللوى مللن وهللم العاجم وكذلك
المللؤمن منهللم وغيرهللم، والحبشللة والللبربر والترك والروما
ل بللل العجميللة بنفس مذمومين ليسوا وهم الكافر، ومنهم
أصللحاب من كثير كان وقد بالتقوى، إل أحد على لحد فضل
كسلللمان عربللي غيللر اصل من وسلم عليه الله صلى النبي

مللن أفضللل عنهللم الله رضي كانأوا الحبشي وبلل الفارسي
الحللاديث بعض فارس بلد فضل في وصح العرب، من كثير
أئمللة مللن كللثير كللان ولللذا أهلهللا، مللن المللؤمنين فضل في

وغيرها.  فارس بلد من بعدهم فمن التابعين

فللي العللرب تفضلليل العلللم أهللل عامة قول كان ولكن
العجم تفضيل وعدوا الجملة، في العجم جنس على الجملة

تفضيل وكذلك تعالى، بالله والعياذ نأفاقا العرب، جنس على
جنللس وتفضلليل العللرب جنللس علللى القرشلليين جنللس

العلماء.  جماهير به قال القرشيين جنس على الهاشميين

ويحبهللم العللرب يللوالي أن المسلللم علللى ينبغللي فلهذا
محللافظين، وسلللم عليلله الله صلى النبي سنة على ماداموا

بللالعجم، التشللبه عللن والبعللد بهللم التشللبه علللى ويحللرص
يللوالي أن ذلللك قبللل عليلله ويجللب وافعللالهم، وهيللآتهم،
المشللركين ويعللادي عجمللا، أو عربللا، كللانأوا سواء المؤمنين

كللان ولللو المللؤمن أخاه يحب فالمؤمن عجما، أو كانأوا عربا
أو آبللاءه كللانأوا ولللو الكفللار ويبغللض الرض بلد أقصللى فللي

بنيه.  أو إخوانأه
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:الول الباب

 فصل
أقساما ثلثة المشركين أعمال
ديننا في مشروع أقساما: قسم ثآلثآة المشركين أعمال

شللرع فنسللخه لهللم مشللروعا كللان وقسللم يفعلللونأه، وهللم
وكللل أحللدثآوه، وإنأمللا بحال مشروعا يكن لم وقسم القرىن،

العللادةا، فللي وإمللا العبللادةا، فللي إما القساما هذه من قسم
معا:  فيهما ماإو

ونأخللالفهم يفعلللونأه والكفار ديننا في مشرع هو ) فما1
يومللا نأصوما عاشوراء،  كصوما- أصله في ل الفعل صفة في

فللي ونأصلي نأؤخره، والسحور نأعجلها، المغرب وصلةا قبله،
 - النعلين

يجللوز فل شرعنا في نأسخ ثآم لهم مشروعا كان ) وما2
صلللواتهم، وانأواع السبت، يوما العمل  كترك- قطعا فعله لنا

- والغنم البقر وشحوما ظفر ذي كل وكتحريم وصيامهم،

المسلللمون فعله لو فإنأه واقبح اقبح فهو أحدثآوه ) ما3
بللل قللط نأللبي يشللرعه لللم بما بالك فما وحراما بدعة، لكان

القبح. ظاهر أنأه شك فل الكافرون أحدثآه
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:الثاني الباب

مقدمة
في المشركين موافقة

طريقين من تجوز ل أعيادهم
 الول: الطريق

المشللركين مشللابه ان تقدما فبعدما العاما الطريق وهو
فلي فملوافقتهم تجلوز، ل أفعللالهم ملن فعل أي في عموما

لذلك.  تجوز - ل سلفنا عادةا ول ديننا ليست - وهي أعيادهم

وليللس اتفاقيللا امللرا المشركين موافقة كانأت  لوأول:
نأفللس لن مخللالفتهم لنللا المشللروع لكان مشابهة تعمد فيه

نأفسلله علللى فللوت فقد وافقهم فمن لنا، مصلحة مخالفتهم
إذا فكيللف بمفسللدةا اتللى قللد يكللن لللم وإن المصلللحة، تلك

 معا؟ جمعهما

ن  أعيلادهمثانيا: ة البلدع م وكلل اللدين، فلي المحدثآ
التشللبه وكللذلك النللار، فللي ضللللة وكللل ضللللة، بدعللة

صلللى كقللوله تحريملله على الثآار من كثير دلت بالمشركين
يقتضللي منهم) فهللذا فهو بقوما تشبه وسلم: (من عليه الله

بهم.  التشبه تحريم

)26(والجهاد التوحيد منبر



مختصر اقتضاء 
الصراط المستقيم

الللدين فللي والحداث المشركين مشابهة اجتمعت فإذا
القبيللل هللذا من المشركين وأعياد القبح، غاية في ذلك كان
لذلك.  بها الحتفال يجوز فل

 الثاني: الطريق

مللن المشللركين أعيللاد نأفللس في الخاص الطريق وهو
والعتبار.  والجماع والسنة الكتاب

:الثاني الباب

الول الفصل
على الدالة العزيز الكتاب أدلة في

اعيادهم في بهم التشبه عن النهي

مللروا وإذا الللزور يشللهدون ل تعالى: (والللذين ) قوله1
كراما).  مروا باللغو

أعيللاد شهود عن يمتنعون الذين عباده تعالى الله فمدح
وتسللمية شهودها، ترك غلى الندب يقتضي فهذا المشركين

تعللالى الللله ولن فعلهللا، تحريللم تقتضي زورا لها تعالى الله
شللك فل القللرآن مللن موضللع غير فه الزور وقول الزور، ذما
الذما.  في أشد الزور فعل أن
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:الثاني الباب

الثاني الفصل
عن النهي على الدالة السنة ادلة في

أعيادهم في بهم التشبه

قللال: (قللدما عنلله الللله رضللي مالللك بلن أنأللس ) عللن1
يوملان ولهلم المدينللة وسللم عليله الللله صللى الللله رسول
نألعللب قالوا: (كنا اليومان؟)، هذان فقال: (ما فيهما يلعبون
عليله الللله صللى الللله رسللول فقللال الجاهليللة)، فلي فيهما

ًا بهما أبدلكم قد الله وسلم: (إن الضللحى يللوما منهمللا خيللر
مسلللم، شللرط علللى بإسللناد داود أبللو الفطللر) (رواه ويوما

والنسائي).  أحمد الماما ورواه

َين اليللومين أن الحللديث مللن الدللللة ووجه لللم الجللاهلي
يلعبون تركهم ول وسلم، عليه الله صلى الله رسول يقرهما
الللله وسلللم: إن عليلله الله صلى قال بل عادتهم على فيهما

يقتضللي الشللئ عللن والبدال آخرين، يومين بهما أبدلكم قد
فيمللا إل العبللارةا هللذه تسللتعمل فل منه، المبدل عن القلع
الخلللبيث تتبلللدلوا تعلللالى: {ول كقلللوله اجتماعهملللا تلللرك

بالطيب}. 

ًا العيللدين، هذين عن النهي على يدل البدال لفظ وأيض
العيللاد ليللتركوا كللانأوا مللا عليهللم الللله رضوان الصحابة لن

بللأن وسلللم عليلله الللله صلى النبي أعلمهم ولكن الشرعية،
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ًا بأيامهم أبدلهم الله ًا أياملل َوَز أن خشللية منهللا، خيللر َمللن ُيَجلل
َع بعدهم الجاهلية.  والعياد الشرعية العياد بين الَجم

ن ثآابت  عن)2 عنله اللله رضلي خليفلة بلن الضلحاك ب
وسلم عليه الله صلى الله رسول عهد على رجل قال: (نأذر

ً ينحر أن َنأة إبل َوا ُب فقللال: وسلم عليه الله صلى النبي فأتى ب
ً أنأحر أن نأذرت (إنأي َنأة)، إبل َوا ُب عليه الله صلى النبي فقال ب

قللالوا: يعبللد)، الجاهلية أوثآان من وثآن فيها كان وسلم: (هل
قللالوا: (ل) أعيللادهم؟)، مللن عيللد فيها كان قال: (فهل (ل)،

وفللاء ل فإنأه بنذرك (أوف وسلم عليه الله صلى النبي فقال
أبلو آدما). (رواه ابللن يملللك ل فيمللا ول الله معصية في لنذر
فللي وأصللله ومسلللم، البخللاري شللرط علللى بإسللناد داود

الصحيحين. 

عيدهم     بمكان     الذبح     أن     على     يدل     الحديث     وهذا
وجوه:      من     لله     معصية

للوصللف بنللذرك) تعقيللب (فللأوف قللوله أنأحللدها: 
سللبب هللو الوصف أن على يدل وذلك الفاء، بحرف بالحكم
هللذين مللن النللذر ُخلللو هو بالوفاء المر سبب فيكون الحكم

ًا أحدهما وجود فيكون الوصفين، ولللو بالنذر الوفاء من مانأع
معصية.  نأفسه في النذر يكن لم

فللي لنذر وفاء وسلم: (ل عليه الله صلى  قولهثانيها:
عيللد فيلله بمكللان الذبللح أن علللى دليللل الللله)، معصللية

سبب على ورد العاما اللفظ هذا لنأه لله، معصية للمشركين
تحته.  السبب هذا انأدراج من بد فل مخصوص

ًا للمشركين عيد فيه بمكان الذبح كان  لوثالثها: جللائر
هنللاك، يذبللح أن للسللائل وسلم عليه الله صلى النبي لسوغ

تقللاما التي المشركين أعياد عن للسؤال داع هناك كان ولما
المكان.  هذا في

عيللدهم فيها يقيمون التي بالبقعة الذبح عن النهي وهذا
فكيلف لهلا تعظيلم وهلذا عيدهم بقعة تخصيصُ أجل من إما

 عيدهم؟ بنفس

)29(والجهاد التوحيد منبر



مختصر اقتضاء 
الصراط المستقيم

عيللدهم، في لهم موافقة هناك الذبح لن يكون أن وإما
محللذور فيلله ليللس النذر لن تجوز ل عيدهم في وموافقتهم

عيد.  فيها بقعة في كونأه سوى آخر

العللاما الجتمللاع مللن يعللود لمللا  اسمالعيد: :  (فائدة)
وقللد الشهر، أو السبوع، أو السنة، بعود إما معتاد وجه على

ًا فيكون معين بمكان العيد يختصُ ًا عيد ًا زمانأيلل وقللد ومكانأيلل
ًا يكون فقط.  زمانأي

أبللو علللي قالت: (دَخللل عنها الله رضي عائشة ) عن3
واري ملن جاريتلان وعندي بكر - وليسلتا تغنيلان النأصلار ج

الله رسول فقال بكر، أبو فنهاهما عيد يوما - وذلك بمغنيتين
ًا قللوما لكللل إن بكر أبا وسلم: (يا عليه الله صلى وهللذا عيللد

ومسلم).  البخاري عيدنأا) (رواه

وجوه:      من     الحديث     هذا     من     والدللة

قللوما لكللل  (إن:وسلللم عليلله الللله صلى  قولهأحدها:
ًا بعيدهم.  قوما كل اختصاص يوجب عيدنأا)، فهذا عيد

عيلدنأا)،  (وهلذا:وسللم عليله اللله صللى  قولهثانيها:
ٌد لنا فليس هذا في عيدنأا حصر يقتضي سواه.  عي

فللي رخللصُ وسلللم عليلله الللله صلللى النبي  أنثالثها:
ً وغنللائهن بالدف الجواري لعب ًا، قللوما لكللل بللأن معلل عيللد
عيللد بكللونأه معللة الرخصة أن يقتضي وذلك عيدنأا، هذا وأن

فللي يرخللصُ فل الكفار أعياد إلى تتعدى ل وأنأها المسلمين،
أعيللد فللي بللاللعب يرخللصُ كمللا الكفللار أعيللاد فللي اللعللب

المسلمين. 

قللال: قللال عنهما الله رضي وحذيفة هريرةا أبي ) عن4
الجمعللة عللن الللله وسلم: (أضل عليه الله صلى الله رسول

الحللد يوما وللنصارى السبت يوما لليهود فكان قبلنا كان َمن
ومسلللم البخللاري الجمعللة) (رواه ليللوما فهللدنأا بنا الله فجاء
مسلم).  لفظ وهذا

ًا الجمعللة وسلللم عليلله الله صلى النبي سمى وقد عيللد
موضع.  غير في

لليهللود والسللبت لنللا، الجمعة أن ذكر الحديث هذا وفي
فريللق فكللل الختصللاص تقتضللي واللما للنصللارى، والحللد
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فللي شللاركناهم نأحللن فإذا غيره فيه يشركه ل بيومه مختصُ
الحللديث لهللذا مخللالفين كنللا السللبوعي بعيللدهم الحتفللال

يكللن لم إن بينهما فرق ل أنأه شك ل الحولي؟، بالعيد فكيف
يحسللب كللان إذا سلليما ول الثآللم فللي أعظللم الحللولي العيد

القبطية.  بالشهور

صلللى قالت: (كللان عنها الله رضي سلمة أما ) حديث5
من يصوما ما أكثر والحد السبت يوما يصوما وسلم عليه الله

أن أحللب فأنأللا للمشللركين عيللد يومللا إنأهمللا ويقللول اليللاما،
الحفللاظ). بعللض وصللححه والنسللائي أحمد أخالفهم) (رواه

عيدهم.  في مخالفتهم شرع في نأصُ وهذا

لن والحللد السللبت صللياما حكللم بيللان الغللرض وليللس
عللن آخللر حللديث فللي نأهللى قللد وسلم عليه الله صلى النبي
الكتللاب. أهللل بمخالفللة النهللي وعلللل والحد، السبت صياما
وإنأمللا عيللدهم، فللي مخالفتهم شرع على العلماء اتفق ولذا

بإهمللاله أو فيلله بالصللوما، عيدهم في مخالفتهم هل اختلفوا
العربللي العيد بين بالتفرقة أو فطر، ول بصوما يقصد ل حتى

أقول.  ثآلثآة على العجمي والعيد

فللي للنللاس أن علللى تللدل وغيرهللا السللابقة الحللاديث
ًا الجاهلية وكللذلك فيهللا، ويجتمعون بها، يحتفلون كانأوا أعياد

عمللر أجلهللم حللتى ونأصللارى يهود العربية الجزيرةا في كان
أعياد.  لهم وكانأت خلفته، في عنه الله رضي الخطاب بن

الللله محاها بل شئ منها يبق لم العياد هذا أن ومعلوما
المقتضللي أن ومعلللوما السلللما، بعد ذكر لها يعد فلم تعالى
واللبللاس، والشللرب، الكللل، من فيها وما العياد هذه لفعل

كلها النفوس في قائم ذلك ونأحو والراحة، واللعب، والزينة،
ًا مللانأع يوجللد لم إذا والنسللاء الصللبيان نأفللوس فللي خصوصلل

تلللك دَرَسللت لمللا القوي المانأع فلول الناس، من والفارغين
 العياد

عليلله الللله صلللى النللبي بللأن اليقيني العلم يوجب وهذا
ًا أمته يمنع كان وسلم ًا منع ويسلعى الكفلار، أعيلاد علن قوي

سبيل.  بكل وطموحها دروسها في

كللثير عللن نأهى قد وسلم عليه الله صلى النبي كان وإذا
إلى ذريعة يكون لئل الطاعات صفات وبعض المباحات، من

صلللى نأهيه أن شك فل أمورهم، من ذلك غير في موافقتهم
أنألله واعلللم وأشللد، أقللوى كان أعيادهم عن وسلم عليه الله
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للك أبعلد كلان الجحيلم أهل وبين بينك المخالفة كثرت كلما
ًا.  بين التأمل بعد الجحيم. وهذا أهل أعمال عن جد

:الثاني الباب

الثالث الفصل
في الكفار مخالفة على الجماع وجوه في

ذلك في السلف اقوال وبعض اعيادهم

   الول:     الوجه

فللي كللانأوا الللذين والمجللوس والنصللارى اليهللود وجللود
صللاغرون، وهللم يللد عللن الجزيللة يدفعون المسلمين امصار

والمقتضللى بهللا يحتفلللون اعيللاد للله كانأت هؤلء أن ومعلوما
لللم ثآللم النللاس، مللن كثير نأفوس في قائم يفعلونأه ما لبعض

ن المسللمين ملن السللف عهد على يكن اركهم م فلي يش
كراهللة المللة نأفللوس فللي المانأع قياما فلول ذلك، من شيء
كثيرا.  ذلك لوقع ونأهيا

الثاني:     الوجه

اتفقللت الللتي عنلله الله رضي عمر شروط في تقدما ما
ل الذمة اهل أن وفيها بعدهم، الفقهاء وسائر الصحابة عليها
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قللد المسلللمون كان فإذا السلما، دار في أعيادهم يظهرون
للمسلللمين يسللوغ فكيللف إظهارهللا مللن منعهم على اتفقوا
 فعلها؟

   الثالث:     الوجه

متفرقللة، مواضلليع في السلف وأقوال الثآار من جاء ما
فللي المشللركين مشللاركة عللن فيها ينهون متعددةا وحوادث
عللن ينقللل ولللم عنللدهم، متقللرر أمر أنأه على تدل أعيادهم،

كلمهللم سللمع ممللن أحللد عليهم أنأكر ول هذا، خلف أحدهم
فمثل:  ذلك، على اتفاقهم على فدل

عللن الثللوري سللفيان عن صحيح بسند البهيقي ) روى1
عنلله اللله رضلي عملر علن دينللار بن عطاء عن يزيد بن ثآور

عيللدهم يللوما كنائسللهم في المشركين على تدخلوا قال: (ل
عليهم).  تنزل السخطة فإن

عللن عللوف عللن الثللوري عللن السابق بالسند ) وروى2
عنهمللا الللله رضللي العللاص بن عمرو بن الله عبد عن الوليد

ومهرجللانأهم نأيروزهللم وصللنع العللاجم ببلد بنللى قال: (مللن
القيامة).  يوما معهم حشر يموت حتى بهم وتشبه

بسللنده البخللاري المللاما إلللى بسنده البهيقي ) وروى3
أعللداء قللال: (اجتنبللوا عنلله الله رضي الخطاب بن عمر إلى
عيدهم).  في الله

محمللد بللن هشللاما إلللى صحيح بسند البهيقي ) وروى4
- النيللروز بمثللل طللالب أبللي بن علي قال: (أتي سيرين ابن

- فقللال: ذلللك شللابه مللا أو النيروز يوما يصنعونأه طعاما لعله
قللال: النيللروز، يللوما هللذا المللؤمنين أميللر قللالوا: يللا ماهذا؟

الللله رضللي اسامة: (كره ابو قال ،نأيروزا) يوما كل فاصنعوا
الكراهللة هللذا وفللي(البهيقللي:  قللال النيروز)، يقول أن عنه

به).  مخصوصا الشرع يجعله لم بذلك يوما لتخصيصُ

مللا الحللاديث هللذه عقللب تيميللة ابن سلماإال شيخ قال
عليهم). تنزل السخطة عمر: (فإن قول ملخصه: أما

بسللبب عيللدهم يللوما عليهللم ينللزل السللخط كللان فللإذا
يعتعللرض أليللس العمللل بعللض فللي يشللركهم فمللن عملهم

للعقوبة؟
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بمللن عيدهم) فكيف في الله أعداء قوله: (اجتنبوا وأما
عيدهم؟ عمل

جعللله أنألله يقتضللي فللإنأه عمللرو بللن الللله عبد قول وأما
أمورهم. مجموع في بمشركتهم كافرا

معصية. ذلك بعض في المشاركة فتكون

اسللم فللي مللوافقتهم فكللره عنلله الللله رضي علي واما
 العمل؟ في بموافقتهم فكيف به ينفردون الذي العيد

المشركين اعياد حضور من المنع أن السلما شيخ ذكر
أصحابه. وعن حنبل بن أحمد الماما عن المنصوص هو

حضللور مللن المنللع فللي يعلي: (مسألة أبو القاضي قال
أعيادهم).

أعيللاد فللي المسلمين خروج كراهة الخلل: (باب وقال
المشركين).

أعيللاد شللهود يجللوز المللدي: (فصللل: ل الحسللن وقال
واليهود).  النصارى

لمللن بالعجمية التكلم في فصل السلما شيخ ساق ثآم
تشللبه لنألله يشللرع ل أنأه محصله ؛ٍبالعربية التكلم على يقدر
أو بكلمللة التلفللظ يجللوز أنألله إل ذلك عن نأهينا قد ونأحن بهم،

ونأحوه.  المخاطب لتفهيم كلمتين
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لخاتمةا
وبلله المختصللر، هذا من مقصودنأا نأهاية إلى نأصل وبهذا

يتشللبه وأل الكللافرين، عللن يتميز أن عليه المسلم ان يتبين
أعيللادهم فللي بهللم يتشللبه أو يشللاركهم، وأل عمومللا، بهللم

كتللابه في يوصله أن السلما شيخ أراد ما هو وهذا خصوصا،
اصللحاب مخالفللة المسللتقيم الصللراط (اقتضللاء النفيللس
الكتللاب يطالعوا أن المسلمين إخوانأنا لننصح وإنأنا الجحيم)،

والمنللافع الجمللة الفوائللد مللن عليلله اشللتمل لمللا الصللل
العظيمة.

العالمين رب لله الحمد أن دعوانأا وآخر
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