
مختصر اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم
شيخ السإلما ابن تيمية

الباب الوأل : الفصل الوأل في ذكر أدلة الكتاب العزيز الدالة على النهي
عن التشبه بهم... 

- قال الله تعالى: {وألقد آتينا بني إسإرائيل الكتاب وأالحكم وأالنبوة 1
وأرزقناهم من الطيبات . . .} إلى قوله {ثم جعلناك على شريعة من 
المر فاتبعها وأل تتبع أهواء الذين ل يعلمون} (الجائية). 
وأوأجه الدللة في هذه اليات أن الله تعالى أخبر عن إنعامه على بني 
إسإرائيل بنعم الدنيا وأالدين، وألكنهم اختلفوا بعد مجئ العلم بغيا بينهم، 
ًا صلى الله عليه وأسإلم على شريعة من  ثم أخبر سإبحانه أنه جعل محمد
المر، وأأمره باتباعها، وأنهاه عن اتباع أهواء الذين ل يعلمون، وأهم كل 
من خالف شريعته صلى الله عليه وأسإلم، وأأهواء الذين ل يعلمون هي ما 
يهووأنه وأيحبونه من الهدي الظاهر أوأ الباطن على السواء. 

- قوله تعالى: {وألئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك 2
من الله من وألي وأل وأاق} (الرعد). 
وأوأجه الدللة في هذه الية أن الضمير في ((أهواءهم)) عائد على ما 
تقدما ذكره في الية التي قبلها وأهم الحأزاب الذين ينكروأن بعض الكتاب،
فنهانا جل ذكره عن اتباع أهواءهم. 

- قوله تعالى: {وألن ترضى عنك اليهود وأل النصارى حأتى تتبع ملتهم 3
قل إن هدى الله هو الهدى وألئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من 
العلم ما لك من الله من وألي وأل نصير} (البقرة). 
وأوأجه الدللة في هذه الية أن الله سإبحانه أخبرنا أن اليهود وأالنصارى ل 
يرضون إل باتباع ملتهم، ثم زجرنا سإبحانه عن اتباع أهواءهم في قليل 
أوأ كثير لئل نوافقهم في شئ من ملتهم الباطلة. 

- قوله تعالى: {وألئن أتيت الذين أوأتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك 4
وأما أنت بتابع قبلتهم وأما بعضعم بتابع قبلة بعض وألئن اتبعت أهواءهم 
ًا لمن الظالمين} إلى قوله: {فول وأجهك  بعد ما جاءك من العلم إنك إذ
شطر المسجد الحراما وأحأيثما كنتم فولوا وأجوهكم شطره لئل يكون 
للناس عليكم حأجة إل الذين ظلموا منهم} (البقرة) 
وأوأجه الدللة في هذه اليات أن الله تعالى بين أن الحكمة من تغيير 
القبلة هي أن ل يكون للناس على المسلمين من حأجة إل الظالمون 
منهم أي لكيل يقول اليهود: وأافقونا في قبلتنا فيوشكون أن يوافقونا 
في ديننا وأالظالمون هم أهل قريش في هذه الية، فبين سإبحانه أن 
حأكمة نسخ القبلة هي مخالفة المشركين في قبلتهم، لن مخالفتهم 
أقطع لما يطمعون فيه من الباطل. 
وأمعلوما أن هذا المعنى يتعدى أمر القبلة إلى سإائر أمور الشريعة، فكلما 
ازددنا من مخالفتهم كان ذلك أقطع لما يطمعون فيه من الباطل. 

- قوله تعالى لموسإى وأهاروأن: {فاسإتقيما وأل تتبعان سإبيل الذين ل 5
يعلمون} (يونس). 

- وأقوله تعالى: {وأقال موسإى لخيه هاروأن اخلفني في قومي وأأصلح 6
وأل تتبع سإبيل المفسدين} (العراف). 

- وأقوله تعالى: {وأمن يشاقق الرسإول من بعد ما تبين له الهدى وأيتبع 7
غير سإبيل المؤمنين نوله ما تولى وأنصله جهنم} (النساء). 
وأَما أشبه هذه اليات التي فيها المر باتباع سإبيل المؤمنين وأالنهي عن 
اتباع سإبيل المشركين. 
وأوأجه الدللة منها أن ماهم عليه -أي المشركون- من العمل ليس من 
سإبيل المؤمنين بل من سإبيل المفسدين، وأمن سإبيل الذين ل يعلمون 



فيجب علينا أن نجانب سإبيل المشركين، وأنحرص على سإلوك سإبيل 
المؤمنين في الهدى الظاهر وأالباطن على السواء. 

- قوله تعالى: {وأل تكونوا كالذين تفرقوا وأاختلفوا من بعد ما جاءهم 8
البينات} (آل عمران). 
وأوأجه الدللة من هذه الية أن الذين تفرقوا وأاختلفوا من بعد ماجاءهم 
البينات هم اليهود وأالنصارى، الذين افترقوا على بضع وأسإبعين فرقة، 
وأالية خاصة في النهي عن مشابهتهم في التفرق وأالختلف، وأعامة في
النهي عن مشابهتهم في عامة أمورهم، وأإل لما كان لذكرهم فائدة في 
الية، وألنهانا سإبحانه عن التفرق مباشرة، وألكن لما ذكر الله تعالى 
اليهود وأالنصارى، وأأنهم اختلفوا ثم أمرنا بمخالفتهم، تبين من ذلك أن 
الية عامة في النهي عن مشابهتهم في عامة أمورهم. 

- قوله تعالى: {فاحأكم بينهم بما أنزل الله وأل تتبع أهواءهم عما جاءك 9
ًا} (المائدة).  من الحق لكل جعلنا منكم شرعة وأمنهاج
وأوأجه الدللة من هذه الية أن الله تعالى بين بعد ما نهانا عن مشابهة 
ًا غير  المشركين، وأاتباع أهوائهم، أن لكل منا وأمنهم شريعة وأمنهاج
شريعة الخر وأمنهاجه، فعلينا أن نلزما شريعتنا وأمنهاجنا وأل نشاركهم 
في شريعتهم وأل في منهاجهم. 

- قوله تعالى بعد ماذكر صنيعه بأهل الكتاب، الذين حأرفوه وأبدلوه من 10
كونهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأأيدي المؤمنين قال تعالى عقب ذلك: 
{فاعتبروأا يا أوألي البصار} (الحشر). 
وأوأجه الدللة هو أن العتبار أن نقيس حأالنا بحالهم وأأننا لو فعلنا مثل 
فعلهم ل سإتحققنا من العذاب مثل الذي اسإتحقوه. 

- قوله تعالى بعدوأ ذكر صفات المنافقين، وأأنه وأعدهم جهنم وألعنهم: 11
ًا فاسإتمتعوا  {كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأأكثر أموالً وأأوألد
بخلقهم فاسإتمتعتم بخلقكم . . . . . . الية} (التوبة). 
وأالمعنى يحتمل أن يكون وأعد الله المنافقين النار كوعد الذين من 
قبلكم، وألهم عذاب مقيم كعذاب الذين من قبلكم، أوأ يكون المعنى إن 
فعلتم كما فعل الذين من قبلكم من اسإتمتاعهم بخلقهم، أي اتباعهم 
شهواتهم وأخوضهم، أي في الشبهات لعنكم الله كما لعنهم وأوأعدكم النار
كما وأعدهم. 

ًا لست منهم في 12 - قوله تعالى: {إن الذين فرقوا دينهم وأكانوا شيع
شئ} (النعاما). 
وأوأجه الدللة من الية أن الله تعالى وأصف نبيه بالبراءة من المشركين، 
وأأنه ليس منهم في شئ فكل من شابه المشركين في شئ فإنه يبعد 
عن مشابهة رسإول الله صلى الله عليه وأسإلم بقدر مشابهته للمشركين، 
ًا لرسإول الله صلى الله عليه وأسإمه فل بد أن يتبرأ من  وأمن كان متابع
المشركين كتبرئه صلى الله عليه وأسإلم منهم. 

- قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا ل تتخذوأا اليهود وأالنصارى أوألياء 13
بعضهم أوألياء بعض وأمن يتولهم منكم فإنه منهم} (المائدة). 

ًا يؤمنون بالله وأاليوما الخر يوادوأن من 14 - وأقوله تعالى: {ل تجد قوم
حأاد الله وأرسإوله} (المجادلة). 

- وأقوله تعالى: {وأالذين كفروأا بعضهم أوألياء بعض} (النفال). 15
- وأقوله تعالى: {وأالمؤمنون وأالمؤمنات بعضهم أوألياء بعض} (التوبة).16

ًا في كتاب الله تعالى، وأفيها - وأاليات التي تتحدث في الموالة كثيرة جد
يثبت الله الموالة بين المؤمنين بعضهم لبعض وأبين الكافرين بعضهم 
لبعض، وأينهى عز وأجل أشد النهي، وأيتوعد من يتولى الكافرين، وأيصفه 
بأنه منهم وأبأنه من الظالمين، وأينفي عنه اليمان. 



- وأالموالة وأالموادة وأإن كانت متعلقة بالقلب، لكن المخالفة في 
الظاهر سإبب يؤدي إلى قطع هذه المودة الباطنة وأهي الطريق المؤدية 
إلى بغضهم وأبغض موالتهم. 
وأكذلك فإن مشاركتهك في الظاهر تؤدي إلى نوع مودة وأموالة في 
الباطن وأنحن منهيون عن ذلك. 

- قوله تعالى: {ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وأما 17
نزل من الحق وأل يكونوا كالذين أوأتوا الكتاب من قبل فطال عليهم المد
فقست قلوبهم وأكثير منهم فاسإقون} (الحديد). 
وأفي هذه الية أمر الله المؤمنين بالخشوع لذكره سإبحانه، وأنهاهم عن 
مشابهة الكافرين في طول المد وأقسوة القلب، وألكنه سإبحانه لم ينه 
عن طول المد وأقسوة القلب مباشرة، بل ذكر أنها من صفات أهل 
ًا، وأأن  الكتاب، وأنهانا عن مشابهتهم فعلمنا من ذلك قبح سإبيلهم عموم
مشابهتهم في أي شئ تؤدي إلى طول المل وأقسوة القلب وأالعياذ بالله
تعالى. [اسإتطرد شيخ السإلما في شرحأه لهذه الية فتحدث عن قسوة 
القلب وأأنها من ثمرات المعاصي، وأتحدث عن الرهبانية وأأنها ليست من 
السإلما، وأأن السإلما ينهى عن الغلو وأعن التفريط في كل المور ل 
سإيما في العبادات]. 

- قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا ل تقولوا راعنا وأقولوا انظرنا 18
وأاسإمعوا وأللكافرين عذاب أليم} (البقرة). 
وأسإبب نزوألها مشهور في كتب التفاسإير، وأهو أن اليهود كانوا يقولون 
ًء، وأكان المؤمنون يقولونها يقصدوأن بها (انظرنا)، وأل  (راعنا) اسإتهزا
يقصدوأن إل المعنى الحسن فكره الله تعالى للمؤمنين أن يتلفظوا بها، 
ًا في مخالفة اليهود وأأمرهم أن يستبدوألوا  ًا إمعان وألو كان قصدهم حأسن
بها لفظة أخرى. 

- قوله تعالى: {وأيسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء 19
في المحيض . . . . . . .} (البقرة). 
وأوأجه الدللة من هذه الية أنها لما نزلت قال رسإول الله صلى الله عليه 
وأسإلم : ((اصنعوا كل شئ إل النكاح)). 
وأكان اليهود إذا حأاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها وألم يجالسوها وألم 
يجامعوها في البيوت فلما بلغهم قول النبي صلى الله عليه وأسإلم قالوا:
ًا إل خالفنا فيه)). وأبلغ النبي  ((ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئ
صلى الله عليه وأسإلم قول اليهود فلم يعترض عليه صلى الله عليه وأسإلم
فهذا دليل على كثرة ما شرعه النبي صلى الله عليه وأسإلم من مخالفات 
لليهود وألسائر المشركين، وأالحديث كاملً روأاه مسلم في صحيحه. 
الباب الوأل : الفصل الثاني في ذكر أدلة السنة المطهرة الدالة على 
النهي عن التشبه بالمشركين... 

- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ((سإمعت رجلً قرأ آية سإمعُت 1
النبي صلى الله عليه وأسإلم يقرأ خلفها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى 
النبي صلى الله عليه وأسإلم فذكرت ذلك له فعرفت في وأجهه الكراهية 
وأقال: ((كلكما محسن وأل تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا))
(روأاه مسلم). 
أفاد هذا الحديث شيئين: 
ًا وأعلى حأق.  الوأل: تحريم الختلف الذي يكون كل من طرفيه محسن
وأالثاني: العتبار بمن كان قبلنا، وأالحذر من مشابهتهم في اختلفهم 
ًا في هلكنا كما كان  ًا، فيكون ذلك سإبب ًا وأفي سإائر أمورهم عموم خصوص
ًا في هلكهم من قبلنا. [تعرض شيخ السإلما أثناء شرحأه لهذا  سإبب
الحديث لمسألة الختلف وأأسإبابه وأأنواعه، وأقسمه إلى اختلف تنوع وأهو
ًا في اللفظ وأالمعنى وأاحأد، أوأ يكون كل أطرافه على  إما أن يكون اختلف
حأق كالختلف في القراءات، وأفي صفة الذان، وأتكبيرات العيد وأنحوها، 



وأإلى اختلف تضاد وأهو إما في الصول وأإما في الفروأع، وأهو اسإتطراد 
خارج موضوع الكتاب لذا اكتفينا بالتنبيه عليه]. 

- عن أبي سإعيد الخذري رضي الله عنه قال: [قال رسإول الله صلى الله2
َنَن من كان قبلكم حأذوأ القذة بالقذة حأتى لو  عليه وأسإلم: ((لتتبعن سَإ
دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يارسإول الله اليهود وأالنصارى؟ قال 
فمن))]. (روأاه البخاري). 
وأوأجه الدللة من الحديث أنه خرج مخرج النهي وأالتحذير من مشابهتهم، 
وأيدل على ذلك تشبيهه صلى الله عليه وأسإلم أفعالهم القبيحة بجحر 
ضب، وأهو مشهور بنتن ريحه. 
فيستفاد من الحديث العمل على مخالفة المشركين، وأترك مشابهتهم 
في القليل وأالكثير، لكيل نصل إلى الحالة التي أخبر عن وأقوعها رسإول 
الله صلى الله عليه وأسإلم. 

- قوله صلى الله عليه وأسإلم ((إن اليهود وأالنصارى ل يصبغون 3
فخالفوهم))، وأفي لفظ ((غيروأا الشيب وأل تشبهوا باليهود))، قال 
الترمذي حأسن صحيح. 
ًا، وأل  هذا الحديث نص صريح في المر بمخالفة اليهود وأالنصارى عموم
سإيما في صبغ اللحية الذي هو سإبب اللفظ العاما، وأيستفاد العموما من 
عدة وأجوٍه؛ٍ منها: العدوأل بالمر بالصباغ عن لفظ الفعل الخاص به إلى 
لفظ أعم منه وأهو المخالفة، وأذلك لن العلم بالعاما يقتضي العلم 
بالخاص المندرج تحت هذا العموما، فإذا عرفت أن مخالفة المشركين 
مطلوبة، عرفت أن مخالفتهم بصياغ اللحية مطلوب، لنه داخل في 
عموما المخالفة وأمنها أنه رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء، فيدل 
هذا الترتيب على أن علة المر بهذه المخالفة كون اليهود وأالنصارى ل 
يصبغون، فبالتالي كل فعل فعله المشركون تحققت فيه هذه العلة التي 
ًا في أمر النبي صلى الله عليه وأسإلم بالصباغ مخالفة لهم.  كانت سإبب
وأمنها أنه لو لم يكن لقصد مخالفتهم تأثير في المر بالصبغ لم يكن 
لذكرهم فائدة وأل حأسن تعقبه به، وأهذا -وأإن دل على أن مخالفتهم أمر 
مقصود للشرع-فذلك ل ينفي أن تكون في نفس الفعل الذي خولفوا 
فيه مصلحة مقصودة، مع قطع النظر عن مخالفتهم. وأسإيأتي -إن شاء 
الله- تفصيل هذه المسألة فيما بعد. 

ًا وأفيه ((أل إن في 4 - حأديث النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوع
الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سإائر الجسد وأإذا فسدت فسد لها سإائر
الجسد)) (روأاه البخاري). 
وأبالجملة فإن الكفر هو أشد أمراض القلوب فبالتالي تصير سإائر أجساد 
المشركين وأما يترتب عليها من أفعالهم في فساد كبير نتيجة لفساد 
قلوبهم، وأل يجوز لصحيح القلب أن يشابه فاسإد القلب في أي فعل من 
أفعال الجسد لئل يجر ذلك إلى مشاركته في فساد القلب. 

- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (قال رسإول الله صلى الله عليه 5
وأسإلم: ((خالفوا المشركين: أخفوا الشوارب وَأأعُفوا اللحى)) ) (متفق 
عليه). 
ًا، ثم أمر بإعفاء  فأمر صلى الله عليه وأسإلم بمخالفة المشركين مطلق
اللحى، فلفظ (خالفوا المشركين) دليل على أن جنس المخالفة أمر 
مقصود للشارع. 

- عن شداد بن أوأس رضي الله عنه قال: (قال رسإول الله صلى الله 6
عليه وأسإلم: ((خالفوا اليهود فإنهم ل يصلون في نعالهم وأل خفافهم)) )
(روأاه أبو داوأد). 
وأفيه أمر صريح بمخالفة اليهود. 

ًا: ((فصل ما بين صيامنا 7 - عن عمروأ بن العاص رضي الله عنه مرفوع
َلُة السحر)) (روأاه مسلم).  وأصياما أهل الكتاب إك



وأفيه أن الفصل بين عبادتنا وأعبادة أهل الكتاب أمر مقصود للشارع. 
ًا ما عجل8 ًا: ((ل يزال الدين ظاهر - عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوع

الناس الفطر لن اليهود وأالنصارى يؤخروأن)) (روأاه أبو داوأد). 
وأهذا صريح في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر سإببه مخالفة 
اليهود وأالنصارى، أي أن مخالفتهم سإبب لظهور الدين، وأهو المقصود 
َلم من هذا أن نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد  ُيع بإرسإال الرسإل ف
البعثة. 

َكة َمالم 9 ًا: ((ل تزال أمتي على ُمس - عن عبد الرحأمن الصنابحي مرفوع
ينتظروأا بالمغرب اشتباك النجوما مضاهاة لليهودية، وأما لم ينتظروأا 
بالفجر محاق النجوما مضاهاة للنصرانية)) (روأاه الماما أحأمد). 
وأمعنى الحديث أن الناس ل يزالون على تمسكهم بما هم عليه ما داموا 
حأريصين على ترك مشابهة اليهود في تأخيرهم المغرب وأالنصارى في 
تأخيرهم الفجر. 
وأيستفاد من الحديث أن مشابهة اليهود وأالنصارى تصرف الناس عن 
تمسكهم بدينهم. 

- حأديث عمروأ بن عبسة بطوله في مواقيت الصلة عند المسلم، وأفيه10
تعليل كراهية الصلة في بعض الوأقات بأن المشركين يسجدوأن 
لصنامهم فيها. 
وأمعلوما أن المسلم حأين يصلي ل يقصد السجود إل لله، وألكن نهى النبي
ًا لمادة المشابهة صلى الله عليه وأسإلم عن الصلة في هذه الوأقات حأسم
بكل طريق. 

- حأديث جابر رضي الله عنه عند أبي داوأد وأفيه أن النبي صلى الله 11
ًا، فأراد بعض الصحابة أن يصلي خلفه صلى الله  عليه وأسإلم صلى جالس
عليه وأسإلم وأهم قائمون، فأشار إليهم أن اجلسوا ثم قال عقب الصلة: 
ًا وأل  ًا فصلوا قيام ًا وأإن صلى قائم ًا فصلوا جلوسإ ((إذا صلى الماما جالس
تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها)) (روأاه أبو داوأد وأغيره). 
فعلل صلى الله عليه وأسإلم أمره بترك القياما الذي هو فرض في الصلة 
بترك مشابهة أهل فارس. 

- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (قال رسإول الله صلى الله 12
عليه وأسإلم: ((اللحد لنا وأالشق لغيرنا)) ) (روأاه أهل السنن الربعة) وأفي
روأاية أحأمد ((وأالشق لهل الكتاب)). 
وأفيه التنبيه على مخالفتنا لهل الكتاب، حأتى في وأضع الميت في أسإفل
القبر. 

- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (قال رسإول الله صلى الله 13
عليه وأسإلم: ((أبغض الناس إلى الله ثلثة: ملحد في الحرما وأمبتغ في 
السإلما سإنة جاهلية وأُمحل دما امرئ بغير حأق له ليريق دمه)) ) (روأاه 
مسلم). 
وأالشاهد من الحديث هو الصنف الثاني من الثلثة الذين يبغضهم الله، 
وأهو الذي يبتغي في السإلما سإنة جاهلية، وأالسنة هي العادة التي كان 
عليها الجاهليون، وألفظ الجاهلية يشمل كل شريعة غير السإلما وأاليات 
وأالحأاديث في ذما الجاهلية وأأخلق أهلها وأالنهي عن التشبه بهم، وأالمر 
بمجانبة طريقهم كثيرة في الكتاب وأالسنة. [اسإتطرد شيخ السإلما في 
َكَر بعض النصوص التي وأردت  َذ الكلما عن الجاهلية وأمعناها في الشرع وأ
ًا للمقصود بها في كل نص من النصوص].  فيها لفظة الجاهلية موضح

- عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن رسإول الله صلى الله عليه 14
وأسإلم لما نزل الحجر في غزوأة تبوك أمرهم أن ل يشربوا من بئارها وأل 
يستقوا منها، فقالوا قد عجنا منها وأاسإتقينا فأمرهم النبي صلى الله 
عليه وأسإلم أن يطرحأوا ذلك العجين وأيهريقوا الماء)) (روأاه البخاري). 



- وأفي حأديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى الله عليه 
وأسإلم: (( ل تدخلوا على هؤلء المعذبين إل تكونوا باكين فإن لم تكونوا 
باكين فل تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم)). 
فنهى النبي صلى الله عليه وأسإلم عن الدخول إلى أماكن المعذبين إل 
مع البكاء، خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم، وأنهى عن النتفاع 
بمياههم وأالعجين الذي عجنوه به رغم أنهم كانوا في غزوأة تبوك التي 
تسمى غزوأة العسرة، وأكانت أشد غزوأة على المسلمين، وأكذلك نهى 
صلى الله عليه وأسإلم عن الصلة في ديارهم في في أحأاديث أخر، فإذا 
كانت الشريعة قد جائت بالنهي عن مشاركة الكفار في أماكنهم التي 
حأل بهم فيها العذاب، خشية أن يصيبنا الذي أصابهم فكيف بمشاركتهم 
في العمال التي يعملونها، وأاسإتحقوا عليها العذاب؟ 

- حأديث -ركانه- الذي صرعه النبي صلى الله عليه وأسإلم -قال رضي 15
الله عنه قال صلى الله عليه وأسإلم: ((فرق ما بيننا وأبين المشركين 
العمائم على القلنس)) (روأاه أبو داوأد). 
َبين في أن مفارقة المسلم  وأهو حأسن عند أبي داوأد، وأهذا الحديث 
للمشرك في اللباس أمر مطلوب في الشرع، إذ الفرق بالعتقاد الباطن 
ًا وألو بدوأن عمامة، وأمع ذلك حأث الشرع على المفارقة في  حأاصل قطع
ًا.  الظاهر وأالباطن أيض

- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسإول الله صلى الله عليه وأسإلم16
حأين صاما عاشوراء وأأمر بصيامه قالوا: ((يا رسإول الله إنه يوما تعظمه 
اليهود))، فقال رسإول الله صلى الله عليه وأسإلم: ((إذا كان العاما المقبل
إن شاء الله صمنا اليوما التاسإع)) (روأاه مسلم). 
وأفي روأاية سإعيد بن منصور قال صلى الله عليه وأسإلم: ((صوموا التاسإع 
ًا للمسلمين،  وأالعاشر خالفوا اليهود))، فلما كان صياما عاشوراء مشروأع
ِلَم صلى الله عليه وأسإلم بأن اليهود تعظمه أمر بمخالفة اليهود في  وأَع
ًا في مخالفة اليهود.  صفة هذا الصياما بأن يصاما معه يوما قبله إمعان

- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (قال رسإول الله صلى الله عليه 17
وأسإلم: (( إذا كان لحأدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن له إل ثوب 
فليتزر به، وأل يشتمل اشتمال اليهود)) ) (روأاه أبو داوأد وأغيره بسند 
صحيح). 
ًا في  فإضافة المنهي عنه إلى اليهود دليل على أن لهذه الضافة تأثير
النهي. 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسإول الله صلى الله عليه وأسإلم 18
قال قبل موته: ((لعن الله اليهود وأالنصارى اتخذوأا قبور أنبياءهم 
وأصالحيهم مساجد -يحذر ما صنعوا-)) (متفق عليه). وأله لروأايات كثيرة 
عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. 
ًا لنهينا  فيه دللة على أن اتخاذ اليهود وأالنصارى القبور مساجد كان سإبب
عن ذلك، وأتحذيره صلى الله عليه وأسإلم من صنيعهم يشمل عامة 
أمورهم. 

- عن جابر رضي الله عنه قال في حأديثه الطويل في صفة حأج النبي 19
صلى الله عليه وأسإلم: (وأفيه أنه صلى الله عليه وأسإلم قال حأين خطب 
في يوما عرفة: ((أل كل شئ من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع)) ) 
(روأاه مسلم). 
فقوله صلى الله عليه وأسإلم كل شئ من أمر الجاهلية يشمل كل ما 
كانوا عليه من عبادات وأعادات. 

- حأديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين في صفة الذان وأالرؤيا 20
التي رآها عبد الله بن زيد. 
وأفي معنى هذا الحديث كره النبي صلى الله عليه وأسإلم العلن عن 
الصلة بالناقوس لنه من فعل النصارى، وأكره اسإتعمال البوق لنه من 



فعل اليهود، وأكره اسإتعمال النار في العلن عن الصلة لنه من فعل 
المجوس، ففيه دليل على أنه صلى الله عليه وأسإلم كان يكره أفعال 
المشركين من سإائر الملل. 

- حأديث عمروأ رضي الله عنه أن أهل الجاهلية كانوا ل يفيضون من 21
َجمع حأتى تطلع الشمس، قال عمر: ((فخالفهم النبي صلى الله عليه 
وأسإلم وأأفاض قبل طلوع الشمس، وأكانوا يفيضون من عرفات قبل 
الغروأب فخالفهم النبي صلى الله عليه وأسإلم بالفاضة بعد الغروأب))، 
ففي الحديث بيان قصد النبي صلى الله عليه وأسإلم مخالفة المشركين 
في هديهم. 

- حأديث حأذيفة بن اليمان قال قال رسإول الله صلى الله عليه وأسإلم: 22
((ل تشربوا في آنية الذهب وأالفضة وأل تأكلوا في صحافها فإنها لهم 
في الدنيا وألكم في الخرة)) (متفق عليه). 
وأفيه تعليل النهي عن اسإتعمال آنية الذهب وأالفضة، بأنها لهم أي 
للمشركين في الدنيا. 

- حأديث جبير بن نفير عن عبد الله بن عمروأ رضي الله عنه، وأفيه أن 23
النبي صلى الله عليه وأسإلم رأى على عبد الله ثوبين معصفرين فقال: 
إن هذه من ثياب الكفار ل تلبسها)) (روأاه مسلم). 

- روأى أبو داوأد بإسإناد على شرط الشيخين عن ابن عمر رضي الله 24
ًا: ((من تشبه بقوما فهو منهم)).  عنهما مرفوع
قال شيخ السإلما: (وأهذا الحديث أقل أحأواله أنه يقتضي تحريم التشبه 
بهم وأإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم) أ هـ. 
قال شيخ السإلما: (وألو تتبعنا ما في هذا الباب مما جاء عن النبي صلى 
الله عليه وأسإلم مع ما دل عليه كتاب الله لطال بنا القول) أ هـ. 
وأمن تأمل بعض ما أروأدنا من الحأاديث، وأكيف أن النبي صلى الله عليه 
وأسإلم يعلل النهي عن كل قبيح بأنه من فعل أهل الكتاب، وأيأمر في غير
ًا من  موطن بمخالفتهم حأتى صاروأا علمة على الفساد وأالقبح -اتضح جلي
موجوع الدلة، وأتكرر وأجه الدللة فيها تحريم التشبه بهم في سإائر 
أمورهم، وأإن على المسلم أن يجانب طريقهم بقدر اسإتطاعته. 

الباب الوأل : الفصل الثالث في وأجوه تقرير إجماع الصحابة فمن بعدهم
على تحريم التشبه بالمشركين... 

- الوجه الوأل : هو الشروأط التي اشترطها أمير المؤمنين عمر رضي 1
الله عنه على أهل الذمة، وأوأافقه عليها سإائر الصحابة، وأعامة الئمة 
بعدهم، وأسإائر الفقهاء الذين تكلموا عن عهد الذمة ذكروأا هذه الشروأط، 
وأألزموا بها كل إماما أراد معاهدة الذميين، وألم ينقل عن أحأد من العلماء 
أوأ الصحابة العتراض على هذه الشروأط في الجملة، بل هي مجمع 
عليها، وأهي أشهر شئ في كتب الفقه وأالعلم، وأهذا يقتضي إجماع 
الصحابة وأسإائر الئمة على العمل بهذه الشروأط؛ٍ وأمنها: على لسان 
النصارى الذين وأقعوا هذه الشروأط: ((أن نوقر المسلمين، وأنقوما لهم 
من مجالسنا إن أرادوأا الجلوس، وأل نتشبه بهم في شئ من ملبسهم: 
قلنسوة أوأ عمامة أوأ نعلين أوأ فرق شعر، وأل نتكلم بكلمهم، وأل نكتني 
بكناهم، وأل نركب السروأج، وأل نتقلد السيوف، وأل نتخذ شيئا من السلح،
وأل نحمله، وأل ننقش خواتيمنا بالعربية وأل نبيع الخمور، وأأن نجز مقادما 
رؤوأسإنا، وأأن نلزما زينا حأيثما كنا وأأن نشد الزنانير على أوأسإاطنا وأأن ل 
نظهر الصليب على كنائسنا . . . إلى آخر الشروأط)). 
فهذه الشروأط المذكروأة المقصد منها تمييز المسلم عن الكافر لئل 
يشتبه أحأدهما بالخر، وألم يرض عمر رضي الله عنه بأصل التميز بل 
بالتمييز في عامة الهدى في الشعور وأاللباس وأالسإماء وأالمراكب 
وأالكلما وأغير ذلك، وألقد كان أمراء الهدى بعد عمر بن الخطاب رضي الله



عنه يحرصون وأيبالغون في الحرص على تطبيق هذه الشروأط، كما روأى 
أبو الشيخ بإسإناده أن عمر بن عبد العزيز دخل عليه الناس من بني تغلب،
وأعليهم العمائم كهيئة العرب، فقال: ((من أنتم))، قالوا: ((نصارى))، 
فقال: ((علي بجلم)) -أي مقص- فأخذ من نواصيهم وأألقى العمائم وأشق
ًا يحتزما به، وأقال: ((ل تركبوا السروأج، وأاركبوا  رداء كل وأاحأد منهم شبر
ُكف، وأدلوا أرجلكم من شق وأاحأد))، ثم أرسإل عمر بن عبد العزيز  على ال
إلى أمراء المصار يأمرهم بمتابعة النصارى، لن بعضهم ترك التقصيص 
وألبس المناطق على أوأسإاطهم، وأقال في خطابه ((وألعمري إن كان 
َلك إن ذلك بك ضعف وأعجز فانظر كل شئ نهيُت عنه  َنُع ذلك فيما قب ُيص
ًا)).  وأتقدمُت فيه إل تعاهدته وأأحأكمته وأل ترخص فيه وأل تعد عنه شيئ

- الوجه الثاني : هو ما نقل عن الخلفاء الربعة رضي الله عنهم، وأكثير 2
من الصحابة في أماكن مختلفة وأأزمنة مختلفة في مواقف متعددة 
يأمروأن فيها بمخالفة المشركين، وأيعللون نهيهم عن أشياء بمخالفة 
ًا منهم على لزوأما مخالفتهم، ل سإيما وألم  المشركين، فكان ذلك إجماع
ينقل عن أحأد ممن حأضر تلك المواقف أوأ ممن لم يحضرها اعتراض على 
ًا هو  ذلك أوأ إنكار له، بل كل ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم جميع
التحذير من مشابهة المشركين، وأحأرصهم رضي الله عنهم على 
مخالفتهم. 
وأإليك أمثلة من كلما بعض الصحابة رضي الله عنهم: 

- دخل أبو بكر الصديق -رضي اله عنه- على امرأة في الحج فرآها ل 1
تتكلم، فقال: ((مالها ل تتكلم))، فقالوا: ((حأجت مصمتة))، فقال لها: 
((تكلمي فإن هذا ل يحل. هذا عمل الجاهلية))، روأى الحديث بطوله 
البخاري فأخبر أبو بكر رضي الله عنه أن الصمت المطلق ل يحل، وأعقب 
ًا بذلك عيب هذا العمل وأذمه،  ذلك بقوله هذا من عمل الجاهلية قاصد
وأتعقيب الحكم بالوصف دليل على أن الوصف علة فدل ذلك على أن 
كون العمل من عمل الجاهلية يوجب النهي عنه وأالمنع منه. 

- كتب عمر -رضي اله عنه- إلى أهل فارس-المسلمين منهم- يقول: 2
((إياكم وأزي أهل الشرك)) روأاه البخاري. فهذا نهي منه للمسلمين عن 
كل ما كان من زي أهل الشرك. 

- روأى الماما أحأمد بسند صحيح عن أبي موسإى الشعري -رضي الله 3
ًا فقال ما لك  ًا نصراني عنه- قال: ((قلت لعمر رضي الله عنه: إن لي كاتب
قاتلك الله أما سإمعت الله يقول {يا أيها الذين آمنوا ل تتخذوأا اليَهود 
ًا؟ قال قلت: ((يا  وأالنصارى أوألياء بعضهم أوألياء بعض} أل اتخذت حأنفي
أمير المؤمنين لي كتابته وأله دينه)) فقال عمر: ((ل أكرمهم إذ أهانهم 
الله وأل أعزهم إذ أذلهم الله، وأل أدنيهم إذ أقصاهم الله))، فغضب عمر 
ًا  ًا حأين اتخذ أبو موسإى رضي الله عنه كاتب ًا شديد رضي الله عنه غضب
ًا، وأذلك لن هذه الوظيفة تنافي الذلة التي فرضها الله عليهم  نصراني
وأالصغار الذي أوأجبه الله عليهم. 
- وأقد كان لعمر رضي الله عنه في باب إذلل المشركين ماهو مناسإب 
لسيرته المرضية التي أعزت السإلما وأالمسلمين، وأكان رضي الله عنه 
ًا  ًا عند كتاب الله ممتثلً لسنة النبي صلى الله عليه وأسإلم، مستشير وأقاف
في كل صغيرة وأكبيرة للسابقين الوألين من المهاجرين وأالنصار رضي 
ًا  الله عنهم جميع

- أما عثمان رضي الله عنه فقد أقر ما كان قرره عمر رضي الله عنه 3
من السنن، وأالحأكاما، وأالحدوأد، وأجرى على سإننه فقد ُعلم موافقة 
عثمان رضي الله عنه في هذا الباب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

- روأى سإعيد بن منصور بسنده أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 5
ًا قد سإدلوا فقال: ((ما لهم؟ كأنهم اليهود قد خرجوا من  خرج فرأى قوم
ًا  فورهم -أي مدارسإهم-)) روأاه ابن المبارك وأغيره، وأالغرض هنا أن علي



ًا بذلك كراهة فعلهم، فُعلم أن  رضي الله عنه شبه السادلين باليهود مبين
مشابهة اليهود أمر قد اسإتقر عنده كراهته. 

- في الصحيح أن معاوأية رضي الله عنه حأين قدما المدينة خطب الناس، 6
فكان مما ذكر في خطبته، أنه أخرج كبة من الشعر فقال(( ما كنت أرى 
ًا يفعله إل اليهود إن رسإول الله صلى الله عليه وأسإلم بلغه فسماه  أحأد
الزوأر)). 
فقول معاوأية فيه دليل على أن ما كان من زي اليهود فليس من زي 
المسلمين، وأفيه نهيه رضي الله عنه عن مشابهة اليهود في زيهم. 

- وأرى الخلل بسنده إلى ابن عباس أنه قال لرجل سإأله عن الحأتقان 7
فقال رضي الله عنه: ((احأتقن، ل تبد العورة وأل تستن بسنة 
المشركين))، وأهذا عاما في كل ما عليه المشركون من الهدي الظاهر 
وأالباطن. 

- روأى أبو داوأد بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أنه دخل عليه 8
غلما، وأله قصتان فمسح رأسإه، وأبرك عليه، وأقال: ((احألقوا هذين أوأ 
قصوهما فإن هذا زي اليهود))، فنهى أنس بن مالك رضي الله عنه عن 
التشبه باليهود في زيهم. 

- روأى أبو داوأد بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلً يتكئ 9
على يده اليسرى وأهو قاعد في الصلة فقال له: ((ل تجلس هكذا فإن 
هكذا يجلس الذين يعذبون))، وأفي روأاية ((تلك صلة المغضوب عليهم))، 
فعلل ابن عمر رضي الله عنه نهيه عن هذه الجلسة بأنها جلسة المعذبين
وأهذه مبالغة في مجانبة هديهم. 

- روأى البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكره أن 10
يجعل المصلى يده في خاصرته وأتقول: ((إن اليهود تفعله)) فُعلَم بذلك 
أن فعل اليهود قبيح عندها، وأل يجوز للمسلمين َفعله. 

- روأى ابن أبي عاصم بسنده إلى معاوأية رضي الله عنه أنه قال: ((إن 11
تسوية القبور من السنة وأقد رفعت اليهود وأالنصارى فل تشبهوا بهم))، 
فنهى رضي الله عنه عن التشبه بهم. 

- روأى البيهقي بسند صحيح عن عبد الله بن عمروأ بن العاص أنه قال:12
((من بني ببلد المشركين وأصنع نيروأزهم وأمهرجانهم حأتى يموت، حأشر 
معهم يوما القيامة)). قال شيخ السإلما: ((وأهذا يقتضي أنه جعلها من 
الكبائر الموجبة للنار، وأإن كان الوأل ظاهر لفظه فتكون المشاركة في 
بعض ذلك معصية)). 

- روأى سإعيد بن منصور بسنده إلى ابن مسعود أنه كان يكره الصلة 13
في الطاق وأقال: ((إنه من الكنائس، فل تشبهوا بأهل الكتاب))، وأهذا 
نهي من ابن مسعود رضي الله عنه عن التشبه بهم. 

- روأى البخاري عن القاسإم -من أئمة التابعين وأفقهاء المدينة السبعة-14
أنه كان يمشي بين يدي الجنازة، وأل يقوما لها، وأيخبر عن عائشة أنها 
قالت: ((كان أهل الجاهلية يقومون لها))، فاسإتدل بقول عائشة رضي 
الله عنها أنه من فعل الجاهلية على كراهة القياما للجنازة. 
تنبيه: 
هذا الباب فيه نقول كثيرة عن الصحابة وأهذه القضايا بعضها في مظنة 
ًا من الصحابة وأل التابعين خالف ما ذكرناه من  الشتهار، وأما علمنا أحأد
كراهة التشبه بالكفار وأالعاجم في الجملة سإواء كانت المخالفة في 
الهيئة وأاللباس وأغيرها، فعلم إجماع الصحابة على ذلك. 
- وأإن كان بعض هذه المسائل المعينة فيها خلف وأتأوأيل وأليس هذا 
موضعه. 
كما أنهم متفقون على اتباع الكتاب وأالسنة، وأقد يختلفون في بعض 
أعيان المسائل لتأوأيلت وأنحوها. 



- الوجه الثالث : من وأجوه تقرير الجماع على مخالفة المشركين -ما 3
ذكره علماء السإلما من المتقدمين، وأالئمة المتبوعين، وأأصحابهم في 
تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الكفار، أوأ العاجم، وأهو أكثر من أن 
يمكن اسإتقصاؤه. 
قال شيخ السإلما: (وأما من أحأد له أدنى نظر في الفقه إل وأقد بلغه من 
ًا باتفاق الئمة  ًا ضروأري ذلك طائفة، وأهذا بعد التأمل وأالنظر يورث علم
على النهي عن موافقة العاجم وأالمر بمخالفتهم). 
فمن ذلك على سإبيل المثال -وأليس المراد أعيان المسائل وأإنما إثبات 
قاعدة المخالفة للمشركين- : 

- عند الحأناف: تكلم كثير من أصحاب أبي حأنيفة في تكفير من تشبه 1
بالكفار في لباسإهم وأأعيادهم. 
- الصل المستقر في مذهب أبي حأنيفة أن تأخير الصلوات أفضل من 
ًا إل صلة المغرب، فيستحب تعجيلها لن تأخيرها مكروأه  تعجيلها عموم
لما فيه من التشبه باليهود. 
- قالوا يكره السجود في الطاق لنه يشبه صنيع أهل الكتاب. 
- قالوا إن صاما يوما الشك ينوي أنه من رمضان كره، لنه تشبه بأهل 
الكتاب الذين زادوأا في صومهم. 
- أباح الماما أبو حأنيفة افتراش الحرير، وأتعليقه، وأالستر به، فاحأتج عليه 
أبو يوسإف وأمحمد بأن ذلك من زي الكاسإرة، وأالتشبه بهم حأراما. 

- عند المالكية: قال بعض أصحاب مالك من ذبح بطيخة في أعيادهم 2
ًا.  فكأنما ذبح خنزير
- قالوا يكره ترك العمل يوما الجمعة لما فيه من التشبه باليهود الذين 
يتركون العمل يوما السبت. 
ُيحرما  - روأى ابن القاسإم في المدوأنة عن الماما مالك أنه قال: ل 
بالعجمية وأل يدعو بها وأل يحلف. 
- قال الماما مالك قياما المرأة لزوأجها حأتى يجلس من فعل الجبابرة. 

- عند الشافعية: تكلم الشافعية عن شروأط أهل الذمة، وأفيها منعهم 3
من التشبه بالمسلمين، وأمنع المسلمين من التشبه بهم في لباسإهم 
ًا بين علمة المسلمين وأعلمة الكفار.  وأغيرها تفريق
ًا - وأبالغ طائفة من الشافعية فنهوا عن التشبه بأهل البدع مما كان شعار
ًا، فعلى الرغم من أن مذهب الشافعي  لهم، وأإن كان في الصل مسنون
أن الفضل تسطيح القبور، وأغيره من الئمة مذهبهم أن الفضل 
تسنيمها، فاسإتحب طائفة من الشافعية تسنيم القبور لن تسطيحها صار
شعار الرافظة. 
وأقالت طائفة أخرى بل نحن نسطحها فإذا سإطحناها لم يكن التسطح 
ًا لهم، فاتفقت الطائفتان على ذما التشبه بأهل البدع وأإنما تنازعوا  شعار
في عين المسألة هل هي تشبه بهم أما ل؟ 

ًا أكثر من أن 4 - عند الحنابلة: أما الحنابلة فكلمهم في ذلك كثير جد
يحصر. 
- كره الماما أحأمد حألق القفا لنه من فعل المجوس، وأكره شد الحبل 
على القميص لنه من فعل اليهود، وأكره تسمية الشهور بالعجمية 
وأالشخاص بالفارسإية، وأكره النعال السندية لنها ليست من زي 
المسلمين، وأكره أن ل تكون العمامة تحت الحنك، وأقال إنما يعتم بمثل 
ذلك اليهود وأالنصارى، وأدعي الماما أحأمد إلى وأليمة فلما دخل رأى في 
ًا عليه فضة فخرج، وأنفض يده في وأجه صاحأب الدار، وأقال  الدار كرسإي
زي المجوس، زي المجوس، وأسإائر الحنابلة في ذلك على هدي إمامهم 
فمن ذلك قول القاضي أبي يعلى: ((إذا امتنع أهل الذمة من لبس الغيار 
لم يجز لحأد من المسلمين صبغ ثوب من ثيابهم)). 



بعدما ذكر شيخ السإلما أدلة الكتاب وأالسنة وأالجماع على حأرمة التشبه 
بالمشركين عقد ثلثة فصول في التشبه بالشياطين وأالعاجم وأالعراب 
لما في التشبه بهم من نوع مشابهة للتشبه بالكفار؛ٍ 
فأما التشبه بالشياطين فلنهم من رؤوأس الكفر فقد نهى النبي صلى 
الله عليه وأسإلم عن التشبه بهم. 
- كما روأى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي 
صلى الله عليه وأسإلم قال: ((ل يأكلن أحأدكم بشماله، وأل يشربن بها فإن
الشيطان يأكل بشماله، وأيشرب بها)) فعلل صلى الله عليه وأسإلم النهي 
عن الكل وأالشرب بالشمال بأنه من فعل الشياطين فُعلم قبح التشبه 
بهم. 
وأأما العراب فليسوا مذمومين بنفس العرابية بل أخبر تعالى أن منهم 
َمن يتخذ ما ينفق قربات عند الله وأصلوات الرسإول، وأأخبر تعالى أنه 
سإيدخلهم في رحأمته، وأقد كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وأسإلم 
من العراب الذين وأفدوأا عليه، وأكانوا أفضل من كثير من القروأيين. 
وألكن العراب الذين لم يهاجروأا إلى المدينة في دينهم نقص مع ما يغلب
على طبعهم من الجفاء ، وأالغلظة ، وأعدما الدب مع النبي صلى الله عليه
وأسإلم ، وأكثير من الخلق الفاسإدة الناشئة من طبيعة معيشتهم بعيدا 
عن المدن ، وأهؤلء الذين عناهم الله بقوله : (( العراب اشد كفرا 
وأنفاقا وأأجدر أن ل يعلموا حأدوأد ما أنزل الله على رسإوله )) فلذا نهانا 
النبي صلى الله عليه وأسإلم عن التشبه بهم في تسمية ( العشاء ) 
بالعتمة وأ( المغرب ) بالعشاء . كما في صحيح البخاري وأغيره ، فكره 
النبي صلى الله عليه وأسإلم موافقتهم في التسمية لنها تجر إلى 
مشابهتهم في أخلقهم . 
وأكذلك العاجم وأهم من سإوى العرب من الفرس وأالروأما وأالترك وأالبربر 
وأالحبشة وأغيرهم ، منهم المؤمن وأمنهم الكافر ، وأهم ليسوا مذمومين 
بنفس العجمية بل ل فضل لحأد على أحأد إل بالتقوى ، وأقد كان كثير 
من أصحاب النبي صلى الله عليه وأسإلم من اصل غير عربي كسلمان 
الفارسإي وأبلل الحبشي كانوا رضي الله عنهم أفضل من كثير من 
العرب ، وأصح في فضل بلد فارس بعض الحأاديث في فضل المؤمنين 
من أهلها ، وألذا كان كثير من أئمة التابعين فمن بعدهم من بلد فارس 
وأغيرها . 
وألكن كان قول عامة أهل العلم تفضيل العرب في الجملة على جنس 
العجم في الجملة ، وأعدوأا تفضيل العجم على جنس العرب ، نفاقا 
وأالعياذ بالله تعالى ، وأكذلك تفضيل جنس القرشيين على جنس العرب 
وأتفضيل جنس الهاشميين على جنس القرشيين قال به جماهير العلماء .
فلهذا ينبغي على المسلم أن يوالي العرب وأيحبهم ماداموا على سإنة 
النبي صلى الله عليه وأسإلم محافظين ، وأيحرص على التشبه بهم وأالبعد 
عن التشبه بالعجم ، وأهيآتهم ، وأافعالهم ، وأيجب عليه قبل ذلك أن يوالي
المؤمنين سإواء كانوا عربا ، أوأ عجما ، وأيعادي المشركين عربا كانوا أوأ 
عجما ، فالمؤمن يحب أخاه المؤمن وألو كان في أقصى بلد الرض 
وأيبغض الكفار وألو كانوا آباءه أوأ إخوانه أوأ بنيه . 

الباب الوأل : فصل أعمال المشركين ثلثة أقساما... 
أعمال المشركين ثلثة أقساما : قسم مشروأع في ديننا وأهم يفعلونه ، 
وأقسم كان مشروأعا لهم فنسخه شرع القرىن ، وأقسم لم يكن مشروأعا 
بحال وأإنما أحأدثوه ، وأكل قسم من هذه القساما إما في العبادة ، وأإما 
في العادة ، وأغما فيهما معا : 



- فما هو مشرع في ديننا وأالكفار يفعلونه وأنخالفهم في صفة الفعل ل1
في أصله ( كصوما عاشوراء ، نصوما يوما قبله ، وأصلة المغرب نعجلها ، 
وأالسحور نؤخره ، وأنصلي في النعلين ) . 

- وأما كان مشروأعا لهم ثم نسخ في شرعنا فل يجوز لنا فعله قطعا 2
( كترك العمل يوما السبت ، وأانواع صلواتهم ، وأصيامهم ، وأكتحريم كل 
ذي ظفر وأشحوما البقر وأالغنم ) . 

- ما أحأدثوه فهو اقبح وأاقبح فإنه لو فعله المسلمون لكان بدعة ، 3
وأحأراما فما بالك بما لم يشرعه نبي قط بل أحأدثه الكافروأن فل شك أنه 
ظاهر القبح . 
 

الباب الثاني : مقدمة موافقة المشركين في أعيادهم ل تجوز من 
طريقين... 
الطريق الوأل : وأهو الطريق العاما فبعدما تقدما ان مشابه المشركين 
عموما في أي فعل من أفعالهم ل تجوز ، فموافقتهم في أعيادهم - 
وأهي ليست ديننا وأل عادة سإلفنا - ل تجوز لذلك . 
أوأل : لو كانت موافقة المشركين امرا اتفاقيا وأليس فيه تعمد مشابهة 
لكان المشروأع لنا مخالفتهم لن نفس مخالفتهم مصلحة لنا ، فمن 
وأافقهم فقد فوت على نفسه تلك المصلحة ، وأإن لم يكن قد اتى 
بمفسدة فكيف إذا جمعهما معا ؟ 
ثانيا : أعيادهم من البدع المحدثة في الدين ، وأكل بدعة ضللة ، وأكل 
ضللة في النار ، وأكذلك التشبه بالمشركين دلت كثير من الثار على 
تحريمه كقوله صلى الله عليه وأسإلم : (( من تشبه بقوما فهو منهم )) 
فهذا يقتضي تحريم التشبه بهم . 
فإذا اجتمعت مشابهة المشركين وأالحأداث في الدين كان ذلك في غاية 
القبح ، وأأعياد المشركين من هذا القبيل فل يجوز الحأتفال بها لذلك . 
الطريق الثاني : وأهو الطريق الخاص في نفس أعياد المشركين من 
الكتاب وأالسنة وأالجماع وأالعتبار . 

الباب الثاني : الفصل الوأل في أدلة الكتاب العزيز الدالة على النهي عن
التشبه بهم في أعيادهم... 

- قوله تعالى : (( وأالذين ل يشهدوأن الزوأر وأإذا مروأا باللغو مروأا 1
كراما )) ( الفرقان ) . 
فمدح الله تعالى عباده الذين يمتنعون عن شهود أعياد المشركين فهذا 
يقتضي الندب غلى ترك شهودها ، وأتسمية الله تعالى لها زوأرا تقتضي 
تحريم فعلها ، وألن الله تعالى ذما الزوأر ، وأقول الزوأر فه غير موضع من
القرآن فل شك أن فعل الزوأر أشد في الذما . 
الباب الثاني : الفصل الثاني في أدلة السنة الدالة على النهي عن 
التشبه بهم في أعيادهم... 

- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((قدما رسإول الله صلى الله 1
عليه وأسإلم المدينة وألهم يومان يلعبون فيهما فقال: ((ما هذان 
اليومان؟)، قالوا: ((كنا نلعب فيهما في الجاهلية))، فقال رسإول الله 
ًا منهما يوما الضحى  صلى الله عليه وأسإلم: ((إن الله قد أبدلكم بهما خير
وأيوما الفطر)) (روأاه أبو داوأد بإسإناد على شرط مسلم، وأروأاه الماما 
أحأمد وأالنسائي). 
َين لم يقرهما رسإول الله  وأوأجه الدللة من الحديث أن اليومين الجاهلي
صلى الله عليه وأسإلم، وأل تركهم يلعبون فيهما على عادتهم بل قال 
صلى الله عليه وأسإلم: إن الله قد أبدلكم بهما يومين آخرين، وأالبدال عن
الشئ يقتضي القلع عن المبدل منه، فل تستعمل هذه العبارة إل فيما 
ترك اجتماعهما كقوله تعالى: {وأل تتبدلوا الخبيث بالطيب}. 



ًا لفظ البدال يدل على النهي عن هذين العيدين، لن الصحابة  وأأيض
رضوان الله عليهم ما كانوا ليتركوا العياد الشرعية، وألكن أعلمهم النبي
ًا منها، خشية أن  ًا خير صلى الله عليه وأسإلم بأن الله أبدلهم بأيامهم أيام
ُيَجَوَز َمن بعدهم الَجمَع بين العياد الشرعية وأالعياد الجاهلية. 

-عن ثابت بن الضحاك بن خليفة رضي الله عنه قال: (( نذر رجل على 2
َنة فأتى النبي  ُبَوا عهد رسإول الله صلى الله عليه وأسإلم أن ينحر إبلً ب
َنة))، فقال  ُبَوا صلى الله عليه وأسإلم فقال: ((إني نذرت أن أنحر إبلً ب
النبي صلى الله عليه وأسإلم: ((هل كان فيها وأثن من أوأثان الجاهلية 
يعبد))، قالوا: ((ل))، قال: ((فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟))، قالوا: 
((ل)) فقال النبي صلى الله عليه وأسإلم ((أوأف بنذرك فإنه ل وأفاء لنذر 
في معصية الله وأل فيما ل يملك ابن آدما)). (روأاه أبو داوأد بإسإناد على 
شرط البخاري وأمسلم، وأأصله في الصحيحين. 
وأهذا الحديث يدل على أن الذبح بمكان عيدهم معصية لله من وأجوه: 
أحأدها: أن قوله ((فأوأف بنذرك)) تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء، 
وأذلك يدل على أن الوصف هو سإبب الحكم فيكون سإبب المر بالوفاء هو
ًا من الوفاء  ُخلو النذر من هذين الوصفين، فيكون وأجود أحأدهما مانع
بالنذر وألو لم يكن النذر في نفسه معصية. 
ثانيها: قوله صلى الله عليه وأسإلم: ((ل وأفاء لنذر في معصية الله))، 
دليل على أن الذبح بمكان فيه عيد للمشركين معصية لله، لنه هذا اللفظ
العاما وأرد على سإبب مخصوص فل بد من اندراج هذا السبب تحته. 
ًا لسوغ النبي صلى  ثالثها: لو كان الذبح بمكان فيه عيد للمشركين جائر
الله عليه وأسإلم للسائل أن يذبح هناك، وألما كان هناك داع للسؤال عن 
أعياد المشركين التي تقاما في هذا المكان. 
* وأهذا النهي عن الذبح بالبقعة التي يقيمون فيها عيدهم إما من أجل 
تخصيص بقعة عيدهم وأهذا تعظيم لها فكيف بنفس عيدهم؟ 
وأإما أن يكون لن الذبح هناك موافقة لهم في عيدهم، وأموافقتهم في 
عيدهم ل تجوز لن النذر ليس فيه محذوأر آخر سإوى كونه في بقعة فيها 
عيد. 
(فائدة) العيد: اسإم لما يعود من الجتماع العاما على وأجه معتاد إما بعود 
ًا  السنة، أوأ السإبوع، أوأ الشهر، وأقد يختص العيد بمكان معين فيكون عيد
ًا فقط.  ًا وأقد يكون زماني ًا وأمكاني زماني

- عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((دَخل علي أبو بكر وأعندي جاريتان 3
من جواري النصار تغنيان -وأليستا بمغنيتين- وأذلك يوما عيد فنهاهما أبو 
بكر، فقال رسإول الله صلى الله عليه وأسإلم: ((يا أبا بكر إن لكل قوما 
ًا وأهذا عيدنا)) (روأاه البخاري وأمسلم).  عيد
وأالدللة من هذا الحديث من وأجوه: 
ًا فهذا عيدنا))،  أحأدها: قوله صلى الله عليه وأسإلم ((إن لكل قوما عيد
يوجب اختصاص كل قوما بعيدهم. 
ثانيها: قوله صلى الله عليه وأسإلم ((وأهذا عيدنا))، يقتضي حأصر عيدنا 
ٌد سإواه.  في هذا فليس لنا عي
ثالثها: أن النبي صلى الله عليه وأسإلم رخص في لعب الجواري بالدف 
ًا، وأأن هذا عيدنا، وأذلك يقتضي أن  وأغنائهن معللً بأن لكل قوما عيد
الرخصة معللة بكونه عيد المسلمين، وأأنها ل تتعدى إلى أعياد الكفار فل 
يرخص في اللعب في أعياد الكفار كما يرخص باللعب في أعيد 
المسلمين. 

- عن أبي هريرة وأحأذيفة رضي الله عنهما قال: قال رسإول الله صلى 4
الله عليه وأسإلم: ((أضل الله عن الجمعة َمن كان قبلنا فكان لليهود يوما 
السبت وأللنصارى يوما الحأد فجاء الله بنا فهدنا ليوما الجمعة)) (روأاه 
البخاري وأمسلم وأهذا لفظ مسلم). 



ًا في غير موضع.  وأقد سإمى النبي صلى الله عليه وأسإلم الجمعة عيد
وأفي هذا الحديث ذكر أن الجمعة لنا، وأالسبت لليهود وأالحأد للنصارى، 
وأاللما تقتضي الختصاص فكل فريق مختص بيومه ل يشركه فيه غيره 
فإذا نحن شاركناهم في الحأتفال بعيدهم السإبوعي كنا مخالفين لهذا 
الحديث فكيف بالعيد الحولي؟، ل شك أنه ل فرق بينهما إن لم يكن العيد 
الحولي أعظم في الثم وأل سإيما إذا كان يحسب بالشهور القبطية. 

- حأديث أما سإلمة رضي الله عنها قالت: ((كان صلى الله عليه وأسإلم 5
يصوما يوما السبت وأالحأد أكثر ما يصوما من الياما، وأيقول إنهما يوما عيد
للمشركين فأنا أحأب أن أخالفهم)) (روأاه أحأمد وأالنسائي وأصححه بعض 
الحفاظ). وأهذا نص في شرع مخالفتهم في عيدهم. 
وأليس الغرض بيان حأكم صياما السبت وأالحأد لن النبي صلى الله عليه 
وأسإلم قد نهى في حأديث آخر عن صياما السبت وأالحأد، وأعلل النهي 
بمخالفة أهل الكتاب. وألذا اتفق العلماء على شرع مخالفتهم في عيدهم،
وأإنما اختلفوا هل مخالفتهم في عيدهم بالصوما، فيه أوأ بإهماله حأتى ل 
يقصد بصوما وأل فطر، أوأ بالتفرقة بين العيد العربي وأالعيد العجمي على 
ثلثة أقول. 
ًا كانوا  الحأاديث السابقة وأغيرها تدل على أن للناس في الجاهلية أعياد
يحتفلون بها، وأيجتمعون فيها، وأكذلك كان في الجزيرة العربية يهود 
وأنصارى حأتى أجلهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلفته، وأكانت
لهم أعياد. 
وأمعلوما أن هذا العياد لم يبق منها شئ بل محاها الله تعالى فلم يعد لها
ذكر بعد السإلما، وأمعلوما أن المقتضي لفعل هذه العياد وأما فيها من 
الكل، وأالشرب، وأاللباس، وأالزينة، وأاللعب، وأالراحأة، وأنحو ذلك قائم في 
ًا في نفوس الصبيان وأالنساء  النفوس كلها إذا لم يوجد مانع خصوص
وأالفارغين من الناس، فلول المانع القوي لما دَرسَإت تلك العياد 
وأهذا يوجب العلم اليقيني بأن النبي صلى الله عليه وأسإلم كان يمنع أمته
ًا عن أعياد الكفار، وأيسعى في دروأسإها وأطموحأها بكل سإبيل.  ًا قوي منع
وأإذا كان النبي صلى الله عليه وأسإلم قد نهى عن كثير من المباحأات، 
وأبعض صفات الطاعات لئل يكون ذريعة إلى موافقتهم في غير ذلك من 
أمورهم، فل شك أن نهيه صلى الله عليه وأسإلم عن أعيادهم كان أقوى 
وأأشد، وأاعلم أنه كلما كثرت المخالفة بينك وأبين أهل الجحيم كان أبعد 
ًا.  لك عن أعمال أهل الجحيم. وأهذا بعد التأمل بين جد

الباب الثاني : الفصل الثالث في وأجوه الجماع على مخالفة الكفار في 
أعيادهم وأبعض أقوال السلف في ذلك... 
الوجه الوأل : وأجود اليهود وأالنصارى وأالمجوس الذين كانوا في امصار 
المسلمين يدفعون الجزية عن يد وأهم صاغروأن ، وأمعلوما أن هؤلء كانت 
له اعياد يحتفلون بها وأالمقتضى لبعض ما يفعلونه قائم في نفوس كثير 
من الناس ، ثم لم يكن على عهد السلف من المسلمين من يشاركهم 
في شيء من ذلك ، فلول قياما المانع في نفوس المة كراهة وأنهيا لوقع
ذلك كثيرا . 
الوجه الثاني : ما تقدما في شروأط عمر رضي الله عنه التي اتفقت 
عليها الصحابة وأسإائر الفقهاء بعدهم ، وأفيها أن اهل الذمة ل يظهروأن 
أعيادهم في دار السإلما ، فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعهم 
من إظهارها فكيف يسوغ للمسلمين فعلها ؟ 
الوجه الثالث : ما جاء من الثار وأأقوال السلف في مواضيع متفرقة ، 
وأحأوادث متعددة ينهون فيها عن مشاركة المشركين في أعيادهم ، تدل 
على أنه أمر متقرر عندهم ، وألم ينقل عن أحأدهم خلف هذا ، وأل أنكر 
عليهم أحأد ممن سإمع كلمهم فدل على اتفاقهم على ذلك ، فمثل : 



- روأى البهيقي بسند صحيح عن سإفيان الثوري عن ثور بن يزيد عن 1
عطاء بن دينار عن عمر رضي الله عنه قال : (( ل تدخلوا على المشركين
في كنائسهم يوما عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم )) . 

- وأروأى بالسند السابق عن الثوري عن عوف عن الوليد عن عبد الله بن2
عمروأ بن العاص رضي الله عنهما قال : (( من بنى ببلد العاجم وأصنع 
نيروأزهم وأمهرجانهم وأتشبه بهم حأتى يموت حأشر معهم يوما القيامة )) .

- وأروأى البهيقي بسنده إلى الماما البخاري بسنده إلى عمر بن الخطاب3
رضي الله عنه قال : (( اجتنبوا أعداء الله في عيدهم )) . 

- وأروأى البهيقي بسند صحيح إلى هشاما بن محمد ابن سإيرين قال : 4
(( أتي علي بن أبي طالب بمثل النيروأز - لعله طعاما يصنعونه يوما 
النيروأز أوأ ما شابه ذلك - فقال : ماهذا ؟ قالوا : يا أمير المؤمنين هذا 
يوما النيروأز ، قال : فاصنعوا كل يوما نيروأزا )) قال ابو اسإامة : (( كره 
رضي الله عنه أن يقول النيروأز ، قال البهيقي : وأفي هذا الكراهة 
لتخصيص يوما بذلك لم يجعله الشرع مخصوصا به  
قال شيخ الغسلما ابن تيمية عقب هذه الحأاديث ما ملخصه : أما قول 
عمر : (( فإن السخطة تنزل عليهم )) .
فإذا كان السخط ينزل عليهم يوما عيدهم بسبب عملهم فمن يشركهم 
في بعض العمل أليس يعتعرض للعقوبة ؟
وأأما قوله : (( اجتنبوا أعداء الله في عيدهم )) فكيف بمن عمل عيدهم ؟
وأأما قول عبد الله بن عمروأ فإنه يقتضي أنه جعله كافرا بمشركتهم في 
مجموع أمورهم .
فتكون المشاركة في بعض ذلك معصية .
وأاما علي رضي الله عنه فكره موافقتهم في اسإم العيد الذي ينفردوأن 
به فكيف بموافقتهم في العمل ؟ 
ذكر شيخ السإلما أن المنع من حأضور اعياد المشركين هو المنصوص عن 
الماما أحأمد بن حأنبل وأعن أصحابه ، قال القاضي أبو يعلي : (( مسألة 
في المنع من حأضور أعيادهم )) ، وأقال الخلل : (( باب كراهة خروأج 
المسلمين في أعياد المشركين )) ، وأقال الحسن المدي : (( فصل : ل 
يجوز شهود أعياد النصارى وأاليهود )) . 
ثم سإاق شيخ السإلما فصل في التكلم بالعجمية لمن يقدر على التكلم 
بالعربية محصله أنه ل يشرع لنه تشبه بهم ، وأنحن قد نهينا عن ذلك إل 
أنه يجوز التلفظ بكلمة أوأ كلمتين لتفهيم المخاطب وأنحوه .
 


