
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 )٣٠(اقتضاء الصراط المستقيم 

  خالد بن عثمان السبت/  الشيخ

  . وصلى اهللا وسلم على رسول اهللا،الحمد هللا
إمام أهل البصرة علماً وديناً، : سعيد بن عامر الضبعي( :- تعالىرحمه اهللا-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

هو شيخ المصر منذ : كر عنده سعيد بن عامر فقاللقطان وذُمن شيوخ اإلمام أحمد، قال يحيى بن سعيد ا
رأيت أبا : ما رأيت بالبصرة مثل سعيد بن عامر، وقال الميموني: أربعين سنة، وقال أبو مسعود بن الفرات

 . العرب عمائمها تحت أذقانها: عبد اهللا عمامته تحت ذقنه، ويكره غير ذلك، وقال

إنما :  وقال،يكره أن ال تكون العمامة تحت الحنك كراهية شديدة: وقال أحمد في رواية الحسن بن محمد
الظلمة في لباس أشياء كانت شعار : أيضاً كره أحمد ولهذا؛ يتعمم بمثل ذلك اليهود والنصارى والمجوس

  .)من السواد ونحوه: وقته
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  : والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد،الحمد هللا
ونهم، ومن ذلك أن ئ يتحدث عن موضوع التشبه بالكفار في كل شأن من ش-رحمه اهللا-شيخ اإلسالم زال فما 

اإلمام أحمد كره العمائم غير المحنكة؛ ألن عمائم العرب ومن ثم عمائم المسلمين هي العمائم المحنكة، 
، يعني يكون طرف منها من هي التي تدار من أسفل الحنك، ثم بعد ذلك تكور فوق الرأس: والعمائم المحنكة

 منها فوق الرأس مكوراً، وأما هذه العمائم التي تكور فوق الرأس فحسب فكانت عمائم فر وطكأسفل الحن
 وال من عمائم المسلمين، ولهذا كانوا ينهون أهل الذمة أن يلبسوا ، وليست من عمائم العرب،أهل الكتاب

 أن هذه العمائم غير -واهللا تعالى أعلم-حنكة، واألقرب  والمقصود بها هذه العمائم الم،عمائم المسلمين
ن ذلك من عادة أهل الكتاب، ولم يكن من عادة المسلمين، ومن ثم فإن أليجوز أن تلبس، ولكن يكره المحنكة 

  يخالفون العرف كونهمعن ، فضالً -وسلمصلى اهللا عليه -هؤالء الذين يلبسون العمائم بقصد االتباع للنبي 
ما  بل ، عليها فإنهم ال يلبسونها على الصفة التي اعتاد المسلمون أن يلبسوها-عرف البلد ليس كذلكإذا كان -

 ألن ذلك من عرفهم ولم تكن من عادة أهل الكتاب ولبسها الناسإذا لم يكن ذلك و كعمائم أهل الكتاب، نهيلبسو
 أنهم يلبسون -فيما نعلم-لكتاب محنكة فهذا ال بأس به، مثل هذا العصر فإنها ليست عادة أحد من أهل ا

 العمائم، فإذا لبسها بعض المسلمين وكان ذلك من عادتهم في بعض البالد ولم تكن محنكة فال يقال بالكراهية
ولهذا : إنه لم يوافق صفة عمائم المسلمين، ويقول: قصد االتباع فيقالب، أما من لبسها -واهللا تعالى أعلم-
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 يعني كما كان شعاراً لبني ،نت شعار الظلمة في وقته من السواد ونحوهأيضاً كره أحمد لباس أشياء كا
 قدموا قدموا بهذا الشعار، وكذلك ما كان شعاراً ألهل البدع كالقباب فإنها ال تتخذ في حين فإنهم ،العباس

اراً بدع، وهكذا ما كان شعال شعار أهل ؛ ألن ذلكالمساجد، وال توضع شعاراً لمؤسسة أو مدرسة أو غير ذلك
  .للكفار كالصليب والزنار وما إلى ذلك

   .)دهو من فعل اليهو: في الصالة وقالتغميض العين : وكره هو وغيره(
فعل ذلك فإنه يكره، لكن إن فعله لحاجة كوجود شيء يشغله فغمض عينيه من ل د وتقص،أي من غير حاجة

س هو بحث هذه المسألة الفقهية، وإنما المقصود أجل هذا مثالً فمثل هذا قد ال يقال فيه بكراهية، والمقصود لي
 أمر ممنوع في هذه اونهم في األحوال واألفعال واللباس وغيرهئ التشبه بهم في كل شن أ:هو أصل الباب

  . الشريعة؛ ألن مقصود الشارع هو تمييز المسلمين عن غيرهم ظاهراً أو باطناً
: -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا قال :  حدرد قالوقد روى أبو حفص العكبري بإسناده عن بالل بن أبي(
رضي - وهذا مشهور محفوظ عن عمر بن الخطاب ،)١())ة وامشوا حفا، وانتعلوا،تمعددوا، واخشوشنوا((
  .)، في كالم الخلفاء الراشدين-إن شاء اهللا تعالى- أنه كتب إلى المسلمين، وسيأتي ذكره -عنه اهللا

 وعن زي ،، وينهاهم عن التنعم بعض األمصار يأمرهم بشيء من ذلكإلى ربما كتب -رضي اهللا عنه-عمر 
كان ينهاهم عن التنعم وعن زي العجم لما خالطوهم أنه  -وهي الشاهد-هذه القضية في كر العجم، وما ذُ

 .كان ينهاهم أن يذوبوا في تلك المجتمعاتف ،وساكنوا بالدهم حينما فتحت تلك البالد

   يبة، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول اهللا  حدثنا قت:وقال الترمذي(
ليس منا من تشبه بغيرنا، ال تشبهوا باليهود وال بالنصارى، فإن تسليم ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-

ديث عن وروى ابن المبارك هذا الح: قال ،)٢())اليهود اإلشارة باألصابع، وتسليم النصارى اإلشارة باألكف
 .عهابن لهيعة، ولم يرف

 وهو محفوظ عن ،)٣())من تشبه بقوم فهو منهم((: ف فقد تقدم الحديث المرفوعوإن كان فيه ضعوهذا 
  . )حذيفة بن اليمان أيضاً من قوله، وحديث ابن لهيعة يصلح لالعتضاد، كذا كان يقول أحمد وغيره

 . ويصلح للشواهد والمتابعات،ضادعت فيصلح مثله لال، مختلطأي فيه ضعف؛ ألن ابن لهيعة
                                                             

 ).٣٤١٧ (برقم الضعيفة السلسلة في األلباني وضعفه ،)٨٤ (برقم الكبير المعجم في الطبراني رواه - ١

 برقم بالسالم، اليد إشارة كراهية في جاء ما باب ،- وسلم عليه اهللا صلى-  اهللا رسول عن االستئذان كتاب الترمذي، رواه - ٢
 ).٢١٩٤ (برقم الصحيحة السلسلة في األلباني وصححه ،)٧٣٨٠ (برقم األوسط المعجم في والطبراني ،)٢٦٩٥(

 ،)٨٣٢٧ (برقم األوسط المعجم في والطبراني ،)٤٠٣١ (برقم الشهرة، سلب في باب اللباس، كتاب داود، أبو رواه -  ٣
 ).١١٠٩٤ (برقم الجامع صحيح في األلباني وصححه
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وأيضاً ما روى أبو داود، حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي، حدثنا محمد بن ربيعة، حدثنا أبو الحسن (
أن ركانة : العسقالني، عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة، أو محمد بن علي بن ركانة، عن أبيه

  وسمعت النبي : ، قال ركانة-صلى اهللا عليه وسلم- فصرعه النبي -صلى اهللا عليه وسلم-صارع النبي 
 . )٤())العمائم على القالنس: فرق ما بيننا وبين المشركين((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم-

غريب، وليس إسناده بالقائم، : وهذا يقتضي أنه حسن عند أبي داود، ورواه الترمذي أيضاً عن قتيبة وقال
  .)نةوال نعرف أبا الحسن وال ابن ركا

 يلبس تحت العمامة شيء بينها وبين الرأس، ال توضع أن -وإن كان فيه ضعف-ن هذا الحديث مالمراد 
  . ومن ثم فليس ذلك بالزم،مباشرة على الرأس، هذا لو صح الحديث، ولكنه فيه ضعف

ك في ن في أن مفارقة المسلم المشر أن يعتضد بهذا الحديث ويستشهد به، وهذا بيوهذا القدر ال يمنع(
، فإن التفريق )٥())الدف والصوت: فرق ما بين الحالل والحرام((: اللباس أمر مطلوب للشارع، كقوله

بينهما مطلوب في الظاهر، إذ الفرق باالعتقاد والعمل بدون العمامة حاصل، فلوال أنه مطلوب بالظاهر أيضاً 
  .)لم يكن فيه فائدة

فرق ما بيننا (( : ليكون ذلك شارحاً لقوله؛))م الدف والصوتفرق ما بين الحالل والحرا((جاء بالحديث هنا 
 أي الحد الذي يحصل به التفرقة، المشركون ،، هذا هو المقصود))وبين المشركين العمائم على القالنس

يلبسون العمائم والمسلمون يلبسون العمائم، والفرق من هذه الحيثية، ولكن الحديث ال يصح، ومن ثم فإن النبي 
 كان يلبس اللباس المعهود في وقته في تلك البالد القميص واإلزار والعمامة وذلك - عليه وسلمصلى اهللا-

  .لباس العرب
لعن المتشبهات من النساء ":  كما أن الفرق بين الرجال والنساء لما كان مطلوباً، ظاهراً وباطناًوهذا(

 ، ونفى المخنث، لما كان رجالً)٦())يوتكمأخرجوهم من ب(( :بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء، وقال
 .متشبهاً في الظاهر بغير جنسه

                                                             

 برقم القالنس، على العمائم باب اللباس، كتاب والترمذي، ،)٤٠٧٨ (برقم العمائم، في باب اللباس، كتاب داود، أبو رواه -  ٤
 ).٣٩٥٩ (برقم معالجا ضعيف في األلباني وضعفه ،)١٧٨٤(

 النكاح إعالن باب النكاح، كتاب والنسائي، ،)١٠٨٨ (برقم النكاح، إعالن في جاء ما باب النكاح، كتاب الترمذي، رواه - ٥
 برقم المسند في وأحمد ،)١٨٩٦ (برقم النكاح، إعالن باب النكاح، كتاب ،هماج وابن ،)٣٣٦٩ (برقم الدف، وضرب بالصوت

  ).١٩٩٤ (برقم الغليل إرواء في األلباني وحسنه حسن، إسناده :محققوه وقال ،)١٥٤٥١(
  ).٥٥٤٧ (برقم البيوت، من بالنساء المتشبهين إخراج باب اللباس، كتاب البخاري، رواه - ٦
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حين صام رسول :  يقول-مارضي اهللا عنه-سمعت عبد اهللا بن عباس : وأيضاً عن أبي غطفان المري قال
يا رسول اهللا، إنه يوم تعظمه اليهود :  يوم عاشوراء، وأمر بصيامه، قالوا-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 

إذا كان العام المقبل إن شاء اهللا صمنا اليوم ف((: -صلى اهللا عليه وسلم-ارى، قال رسول اهللا والنص
 رواه مسلم في ،)٧(-صلى اهللا عليه وسلم-فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول اهللا : ، قال))التاسع
 .هصحيح

صوموا يوم عاشوراء، ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : وروى اإلمام أحمد، عن ابن عباس قال
  .)٨())خالفوا فيه اليهود، وصوموا قبله يوماً أو بعده يوماًو

 .-واهللا أعلم- وإنما الثابت هو الحديث السابق ، قبله ويوماً بعدهال يصح مثل هذا الحديث بأنه يصام يوماً

 .  ابن عباسعن أبيه عن جدهوالحديث رواه ابن أبي ليلى عن داود بن علي (

، وأمر -صلى اهللا عليه وسلم- صامه رسول اهللا ، هذا يوم عاشوراء، يوم فاضل يكفر سنة ماضية،فتدبر
إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، أمر بمخالفتهم بضم يوم : بصيامه ورغب فيه، ثم لما قيل له قبيل وفاته

  .آخر إليه، وعزم على ذلك
رضي اهللا -ذلك عللت الصحابة بء وعاشوراء، وولهذا استحب العلماء منهم اإلمام أحمد أن يصوم تاسوعا

  .)-معنه
       فإن صام العاشر والحادي عشر وقع المقصود، لكن النبي ،األفضل واألكمل أن يصوم التاسع والعاشر

  أهل مكة كان يعلم أنه يوم تعظمه اليهود منذ أول وهلة، فيوم عاشوراء كان-صلى اهللا عليه وسلم-
 قبل الهجرة، وهذا ثابت في بعض -صلى اهللا عليه وسلم-كان ذلك معلوماً للنبي يصومونه في الجاهلية، و

 اهللا ى رأى اليهود يصومونه فسأل عنه فأخبر أنه يوم نج-صلى اهللا عليه وسلم-األحاديث، ولما هاجر النبي 
 لما قيل له ذلك  يعلم منذ أول األمر أنه يوم تعظمه اليهود لكن-صلى اهللا عليه وسلم-فيه موسى، فكان النبي 

 . قال ما قال-صلى اهللا عليه وسلم-بعد أن صامه 

 مارضي اهللا عنه-حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، سمع عطاء سمع ابن عباس : قال سعيد بن منصور(
 . )٩("صوموا التاسع والعاشر، خالفوا اليهود: "يقول

                                                             

 ).١١٣٤ (برقم ،؟عاشوراء في يصام يوم أي باب الصيام، كتاب مسلم، رواه - ٧

 ).٢٠٩٥ (برقم صحيحه في خزيمة وابن ضعيف، إسناده: وهمحقق وقال ،)٢١٥٤ (برقم المسند في أحمد رواه - ٨

 أهل اختلف "):٧٥٥ (رقم حديثبعد  )٣/١٢٨(سننه  في الترمذي وقال ،)٨١٨٧ (برقم الكبرى، السنن في البيهقي رواه - ٩
 ،"اليهود اوخالفو والعاشر التاسع صوموا: "قال أنه عباس ابن عن وروي ،التاسع يوم :بعضهم فقال عاشوراء يوم في العلم
 ". قاوإسح وأحمد الشافعي يقول الحديث وبهذا
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ال نكتب : إنا أمة أمية((:  قال-يه وسلمصلى اهللا عل-، عن النبي -مارضي اهللا عنه-عن ابن عمر وأيضاً 
 .  رواه البخاري ومسلم)١٠())هكذا، يعني مرة تسعة وعشرين، ومرة ثالثينووال نحسب، الشهر هكذا 

، فوصف هذه األمة بترك الكتاب والحساب، الذي يفعله غيرها من األمم في أوقات عباداتهم وأعيادهم
: ، وفي رواية)١١()) وأفطروا لرؤيته،صوموا لرؤيته(( :وأحالها على الرؤية، حيث قال في غير حديث

   .) من الهالل إلى الهالل: أي)١٢())صوموا من الوضح إلى الوضح((
هو الَِّذي بعثَ ِفي { : قال-عز وجل- وإنما غاية ما في األمر أن اهللا ،ليس معنى هذا أن تعتز األمة بأميتها

تْلُو عي موالً ِمنْهسر ينيةَاُألمالِْحكْمو الِْكتَاب مهلِّمعيو كِّيِهمزياِتِه وآي ِهمووجه االمتنان  ،]٢:سورة الجمعة[ }لَي
صلى اهللا عليه وسلم- أو في كونه أمياً ،  من األميين-صلى اهللا عليه وسلم-النبي  في كون بذلك هو أن- 

نه أ من رجل أمي ال شك  الكتاب وهذا العلم الجم للمعجزة، فهذا وجه لالمتنان؛ ألن صدور مثل هذااًإظهار
 حينما كان أمياً كان مشاكالً ألحوالهم؛ ألنهم -صلى اهللا عليه وسلم-أبلغ معجزة، واألمر اآلخر هو أن النبي 

 ، يسير من أهل الطائف في العرب إال نفر والكتابةَ القراءةَف القراءة والكتابة، لم يكن يعرنلم يكونوا يعرفو
 لم يكن أحد -صلى اهللا عليه وسلم-عث النبي  ولما ب، أصابع اليد الواحدةونأهل مكة ال يتجاوزل من قليو

الفداء لمن لم يجد  -صلى اهللا عليه وسلم-النبي يعرف الكتابة إال النزر اليسير، ولهذا في غزوة بدر جعل 
 امتن على -عز وجل- أن اهللا ماال وهو يعرف الكتابة أن يعلمها لعشرة من أبناء المسلمين، فالمقصود

والراجح في ، }يتْلُو علَيِهم آياِتِه ويزكِّيِهم ويعلِّمهم الِْكتَاب والِْحكْمةَ{المسلمين ببعث هذا النبي الذي كان أمياً 
أنه الكتابة، فكان ذلك إظهاراً لهذا المعنى ففشت الكتابة في العرب بعد بعث  في هذه اآلية تعليمهم الكتاب

  .، وصاروا يضاهون األمم في المعارف والعلوم بعد أن كانوا أمة أمية-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 
 عن  أمياً موافقة لما جاء في وصفه مما جاء في الكتب السابقة-صلى اهللا عليه وسلم-كما أن في كون النبي 

الَِّذين يتَِّبعون الرسوَل النَِّبي اُألمي الَِّذي يِجدونَه { :-عز وجل- كما قال اهللا -عليهم الصالة والسالم-ألنبياء ا

                                                             

 ومسلم، ،)١٨١٤ (برقم ،)نحسب وال نكتب ال: (-وسلم عليه اهللا صلى- النبي قول باب الصوم، كتاب البخاري، رواه - ١٠
 الشهر عدة لتأكم آخره أو أوله في غم إذا وأنه الهالل لرؤية والفطر ،الهالل لرؤية رمضان صوم وجوب باب الصيام، كتاب
 ).١٠٨٠ (برقم يوما، ثالثين

 إذا: (-وسلم عليه اهللا صلى- النبي قول باب الصوم، كتاب ،-عنه اهللا رضي- هريرة أبي حديث من البخاري، رواه -  ١١
 الهالل لرؤية رمضان صوم وجوب باب الصيام، كتاب ومسلم، ،)١٨١٠( برقم ،)فأفطروا رأيتموه وإذا فصوموا، الهالل رأيتم
 ).١٠٨١ (برقم يوما، ثالثين الشهر عدة أكملت آخره أو أوله في غم إذا هوأن

 صحيح في األلباني وصححه ،)٧٢٦٠ (برقم الصغير، الجامع في والسيوطي ،)٥٠٤ (برقم الكبير، في الطبراني  رواه- ١٢
  ).٣٨١٢ (برقم الجامع
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 ، وليس معنى ذلك أن تعتز أوجه لالمتنانةفهذه ثالث ،]١٥٧:سورة األنعام[ }مكْتُوباً ِعنْدهم ِفي التَّوراِة واِإلنِجيِل
فامتن عليهم بهذا  }والِْحكْمةَ الِْكتَاب ويعلِّمهم{: -عز وجل- بل قال اهللا ،األمة بأميتها وأن تحافظ عليها

 إنا((: -صلى اهللا عليه وسلم- وقول الرسول ،]١:القلم سورة[ }يسطُرون وما والْقَلَِم ن{ : وأقسم بالقلم،التعليم
 هذه قضية شرعية وهي أن الشهور ال تعرف عن طريق ،))هر هكذا وهكذاأمة أمية ال نكتب وال نحسب الش

 - رحمه اهللا- فهذا هو المعتبر، ولهذا الشاطبي ،ة فحسبالحساب، وإنما تعرف عن طريق النظر في األهلّ
إن هذه الشريعة أمية، فينبغي حمل نصوصها على معهود األميين في الخطاب، ولذلك كان من : يقول

الفهم واالستنباط وتنزيل نصوص الشارع أن تحمل على غير معهودهم من المصطلحات  االنحرافات في
الحادثة، سواء كانت من مصطلحات اليونان أو من غيرهم مما وقع فيه طوائف من المتكلمين ولربما بعض 

هي الفقهاء، وكذلك أيضاً ما يقع فيه بعض من يتكلم اليوم في بعض الجوانب كالتفسير العلمي للقرآن، ف
شريعة أمية تحمل نصوصها على معهود األميين في الخطاب، ولذلك كانت صالحة لألحمر واألسود 

ة فيعرف دخول ولألعرابي ولمن سكن المدينة، في كل مكان وفي كل زمان، فما عليه إال أن ينظر في األهلّ
ال فإنه يوجد اليوم بعض الشهر، أوقات الصوم، عدد النساء، وما إلى ذلك من األمور، فهذا هو المعتبر، وإ

قبل ألف سنة، وقبل عشر سنوات، وقبل خمسين  ي تستطيع أن تحدد لك مولد الهاللالبرامج في الكمبيوتر الت
 ألعطاك ذلك بدقة باليوم سنة، وقبل مائتي سنة، لو أردت أن تعرف متى ولد الهالل في السنة العاشرة للهجرة

 ولكن مثل هذا ال عبرة به؛ ألن هذه الشريعة أمية، فالذي يناسبها والتاريخ الهجري والميالدي، وهذا موجود،
هو ما يصلح لألميين، فاألعرابي في البادية ما عنده مثل هذه األجهزة، وقد ال تتوفر في كل زمان أو مكان، 

  .فهي شريعة سهلة ميسرة، ال تحتاج إلى مثل هذا التعمق والتعقيد
إال من شذ من بعض المتأخرين المخالفين المسبوقين -ن وهذا دليل على ما أجمع عليه المسلمو(

 من أن مواقيت الصوم والفطر والنسك إنما تقام بالرؤية عند إمكانها، ال بالكتاب والحساب الذي -باإلجماع
 . تسلكه األعاجم من الروم، والفرس، والقبط والهند، وأهل الكتاب من اليهود والنصارى

لعلم أن أهل الكتابين قبلنا إنما أمروا بالرؤية أيضاً في صومهم وقد روي عن غير واحد من أهل ا
 سورة[ }قَبِلكُم ِمن الَِّذين علَى كُِتب كَما الصيام علَيكُم كُِتب{: قوله تعالى وتأولوا على ذلك وعباداتهم،

  .)، ولكن أهل الكتابين بدلوا]١٨٣:البقرة
 ويعتدون  يعملون بالرؤية كانوا-عليهم الصالة والسالم- األنبياء ى أنبأدلة عل -رحمه اهللا-ابن القيم يستدل 

 ]١٨٩:سورة البقرة[ }يسَألُونَك عن اَألِهلَِّة قُْل ِهي مواِقيتُ ِللنَّاِس والْحج {الهاللبهذه األشهر التي يعتبر فيها 
  :فيستدل على ذلك بأدلة منها
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 فهذا يدل ، شهر محرم منشراعال يصومون وجدهم  المدينة-يه وسلمصلى اهللا عل- لما جاء النبي ،عاشوراء
، وكذلك يذكر أدلة لتي بالحساب لما وافقهعلى أنهم كانوا يعتبرون في ذلك الرؤية الهاللية، ولو كان باألشهر ا

 رؤية إنما هو -عليهم الصالة والسالم-أن المعتبر في شرائع األنبياء : أخرى تدل على هذا المعنى، وهو
في ذكر أوقات نزول التوراة واإلنجيل الذي  -إسناده حسن إن شاء اهللاو- ما ورد في الحديث الهالل، ومنها

 فهذا يدل على ،، فحدد أوقاتها من شهر رمضان بالتواريخ-عليه الصالة والسالم-والقرآن وصحف إبراهيم 
  . واهللا أعلم،هذا المعنى
ذين ال يعتبرون  وأنه أدق بكثير من تاريخ أهل الحساب ال،اريخ ذكر مزايا هذا الت-رحمه اهللا-وابن القيم 

  .النظر في األهلة
، عن تقدم رمضان باليوم واليومين، وعلل الفقهاء ذلك بما -صلى اهللا عليه وسلم-ولهذا نهى النبي (

ي  من النصارى، فإنهم زادوا فيس منه، كما زاده أهل الكتابيخاف من أن يزاد في الصوم المفروض ما ل
 . صومهم، وجعلوه فيما بين الشتاء والصيف، وجعلوا له طريقة من الحساب يتعرفونه بها

كتاب والحساب، وقد يستدل بهذا الحديث على خصوص النهي عن أعيادهم، فإن أعيادهم معلومة بال
 .والحديث فيه عموم

اسم أولى وأحرى، ولما في لموإذا نهينا عن ذلك في عيد اهللا ورسوله، ففي غيرها من األعياد وا: أو يقال
 . من مضارعة األمة األمية سائر األمم ذلك

اختصاص هذه األمة بالوصف الذي فارقت به غيرها، وذلك يقتضي أن ترك : فالحديث يقتضيوبالجملة 
 . باالختصاصالمشابهة لألمم أقرب إلى حصول الوفاء 

معاوية عام حج، على المنبر، وتناول د بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع ي عن حموأيضاً ففي الصحيحين
صلى اهللا -؟ سمعت رسول اهللا يا أهل المدينة، أين علماؤكم: القصة من شعر، كانت في يد حرسي، فق

 وفي رواية ،)١٣())إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم((:  ينهى عن مثل هذه ويقول-عليه وسلم
صلى اهللا -إنكم أحدثتم زي سوء، وإن نبي اهللا ": ات يومأن معاوية قال ذ: سعيد بن المسيب في الصحيح

  .))١٤(" نهى عن الزور-عليه وسلم
                                                             

 ومسلم، ،)٣٢٨١ (برقم ،]٩:الكهف سورة[ }والرِقيِم الْكَهِف ابَأصح َأن حِسبتَ َأم{ باب األنبياء، كتاب البخاري، رواه - ١٣
 ،والمتفلجات ،والمتنمصة ،والنامصة ،والمستوشمة ،والواشمة ،والمستوصلة ،الواصلة فعل تحريم باب والزينة، اللباس كتاب

 ). ٢١٢٧ (برقم اهللا، خلق والمغيرات

 ،والنامصة ،والمستوشمة ،والواشمة ،والمستوصلة ،الواصلة علف تحريم باب والزينة، اللباس كتاب مسلم، رواه - ١٤
 ).٢١٢٧ (برقم اهللا، خلق والمغيرات ،والمتفلجات ،والمتنمصة
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ن هذه الوصلة من الشعر التي تصل بها المرأة رأسها أنها زور؛ ألنها تدليس فتطول شعرها بما ليس أ بمعنى
       الخالفة  وليوحذرهم حينما -رضي اهللا عنه- فكان ذلك من عادة غير المسلمين، فنهاهم معاوية ،منه
  .لعلماء المدينة  فقال ذلك على المنبر في حجته تلك، وحج بالناس-رضي اهللا تعالى عنه-
 . أال وهذا الزور:  على رأسها خرقة قال معاويةاوجاء رجل بعص: قال(

  .)يعني ما يكثر به النساء أشعارهن، من الخرق: قال قتادة
ق ونحوها فيظهر رلة، وقد تكثِّره بغير ذلك مما يفعله النساء بِخ الواص فهي آخرتصل شعرها بشعرالمرأة قد 

فعله بعض تيضعون تحته أشياء فيظهر كثيراً منتفشاً، وهذا معروف إلى اليوم أو الشعر كأنه كثير منتفش، 
 . واهللا أعلم،هذا من الزور لما فيه من التدليسوالنساء، 

، "أن بني إسرائيل هلكوا حين أحدثه نساؤهم": الشعر عن وصل -صلى اهللا عليه وسلم-فقد أخبر النبي (
 . ما كنت أرى أن أحداً يفعله إال اليهود: يحذر أمته مثل ذلك، ولهذا قال معاوية

إما أن يكون مما يعذبون عليه، أو مظنة لذلك، أو : ي لم يكن عليه المسلمون الذفما كان من زي اليهود
سيما إذا لم يتميز ما هو الذي عذبوا عليه من غيره، فإنه يكون  يكون تركه حسماً لمادة ما عذبوا عليه، ال

 .ا اشتبه صدقه بكذبه ترك الجميعمقد اشتبه المحظور بغيره، فيترك الجميع، كما أن ما يخبرونا به ل

إذا كان ": قال عمر:  أو قال-صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : وأيضاً ما روى نافع عن ابن عمر قال
 رواه أبو داود ،)١٥(" ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إال ثوب فليتزر به، وال يشتمل اشتمال اليهودألحدكم

  .وغيره، بإسناد صحيح
من رواية جابر وغيره أنه أمر في الثوب الضيق،  -صلى اهللا عليه وسلم-وهذا المعنى صحيح عن النبي 

 . مذهب أحمد قوالن وهو قول جمهور أهل العلم، وفي ،باالتزار دون االشتمال

، فإن إضافة المنهي عنه إلى اليهود دليل على أن ))وال يشتمل اشتمال اليهود(( :أنه قال: وإنما الغرض
 .)لهذه اإلضافة تأثيراً في النهي، كما تقدم التنبيه عليه

 

                                                             

 صحيح إسناده: "األلباني الشيخ وقال ،)٦٣٥ (برقم به، يتزر ضيقا الثوب كان إذا باب الصالة، كتاب داود، أبو رواه - ١٥
 ).٦٤٥ (برقم ،"الشيخين شرط على
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