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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 )٣٤(اقتضاء الصراط المستقيم 

  خالد بن عثمان السبت/  الشيخ
  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين

وشرائعه، فقد تبين لك أن من أصل دروس دين اهللا ( :- تعالىرحمه اهللا-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 المحافظة على سنن األنبياء بالكافرين، كما أن من أصل كل خيرالتشبه ور الكفر والمعاصي وظه

 ؟ تشبه بالكفار، فكيف إذا جمعت الوصفينا البدع في الدين، وإن لم يكن فيه ولهذا عظم وقع؛وشرائعهم
 .)١())ما ابتدع قوم من بدعة إال نزع عنهم من السنة مثلها((: ولهذا جاء في الحديث

أبي عمير بن أنس عن عن  أبو بشر أخبرنا هشيم  وغيره من حديثفي سننه أبو داود يضاً فقد روىوأ
:  فقيل له؟ للصالة، كيف يجمع الناس لها-صلى اهللا عليه وسلم-اهتم النبي ":  قالعمومة له من األنصار

ع، نْفذكروا له القُ: لانصب راية عند حضور الصالة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضاً، فلم يعجبه ذلك، قا
هو من ((:  فذكروا له الناقوس، قال:قال، )) هو من أمر اليهود،ال((: ، فلم يعجبه ذلك، وقالور اليهودشب

، -صلى اهللا عليه وسلم- النبي ، فانصرف عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه، وهو مهتم لهم))فعل النصارى
  إني،يا رسول اهللا:  فأخبره، فقال-صلى اهللا عليه وسلم-لى رسول اهللا فغدا ع: ري األذان في منامه، قالفُأ

 قد رآه -رضي اهللا تعالى عنه-وكان عمر بن الخطاب :  فأراني األذان، قاللبين نائم ويقظان، إذ أتاني آت
ما منعك أن ((: ، فقال له-صلى اهللا عليه وسلم-ثم أخبر النبي : قبل ذلك، فكتمه عشرين يوماً، قال

يا بالل قم ((: -صلى اهللا عليه وسلم- فاستحييت، فقال رسول اهللا سبقني عبد اهللا بن زيد:  فقال،))؟تخبرنا
األنصار فحدثني أبو عمير أن : ، قال أبو بشر باللفأذن: ، قال))فانظر ما يأمرك به عبد اهللا بن زيد فافعله

  .)٢(" مؤذناً-هللا عليه وسلمصلى ا- لوال أنه كان يومئذ مريضاً لجعله رسول اهللا تزعم أن عبد اهللا بن زيد
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :، أما بعد-صلى اهللا عليه وسلم- والصالة والسالم على رسول اهللا ،الحمد هللا
فإن التشبه بالكافرين والبدع في الدين من باب التبديل لشرائع اإلسالم، فإذا تشبه أهل اإلسالم بغيرهم فإن ذلك 

ن الناس، وذلك أنهم يذوبون في غيرهم ويستنون بسنتهم، وهكذا شأن البدع له عايؤذن باضمحالل الدين وترح
 من أصحابه -صلى اهللا عليه وسلم- حيث إنها إحالل للمحدثات في مكان شرائع اإلسالم؛ ولهذا لم يقبل النبي

حينما اقترحوا عليه في ما ييفعلها لمون به الناس لحضور وقت الصالة، حيث إنهم اقترحوا له أشياء كان ع
  . من ذلك؛ لئال يكون متشبهاً بهم-صلى اهللا عليه وسلم-اليهود أو النصارى فامتنع النبي 
                                                             

 إلى إليهم يعيدها وال مثلها، سنتهم من اهللا نزع إال دينهم في بدعة قوم ابتدع ما: " قال عطية بن حسان عن روي أثر هذا -  ١
 وصححه صحيح، إسناده: أسد سليم حسين محققه وقال ،)٩٨ (برقم سننه في والدارمي ،)٦/٧٣ (األولياء حلية، "القيامة يوم

 ).١٨٨ (برقم المصابيح مشكاة في األلباني

 وصححه ،)١٧٠٤ (برقم الكبرى، السنن يف والبيهقي ،)٤٩٨ (برقم األذان، بدء باب الصالة، كتاب داود، أبو رواه - ٢
 ).١٦٧(صـ المسلمة المرأة جلباب في األلباني
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 ويكون ،يساعد على رفع الصوت: القنع؛ إلقناع الصوت به، يعنيقيل له ، - اليهودشبور-القُنْع ذكروا له و
ت به يضعه في فمه فيستر فمه، ثم يكون الذي ينادي به أو يصوفمقوياً له، وذلك أن هذا الشَّبور يقبع به الفم، 

من أجل إعالم الناس ؛ت بهذلك قبعاً لهذا الفم ومعيناً على رفع الصوت، مثل البوق يوضع في الفم ويصو 
  .))هو من أمر اليهود((: بوقت الصالة، فلم يعجبه ذلك وقال

 أن يلقيه على بالل؛ ألنه أندى -رضي اهللا تعالى عنه-عبد اهللا بن زيد  أمر -صلى اهللا عليه وسلم-والنبي 
      كان مريضاً، وهكذا في مجيء عمر إلى النبي بكونهمنه صوتاً، وهذا هو األقرب واألرجح من التعليل 

  . في بعض الروايات أنه رأى ذلك قبل مدة طويلة كما في هذه الرواية-صلى اهللا عليه وسلم-
صلى -أن رسول اهللا "عامر الشعبي  عنمغيرة  عنأبو عوانة  في سننه حدثنا سعيد بن منصور وروى(

 أن ذكر هتم به من أمر الصالةا شديداً، تبين ذلك فيه، وكان فيما اهتماماًهتم بالصالة ا -اهللا عليه وسلم
 في الطرق، ثم بعث رجاالً يؤذنون الناس بالصالة، ثم أراد أن ي))هو من أمر النصارى((: الناقوس، ثم قال

 .)٣("وذكر رؤيا عبد اهللا بن زيد ،))رجاالً عن صالتهم بأذان غيرهمأكره أن أشغل ((: قال
لما كثر ": قال -رضي اهللا تعالى عنه-أبي قالبة عن أنس   في الصحيحين عنأخرجاهويشهد لهذا ما 

الناس، ذكروا أن يعلموا وقت الصالة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا ناراً، أو يضربوا ناقوساً، فأمر 
 .)٤("شفع األذان ويوتر اإلقامةبالل أن ي

كان المسلمون حين ": قال -مارضي اهللا تعالى عنه-نافع عن ابن عمر  عنابن جريج  وفي الصحيحين عن
:  يجتمعون، فيتحينون الصالة، وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوماً في ذلك، فقال بعضهمقدموا المدينة

رضي اهللا تعالى - ، فقال عمر)٥(قرناً مثل قرن اليهود: هماتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى، وقال بعض
يا بالل قم فناد ((: -صلى اهللا عليه وسلم-فقال رسول اهللا  ؟ال تبعثون رجالً ينادي بالصالةأو: -عنه

  .))٦("))بالصالة
ان، وقيل قبل األذان، ثم بعد ذلك شرع األذو ،هذه الرواية يمكن أن يكون ينادى بها مطلقاً، يعني غير األذان

 .غير ذلك، واهللا أعلم

رضي اهللا تعالى -ر عمر  من شرع األذان، ورؤيا عبد اهللا بن زيد وعمر، وأمما يتعلق بهذا الحديث(
 كان قد سمع األذان ليلة أسري به، إلى غير ذلك -صلى اهللا عليه وسلم-النبي من أن ي ور، وما -ماعنه

صلى اهللا عليه -ل منه، وإنما الغرض هنا أن النبي ليس هذا موضع ذكره وذكر الجواب عما قد يستشك
بأنه من أمر ذلك  لما كره بوق اليهود المنفوخ بالفم، وناقوس النصارى المضروب باليد، علل -وسلم

                                                             

 . لم نجده في القسم المطبوع- ٣

 وإيتار األذان بشفع األمر باب الصالة، كتاب ومسلم، ،)٥٨١ (برقم مثنى، مثنى األذان باب األذان، كتاب البخاري، رواه - ٤
 ).٣٧٨ (برقم اإلقامة،

 .للبوق أو الشبورهذا تفسير  - ٥

 ).٣٧٧ (برقم األذان، بدء باب الصالة، كتاب ومسلم، ،)٥٧٩ (برقم ن،ااألذ بدء باب األذان، كتاب البخاري، رواه - ٦
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 يدل على أنه علة له، وهذا يقتضي  ألن ذكر الوصف عقيب الحكم؛اليهود، وعلل هذا بأنه من أمر النصارى
  .)ود والنصارىنهيه عن ما هو من أمر اليه

  .أن يقرن الحكم بوصف يكون علة لهوهي هذا النوع من الداللة يقال له داللة اإليماء والتنبيه، 
ضرب بالبوق في نه كان يإ، و-عليه السالم-ن أصله مأخوذ عن موسى  إ:هذا مع أن قرن اليهود يقال(

  .)حبارهم ورهبانهم أحدثها أفمبتدع، إذ عامة شرائع النصارىالنصارى عهده، وأما ناقوس 
  .هذه فائدة في الفرق بين اليهود والنصارى في شرائعهم، فالغالب على النصارى هو االبتداع واإلحداث

  ).ألنه من أمر اليهود والنصارى؛ وهذا يقتضي كراهة هذا النوع من األصوات مطلقاً في غير الصالة أيضاً(
 من استعمالها لمصلحة شرعية وهي إعالم الناس -سلمصلى اهللا عليه و-إذا كان هذه األشياء امتنع النبي 
الذين ف؛ ولهذا ! أو لغير حاجة فإن ذلك يكون أشد-أعني البوق والنواقيس-بالصالة فكيف باستعمالها للطرب 

  .يتساهلون في المعازف مثالً ال شك أنهم واقعون في هذا األمر الذي هو من عادة اليهود والنصارى
  .) غير أوقات عباداتهمالنواقيس في أوقات متعددةضربون بفإن النصارى ي(
هذا موجود إلى هذه الساعة في كنائسهم ال سيما الكبار منها يضربون بالنواقيس في غير وقت صالتهم، و

 .اًواضح  االستدالل بهأظنووهذا وجه من وجوه االستدالل على تحريم المعازف، 

 الذي به تفتح أبواب السماء فتهرب الشياطين  بذكر اهللامألذان المتضمن لإلعالوإنما شعار الدين الحنيف ا(
 .وتنزل الرحمة

هودي والنصراني، حتى إنا رأيناهم في  من الملوك وغيرهم بهذا الشعار اليوقد ابتلي كثير من هذه األمة
حتى إن من الملوك من كان  ،صغار يزفون البخور ويضربون له بنواقيس هذا الخميس الحقير الصغير

صلى اهللا عليه -والدبادب في أوقات الصلوات الخمس، وهو نفس ما كرهه رسول اهللا األبواق يضرب ب
كل ما دون ذلك إلى  بذي القرنين، وو-زعم– تشبهاً منه نهم من كان يضرب بها طرفي النهار، وم-وسلم

  .)ملوك األطراف
 صومهم، أيام من خميس آخر بلق الواقع وهو بها يحتفلون التي النصارى أيام من يوم هو: والخميس الصغير

 عيد وهو النصارى صوم آخر وهو الكبير الخميس بيوم لالحتفال تقديماً الصغير الخميس بهذا ويحتفلون
  .المائدة

 هي الفرس، لما غلبت على ملوك المشرق من الروم و ولألعاجموهذه المشابهة لليهود والنصارى(
لط عليهم الترك الكافرون، وا فيما كرهه اهللا ورسوله سوأمثالها، مما خالفوا به هدي المسلمين، ودخل

صلى -قوله دولة اإلسالم مثله، وذلك تصديق  ما لم يجر في لهم حتى فعلوا في العباد والبالدالموعود بقتا
 ). كما تقدم)٧())لتركبن سنن من كان قبلكم((: -اهللا عليه وسلم

                                                             

 ،)٢١٨٠ (برقم قبلكم، كان من سنن لتركبن جاء ما ،-وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول عن الفتن كتاب الترمذي، رواه - ٧
 شرط على صحيح إسناده: محققوه وقال ،)٢١٨٩٧ (برقم المسند في وأحمد صحيح، حسن حديث هذا: عيسى أبو وقال

 ). ١٣٤٨ (برقم الصحيحة السلسلة في األلباني وصححه الشيخين،
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في كان هذا وبل التتار،  رقاب المسلمين كما حصل من ِقأن التشبه بالكافرين سبب لتسليط األعداء على: يعني
 . فكيف بزماننا هذا؟ اهللا المستعان-رحمه اهللا-عهد شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 ال يعرفون وقت الحرب إال السكينة وذكر  وبعده-صلى اهللا عليه وسلم- وكان المسلمون على عهد نبيهم(
 عند الذكر، وعند كانوا يستحبون خفض الصوت: - التابعينوهو من كبار- قيس بن عباد اهللا سبحانه، قال

  .)القتال، وعند الجنائز
وهذه من المسائل التي ينبغي التنبه لها؛ ألن الناس في هذا العصر ليسوا كذلك في الغالب، إذ إن من عادة 

تال، وهذا ال الناس في الجاهلية كثرة اللغط ورفع األصوات أثناء القتال، والسنة هو خفض الصوت عند الق
يعني أنهم ال يكبرون أو ال يكون لهم شعار أثناء المعركة مثل األلفاظ التي يتنادون بها أو يعرف بعضهم 
بعضاً بها إذا قالوها، لكن المقصود كثرة اللغط وارتفاع األصوات كما كانت عليه عادة الجاهلية يصيحون 

صلح ألهل السكينة تال و تليق بأهل اإليمان، ويضجون بأصوات مرتفعة وهم يغيرون على عدوهم، فهذه ال
  .والوقار

 وإجالله اطن، مع امتالء القلوب بذكر اهللا في هذه المور تقتضي أنهم كانت عليهم السكينةوكذلك سائر اآلثا(
 .ه، كما أن حالهم في الصالة كذلكوإكرام

 قد ابتلي بها كثير من هذه موكان رفع الصوت في هذه المواطن الثالث من عادة أهل الكتاب واألعاجم، ث
  .ك وليس هذا موضع استقصاء ذلاألمة

 ال يفيضون كان أهل الجاهلية: -رضي اهللا تعالى عنه-قال عمر : قال عمرو بن ميمون األودي وأيضاً فعن
 -صلى اهللا عليه وسلم-الفهم النبي فخ:  كيما نغير، قال أشرق ثبير:من جمع حتى تطلع الشمس، ويقولون

  .))٨("سم طلوع الشوأفاض قبل
 الجبل األعلى في تلك الناحية، فكانوا يجلسون في مزدلفة ينتظرون ارتفاع الشمس فوق هذا أيأشرق ثبير، 

 يقال له ثبير، فإذا ارتفعت الشمس كانوا ينصرفون من مزدلفة، ،الجبل، وهو أعلى الجبال من ناحية المشرق
 .ما أسفر جداً بعد الفجر قبل أن تطلع الشمس حين-صلى اهللا عليه وسلم-وقد انصرف منها النبي 

خالف هدينا هدي المشركين، وكذلك كانوا يفيضون من :  أنه قال-فيما أظنه-وقد روي في هذا الحديث (
الوقوف إلى  صار  ولهذا؛ باإلفاضة بعد الغروب-صلى اهللا عليه وسلم-عرفات قبل الغروب، فخالفهم النبي 

  .)هير العلماء، وركناً عند بعضهم، وكرهوا شدة اإلسفار صبيحة جمع عند جماما بعد الغروب واجباً
كانوا يفيضون من عرفات قبل الغروب فخالفهم  المشركين نفإ: لكن للفائدةوالباب ليست من هذا هذه مسألة 

 باإلفاضة بعد الغروب؛ ولهذا صار الوقوف إلى ما بعد الغروب واجباً عند جماهير -صلى اهللا عليه وسلم-
أنه لو خرج قبل الغروب فإن حجه يبطل عند قول هؤالء، فلزوم مثل هذا : لماء وركناً عند بعضهم، بمعنىالع

والثبات عليه وهو المعروف عند أهل العلم خير من غيره مما ينادى به اآلن من خروج الناس قبل غروب 
 يشكك الناس فهو، اتمخالفال الشمس، مثل هذا ال يحسن ذكره عند الناس، وفيه من المفاسد ما فيه فضالً عن

                                                             

 ).١٦٨٤ (رقم حديث جمع، من يدفع متى باب الحج، كتاب البخاري، رواه - ٨
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وا ئها وعرفوها مما يؤدي إلى زعزعة ثقة العامة في الفتيا والدين، فإذا عرفوا شيئاً نشوفي األمور التي عهد
عليه منذ نعومة أظفارهم، ثم بعد ذلك ألغي هذا الشيء واجترئ على الرد عليه والفتيا بغيره وليس هناك دليل 

 .، فإن هذا تكون آثاره على نفوس العامة سيئة جداًواضح يدل على هذا القول الجلي
 .خالفة للمشركينثم الحديث قد ذكر فيه قصد الم(

ال ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا تعالى عنه-وأيضاً فعن حذيفة بن اليمان 
 متفق )٩())ا ولكم في اآلخرةتشربوا في آنية الذهب والفضة، وال تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدني

 .عليه
صلى اهللا -رأى رسول اهللا ": قال -مارضي اهللا تعالى عنه-جبير بن نفير عن عبد اهللا بن عمرو  وعن

 . مسلم  رواه)١٠()) فال تلبسهاإن هذه ثياب الكفار((: عصفرين فقال ثوبين م علي-عليه وسلم
أراد أنها مما يستحله الكفار، بأنهم يستمتعون بخالقهم  من ثياب الكفار، وسواء علل النهي عن لبسها بأنها

 .في الدنيا، أو مما يعتاده الكفار لذلك
 ؛)١١(يستمتعون بآنية الذهب والفضة في الدنيا، وهي للمؤمنين في اآلخرةإنهم : كما أنه في الحديث قال

  .) تشبهاً بالكفارتخاذ الحرير وأواني الذهب والفضة يجعلون اولهذا كان العلماء
:  العلل التي ذكرت في تعليل منع استعمال آنية الذهب والفضة، بعضهم يقول هذا، وبعضهم يقولىحدإ ههذ

لهم في الدنيا ولنا في ((: -صلى اهللا عليه وسلم-ألنها كما قال النبي : لكسر قلوب الفقراء، وبعضهم يقول
لما فيها : فخر والعلو، وبعضهم يقوللما تورثه في نفوس أصحابها من الزهو وال: ، وبعضهم يقول))اآلخرة

 .من التبذير إذا وضع ذلك في اآلنية

 مع  ونحن بأذربيجان-رضي اهللا تعالى عنه-كتب إلينا عمر ": ففي الصحيحين عن أبي عثمان النهدي قال(
 مما تشبع منه شبع المسلمين في رحالهمأ إنه ليس من كد أبيك وال من كد أمك، ف، يا عتبة:عتبة بن فرقد

 نهى -صلى اهللا عليه وسلم-في رحلك، وإياكم والتنعم، وزي أهل الشرك، ولبوس الحرير، فإن رسول اهللا 
 الوسطى  بأصبعيه-آله وسلمصلى اهللا عليه وعلى -إال هكذا، ورفع لنا رسول اهللا :  الحرير، قاللبوسعن 

 .)١٢(" وضمهماوالسبابة

                                                             

 ومسلم، ،)٥٦٣٣ (ورقم ،) ٥٦٣٢ (برقم الفضة، آنية بابو الذهب، آنية في الشرب باب األشربة، كتاب البخاري، رواه - ٩
 ). ٢٠٦٧ (برقم والفضة، الذهب إناء استعمال تحريم باب والزينة، اللباس كتاب

 ). ٢٠٧٧ (برقم المعصفر، الثوب الرجل لبس عن النهي باب والزينة، اللباس كتاب مسلم، رواه - ١٠

 تحريم باب والزينة، اللباس كتاب ومسلم، ،)٥١١٠ (برقم مفضض، ناءإ في األكل باب األطعمة، كتاب البخاري، رواه -  ١١
 ).٢٠٦٧ (برقم والفضة، الذهب ءإنا استعمال

 اللباس كتاب له، واللفظ ومسلم ،)٥٨٣٠ (برقم للرجال، الحرير لبس باب اللباس، كتاب مختصراً، البخاري رواه - ١٢
 للنساء وإباحته الرجل على والحرير الذهب وخاتم والنساء رجالال على والفضة الذهب إناء استعمال تحريم باب والزينة،
 ).٢٠٦٩ (برقم أصابع، أربع على يزد لم ما للرجل ونحوه مالعلَ وإباحة
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 أتى بيتاً -رضي اهللا تعالى عنه-ن حذيفة بن اليمان أ"محمد بن سيرين  بإسناده عن أبو بكر الخالل وروى
وفي ، )١٣("من تشبه بقوم فهو منهم": فيه أباريق الصفر والرصاص، فلم يدخله، وقال: فرأى فيه حارستان

  ."من تشبه بقوم فهو منهم": فرأى شيئاً من زي العجم فخرج وقال": لفظ آخر
، فلما دخل نظر إلى كرسي في الدار أحمد بن حنبل ء فجا كنا في وليمة:علي بن أبي صالح السواق وقال

 وقال في ،! زي المجوس! المجوسيِز: نفض يده في وجهه وقالعليه فضة، فخرج فلحقه صاحب الدار، ف
 الذهب والفضة، أو ستر الجدران  آنية المجوس أو شيء من،كر إذا كان في الدعوة مس:صالح رواية

  .)بالثياب خرج ولم يطعم
  .، وكأنه الشيء الذي يوضع فيه هذه اآلنية هذه لفظة ليست عربية)رستانحا(: قوله
 - تغطيتها بالستور-  كستر الجدراناً منكروجديخرج المدعو وال يأكل معهم إذا : اإلمام أحمد يقول: يعني

 أن  فنزعه وهتكه، وأمر كل أحد؟متى تحولت الكعبة إلى بيتكم:  كما فعل ابن عمر حينما قالهاإما أن يزيلف
  .البرد، فأدفئوه، وإما أن تنزعوه: يهتك ما يليه، وإما أن ال يدخل أصالً، إما أن يكون بيتكم يجد القر، يعني

 .أنهم كانوا يمتنعون من هذا أو يزيلونه بأيديهم إذا لم يكن من ذلك مفسدة: فالحاصل

 .  لطاله كتاب اهللا مع ما دل علي-صلى اهللا عليه وسلم- عن النبي ولو تتبعنا ما في هذا الباب(
  :وأما اإلجماع فمن وجوه )فصل(

هو اآلن ساق األدلة من الكتاب والسنة وهي كثيرة جداً على أن التشبه بالكفار ممنوع وأنه حرام، وأن : يعني
الشريعة قصدت تمييز المسلمين عن غيرهم في زيهم وفي شأنهم كله، في العبادات والعادات، ثم اآلن جاء 

  .باإلجماع
 وسائر الفقهاء  ثم عامة األئمة بعده-مرضي اهللا عنه- أن أمير المؤمنين عمر في الصحابة : ذلكمنو(

   : فيما شرطوه على أنفسهمى وغيرهمجعلوا في الشروط المشروطة على أهل الذمة من النصار
   .)ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس، أن نوقر المسلمين

 في كتاب أحكام أهل الذمة مبسوطة، وهذه -رحمه اهللا- ذكرها ابن القيم هذه يسمونها الشروط العمرية،
الشروط يحسن النظر فيها والتأمل؛ ليعرف الناس ما جاءت به شرائع اإلسالم وما هم عليه اليوم، اهللا 

  .المستعان
  .)..نسوةقلَ:  من لباسهموال نتشبه بهم في شيء(
 لكن من العادة أنهم ما يغطى به الرأس، هوعموماً ومامة، قلَنسوة غطاء واسع يوضع على الرأس فوق العال

  . رأس البسه عن الشمس وعن المطر وما أشبه ذلكواسع يغطي  وهو،يضعونه فوق العمامة

                                                             

 لم: "وقال ،)٨٣٢٧ (برقم األوسط، في والطبراني ،)٤٠٣١ (برقم الشهرة، لبس في باب اللباس، كتاب داود، أبو رواه - ١٣
 وصححه ،"مرزوق بن محمد به تفرد العزيز عبد إال علي عن وال غراب بن علي إال حسان نب هشام عن الحديث هذا يرِو

 ولم للخالل، الجامع كتاب في جاء هذا أن يظهر: "قال محقق الكتاب ناصر العقل، )٦١٤٩ (برقم الجامع صحيح في األلباني
 ".أجده
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، توقير المسلمين: من الشروط العمرية:  بالمسلمين، يعنيونتشبهيال ونتشبه بهم في شيء من لباسهم، ال ف
جالسهم ليجلس المسلمون فيها إذا أرادوا الجلوس، وال يلبسون زي المسلمين، ا المسلمين قاموا من موإذا رأو

 يسدله وإنما ، يعني من النصف،اًرقون شعريفْفال يلبسون الثوب والقميص والعمامة والقلنسوة والنعلين وال 
  .ليس من المسلمينعرف أنه من رآه فوتجز ناصيته حتى يتميز ويعرف، 

)وال نتكلم بكالمهم، وال نكتني بكناهمق شعٍرأو عمامة أو نعلين، أو فر ،(.  
ن علوج اا أنهم اثنإذا كانوا أعاجم ال يتكلمون باللغة العربية إال إذا كلموا العرب حتى يفهموهم فقط، أم: يعني

 عبد يأبك ،نون بكنى المسلمينتيكوال يتكلمون برطانتهم، بل يتكلمون باللغة العربية يتشبهون بالمسلمين فال، 
  .  وغير ذلك، أبو عبد المسيح عبد الرحمن وما إلى ذلك، وإنما يتكنون بكناهميهللا، أبا
  .)وال نتقلد السيوف، وال نركب السروج(

  .الخيلالسروج هي التي توضع على 
ن و فيكون مربوطاً عند األعاجم بالحزام الذي في الوسط، وأما المسلموالسيف عند العجم يوضع على الجنب،

 فإنهم يتقلدون السيف تقلداً، يكون السيف في غمده مثل الخيط أو السير أو -حتى في الجاهلية- العرب عموماً
، هذه طريقة العرب قديماً، ثم جاء اإلسالم واستمروا على رقبته ويتقلد السيفأي شيء مما يربطه فيضعه 

  .ونه المسلمدلالسيف كما يتق يتقلد هذا العلج العلى ذلك يتقلدونه بخالف العجم، ف
وال نتخذ شيئاً من السالح، وال نحمله، وال ننقش خواتيمنا بالعربية، وال نبيع الخمور، وأن نجز مقادم (
  .) على أوساطنايرنم زينا حيثما كان، وأن نشد الزناوسنا، وأن نلزءر

  .من زي النصارىوهو  وهو حزام عريض يشده النصارى في الوسط، ،الزنانير جمع زنار
  )ليب على كنائسنا، وال نظهر صليباًوأن ال نظهر الص(

  .ه يمشي ويحمل الصليب معالفي غير الكنائس، : يعني
  .)يسنا في كنائسنا إال ضرباً خفياً وال أسواقهم، وال نضرب بنواق في شيء من طرق المسلمينوال كتباً(

اخل فيسمعه يضربون في الدف خارج فيسمع الناس،الن أعلى أو من يضرب م، وال داخلاليضرب من : يعني
  .من في الداخل أما في الخارج فال يسمع

بإسناد  حرب رواه. )١٤("وال نرفع أصواتنا مع موتانا، وال نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين(
  .جيد

 في جوف كنائسنا، وال نظهر  نضرب بنواقيسنا إال ضرباً خفياً وأن ال:الخالل وفي رواية أخرى رواها
أن ال نخرج  نرفع أصواتنا في الصالة، وال القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون، وعليها صليباً، وال

معون كما يخرج يوم يخرجون يجت: والباعوث-المسلمين، وأن ال نخرج باعوثاً  وال كتاباً في سوق صليباً
  )...-األضحى والفطر

                                                             

 كنز وصاحب ،)٩/٢١٥ (الكبير، الشرح في الواقعة اآلثارو األحاديث تخريج في المنير البدر كتابه في الملقن ابن ذكره -  ١٤
 ).١١٤٩٣ (برقم العمال
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والعيد من -ون من إظهار شعائرهم منعون من ذلك وال يمكن في،في مناسبة من مناسباتهميخرجون : يعني
 لئال يؤثر ذلك على المسلمين، فهذا كله احتياط للشريعة ليتميز المسلمون عن غيرهم فال -شعائر الدين

  .يحصل ذوبان مع الوقت
  ).وال شعانينا(

ه  عندهم عيد اسمه عيد الفصح، هذا العيد يحتفلون فيد، النصارى، يقع في يوم األحعيد من أعيادالشعانين 
 بيت المقدس، فيخرجون وهم يحملون السعف، فيوم األحد -عليه الصالة والسالم-ذكرى دخول المسيح ب

السابق لعيد الفصح هذا يقال له شعانين، يخرجون له مجموعات ومعهم سعف يحتفلون بهذا العيد، فيمنعون 
ع الكروت فيه، وكذلك أيضاً ال من ذلك، فمثل هذا كل األعياد كعيد الميالد يمنعون من إظهار االحتفاالت وبي

  .تقبل وال تؤخذ منهم المعايدات وال تباع شجرتهم، وكذلك ما اعتادوا أن يجعلوه في ذلك العيد
 ،سلمين، وأن ال نجاورهم بالخنازيروال نرفع أصواتنا مع موتانا، وال نظهر النيران معهم في أسواق الم(

  .وال نبيع الخمور
 في لبس قلنسوة وال عمامة، وال نعلين، وال ثما كنا، وأن ال نتشبه بالمسلمينيوأن نلزم زينا ح: إلى أن قال

وسنا، وال نفرق ءفرق شعر، وال في مراكبهم، وال نتكلم بكالمهم وال نكتني بكناهم، وأن نجز مقادم ر
 ."ينا، ونشد الزنانير على أوساطنانواص

بين العلماء من األئمة  علم، وهي مجمع عليها في الجملةوهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه وال
 ألفاظ كل طائفة فيها، وهي  وسائر األئمة، ولوال شهرتها عند الفقهاء لذكرناالمتبوعين وأصحابهم

  ).أصناف
 . فمنها قضايا تتعلق بعاداتهم، ومنها قضايا تتعلق بدينهم،هذه الشروط شيخ اإلسالم يميزها

 ..ده التمييز عن المسلمين، في الشعور واللباس واألسماء والمراكب والكالمما مقصو :الصنف األول(
رضي اهللا - عمر حدهما باآلخر في الظاهر، ولم يرض ليتميز المسلم عن الكافر، وال يتشبه أ؛ونحوها

 .فاصيل معروفة في غير هذا الموضع على تلمسلمون بأصل التمييز، بل بالتميز في عامة الهدي وا-عنه
ى  يقتضي إجماع المسلمين على التمييز عن الكفار ظاهراً، وترك التشبه بهم، ولقد كان أمراء الهدوذلك

  .ي تحقيق ذلك بما يتم به المقصود وغيرهما يبالغون ف-مارضي اهللا تعالى عنه- مثل العمرين
    عنمةبإسناده في شروط أهل الذ الحافظ أبو الشيخ األصبهاني ومقصودهم من هذا التمييز كما روى

 -يعني النصارى-أن تجز نواصيهم :  إلى األمصار-رضي اهللا تعالى عنه-كتب عمر : قال خالد بن عرفطة
 .عرفوا حتى ي المسلمينلبسةوال يلبسوا 

فإن امتنعوا لم يجز ، أهل الذمة مأمورون بلبس الغيار: في مسألة حدثت في وقته القاضي أبو يعلى وقال
  .)ه لم يتعين عليهم صبغ ثوب بعينهألن؛ من ثيابهمألحد من المسلمين صبغ ثوب 

المقصود أنهم يلبسون اللباس والزنار مثالً، اللباس الذي يميزهم، ك:  يعني-بكسر الغين- )الِغيار(: قوله
  .المغاير للباس المسلمين مما يخصهم ويميزهم عن سائر المسلمين
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   بسون المعصفر، كما في حديث عبد اهللا بن ن كان من عادات المشركين في الجاهلية أنهم كانوا يللكو
  .)١٥()) فال تلبسهاالكفارهذا من ثياب ((: -صلى اهللا عليه وسلم-عمرو بن العاص وقول النبي 

إن المسلمين يغيرون لباسهم : فالمقصود أنه لو امتنع الكفار من لبس تلك الثياب التي تميزهم فهل يقال
بسون العمائم أو يلبسون الثياب، فهل يغير المسلمون زيهم من أجل أن لو صار أهل الكتاب يليعني ليتميزوا، 

  .يحصل التميز؟ هذا المقصود بهذه المسألة التي عرضت
وأما وجوب أصل  ؟ هل يلزمون هم بالتغيير أم الواجب إذا امتنعوا أن نغير نحن:وهذا فيه خالف: قلت(

  . علمت فيه خالفاً فماالمغايرة
 -رضي اهللا تعالى عنه-صبهاني في شروط أهل الذمة بإسناده أن عمر بن الخطاب أبو الشيخ األ وقد روى

   ).وال تكنوهم، وأذلوهم وال تظلموهم فتجري بينكم وبينهم المودة، أن ال تكاتبوا أهل الذمة: كتب
نجري ال نأخذ حقهم، وو وال يعاملون بالفضل، يعاملون بالعدل أال نظلمهم ،عاملون بالعدل ال بالظلميعني ي

عليهم هذه الشروط التي حصل االتفاق عليها منذ أن دخل المسلمون تلك البالد، فإما أن يقبلوا بها، أو يدخلوا 
عز -في اإلسالم، أو السيف، فهم مخيرون بين هذه األمور؛ ألن إذاللهم أمر مقصود للشارع، كما قال اهللا 

  .]٢٩:التوبة سورة[ }اِغرونص وهم يٍد عن الِْجزيةَ يعطُواْ حتَّى{: -وجل
  ). ويرفعن عن سوقهن، ويرخين نواصيهن،ومروا نساء أهل الذمة أن يعقدن زناراتهن(

أن تتبرج ليس المقصود  )ويرفعن عن سوقهن(:  يعني إلى ناحية الوجه، وقوله)يرخين نواصيهن(: قوله
لفها ويرخص لها إلى ذراع يجر على ، وإنما المرأة المسلمة تلبس ثوباً يكون مسترخياً ختظهر مفاتنهاو

  .إذا مشت ال يرى باطن القدم، فهذه المرأة من نساء أهل الذمة ليست كذلك لئال تتشبه بالمسلماتفاألرض؛ 
)فليدخلن في اإلسالم طوعاً أو كرهاًفإن رغبن عن ذلك، عرف زيهن من المسلماتحتى ي (.  

 وتلبس ثوباً إلى الكعبين أو نحو هذا؛ لتتميز عن المرأة  أو نحو هذا،اًتلبس على رجلها جوربأن يعني ممكن 
ال تجبر على الدخول في اإلسالم لكن تلتزم ف ،]٢٥٦:البقرة سورة[ }الديِن ِفي ِإكْراه الَ{: وهذا معنى، المسلمة

  .شروط المسلمين، فإن لم تلتزم شروط المسلمين فإما أن تدخل في اإلسالم وإما أن تقتل
دخل ناس من : قاال وسعد بن عبد الرحمن بن حبانمحمد بن قيس  بو الشيخ بإسناده عن أيضاً أىوور(

 ،نا بالعرب ألحقْ، يا أمير المؤمنين:على عمر بن عبد العزيز عليهم العمائم كهيئة العرب، فقالوا بني تغلب
 ملَ بج علي: قال نحن نصارى،: قالوا؟ أولستم من أوسط العرب:نحن بنو تغلب، قال:  قالوا؟فمن أنتم :قال

  .) وشق رداء كل واحد شبراً يحتزم به،فأخذ من نواصيهم، وألقى العمائم
 من العرب كانوا يسكنون في ناحية العراق وهم من النصارى، ومنهم الشاعر المعروف )بنو تغلب(: قوله

  .األخطل من بني تغلب

                                                             

 لبس عن النهي باب والزينة، اللباس كتاب ،-رضي اهللا عنهما- من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص مسلم رواه - ١٥
 ).٢٠٧٧ (برقم المعصفر، الثوب الرجل
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المسلمين، فلما رأى عليهم العمائم ونواصيهم  وهو المقص، لما رآهم كان يظن أنهم من ) ِبجلَمعلي(: وقوله
  .ما جزت أمر بالمقص، فجعل يقص نواصيهم، ومنعهم من لبس العمائم

، من أجل أن يكون اًيكون مثل الزنار، يعني قص ثوب كل واحد من أسفل شبر:  يعني)يحتزم به(: وقوله
تجز ناصيته، فمن رآه وس العمامة،  وال يلب،حزاماً له يضعه في وسطه فيتميز إذا مشى ويعرف أنه نصراني

  .عرف حاله
  .)ف، ودلوا رجليكم من شق واحدكُ واركبوا على اُألال تركبوا السروج: وقال(

أنه منعهم من ركوب الخيل، هذا معناها؛ ألن الخيل ال يصلح لهم؛ ألن : ، يعني)ال تركبوا السروج(: قال لهم
ضاً تؤثر في أهلها؛ ولذلك لما رأى الصحابي المحراث في الخيل عز ورفعة، ومعلوم أن المراكب والدواب أي

إذا تبايعتم بالعينة ((: -صلى اهللا عليه وسلم-ما دخل هذا بيتاً إال دخله الذل؛ ولهذا يقول النبي : بيت قال
ة ، فالعالق)١٦())وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط اهللا عليكم ذالً ال ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم

، وبين الذل؛ ألن المهنة تؤثر في ))رضيتم بالزرع((: واضحة بين األخذ بأذناب البقر، يعني المحراث
صاحبها، ومعلوم أن الفالحين أهل ضعف، وال يقارن عملهم بعمل أهل الفروسية مثالً، وهذا أحسن ما يقال 

ة من الثقة بالنفس والعز والنخوة أن المهنة تؤثر في صاحبها؛ ولذلك تجد في أهل الفروسي: في تفسير الحديث
والمجد ما ليس في غيرهم من رعاة الخنازير مثالً أو رعاة األبقار أو الفالحين؛ لذلك ال يركبون الخيل، وال 

  .يمكنون من ذلك
 ويسمى بالبردعة ،وإنما يركبون األكف، وهو جمع إكاف وهو ما يوضع على الحمار أو البغل ليركبه اإلنسان

يركب على وإنما  ،الخيل وال يركب على الحمار أيضاً ركوباً يشبه ركوب . برذعة بالذال:ل له ويقا،بالدال
  .نتين من ناحية واحدة إذالالً له وإهانة لهث يدلي رجليه اال،البغل يركب على جنبعلى  وكذلكجنب، 

  .من الكنيسةأن ال يضرب الناقوس خارجاً : كتب عمر بن عبد العزيز: قال  األسود)١٧(أبيمجاهد  وعن(
  ).لك، فال يلبس نصراني قباء، وال ثوب خزبن ِق ممنعاأن : معمر أن عمر بن عبد العزيز كتب وعن

القباء هو لباس يلبس فوق الثياب ويتمنطق به، يعني أنه يربط فيه حزام من الوسط مثل األرواب التي يلبسها 
  .ثيابالمثل هذه  الناس اآلن إلى أسفل الركبة، كان الناس يلبسون

 الخالص، لإلبريسم أيضاً ويقال ،مخلوط ،والصوف اإلبريسم من تكون التي الثياب: أي )وال ثوب خز(: وقوله
  .خز :له يقال خالصال حريروال الحرير، أنواع أجود يعني

)صبوال ع.(  
   .عصابةجمع : وال عصب، يعني

)في ذلك أشد التقدموتقدم .(  
  .ه وبينه للناس وألزمهم بهه وأكدقرر: يأتقدم به أشد، : يعني

                                                             

 ،)١٠٤٨٤ (برقم الكبرى، السنن في والبيهقي ،)٣٤٦٢ (برقم الغيبة، عن النهي في باب اإلجارة، كتاب داود، أبو رواه - ١٦
 ).٤٢٣ (برقم الجامع صحيح في األلباني وصححه

 ".ترجمة له أجد ولم األسود، ابن: المطبوعة في: "العقل ناصر الدكتور الكتاب محقق قال - ١٧
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لك من النصارى قد راجعوا بكر لي أن كثيراً ممن ِقواكتب فيه حتى ال يخفى على أحد نهي عنه، وقد ذُ(
  ).لبس العمائم، وتركوا لبس المناطق على أوساطهم، واتخذوا الوفر والجمام

 وهي ما زاد ،، ثم أطول منه الجمة وفرة:لما سال على األذنين، ويقال  وفرة:لشعر المجتمع على الرأسليقال 
جمة، - وسلمعليهصلى اهللا -ة وهو ما ألم بالمنكبين، وكان شعر النبي عن شحمتي األذن، ثم بعد ذلك اللم 

إن الخلف كان إلى المنكبين : يقولو يعني إلى األذنين، وبعض أهل العلم يجمع بين هذا، جمةووكان لمة، 
 بعض األوقات دون بعض، في بعض األوقات كان إلى هنا وفي بعضها ومن الجانب إلى األذنين، ويمكن في

  .كان إلى هنا
  ).وتركوا التقصيص(

الملك الناصر به، بعد أن عاد إليه ملكه، في القصة المعروفة، لما اجتمع شيخ اإلسالم لما وما يقصون، : يعني
 هذا األثناء جاءه عرض من أهل الذمة أنه في: فالمقصود .استفتى شيخ اإلسالم في قتل العلماء الذين وشوا به

 فأراد أن يأخذ هذه األموال لينتفع المسلمون لبسوا العمائم فقط لئال يتميزوا،ببذل أموال كثيرة جداً على أن ي
 ، وتكلم بكالم في غاية القوة وهو مغضب حتى خضع له الملك،بها، فقام شيخ اإلسالم وجثا على ركبتيه

  .موال منهم على لبس العمائم فقطوصرف النظر عن أخذ هذه األ
 إن ذلك بك ضعف وعجز، فانظر كل شيء كنت نهيت عنه وتقدمت لكبلعمري إن كان يصنع ذلك فيما ِقو(

  .) وال ترخص فيه وال تعد عنه شيئاً،فيه إال تعاهدته وأحكمته
  .لبسون العمائم هؤالء ي، وال تخلِّهافيتفرط وال هات التي تأتيك البد أن تلتزم بها، يالتوج: يقول

 .) التمييز إذ الغرض هنا،ا كانوا يأمرون به في أهل الكتابولم أكتب سائر م(
 الو يرممون الكنائس، واليرفعون دورهم فوق دور المسلمين، ال  مألنه كان من ضمن الشروط المعروفة أنه

  . يسمح لهم بإصالح ما فسد منها وإعادة تحديثها والن بناءهايعيدو
أحمد بن بأهل الذمة في خالفته، واستشار في ذلك اإلمام  عفر بن محمد بن هارون المتوكلج وكذلك فعل(

  .)حنبل وغيره، وعهوده في ذلك وجوابات أحمد بن حنبل له معروفة
 كان المأمون ثم جاء بعده المعتصم ثم جاء بعده الواثق ثم ،المتوكل هذا هو الذي رفع المحنة، جاء بعد الواثق

   . محنة القول بخلق القرآن،كل، فهو الذي رفع المحنةجاء بعده المتو
  

  ".إطالة الشعر: "فائدة
وكذلك الصحابة وكان أطال شعره،  -صلى اهللا عليه وسلم-والنبي من حلقه، أفضل ال شك أن إطالة الشعر 

  .في ذلك الوقت في جاهليتهم، فهي عادة معروفة عندهمذلك عادة العرب 
يحتاج إلى تمشيط : لوال أن له مئونة، يعني:  ويقول، يستحسن ذلك ويستحبه-رحمه اهللا-وكان اإلمام أحمد 

  .وتنظيف وما إلى ذلك
  :راعى فيه أمورت األمر ينبغي أنلكن هذا 
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أنا قصدي أتبع : ويطلق شعره في هذا الوقت ويقول ، أو مسبل، أو سيئ، إنسان حليقيأتيما  :األمر األول
هو أقرب إلى أمور العادات وليس من العبادات وتترك األمور الواجبة  ، تتبع السنة في أمر مثل هذاالسنة

  !كإعفاء اللحية أو تقصير الثوب؟
في مثل هذه ته، فال يحسن باإلنسان ئلباسه وهيبإلنسان شهرة لمراعاة العرف، بحيث ال يكون  :األمر الثاني

 يكون به ذا شهرة؛ ولهذا كان أيوب أن يتكلف شيئاًاألمور التي هي من جملة العادات أو من جنس العادات 
إلى ال يلبس : أنه يقارب الكعبين، وكان ال يشمر، بمعنى: في ثوبه شيء من االسترسال بمعنىالسختياني 

 فاإلنسان  شهرة، وكان يخشى من لباس الشهرة،-يعني في وقته-التشمير : وكان يقولنصف الساقين، 
أن كون فيها ذا شهرة، أما األمور الواجبة فيجب على اإلنسان ية ئيراعي مثل هذه األمور بحيث ال يخرج بهي
 يلبسون الثياب الطويلة وتحت الكعبين، ال يجب أن  ألن الناس كلهم،يعملها، ال يجوز له أن يلبس ثوباً طويالً

  .فهذه ناحية تراعى وهي عرف الناس، -الحد األدنى-إلى الكعبين يكون 
  

  العمامة سنة مؤكدة أم ماذا؟هل 
ان يلبسه الناس مما ما ك لبس -صلى اهللا عليه وسلم-كانت العرب تلبس العمائم، والنبي عمامة من العادات، ال

 عادة الناس، فإذا لبسها اإلنسان فهذا من لباس الشهرة، فال اعتادوا عليه، والعمامة في بيئتنا هذه ليست من
  . ذلكن العمائم فإنه يلبسا، لكن لو كان من عادته في بلد يلبسويحسن باإلنسان أن يلبسه

  
نا قرأنا في الصحف عدة فتاوى ترفض الدعاء على إ، حيث هل يجوز الدعاء على الكفار جميعاً بال استثناء

  المعتدين، نرجو الدليل؟الكافرين 
   وهو نسبة الشريك هللا ،مسلم له أن يدعو على جميع الكفار؛ ألنهم أجرموا أعظم جرم وجنوا أعظم جنايةال
أن ينسب هللا الصاحبة والولد والشريك،  أعظم من قتل النفوس، ،وهذا أعظم جرم يقع من البشر، -لعز وج-

فلإلنسان أن يدعو عليه، وإن شاء أن يدعو له فأي جرم أعظم من هذا؟ فمن فعل مثل هذا الجرم العظيم 
 اللِّه ِإلَى يتُوبون َأفَالَ{:  يعرض على النصارى-عز وجل-واهللا بالهداية دعا له بالهداية بحسب الحال، 

ونَهتَغِْفرسيو اللّهو غَفُور ِحيمنسبوا له الصاحبة والولد ويعرض عليهم التوبة]٧٤:المائدة سورة[ }ر ،.  
فإن هذا ال إشكال اللهم اخز الكافرين، اللهم اكبتهم وأذلهم، : أن اإلنسان إذا دعا على الكافرين قال: فالمقصود

مر واسع، فالكفار كلهم محل دعاء، وكلهم ، وإن خص ذلك بالمعتدين فال بأس فاأللكافرينفيه على عموم ا
؛ ألن بل يتبرأ منهم، سواء اعتدوا عليه أو لم يعتدوا عليه ،أعداء للمسلمين؛ ألن المسلم ال يجوز له أن يواليهم

إلى ذلك، هذه قضايا واضحة والتقوى وما ال يتعلق باالعتداء وإنما للشرك واإليمان أصل الوالء والبراء 
 يوادون الْآِخِر والْيوِم ِباللَِّه يْؤِمنُون قَوما تَِجد لَا{ ، ال،بدهية في القرآن، ال نعادي الكافر ألنه اعتدى علينا

نم ادح اللَّه ولَهسرو لَوكَانُوا و ماءهآب َأو منَاءهَأب َأو مانَهنحن نفرق بين ، ولذلك]٢٢:المجادلة سورة[ }ِإخْو 
حق اهللا وحق النفس، نحن في حقوق أنفسنا نتنازل عنها، وهذا هو سعة الصدر، ومن الخطأ أن يخلط اإلنسان 
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عز - وبين االنتصار هللا - ينتقم لنفسه-صلى اهللا عليه وسلم- ما كان النبي-بين حق شخصي فينتقم لنفسه 
  .ففرق بين هذا وهذا، -وجل

عليهم - وفي دعاء األنبياء -صلى اهللا عليه وسلم-دعاء على الكفار فهو كثير في قنوت النبي وأما ال
  :-الصلوات والسالم

 فَاِجرا ِإلَّا يِلدوا ولَا ِعبادك يِضلُّوا تَذَرهم ِإن ِإنَّك*  ديارا الْكَاِفِرين ِمن الَْأرِض علَى تَذَر لَا رب{: نوح قال
 ومأله ِفرعون آتَيتَ ِإنَّك ربنَا{:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- أيضاً موسى ، وكذلك]٢٧-٢٦:نوح سورة[ }اراكَفَّ

 سورة[ }ِهمقُلُوِب علَى واشْدد َأمواِلِهم علَى اطِْمس ربنَا سِبيِلك عن ِليِضلُّواْ ربنَا الدنْيا الْحياِة ِفي وَأمواالً ِزينَةً
 واشْدد{ يعني ال يدخلها اإليمان، }قُلُوِبِهم علَى واشْدد{ يؤمنون وال يهتدون، الدعا عليهم أنهم ف ،]٨٨:يونس
 الَ الَِّذين سِبيَل ناتَتَِّبع والَ فَاستَِقيما دعوتُكُما ُأِجيبت قَد قَاَل*  اَألِليم الْعذَاب يرواْ حتَّى يْؤِمنُواْ فَالَ قُلُوِبِهم علَى

ونلَمعكان يأخذ  لما كان فرعون يغرق -صلى اهللا عليه وسلم-حتى جاء أن جبريل ، ]٨٩- ٨٨:يونس سورة[ }ي
 آمنَتْ الَِّذي ِإلَّا ِإلَه لَا َأنَّه آمنْتُ{: ؛ ألنه جلس يصرخ ويصيحالوحل ويضعه في فمه مخافة أن تدركه الرحمة

فيضع في فمه ، وكان جبريل يخاف أن تدركه الرحمة ]٩٠:يونس سورة[ }الْمسِلِمين ِمن وَأنَاْ ِإسراِئيَل وبنُ ِبِه
  .من الوحل

فالدعاء على مثل هؤالء الذين أجرموا وعثوا وأفسدوا في األرض غاية الفساد أمر ال إشكال فيه، والدعاء 
 كان إذا رفع من الركوع يدعو على -صلى اهللا عليه وسلم-على عموم الكافرين أمر ال إشكال فيه، والنبي 

 بأسمائهم، ثم بعد ذلك أنزل اهللا اللهم العن فالناً وفالناً وفالناً وفالناً، : قبائل ذكوان وعصية، وأقوام بأعيانهم
معين معروف والكالم في مسألة لعن ال، ]١٢٨:عمران آل سورة[ }شَيء اَألمِر ِمن لَك لَيس{:  عليه-عز وجل-

  .عند أهل السنة
إذا أصابتهم الباليا  في الدفاع عن المسلمين روننظّيفي الدفاع عن هؤالء ما نراهم رون نظِّيفهؤالء الذين 

وسهم، ال يتكلم هؤالء، ءفوق روالمصائب، وخذلهم جميع الخلق وصاروا يصبحون ويمسون بالصواريخ 
 ِفي وَأمواالً ِزينَةً ومأله ِفرعون آتَيتَ ِإنَّك ربنَا{ .عليهما أحد الكافرين إذا دعفي الدفاع عن ينظرون وإنما 
 يرواْ حتَّى يْؤِمنُواْ فَالَ قُلُوِبِهم علَى واشْدد َأمواِلِهم علَى اطِْمس ربنَا سِبيِلك عن ِليِضلُّواْ ربنَا الدنْيا الْحياِة
ذَاباَأل الْعط على قلوبهم فال يدخلها اإليمان من أجل أن يخلدوا في ربيوأن  ،هم أنهم ال يؤمنونيلعدعا  }ِليم
 .}دعوتُكُما ُأِجيبت قَد{:  قالن؛ ولهذا يؤم-عليه الصالة والسالم-، وهارون النار
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