
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 )٣٥(اقتضاء الصراط المستقيم 

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

ت  ما يعود بإخفاء منكرا:ومن جملة الشروط( :- تعالىرحمه اهللا-قال شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية 
 .  ونحو ذلك كمنعهم من إظهار الخمر والناقوس والنيران واألعياددينهم، وترك إظهارها،

 والمسلمون -رضي اهللا تعالى عنه-فاتفق عمر ، ء شعار دينهم، كأصواتهم بكتابهمما يعود بإخفا: ومنها
ا في دار اإلسالم  على منعهم من أن يظهرووفقه اهللا تعالى من والة األمور وسائر العلماء بعدهم ومن معه

كيف إذا عملها شيئاً مما يختصون به، مبالغة في أن ال يظهروا في دار اإلسالم خصائص المشركين، ف
  . )؟المسلمون وأظهروها

  .بسم اهللا الرحمن الرحيم
  : والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد،الحمد هللا

أن يبقى هؤالء في :  وهي-رحمه اهللا-ا المؤلف العمرية يمكن أن ترجع إلى جملة من األمور حددهلشروط فا
حالة يعيشون فيها غير ظاهرين في المجتمع اإلسالمي، ال يظهرون دينهم في شعائره أمام الناس ال بمظهر 

 فوق كنائسهم أو يخرجوا به على اً أو يرفعوا صليباًعملي كأن يخرجوا جماعات في أعيادهم، أو يلبسوا صليب
 أصوات نواقيسهم في ن ال يرفعون أصواتهم عند جنائزهم أو أعيادهم وال يرفعوأجسادهم، وكذلك أيضاً

 وأن ال ،كنائسهم، وهكذا سائر الشروط التي تدور في هذا المعنى باإلضافة إلى ما قصده الشارع من إذاللهم
يل ويركبون  ولذلك ال يركبون السروج، ال يركبون الخ،ال معنىويكون لهم ارتفاع بحال من األحوال ال حساً 

البغال والحمير على الصفة التي وصفت، وكذلك في هيئتهم من جز النواصي وأن ال يتشبهوا بلباس المسلمين 
وزي المسلمين فهذا كله يمكن أن يجتمع تحت معنى وهو أن يوجد التميز بينهم وبين المسلمين وال ينتقل 

  . واهللا أعلم،إلى المسلمين، هذا هو المراد أثرهم
ومن المعلوم أن تعظيم أعيادهم  ،الىما يعود بترك إكرامهم، وإلزامهم الصغار الذي شرعه اهللا تع: ومنها(

 يغتمون بإهمال أمر دينهم  ويسرون به، كماع من إكرامهم، فإنهم يفرحون بذلك فيها نو، بالموافقةونحوها
  .)الباطل
لمسلمين أو على األقل إذا جاء عيدهم هنأهم ن لهم من إقامة األعياد في بالد ا مثالً يمكّاًلو أن إنسان: يعني

  . ومن إعانتهم على بدعهم والباطل،وأرسل لهم بطاقات بالتهنئة، فهذا كله من تعظيم أعيادهم
  هذه القاعدة أمر بها غير واحد من الصحابة والتابعين في أوقات:)١(عالوجه الثاني من دالئل اإلجما(

  دخل أبو بكر الصديق ": قال  قيس بن أبي حازمفعنكرها منكر، وانتشرت ولم ين ، وقضايا متعددةمتفرقة
: الواق  ما لها ال تتكلم؟: ال تتكلم، فقال زينب فرآها: يقال لها على امرأة من أحمس-رضي اهللا تعالى عنه-

                                                             

 . ة واإلجماع على أن مخالفة المشركين أمر مقصود للشارعذكر األدلة من الكتاب والسن - ١
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امرؤ :؟ قال من أنت:ل الجاهلية، فتكلمت فقالت هذا عم، تكلمي فإن هذا ال يحل:، فقال لهاةًت مصمتحج 
أنا : إنك لسئول، وقال:  قال؟من أي قريش:  قالت،من قريش: ؟ قالأي المهاجرين:  قالت،المهاجرينمن 

بقاؤكم عليه ما : ؟ قالح الذي جاء اهللا به بعد الجاهليةما بقاؤنا على هذا األمر الصال: أبو بكر، قالت
: ت؟ قالمرونهم فيطيعونهموس وأشراف يأءأما كان لقومك ر :قال؟ وما األئمة: امت لكم أئمتكم قالتاستق

  .)في صحيحه البخاري  رواه)٢("فهم أولئك على الناس: بلى قال
الدليل األول من اإلجماع هي الشروط التي تواطأ المسلمون واتفقوا وفهذه إما ساكتة وإما كثيرة األسئلة، 

ن أشياء وعرفت  أنهم أمروا بأشياء ونهوا ع: والدليل الثاني،-الشروط العمرية-عليها من غير نكير 
إذا قال في حضرة المجتهدين من أهل الحل ف ،ير وهذا ما يسمى باإلجماع السكوتيواشتهرت من غير نك

نكر فإنه يسمى إجماعا سكوتياً، وال شك أنه ليس بالمرتبة العليا والعقد شيئاً وعرف واشتهر دون أن ينكره م
  .األولى ويليه هذا وفيه خالف معروف ل بالدرجة وإنما اإلجماع الصريح هو الذي عليه المعو،من اإلجماع

 هذا هذا من عمل الجاهلية قاصداً بذلك عيب:  ذلك بقولهأن الصمت المطلق ال يحل، وعقب: فأخبر أبو بكر(
  .  وذمهالعمل

م يشرع في اإلسالم، فيدخل في هذا كل ما اتخذ من  دليل على أن الوصف علة، ولوتعقيب الحكم بالوصف
 وإن لم ينوه عنه بعينه،  اهللا التعبد به في اإلسالم ولم يشرعان أهل الجاهلية يتعبدون بهمما ك عبادة

 سورة[ }وتَصِديةً مكَاء ِإالَّ الْبيِت ِعند صالَتُهم كَان وما{: كالمكاء والتصدية، فإن اهللا تعالى قال عن الكافرين
جاهلية، فاتخاذ هذا قربة وطاعة من عمل ال، التصفيق: والتصدية، الصفير ونحوه: والمكاء، ]٣٥:األنفال

  .)الذي لم يشرع في اإلسالم
 ديناً وعبادة، ولكن مثل هذا ال يليق؛ ألنه من عمل المشركين وليس ذلك مما  التخاذه؛الجاهليةهو من عمل 

 وم لوط اليصلح ويليق بأهل المروءات، وقد روي في كتب التفسير وفي كتب التاريخ أن ذلك كان من عمل ق
 سبيل التعبد وإنما على سبيل الفساد واإلفساد والبطر، وإنما كانوا يفعلون ذلك في مجالسهم لو ثبت وصح على
 وأما ،نه ال يجوز لإلنسان التشبه بهم، فالتصفير ال يليق بهذا االعتبارأوإذا كان ذلك من عملهم فال شك ، ذلك

  .نه للنساء في الصالةإالتصفيق ف
  .)حرم وغيره للشمس، حتى ال يستظل بظل المبروز: وكذلك(

 أو أنه ال يدخل يكشف غطاء السيارة كما يفعل بعض المبتدعة،كأن  ال يستظل، حتى ،فعل ذلك قصداًييعني 
حرموا أ وإنما هو من عمل الجاهلية، كان بعض أهل الجاهلية إذا ،تحت خباء، فذلك ليس من القربة في شيء

  . سقفال يستظلون، ال يدخلون تحت
  .)أو ترك الطواف بالثياب المتقدمة(

أهل الجاهلية معروف أنهم كانوا ال يطوفون بثيابهم التي لبسوها من قبل؛ ألنهم بزعمهم عصوا اهللا : يعني
واحد منهم إذا قدم البيت فإما أن يطوف بثياب جديدة ثم يلقيها بعد الطواف ويخرج عارياً، ويسمى هذا الفيها، ف

                                                             

 ). ٣٦٢٢ (برقم الجاهلية، أيام باب الصحابة، فضائل كتاب البخاري، رواه - ٢
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 الحمس ثم يطوف  مناًثياب، وإما أن يستعير "ىقَاللَّ" في المطاف ويدوسه الناس بأقدامهم ىالثوب الذي يرم
  . أو يطوف عارياًا،فيه
  .)أو ترك كل ما عمل في غير الحرم(

وا للحج أو العمرة فإذا وصلوا ءلربما يكون المراد من الطعام والشراب؛ ألنه معلوم أن الناس كانوا إذا جا
 : وأراقوا ما معهم من شراب، وكان أهل الحرم الذين يقال لهمة معهم من زاد وأطعمحدود الحرم ألقوا ما

 أنهم ال يستخرجون من الحليب أو اللبن :أين ئون وال يأقطون، ومعنى ال يسلئو إذا جاء الحج ال يسل،الحمس
 اللبن جميعاً ال شيئاً ال زبداً وال غيره، وال يصنعون منه األقط وهو معروف، والمقصود بذلك أنهم يقدمون

يأخذون منه شيئاً وال ينتفعون به بوجه من الوجوه يقدمونه للحاج، فكان أهل الحرم يطعمون الحجيج ويرون 
 فيطعمونهم اللبن والعسل والنبيذ وألوان األشربة واألطعمة، وأما الناس فيرون أنه ال يحل لهم ،ذلك الزماً لهم

  .  عمل في الحرم خاصةمما يأكلونإنما  و،أن يدخلوا بشيء من أطعمتهم إلى الحرم
 ونحو ذلك من أمور الجاهلية التي كانوا يتخذونها عبادات، وإن كان قد جاء نهي خاص في عامة هذه(

 وغيره من شعائر الحج، فإن ذلك من شعائر اهللا، وإن كان أهل ، بخالف السعي بين الصفا والمروةاألمور
 .لةة قد كانوا يفعلون ذلك في الجمالجاهلي

في صحيحه، عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى المسلمين المقيمين ببالد  البخاري وقد قدمنا ما رواه
 . وهذا نهي منه للمسلمين عن كل ما كان من زي المشركين ،)٣("إياكم وزي أهل الشرك": فارس

   مر بن الخطاب عن عأبي عثمان النهدي عاصم عن  حدثنا: قاليزيد حدثنا: المسند في أحمد وقال اإلمام
  .))٤("وا، والبسوا الخفاف، والسراويالتاتزروا، وارتدوا، وانتعل":  أنه قال-رضي اهللا تعالى عنه-

 والرداء ما يوضع في األعلى ،اإلزار معروفولبسوا اإلزار والرداء، ا: ، أي")ائتزروا وارتدوا(": قوله
 :، والرواية هي)"والبسوا الخفاف"(: نعلين، قاللبسوا الا: ، أي)"وانتعلوا (":وقوله، يغطى به أعلى الجسد

يمشي اإلنسان محتفياً في بعض بحيث لبسوا الخفاف، والمراد بذلك أي اخشوشنوا، ا وليس "وألقوا الخفاف"
 الغالب :، والسراويالت"الحذاء"ـ بيسمى، والخفاف هو جمع خف، وهو ما األحيان؛ ألن المقصود نبذ التنعم

 عادتهم، وإذا كانت هكذا كانتف، وقد يلبسونها في بعض األحيان  يلبسون السراويلفي حال العرب أنهم ال
  .عادة الناس على خالف ذلك فال بأس

  .)يةوعليكم بالمعد، ا نزواوانزو لقوا الركب،أو(
السرج الذي يوضع على الفرس يكون فيه موضع منحل عنه لألسفل ليضع عليه الراكب ابك رجمعكب الر ،
، مثل الدرجة فهو يضع عليه القدم ليتمكن من الركوب، يضع قدمه ثم ركاب: واحد منه يقال لهال ،قدمه

 وإنما يريد من الواحد منهم ، كأنه يتسلق هذه الهيئة في ركوب الفرس ال يريد-رضي اهللا عنه-يركب، فعمر 
إلى نفسه فوقها من غير حاجة أن ينزو نزواً، ومعنى ينزو نزواً أنه يأخذ برقبة الفرس مثالً ثم بعد ذلك يلقي 

                                                             

 والحرير الذهب وخاتم والنساء الرجال على والفضة الذهب إناء استعمال تحريم باب والزينة، اللباس كتاب مسلم، رواه -  ٣
 .)٢٠٦٩ (برقم أصابع، أربع على يزد لم ما للرجل ونحوه ملََالع وإباحة ساءللن وإباحته الرجل على

 .الشيخين شرط على صحيح إسناده: محققوه وقال ،)٣٠١ (برقم المسند في أحمد رواه - ٤

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 يحتاج أن يضع رجله ثم بعد ذلك يتسلق على هذا ، الفروسيةعلىأن يضع رجله كالذي ال زال في أول التعلم 
ال :  وإنما يريد منهم المهارة في ركوب الخيل، فيقول،الفرس بطريقة توحي أنه عاجز وضعيف وخائف

منفسكأ بون تلقم بحيث أنك،اً على الخيل نزوانزوواتركوها اكب ألقوها، حاجة لهذه الرا  بطريقة فيه عليها إلقاء
، ولهذا )كبوألقوا الر(الماهر يلقي بنفسه مباشرة ما يحتاج إلى الركب، و ،مهارة، وأظن هذه الهيئة معروفة

  .بوا وثباًِث نزوا نزواً يعني الوثوب على الخيل،ا، )وانزوا نزواً(: قال لهم
، المقصود بذلك الخشونة في العيش، )ليكم بالمعديةع(معد، ومعد هذا هو جد العرب،  نسبة إلى والمعدية

اخشوشنوا، : كأنه يقول لهم: ، يعني)عليكم بالمعدية(نسبة إلى جدهم الذي هو معد بن عدنان جد العرب، فـ
  .والتنعمإياكم : عليكم بالخشونة في العيش؛ ألنه قال لهم

نهى الرسول " :فقد ثبتنه يورث طراوة، وكذلك العناية الزائدة بالجسد والشعر كانوا يكرهون أكل الخيار؛ ألو
يمتشط يوما ويترك يوما، ال أن يكون دائماً في هيئة من التمشط ويحتاج أن كأن  : أي،)٥("ابعن الترجل إال ِغ

يقف أمام المرآة فترة ليخرج بهيئة أشبه ما يكون فيها بالبأما أن يفعل ،ن هي البنت فإن التي تنعم وتسم،ةني 
يمته في شيء، وكذلك تطرية األجساد بألوان الكريمات واألمور التي يعالج بها شهذا فليس ذلك من  الرجُل

 وال تكون عناية اإلنسان منصبة على تنعيم ،راً فمثل هذا ال يليقضالجسد من أجل أن يكون طرياً غضاً ن
: أن أخبر -صلى اهللا عليه وسلم- وأما اللباس فالنبي  وإنما يربي جسده على شيء من الخشونة،،جسده

 يكون اللباساً يلبس  وإنما ،، والبذاذة المقصود بها أنه ال يلبس الرفيع من اللباس)٦())البذاذة من اإليمان((
من ترك رفيع اللباس و ،يكون في غاية النظافةبل  وليس المقصود فيه أن يكون غير نظيف، ،لباس شهرة
 اإليمان ما شاء، فال يليق باإلنسان أن تكون عنايته بثيابه وهندامه السيما إذا ىيه كساه اهللا من حلوهو يقدر عل

، فهذا ال يليق، -نسأل اهللا العافية-، لم يفلح ال في علم وال في عمل، مع ذلك قلة علم وقلة عملصادف 
وقيمة كل إنسان ما يحسنه، وليست  وإنما العبرة بما يحمله اإلنسان من المبادئ، ،والعبرة ليست بالمظهر

آدم فال يقاسون بأجسادهم، و فإنما ذلك يراد بالعجول؛ ألنها هي التي تسمن وأما بن، وما إلى ذلكقيمته بجسده،
  .إذا كان ال يحسن شيئاً فليست له قيمةوقيمة كل إنسان ما يحسنه، ف
  .)وارموا األغراض(

:  أصحاب خشونة فيقول لهموا، يريد منهم أن يكونالمقصود  هذا هو، هو الهدف، أي تعلموا الرماية:الغرض
تعلموا ركوب الخيل بمهارة، ودعوا عنكم التنعم واخشوشنوا، وتعلموا الرماية وهذه كانت عادة العرب، كانوا 

 كان -صلى اهللا عليه وسلم- أبوهم األمم، وإسماعيليعتنون بهذه األمور ويتميزون بها على غيرهم من 
د جاء ذم من تعلم الرمي ثم تركه ونسيه، فيربيهم على مثل هذه األمور، ولم تكن من عادة العرب رامياً، بل ق

                                                             

 ترجلال باب الزينة، كتاب والنسائي، ،)٤١٥٩ (برقم الترجل، كتاب عنه، اهللا رضي مغفل بن اهللا عبد عن داود أبو رواه - ٥
 في األلباني وصححه ،)١٧٥٦ (برقم غبا، إال الترجل عن النهي في جاء ما باب اللباس، كتاب والترمذي، ،)٥٠٥٥ (برقم ،غباً

 ). ٦٨٧٠ (برقم الجامع صحيح

 ،)٤١١٨ (برقم له، يؤبه ال من باب الزهد، كتاب ،هماج وابن ،)٤١٦١ (برقم األول، الباب الترجل، كتاب داود، أبو رواه - ٦
 ).٢٨٧٩ (برقم الجامع صحيح وفي ،)٣٤١ (برقم الصحيحة السلسلة في األلباني وصححه
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لم تكن و ولذلك فإن العناية بالمباني والزخارف وغيرها جاءت من العجم ،العناية بالمظهر في كل شيء
مي بالزخرفة اإلسالمية هم ويحصل به المقصود في البنيان، وما سمعروفة لدى العرب، كانوا يكتفون بما يكنّ

 وإنما وجد في أزمان الترهل في وقت ضعف األمة اإلسالمية، فبدأت ،فال أصل له ولم يعرف عند المسلمين
 كان -صلى اهللا عليه وسلم- النبيفوإال  ،تظهر فيها مظاهر الترف والبذخ وإنفاق األموال فيما ال طائل تحته

 ،لم تكن عنايتهم بالبناء وشكله وهيئتهوير والتصفير بالبناء،  ويكره ستر الجدران، ويكره التحم،يكره ذلك
وإنما بما يحصل به المقصود، تعرفون أخبارهم حينما ذهبوا إلى بالد فارس والهيئة التي لقوا فيها ملوك 

 .الفرس وقادتهم

ال ((:  وقال قد نهى عنه،-صلى اهللا عليه وسلم- فإن رسول اهللا  وإياكم والحرير،عجموذروا التنعم وزي ال(
 :أحمد وقال ،)٧("هصبعيإ ب-صلى اهللا عليه وسلم- اهللا ، وأشار رسول)) إال ما كان هكذاتلبسوا من الحرير

 جاءنا كتاب عمر ": قالأبي عثمان  عاصم األحول عن  حدثنا: قال حدثنا زهير: قالحسن بن موسى حدثنا
 م، وزي أهل الشرك، ولبوس الحرير،والتنع إياكم ،يا عتبة بن فرقد: ونحن بأذربيجان، -رضي اهللا عنه-
نا رسول اهللا ، ورفع ل))إال هكذا((:  وقال،نهانا عن لبوس الحرير: -صلى اهللا عليه وسلم-إن رسول اهللا ف
 -رضي اهللا عنه-أن عمر : وفيه، )٩(ابت على شرط الصحيحين وهذا ث،)٨("هصبعيإ -صلى اهللا عليه وسلم-

ونهى عن زي العجم، بن عدنان، وهم العرب، فالمعدية نسبة إلى معدية، وهي زي بني معدأمر بالمعد ، 
   .تقدم هذا مرفوعاً، واهللا أعلم بهوزي المشركين، وهذا عام كما ال يخفى، وقد 

عبيد بن  أبي سنان عن عن أسود بن عامر، حدثنا حماد بن سلمة حدثنا: المسند في أحمد وروى اإلمام
حماد بن  فذكر فتح بيت المقدس قال كان بالجابية -رضي اهللا عنه- عمرأن : آدم، وأبي مريم وأبي شعيب

 يقول -رضي اهللا تعالى عنه-سمعت عمر بن الخطاب : قال عبيد بن آدم عن أبو سنان فحدثني: سلمة
  ؟أين ترى أن أصلي: لكعب
ودية، ال، ضاهيت اليه: فقال عمر، إن أخذت عني صليت خلف الصخرة، فكانت القدس كلها بين يديك :فقال

    فتقدم إلى القبلة فصلى، ثم جاء فبسط رداءه،-صلى اهللا عليه وسلم-ولكن أصلي حيث صلى رسول اهللا 
  

                                                             

 . الشيخين شرط على صحيح إسناده: محققوه وقال ،)٣٠١ (برقم المسند في أحمد رواه - ٧

 . الشيخين شرط على صحيح إسناده: محققوه وقال ،)٩٢ (برقم المسند في أحمد رواه - ٨

 اللباس كتاب ومسلم، ،)٥٤٩٠ (برقم منه، يجوز ما وقدر للرجال وافتراشه الحرير لبس باب للباس،ا كتاب البخاري، رواه -  ٩
 للنساء وإباحته الرجل على والحرير الذهب وخاتم والنساء الرجال على والفضة الذهب إناء استعمال تحريم باب والزينة،
 يا بأذربيجان ونحن عمر إلينا كتب: قال عثمان أبي عن ،)٢٠٦٩( برقم أصابع، أربع على يزد لم ما للرجل ونحوه العلَِم وإباحة
 وإياكم ،رحلك في منه تشبع مما رحالهم في المسلمين فأشبع أمك كد من وال أبيك كد من وال كدك من ليس إنه فرقد بن عتبة

 ورفع هكذا، إال: قال ر،الحري لبوس عن نهى - وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول فإن الحرير ولبوس الشرك أهل وزي والتنعم
 ".وضمهما والسبابة الوسطى إصبعيه -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول لنا
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   .))١٠("فكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس
 حينما أراد أن يستلم -رضي اهللا عنه-يقول لكعب األحبار لما ذهب عمر : أي) ؟أين ترى أن أصلي(: قوله

 وأراد أن يصلي -رضي اهللا عنه-، لما ذهب عمر - حضور الخليفة النصارىرطحين اشت- بيت المقدس
رضي -كعب األحبار كان من اليهود أسلم في زمن عمر و ؟أين أصلي: هناك فاستشار كعب األحبار قال له

 وقيل غير ذلك، وهو الذي روى كثيراً من اإلسرائيليات كما هو معروف، فالمقصود أن عمر -اهللا عنه
  ؟أين ترى أن أصلي: فقالاستشاره 

 ولعل ،، بنيت في عهد بني أمية-رضي اهللا عنه- بعد زمان عمر  بنيت،قبةال عليها تبنيالتي الصخرة هي و
الذي بناها هو الوليد بن عبد الملك، فالمقصود أن هذه القبة ليست معظمة وال مقدسة عند المسلمين، وهذا 

هو في ساحة المسجد األقصى وليس هو المسجد األقصى، البناء الذي هو مسجد القبة أو مسجد الصخرة 
 في بعض المناسبات أن هذا من األمور والمسجد األقصى هو الذي نكاد ال نعرف هيئته وال صورته، فذكرتُ

العجيبة الغريبة أن األقصى إذا ذكر ظهرت معه قبة الصخرة، مسجد قبة الصخرة، وال أدري ما وجه 
ن األجيال ال تعرف من القدس إال مسجد قبة الصخرة، فالحاصل أن اليهود إاالرتباط بين األمرين حتى 

كان التابوت الذي يأخذونه معهم في مغازيهم وفيه بقية مما : بعض أهل العلم يقولويتجهون إلى الصخرة، 
 أن فيه سكينة كما في قصة طالوت، -عز وجل-ترك آل موسى وآل هارون تحمله المالئكة، أخبرنا اهللا 

المقصود أن هذا و، -صلى اهللا عليه وسلم-فيه ِكسر من الصحف التي ألقاها موسى : أهل العلم يقولفبعض 
التابوت كان يوضع على الصخرة فيما ذكره بعض أهل العلم، فكانوا يتوجهون إليها، باعتبار أن التابوت 

د ذلك صاروا  كان يقف يصلي هناك، ثم بع-صلى اهللا عليه وسلم-ن موسى إ: عليها، وبعضهم يقول
عز -يتوجهون إلى هذا المكان أو هذه الصخرة ويصلون إليها، وبعضهم يقول غير هذا، والعلم عند اهللا 

رضي اهللا تعالى -، لكن هذه الصخرة معظمة عندهم، ويستقبلونها في صالتهم، فكعب أشار على عمر -وجل
  . بهذا-عنه

صلى اهللا -، ولكن أصلي حيث صلى رسول اهللا ضاهيت اليهودية، ال: -رضي اهللا تعالى عنه- فقال عمر(
   .)بسط رداءه فكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس فتقدم إلى القبلة فصلى، ثم جاء ف-عليه وسلم

 ينظف له    حتى فجاء بردائه   قبل أن يأتي الخليفة، وإنما على هيئته       ا ومنظف مهيأمعناه أن المسجد لم يكن      : نييع
  .نسان ينظف لنفسه ناحية يصلي فيهاس يفعلون مثله، كل إمكاناً يصلي فيه، فقام النا

                                                             

 الحنفي سنان بن عيسى وهو: سنان أبي لضعف ضعيف إسناده: محققوه وقال ،)٢٦١ (برقم المسند في أحمد رواه - ١٠
 القسملي سنان بن عيسى وفيه أحمد رواه: وقال ،)٥٨٧١ (برقم )٤/٦(الفوائد  ومنبع الزوائد مجمع في الهيثمي وذكره القسملي،

 هو هذا سنان أبو ضعيف إسناد وهذا: قلت: "األلباني الشيخ وقال ثقات، رجاله وبقية وغيره أحمد وضعفه وغيره حبان ابن هوثق
 في حبان ابن هأورد ذلك ومع سنان أبي غير راويا له يذكروا لم آدم بن وعبيد الحديث لين وهو القسملي، سنان بن عيسى
 سقيمها، من صحيحها وبيان وتخريجها أحاديثهما روذكْ والمعراج اإلسراء: انظر" المجهولين توثيق في قاعدته على بناء الثقات
 ).١٤ (الحديث رقم ،)١٠٦(صـ
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ثـم   شمر عن ثيابـه   ووصل إلى موضع فيه ماء فنزل عن راحلته وأخذ نعليه بيده ثم              تعرفون خبره لما جاء   
وددت أن الناس أهل الشام لم يخرجـوا للقائـك   : -رضي اهللا عنه-، فقال له أبو عبيدة    في الماء  يخوضجعل  

جاء يتناوب هو وخادمـه علـى       ف ، سيأتي بأبهة ضخمة   الخليفةأن  ن  ومتصورفهم  لهيئة،  حتى ال يروك بهذه ا    
 يخوض في ماء ورافع ثيابه والنعال في يديـه،        ،بعير، مرة يركب هذا ومرة يركب هذا ورأوه في هذا المشهد          

  . وما ضره ذلك،فهكذا كانت هيئة الخليفة
في  مسلم  القدس في ليلة اإلسراء قد رواها مسجد بيت في-صلى اهللا عليه وسلم-صالة النبي : قلت(

صلى اهللا -أن رسول اهللا ": -رضي اهللا تعالى عنه- عن أنس ثابت حماد بن سلمة عن صحيحه من حديث
 البغل يضع حافره عند  أبيض طويل فوق الحمار ودون،وهو دابة-أتيت بالبراق ((:  قال-عليه وسلم

ثم دخلت : قال ،فربطته بالحلقة التي يربط بها األنبياء:  قال،المقدسفركبته حتى أتيت :  قال-منتهى طرفه
  بإناء من خمر وإناء من لبن-عليه السالم- خرجت، فجاءني جبريل  فصليت فيه ركعتين ثمالمسجد
، وذكر )١١())ثم عرج بنا إلى السماء: رة، قال اخترت الفط:-عليه السالم-ت اللبن، فقال جبريل فاختر
  . الحديث

 ألنه لم يبلغه ذلك، واعتقد أنه ؛ ينكر أن يكون صلى فيه-رضي اهللا تعالى عنه-فة بن اليمان وقد كان حذي
  ). فيه لوجب على األمة الصالة فيهلو صلى

 صلى فيه فهذا الفعل منه -صلى اهللا عليه وسلم- ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وكون النبي ،بتا ثهذا
 صلى في مسجد -صلى اهللا عليه وسلم- على األمة، فالنبي  الوجوبيدل على ال -صلى اهللا عليه وسلم-

صلى اهللا عليه -الخيف، بل صلى النبي في مسجد جب الصالة تالخيف وصلى فيه سبعون نبياً ومع ذلك ال 
 وال في المسجد ، في مسجده وفي المسجد الحرام وال يجب على اإلنسان أن يصلي في المسجد الحرام-وسلم

 ، والى المسجد األقصى، وإنما يجب على اإلنسان أن يحج وأن يعتمر مرة في العمرالنبوي، فمن باب أول
  .يلزم من ذلك أن يصلي فيه

 مشابهتها في مجرد استقبال : عاب على كعب مضاهاة اليهودية، أي-رضي اهللا تعالى عنه-فعمر (
 .)أن يصلى إليهالم ال يقصد الصخرة، لما فيه من مشابهة من يعتقدها قبلة باقية، وإن كان المس

إذا صلى إلى الصخرة يكون قد شابههم في أمر هو من خصائصهم الدينية، ومشابهتهم في خصائصهم الدينية 
  .، ولو لم يقصديكفي فيه المشابهة في الظاهروإنما أو العادية ال يحتاج إلى قصد ونية، 

 مناسبة لسائر سيرته هي ما ي هذا الباب من السياسات المحكمة ف-رضي اهللا عنه-وقد كان لعمر (
ه،  فري عبقرينوب اإلسالم بيده غرباً، فلم يفِر هو الذي استحالت ذَ-رضي اهللا تعالى عنه-المرضية، فإنه 

  .)حتى صدر الناس بعطن
، حينما ينزع من هذه -صلى اهللا عليه وسلم- كما في الرؤيا التي رآها النبي -رضي اهللا عنه-يعني أن عمر 

 فنزع وكان في -رضي اهللا عنه- ثم جاء أبو بكر ، نزع منها ما شاء اهللا-لى اهللا عليه وسلمص-النبي فالبئر 
                                                             

 رقمب الصلوات، وفرض السماوات إلى -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا برسول اإلسراء باب اإليمان، كتاب مسلم، رواه -  ١١
)١٦٢.( 
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فما رأيت عبقرياً ((: -صلى اهللا عليه وسلم-، فجاء عمر فقال النبي -واهللا يغفر له-نزعه بعض الضعف 
ه أن ، وأصل يضرب به مثل:صار ينزع حتى ضرب الناس بعطن، وضرب الناس بعطن، )١٢())ينزع نزعه

 ،اإلبل تأتي إلى الماء وتشرب ثم تبرك هذه اإلبل حول الماء كما هو معروف عند أهل البادية أو أهل اإلبل
 النتشار ضرب الناس بعطن، أنه مثٌل: تبرك حول الماء ثم تشرب ثانية بعد ذلك، فالمقصود بهذا حينما يقال

، ففي عهده سقطت -ضي اهللا تعالى عنهر-الخير والفتوحات والتمكين الذي تحقق لإلسالم في زمن عمر 
 فترك بالد الشام وفتحها المسلمون، وانتشرت ، وفي عهده فر قيصر إلى بالد تركيا اليوم،دولة فارس

   في زمن عمر -جمهوريات اإلسالميةالما يسمى اليوم ب-الفتوحات اإلسالمية إلى ناحية بعيدة في المشرق 
  . ، وهكذا من ناحية المغرب-رضي اهللا تعالى عنه-
 وأذل الكفر وأهله، وأقام شعار الدين الحنيف، ومنع من كل أمر فيه فأعز اإلسالم حتى صدر الناس بعطن(

    عند كتاب اهللا ممتثالً لسنة رسول اهللا افاًتذرع إلى نقض عرى اإلسالم، مطيعاً في ذلك هللا ورسوله، وقّ
احبيه، مشاوراً في أموره للسابقين األولين مثل عثمان وعلي ، محتذياً حذو ص-صلى اهللا عليه وسلم-

 وطلحة والزبير وسعد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وعبد اهللا بن مسعود، 
 أو رأي، أو نصيحة لإلسالم ، وغيرهم، ممن له علم أو فقه،-م عنه تعالىرضي اهللا-وزيد بن ثابت، 

  .)وأهله
 أن يخرجوا من -صلى اهللا عليه وسلم- كان ال يسمح ألصحاب النبي -رضي اهللا عنه-بن الخطاب عمر 
  :  تحقيق أمرين-واهللا أعلم-وكان المقصود منها  ، وكانت سياسة له،المدينة
   .دفع مفسدة: األول
  .تحقيق مصلحة: الثاني

    تفرق أصحاب رسول اهللا ه أن يركُفهي  - بها في بعض ما جاء عنهصرحوقد -أما المفسدة التي قصد دفعها 
 ثم يؤدي هذا إلى نوع تمزق في األمة، وإنما أراد أن يلتفوا ،يلتف الناس حولهمال  ف،-صلى اهللا عليه وسلم-

 حوله دون -صلى اهللا عليه وسلم- وأهل الرأي والشورى من كبار أصحاب النبي ،حول عاصمتهم وخليفتهم
 تتبع لفالن، ومجموعات تتعصب لفالن فهؤالء سيتحمسون أن تكون هناك مجموعات تتبع لفالن ومجموعات

 ولم يأخذوا عنه، فيكون الشخص الوحيد الذي رأوه أو قابلوه هو -صلى اهللا عليه وسلم-النبي ممن لم يروا 
 وإن كان هذا من أصحاب ، وتعصب،هذا الصحابي فلربما عظموه تعظيماً زائداً فيحصل بذلك مجاوزة للحد

 بن كعب قد اجتمع حوله جمع من الناس وهو في المدينة لما رأى أبيو، - عليه وسلمصلى اهللا-رسول اهللا 
ليهنك العلم أبا ((:  شهد له بالعلم وقال-صلى اهللا عليه وسلم-من علماء الصحابة يسألونه والنبي 

                                                             

 رأيتني نائم أنا بينا(( :يقول -وسلم عليه اهللا صلى- النبي سمعت: قال -عنه اهللا رضي- هريرة يأب عن البخاري رواه -  ١٢
 له يغفر واهللا ضعف نزعه وفي ذنوبين أو ذنوبا بها فنزع قحافة أبي ابن أخذها ثم اهللا شاء ما منها فنزعت دلو عليها قليب على

 كتاب ،))بعطن الناس ضرب حتى عمر نزع ينزع الناس من عبقريا أر فلم الخطاب ابن فأخذها غربا استحالت ثم ،ضعفه
 فضائل كتاب ومسلم، ،)٣٤٦٤ (برقم ،)خليال متخذا كنت لو: (-وسلم عليه اهللا صلى- النبي قول باب الصحابة، فضائل

 ).٢٣٩٢ (برقم ،-عنه اهللا رضي-  الخطاب بن عمر فضائل من باب الصحابة،
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رة أمامهم ولم د بال-رضي اهللا عنه- هنيئاً لك العلم يا أبا المنذر، ومع ذلك أعاله عمر :يعني، )١٣())المنذر
خشي عمر أن يدخل نفسه شيء فقد  ،الذين أرادوا أن يسألوهويعمل شيئاً، جلس يضربه أمام هؤالء التالميذ 

صرح لهم فعلى المنبر فأحدث ولقد كان مرة ، -رضي اهللا عنه وأرضاه-وذلك لتواضعه ، بسبب ذلك
أكمل خطبته، فلم يمنعه من ذلك الحياء، بصريح العبارة أنه أحدث وأن ذلك وقع منه ثم نزل وتوضأ ورجع و

 لؤلؤة ا الشرك وأهله فأخباره عجيبة، يكفيك أن أبهر وقع،د أبواب البدوسوأما أخباره في الحزم كضبط األمة 
قطع قلبي عمر، قطع قلبي : وس الغلمان ويقولءالمجوسي كان إذا جاءوا بالسبايا من الفرس يمسح على ر

ؤتى إلى المدينة بألوان الذهب واألموال  بسبب هذه الفتوحات، وكان يعمر، فال شك أنه فرى أكبادهم
والخزائن توضع في المسجد ويوضع عليها ثوب حتى الصباح، ولربما وجد في بعض المرات رأس بقرة من 

 كان قصة صبيغ بن عشل الذيف، وغير ذلك كثير، وأما سد البدع، "إن قوماً قد أدو هذا ألمناء": الذهب، وقال
، فدخل الناس "اللهم أظفرني به": -رضي اهللا عنه-ل عن متشابه القرآن ويدور بين األجناد، فقال عمر يسأ

يا أمير المؤمنين، والذاريات : يتغدون على عمر فدخل رجل عليه عمامة كبيرة، فلما تغدى مع الناس قال
: من أنت؟ قال: ات قال له، وفي بعض الرواي؟أنت هو: -رضي اهللا عنه-ذروا، والحمالت وقرا، فقال عمر 

وأنا عبد اهللا عمر، وكان قد : أنا عبد اهللا صبيغ، قال عمر:  هو اسمه صبيغ، فقال-تواضع-عبد اهللا صبيغ 
 الضرب والتأديب، فخبأ له عراجين ليضرب عندم يالجين، والعراجين معروفة وهي في غاية اإلاخبأ له عر

 ألخذت الذي بين  محلوقاًكوجدتلو :  عمامته، وقالبها، فجعل يضرب هذا الرجل على رأسه حتى سقطت
 م أنه-صلى اهللا عليه وسلم-صفة الخوارج، شك أنه من الخوارج الذين أخبر النبي : عينيك، يعني

يا أمير : سيظهرون، فضربه ثم تركه ثم ضربه بعد ذلك لما عادت له قوته ونشاطه وصحته حتى قال الرجل
به التي كانت الشُّ:  وإن كنت تريد ما برأسي فواهللا قد ذهب، يعني، وذاكالمؤمنين إن كنت تريد قتلي فأنت

 بدأ ينبش لهم بعض القضايا اً وكلما جلس مجلس،عنده والتنقير عن األمور الغامضة وسؤال الناس عنها
 ، القضية ما ينفع معها الرد على الشبهة والرد على الكاتبذهب الذي في رأسي، فأحياناً: الغامضة، يقول

رضي - من الكتاب في الصحف إلى عراجين عمر اً ينفع معها إال عراجين عمر، وما أحوج كثيرالأحياناً 
 كان يسد هذا، وحديث حذيفة في الفتنة التي تموج -رضي اهللا عنه-، فالمقصود أن عمر -اهللا تعالى عنه

رضي اهللا -، فقال عمر )١٤())يكسر: يفتح أم يكسر؟ قال: إن بينك وبينها باباً مغلقاً، فقال((: موج البحر، فقال
 غٍدنعم، كما يعرف أن دون : ال يغلق أبداً، فسأل حذيفة هل كان عمر يعرف أنه هو الباب؟ قالإذاً : -عنه

الليلة، فهذا من عادته، وكذلك ضبط األموال لما أعطى المهاجرين نقص عبد اهللا بن عمر خمسمائة فسئل عن 
عبد اهللا بن أنقص  ،مستقلة، هجرته لم تكن هال، هاجر مع أبوي :رين؟ قالهذا ابنك من المهاج:  لهقيلوهذا 

ما هاجر : قالو، ، نقصه خمسمائةعمر من الراتب الذي يعطى لكل أفراد المجتمع من بيت مال المسلمين
وزن وددت امرأة تحسن ال: لما قالو هاجر تبعاً ألبويه، لو هاجر لوحده أعطيته مثل اآلخرين، ، وإنمااستقالالً

                                                             

 ).٨١٠ (برقم الكرسي، وآية الكهف سورة فضل باب وقصرها، المسافرين صالة كتاب مسلم، رواه - ١٣

 أن بيان باب اإليمان، كتاب ومسلم، ،)٣٣٩٣ (برقم اإلسالم، في النبوة عالمات باب المناقب، كتاب البخاري، رواه -  ١٤
 ). ١٤٤ (برقم المسجدين، بين يأرز نهأو غريباً وسيعود غريبا بدأ اإلسالم
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 أحسن الوزن، أنا: يريد أن تزن بعض الطيب الذي جاء من الغنائم، فقالت امرأته بنت زيد بن عمرو بن نفيل
 وتوزعي هذا الطيب ثم تقولي ،-يعني ما يصيبها من الطيب وهي تزن-ال، أخاف أن تقولي بيدك هكذا : قال

ة وأرادت أن تبيعها بعض الطيب ارة لزوجة عمر أو زوجة عمر جاءت للعطاربه هكذا، فلما جاءت العطّ
لبيت المال تبيع عليها هذه العطارة، فكانت تكسر بفمها الطيب، ويبقى في يدها بعض الشيء من أثره فقالت 

ما هذا؟ ثم علم أنه من :  رائحة طيب، فقال-رضي اهللا عنه-هكذا بخمارها، فلما ذهبت إلى بيتها وجد عمر 
 فقالت بخمارها هكذا، فأخذه وجعل يصب عليه الماء ويدلكه بالتراب ثم  للمسلمين وأنه علق بيدهاالذيالطيب 

يشم، ثم يصب عليه الماء ويدلكه بالتراب ويعاتبها على أن عمدت إلى طيب المسلمين فوضعته في خمارها، 
ا فلما جاءت تبيع في المرة األخرى وعلق ذلك بيدها قالت بها هكذا في التراب، فسألتها العطارة قالت لها م

صبعها إأعلمِت ما صنع بي، فعل بي كذا وكذا، بعدها اتعظت وصارت تفرك :  هكذا في أول مرة؟ قالتفعلِت
 -صلى اهللا عليه وسلم-النبي  ولذلك ما كان يسمح ألصحاب ، مشهور-رضي اهللا عنه-م عمر ، فحزلتراببا

، فكان يمنع "به على نفسيآثرتكم ":  وقال،بالخروج إال للضرورة وأرسل إليهم ابن مسعود في الكوفة
   .خروجهم خشية المفسدة

 تحقيق مصلحة وهو أن يكون أهل الشورى عند الخليفة، فكان له مجلس معروف يحضره أهل :واألمر اآلخر
 كباراً وصغاراً، ابن عباس كان يحضر مجلس عمر وهو -صلى اهللا عليه وسلم-النبي العلم من أصحاب 

  .فتى
 من استعمال كافر أو ائتمانه على عوحتى منَ ،على أهل الكتاب على شروطهن العمدة في الشروط إحتى (

  ).أمر األمة
يعني الشروط العمرية التي سبقت، ويمنع من ائتمان كافر في قصة أبي موسى األشعري لما جاءه كتاب إلى 

ر، كيف إنه كاتب نصراني، فغضب عم: ، قال-كان جيد الخط-ن خطه وجودته ، وحسهعمر، سأله عن كاتب
خذ الثمار : لي كتابته وعليه كفره، مثل ما يقال في المثل: ، فقال!؟تدنيهم وقد أبعدهم اهللا، تعزهم وقد أذلهم اهللا

مات الكاتب، افترض أن : ثم قال له! هيهات:  الخشبة في النار، نحن لنا كتابته وعليه كفره، فقال عمروألِق
 من العلوج في مدينة وكان من سياسته أن ال يبقى أحدكاتب آخر، كاتب فقط، عن  لك ابحثالكاتب مات 
 ى، ويرى إخراجهم وكان بعض الصحابة مثل العباس بن عبد المطلب ير-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

، يصنعون السيوف وغيرها، فكان عمر يرى أن المدينة تخلص بأصحاب اًبقاءهم، وكانوا خدما وصناع
ره برأيه أن ذكّو وال يدخلها أحد من هؤالء العلوج، فلما طُعن قال للعباس -مصلى اهللا عليه وسل-رسول اهللا 

بعد أن تكلموا ! هيهات: إن شئت قتلناهم وأخرجناهم، فقال له عمر: ال يبقى أحد من هؤالء، فقال له العباس
ؤالء  أن المدينة ال يدخلها أحد من ه في كان يرى الحزم-رضي اهللا عنه-فالمقصود أن عمر  بلسانكم،
  . العلوج

وحتى منع من استعمال كافر أو ائتمانه على أمر األمة، وإعزازه بعد إذ أذله اهللا، حتى روي عنه أنه حرق (
  .)الكتب العجمية وغيرها
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وجه إليهم  -رضي اهللا عنه-  فكتبوا إلى عمر يستشيرونه فعمر، لما كانت الفتوحات وجدوا كتبا:أي
ي عهد المأمون ذبح اإلسالم بغير سكين فدخل على اإلسالم الكثير من وهذه الكتب لما ترجمت ف ،بتحريقها
 فظهرت العلوم الكالمية والجدلية مما زاد األمة ، وكانت سببا لرسوخ كثير من البدع واألهواء،الضالالت

رضي اهللا - وحصل بسببها من الفساد ما اهللا به عليم، وال زالت آثارها إلى يومنا هذا، وكان عمر ،تفرقاً
لما أراد المأمون أن يترجم :  يرى ترك هذه الكتب وتحريقها وأن ال يشتغل الناس بها، حتى إنه قيل-عنه

أعطوهم : كتب اليونان كتب إليهم فترددوا في هذا، فاستشار بعضهم بعضاً فقال بعض كبرائهم وعلماء دينهم
 حصل كان المأمون يزن الكتاب الذي هذه الكتب واهللا ما دخلت على أهل ملة مجتمعين إال فرقتهم، وهذا الذي

  .م وزن هذا الكتاب ذهباً يزن للمترِج،يترجم
التميمي ما فعل في وهو الذي منع أهل البدع أن ينبغوا، وألزمهم ثوب الصغار، حيث فعل بصبيغ بن عسل (

  ).قصته المشهورة
 ونهى الناس أن -عنهرضي اهللا -لما ضربه نفاه بعد ذلك وأرسله إلى البصرة عند أبي موسى األشعري 

من له  ومن لم يعرفه قال ،من عرفه قام عنهوأبصره يجالسوه أو يكلموه، فكان إذا جلس إلى حلقة من الناس 
 ، وال يكلموه،الذي عزم أمير المؤمنين على الناس أن ال يجالسوه:  هذا عزمة أمير المؤمنين، يعني:عرفه

 من ِقبل جميع أفراد المجتمع حتى شق عليه اً مهجورحفأصبفيقومون فيبقى وحده، وكان عزيزاً في قومه 
صلحت حاله، فأمر عمر و إلى عمر بأن الرجل قد تاب، -رضي اهللا عنه- فكتب أبو موسى األشعري ،ذلك

رج قد آن أوانك، اآلن هذا وقتك أخْ: الخوارج بعد ذلك، قيل لهذا الرجل ظهرأن يجالسوه وأن يكلموه، فلما 
، فالعراجين أحياناً تكون -رضي اهللا عنه- يقصد عمر ،فعتني موعظة الرجل الصالح قد ن،ال: قرنك، فقال

  .وسءدواء وشفاء لبعض ما في الر
 من النهي عن الدخول عليهم فيها، ومن  في خصوص أعياد الكفار-إن شاء اهللا تعالى-وسيأتي عنه (

 مشابهة الكفار واألعاجم، ثم ما  ما يبين به قوة شكيمته، في النهي عن-النهي عن تعلم رطانة األعاجم 
 . من السنن واألحكام والحدودقد قرره -رضي اهللا تعالى عنه- كان عمر
 لم موافقة عثمان لعمر أقر ما فعله عمر، وجرى على سنته في ذلك، فقد ع-رضي اهللا تعالى عنه-فعثمان 

   .)في هذا الباب
  .يقال لها رطانةالرطانة هي التكلم باألعجمية، التكلم بغير لغة العرب 

: ، عن أبيه قالعبد الرحمن بن سعيد بن وهب خالد الحذاء، عن عن هشيم في سننه حدثنا سعيد وروى(
  .)ن فهرهم؟ كأنهم اليهود مما لهم: أى قوماً قد سدلوا، فقال فر-رضي اهللا تعالى عنه-خرج علي 

أن يضع الثوب على  ى السدلكأنهم خرجوا من مدارسهم، ومعن: كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم، يعني
منكبيه ثم يلتحف به دون أن يفرد يديه، وبعضهم يفسره بأن يضع طرفاً واحداً منه على شقه اآلخر دون أن 

، ثم بعد ذلك يسدله ويميل عضهم يفسره بأن يضع ذلك على رأسهداخل، وبالمن يضع الطرف اآلخر واليدين 
بعض أهل و ،سر إلى الناحية اليمنى دون أن يضعه على منكبه األيه وطرف،طرفه األيمن إلى الناحية اليسرى

العورة قد تبدو بهذه الطريقة في اللباس، وبعضهم يرى أن ذلك يمنع منه ف ، أن ذلك من أجل العورةىالعلم ير
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 وبعضهم يرى وهو الشاهد ،ا في التكبيرمال يستطيع أن يرفعهن االيدف ،في الصالة لما فيه من تقييد المصلي
أن ذلك من أجل مشابهة اليهود أو المجوس، فيكون ذلك من باب التشبه كأنهم خرجوا من فهرهم يعني  هنا

  .من مدرستهم
 . كأنهم اليهود خرجوا من فهورهم: أنه رأى قوماً قد سدلوا في الصالة، فقال: وفيه(

 . ل في الصالةأنهما كانا يكرهان السد -مارضي اهللا تعالى عنه- وقد روينا عن ابن عمر وأبي هريرة
رضي اهللا تعالى -  عن أبي هريرةعطاء عن سليمان األحول وعسل بن سفيان أبو داود عن وقد روى

، )١٥(" في الصالة، وأن يغطي الرجل فاه نهى عن السدل-صلى اهللا عليه وسلم-أن رسول اهللا ": -عنه
، عامر األحول حدثنا: شيمه  لكن قال، مرسال-صلى اهللا عليه وسلم-النبي عن  عطاء ومنهم من رواه عن

عن النبي :  قال؟-صلى اهللا عليه وسلم- فكرهه، فقلت عن النبي ؟في الصالةعن السدل  عطاء سألت: قال
 .)أفتى بما رواه دل على ثبوته عنده والتابعي إذا ،-صلى اهللا عليه وسلم-

  .التشبهمسألة وضع اللثام في الصالة أيضاً على أساس أنه من و ،تكون هذه من القرائن
 من وجوه جيدة أنه كان ال يرى بالسدل بأساً، وأنه كان يصلي سادالً فلعل هذا كان عطاء لكن قد روي عن(

لراوي  عمل اسي الحديث، والمسألة مشهورة، وهوقبل أن يبلغه الحديث، ثم لما بلغه رجع، أو لعله ن
  .)بخالف روايته هل يقدح فيها

 علـى   فاألصـل االعتمـاد    يعمل بها ألمر أو آلخر قام عنده ولعذر رآه،           الراجح أنه ال يقدح فيها؛ ألنه قد ال       
  .الرواية، ال عمل الراوي

 .  لما تحتمله المخالفة من وجوه غير ضعف الحديث؛والمشهور عن أحمد وأكثر العلماء أنه ال يقدح فيها(
أن أباه كره :  اهللاأبي عبيدة بن عبد عن يحيى بن أبي كثير عن بشر بن رافع عن عبد الرزاق وقد روى

 .  نهى عنه-صلى اهللا عليه وسلم-وكان أبي يذكر أن النبي : أبو عبيدة : قال،السدل في الصالة
نما ، وعنه أنه إأحمد والمشهور عن الشافعيو أبي حنيفة وهو مذهبوأكثر العلماء يكرهون السدل مطلقاً، 

 . حمالً للنهي على لباسهم المعتاد ويكرهه فوق اإلزار دون القميص توفيقاً بين اآلثار في ذلك
 ؟هل السدل محرم يبطل الصالة: ختلفثم ا
 .  ففي اإلعادة روايتان، أظهرهما ال يعيد فإن صلى سادالً:ابن أبي موسى فقال

 وهو قول مالك  باتفاق، ومنهم من لم يكره السدل عورته فال يعيدإن لم تبد: وقال أبو بكر عبد العزيز
 . وغيره

 أحد طرفيه على كتفه اآلخر، هذا هو هو أن يطرح الثوب على أحد كتفيه، وال يرد: ذكوروالسدل الم
   ).أحمد المنصوص عن

  . بعضها وله تفسيرات أخرى، ذكرتُ،هذا ليس محل اتفاق لكن هذا المشهور

                                                             

 والسنة الصالة إقامة كتاب ،هماج وابن ،)٦٤٣ (برقم الصالة، في السدل في جاء ما باب الصالة، كتاب داود، أبو رواه - ١٥
 ).١٢٨٣٩ (برقم الجامع صحيح في األلباني وحسنة ،)٩٦٦ (برقم الصالة، في يكره ما باب فيها،
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ف به د طرفي اإلزار وال ينعطوالسدل أن يسدل أح: أبو عبد اهللا قال: وعلله بأنه فعل اليهود، قال حنبل(
  .) في الصالة)١٦(السدل مكروه ،لبس اليهود، وهو على الثوب وغيره وهو عليه
 ما أخرجها من األكمام فبعض أهل العلم ، نلبسه اآلن لو أنه جعل اليدين من الداخل حتى القميص الذي:يعني

  .يرى أن هذا أيضاً من السدل وأنه ال يختص بالرداء أو اإلزار
إذا لم يطرح أحد طرفيه على  يلبس الثوب ف:؟ فقالبي عن السدل في الصالةسألت أ: صالح بن أحمد وقال(

  .  فهو السدل، وهذا هو الذي عليه عامة العلماءاآلخر
 من أن السدل هو إسبال الثوب بحيث ينزل عن قدميه ويجره، أبو الحسن اآلمدي، وابن عقيل أما ما ذكرهو

الف لعامة العلماء، وإن كان اإلسبال والجر منهياً عنه فغلط مخ إسبال الثوب، وجره المنهي عنه فيكون هو
 .  لكن ليس هو السدلث فيه أكثر، وهو محرم على الصحيح واألحاديباالتفاق

  شبه السادلين باليهود-رضي اهللا تعالى عنه-ا  وإنما الغرض أن علي،وليس الغرض عين هذه المسألة
أمر كان قد استقر عندهم كراهتههودلم أن مشابهة اليمبيناً بذلك كراهة فعلهم، فع . 

الجوهري، وكذلك  ، هكذا ذكرهبهر، وهي عبرانية فعربت:  مدارسهم، وأصلها- بضم الفاء -هر اليهود وفُ
أن فهر اليهود : الخليل بن أحمد عن) العين(أن فهر اليهود مدارسهم، وفي : هوغيرابن فارس  ذكر

 ).مدارسهم

                                                             

 ".المطبوعة من طةساق: السدل : "يقول الدكتور ناصر العقل محقق الكتاب - ١٦

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

