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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
)٤٠(اقتضاء الصراط المستقيم   

خالد بن عثمان السبت/  الشيخ  
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه ،على أشرف األنبياء والمرسلين والصالة والسالم ،الحمد هللا رب العالمين

  :ما بعد، أأجمعين
ومن وسعتها وشمولها، على دقتها اللغة صنفوا مصنفات في ألوان شتى من علومها مما يدل معلوم أن علماء ف

: يقال فيما يتعلق باإلنسان جل الرتي تعبر عن المعنى الواحد، مثالً الفي األلفاظذلك مثالً الكتب التي صنفت 
خف البعير، والنعامة  :، والبعير يقالذي حافرحافر الفرس وكذا لكل : ويقال ،اإلنسانوقدم  ، اإلنسانجلِر

وركبتاه  ،الوظيففوق  وعرقوب كل ذي أربع في رجليه ،بين قدمه وساقهرجل وعرقوب ال،  لها خف:يقال
 :ثم الورك، وفي اليدوظيف البعير ثم عرقوبه ثم ساقه ثم الفخذ : جلظيف، يقال في الرالوفي يديه فوق 

  ويقال له من ذوات، وكذلك الفرس،يد البعير، ثم العضد ثم الكتف: ثم الذراع، يعنيالوظيف ثم الركبة 
يقال للمرأة قد باب الوالدة انظر مثالً  ،هأو صفاتاألعضاء، أو أفعال اإلنسان األكارع، وهكذا في األظالف 

والولد منفوس ما دام  ،ونُفس ،فاس وهي نُفساء ونَفساء، ونسوة ِن،نفاساً ونُفستفست ونَ ،ووضعت ،ولدت
، فإذا كان ، ونُتجت فهي منتوجة نتيجفهي وأنتجت ، نتجت الفرس،نتجت: صغيراً، وأما ذوات الحافر فيقال

 والجمع فرائش وذلك في أيام ، فريش:ويقال لها وهن نتائج إذا ما خرج بعد، ،الولد في البطن قيل هي نتوج
، ويقال  هي شافع إذا كان معها الولد:يقال ،هي عائد وخليف، وأما الشافع فكل ما معها ولدها: نتاجها، ويقال

ولدها  وانتتجت إذا أخرجت ، وأنتجت فهي نتيج، نتجت الناقة فهي نتوجفي مثل ذلك من ذوات الخف
وعوائد وعوذ  عائذ :، ويقالليس معها إبل وال راٍع ،في القفر، إذا أخرجت ولدها وهي منفردةفوضعته 

عطفت أو هي سلوب، فإن عطفت : قيلذبح ساعة في وقت الوضع أو لذوات الحوافر أيضاً، فإن مات ولدها 
 علوق، والصعود التي تعطف :قيل لها فإن لم ترأمه ولكنها تشمه ، فهي رائمهمتْأرفَ : يقال  غيرهاعلى ولد

إذا خدجت، والخلية التي تعطف على ولد واحد من غير أن يكون لها ولد، فإن عطفت على على ولد غيرها 
 حين اب ووضعت وهي ر،قد ولدت الشاة والبقرة: الفظولد غيرها ولها ولد فهي ِبسط، ويقال لذوات األ

  .تضعه إلى خمسة عشر يوماً وهكذا
يحصل قد ؛ ألنه كان ولد الذئب من الضبعإذا   السمع: ويقال له،هسر والجمع نهاسر الن:ولد الذئب يقال لهو
  .والجمع عسابر العسبار : ويقال له،هماج بيناوتزال

  . الهرجس:وتُتُفل، ويقال لهل وتتفَل  تتفُ: الديثم، ويقال لولد الثعلب:ويقال لولد الذئب من الكلبة
 و قليالً فه والجمع حسلة وأحسال، فإذا كبر،سل وولد الضب الِح. والجمع فراعل، الفرعل:الضبعويقال لولد 

  .الضب يعني التام الكبيرو ،جحالًخ، ثم يكون ِبطَّ م:بر قليالً يقال لهوإذا ك والجمع غياديق، ،غيداق
  .والجمع خنائص ،ص الخنو:ويقال لولد الخنزير
  .للقردة األنثى القشة : القشة، ويقال:ولد القرد يقال له
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 : درس والجمع أدراس، ويقال له:ويقال له أيضاًاألنثى ِجروة، و ،جروو جروو ورِج :وولد الكلب يقال له
  .إذا لم يفتح عينيه  وصعصع وجصص، فتح عينيه، إذابصص

  .رانقويجمع على خ ،الخرنق :ويقال لولد األرنب
  .راسوأدروس درس والجمع د: وولد اليربوع والفأر يقال له

  .وولد الفيل يقال له دغفل
  . والواحدة حفانة،وحفان ، وحثكل،وولد النعام رأل والجمع رئال ورئالن

  .النهار:  يقال له،وفرخ الحبارى
  .واحدها فروج الفراريج : فإنه يقال،ما عدا الدجاجة ، فراخ:الد الطير يقال لهأوو

يقال  إذا كانت ما بين العشرة إلى األربعين ،بحسب العددالد اإلبل والمجموعة من اإلبل وألوهكذا بالنسبة 
  .المائة منها الهنيدة والهجمة، وهكذا، و، وعكرة وعرج، صدعة:قال لهاي ، وإذا بلغت ستين صرمة:اله
  :الواحدفي المعنى يعطيك األلفاظ المتعددة هذا كتاب آخر و
 ، والفرق، والخشية، والنخب، والفزع، والروع، والرعب، والذعر، والوجل،الخوف:  يقالثالً مالخوفف

  . والحذر، واإلشفاق، والرجاء، والوهل، والهيبة،والوجيد
 ، وناضده،وناجزه ، ونابذه، ناهضه،أهوان ، ناهشه، نازله، جادله، نازعه،خاصمه: المخاصمة والمجادلة

  .شهاو وه، وماراه، وشاغبه،رهاو وس، وعانده،لهوا وص، وناصبه، وناقضه،وناضله
  . المحضر، الموسم، المشهد، المجتمع، النادي، الندي، المحفل،المجلس: المجلس والنادي
  .هذه األشياء في األلفاظو ، المعتب،يع المر، الراحة،الخصب ، رفاهية،رخاء: الرخاء والرفاهية

وكنوز  ،وجواهر األلفاظاأللفاظ الكتابية ب ىسمتاأللفاظ بفتوجد كتب خاصة بالتراكيب وأما في التراكيب 
وددت أن من ألفه قطعت : ، حتى إن أحد هذه الكتب قال عنه بعض األدباءجمل تعبر عن معنى معين ،األلفاظ

ممارسة طويلة البلداء عفواً جاء لهم بحصيلة أو ن والمغفلأو ى وهم الجهلة كَولمن يسمونهم بالنَّيده؛ ألنه جاء 
  .ي كتب األدب جاء بها بين أيديهم من غير تعب يحصلون عليهاف
مثل هناك كتب خاصة في الفرق بين كل لفظة ولفظة من هذه المعاني الدقيقة التي يسمونها المعاني التكميلية و

والرعب  ، واإلشفاق والخشية،والوجلالفرق بين الخوف  الفروق اللغوية ألبي هالل العسكري، يعطيككتاب 
 وما إلى ذلك من األلفاظ ،اإلجالل والتعظيم والمهابةوالشفقة، والفرق بين  ووالحنالفرق بين الرحمة ، والهلع

  .التي تتقارب في المعنى
 ، والهيبة،رق والفَ،والرهب ، والخشية، والفزع،والروع ، والذعر،الوجل:  له الخوف يقال:كتاب آخرو

  . واإلشفاق والحذر، والرجاء،والوهل
  . وبعد، وباد،وسار ، وانطلق، ومضى، وجاز، وصدر،وتسلى ، وتصرم، وتقضى، وفرط،خال: الماضي

وجد عليه : عني ووجد، ي، سخط، نقم،أسف ، حنق، تبرم، اشتاط، تزغم،ظ اغتا، تلظى،غضب: الغضبو
  . وأضم،موجدة، وأحفظ

  . هذا مثال،هكذا، و ولحيته، وعنفته، وعاتبته، وأبيته، وقرعته،وفندته ، وعذلته،متهلُ: اللوم يقال
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  . يدل على دقة شديدة عند العرب في لغتهم وسعتهامما ، متنوعةكتب خاصةوهناك 
األلفاظ المختلفة :  اسمهكتابابت اللغوي، وابن أبي ثكتاب : مثالًهذه أمثلة عليها ليست هي كل شيء، يعني و

المتقاربة المعنى للرماني، هذا في كتاب األلفاظ المترادفة وصاحب األلفية، في المعاني المؤتلفة البن مالك 
وكتاب كنز الحفاظ،  ،كتاب جواهر األلفاظ: في الجمل وهي مفيدة غاية اإلفادة مثلكتب القرن الرابع، وهناك 

  .كتاب األلفاظ الكتابية، هذه كتب مفيدة تثري اإلنسانو
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :بعدو،  وصحبه وعلى آله،الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا
 إما كافر :ك الخارجون عن هذا الكمال قسمينوكان الناس إذ ذا( :- تعالىرحمه اهللا-قال اإلمام ابن تيمية 

وإما غيرهم من العجم، الذين لم يشركوهم فيما فطروا عليه، ،  اهللايمن اليهود والنصارى، لم يقبل هد
 الذي ىلئك السابقين على الهدأو الشريعة باتباع  الفرس والروم، فجاءتوكان عامة العجم حينئذ كفاراً من

وإما ألنه مظنة النقصية، فإذا نهت  واهم، إما لمعصيته وإما لنقيصته وبمخالفة من سرضيه اهللا لهم
خل فيه ما عليه  قديماً وحديثاً، ودل في ذلك ما عليه األعاجم الكفارالشريعة عن مشابهة األعاجم دخ

  .)لونون عليه السابقون األ مما لم يكاألعاجم المسلمون
لون من المهاجرين والسابقون األكل هدي لم يكن عليه ف ،هذا ضابط مهم في مسألة التشبه باألعاجم

تعجمة الذين أخذوا هدي األعاجم كانوا من العرب المسأو ، سواء كانوا من األعاجم المسلمين واألنصار
 :انتقال إلى هذا الهبوطو ، ألن ذلك ترك للكماالت؛ فمثل هؤالء ال يجوز التشبه بهم،لوثاتهموعاداتهم و

}رخَي ونَى ِبالَِّذي هَأد والَِّذي ه ِدلُونتَب٦١:سورة البقرة[ }َأتَس[.  
كما يدخل في مسمى الجاهلية العربية ما كان عليه أهل الجاهلية قبل اإلسالم، وما عاد إليه كثير من العرب (

ا، ومن تشبه من العرب بالعجم لحق بهم، ومن تشبه من العجم بالعرب لحق من الجاهلية التي كانوا عليه
 حصل ذلك بمتابعتهم للدين الحنيف إنما وا العلم واإليمان من أبناء فارسلوا ولهذا كان الذين تن؛بهم

 فيما هم عن هذا، وإما بموافقتهم للعجمبتخلف وبلوازمه من العربية وغيرها، ومن نقص من العرب إنما ه
 .  أن يخالفوا فيه، فهذا وجهسنةُال

 وجعل رسوله مبلغاً عنه للكتاب والحكمة بلسانه ،ى لما أنزل كتابه باللسان العربيفإن اهللا تعال :وأيضاً
العربي، وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به، لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إال بضبط 

 اعتبار التكلم به أسهل على أهل الدين في معرفة دين اهللا، اللسان، وصارت معرفته من الدين، وصار
 في جميع لين من المهاجرين واألنصارون األلسابقيلوأقرب إلى إقامة شعائر الدين، وأقرب إلى مشابهتهم 

 .)أمورهم
  عربيين لم يكن لينظر فيهما إالافإن القرآن والسنة لما كان":  في الموافقات-رحمه اهللا-الشاطبي  وليق

عربي، كما أن من لم يعرف مقاصدهما لم يحل له أن يتكلم فيهما؛ إذ ال يصح له نظر حتى يكون عالما بهما، 
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 من كان  بكالمهال يقصد -رحمه اهللا-الشاطبي  و،)١("فإنه إذا كان كذلك؛ لم يختلف عليه شيء من الشريعة
تعلم العربية حتى أنه إما  وللسان إما أصالً أنه عربي با: أي،إنما يقصد من كان عربياً و،بالنسبيعني  عربياً

غير ولذلك يقول الحسن  و؛ي تكلمه بها وفهمه ومعرفة أساليب العرب في كالمهمصار مثل أهل اللغة ف
يقولون كانوا،الضاللورض عليهم بعض الفهوم المنحرفة ألهل البدع الحسن في أمثلة متعددة حينما تع  :

"إذا جاء بعجمته  رجلال ا فهذمة،زمالبينهما نوع و ،عجمة قلبومة لسان  عج: فالعجمة،"جمةأهلكتهم الع
 سواء فسر ،فهومه مختلةويستنبط تأتي استنباطاته وأراد أن يفهم و  عربياًلم يكن أوسواء كان عربي النسب 

المرتبة لم يصل إلى هذه   له أن يتكلم في االستنباط ما فال يجوز،ذلكغير أو استنبط منه األحكام أو  القرآن
  .من معرفة كالم العرب

 غيره لغير مداومةة ي وكراهي من األمر بالخطاب العرببعض ما قاله العلماء -تعالىإن شاء اهللا -وسنذكر (
فيما أو واللسان تقارنه أمور أخرى من العلوم واألخالق، فإن العادات لها تأثير عظيم فيما يحبه اهللا ، حاجة
 في أقوالهم وأعمالهم، وكراهة الخروج ولينعة بلزوم عادات السابقين األ فلهذا أيضاً جاءت الشري؛يكرهه

  .عنها إلى غيرها من غير حاجة
أن النهي عن التشبه بهم لما يفضي إليه من فوت الفضائل التي جعلها اهللا تعالى للسابقين : فحاصله

  .)لينواأل
عز -ويت الفضائل التي جعلها اهللا  أنه يفضي إلى تف،األعرابوخالصة علة النهي عن التشبه باألعاجم 

  .حصول النقائص التي كانت في غيرهمأو  ،لينو للسابقين األ-وجل
جتهاد في  وغيرهم هذا األمر أخذ من وفقه اهللا منهم نفسه بااللما علم المؤمنون من أبناء فارسولهذا (

وم القيامة، وصار كثير منهم لئك من أفضل التابعين لهم بإحسان إلى يأوتحقيق المشابهة بالسابقين، فصار 
 ه أقرب إلى متابعة السابقين، حتى قالأوأئمة لكثير من غيرهم، ولهذا كانوا يفضلون من الفرس من ر

  .)عجم أصبهان قريش العجم: الق فضل الفرس في كتاب طاهر السلفي وأب فيما رواه عنه األصمعي
هان بالنسبة لغيرهم من ب أهل أصأن: يعني )مقريش العج( : وقوله،هان وهي في إيران اآلنف عجم أص:يعني

 وأن ذلك ، وأهليتهم للتشرف بحمل علوم الشريعة، كقريش بالنسبة لغيرهم من العرب في طيب معادنهمالفرس
 وهذا مشاهد إلى هذا ،تاوتون غاية التفاو وال شك أن األعاجم يتف،ا يقع على غيرهمميثمر فيهم أعظم م

ت من اوتون غاية التفاو وأهل الهند يتف،ابن خلدون في كتاب المقدمة ألهل الهند إلى وصف  انظر مثالً،اليوم
تهم وءكان منهم أقرب إلى سمت العرب وأخالقهم وكرمهم ومر  وما،ناحية إلى ناحية في طبائعهم وأخالقهم

  .وليسوا في مرتبة واحدةتون او فهم يتف، وهكذا يقال في غيرهم، وما كان أبعد عن ذلك،وغيرتهم
أسامة بن  عنعبد العزيز بن عبد اهللا بن أبي سلمة الماجشون  بإسناد معروف عن وروى أيضاً السلفي(

ارس، ثم أحببت أن أكون أني لم أكن من قريش ألحببت أن أكون من ف ول: قال سعيد بن المسيب زيد عن
  .)من أصبهان

                                                
  .ط ابن عفان، مشهور حسن: تحقيق، )٦/٢٩٣( الموافقات، لإلمام الشاطبي - ١
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 ألن العرب أشرف من أهل ؛هلم أكن من العرب ألحببت أن أكون من أهل فارس لكان له وج لو: قال لو
  .أصبهان من الفرس

 ؛لوال أني رجل من قريش لتمنيت أن أكون من أهل أصبهان: قال سعيد بن المسيب  عنوروي بإسناد آخر(
م، أسعد الناس له ناس من أبناء العجوا بالثريا لتناًكان الدين معلق ول((: -صلى اهللا عليه وسلم-لقول النبي 

مة مولى ابن عباس وكان سلمان الفارسي من أهل أصبهان، وكذلك عكر: قالوا، )٢())بها فارس وأصبهان
الحافظ عبد   وغيرهما، فإن آثار اإلسالم كانت بأصبهان أظهر منها بغيرها، حتى قال-مارضي اهللا عنه-

العارفون  علماً وفقهاً ووكان أئمة السنة، عد بغداد أكثر حديثاً من أصبهانما رأيت بلداً ب: الرهاويالقادر 
إن قضاتهم كانوا من فقهاء : نه قيلإ حتى ، فيهم أكثر من غيرهمالحديث وسائر أمور اإلسالم المحضب

  .)، ومن بعدهمأبي بكر بن أبي عاصم  ومثل،صالح بن أحمد بن حنبل الحديث، مثل
  .صاحب كتاب السنةهو ابن أبي عاصم 

  .)ةوأنا ال أعلم حالهم بآخر(
  .الرفضأمرهم إلى آل وقد  ، يعلم ما آل إليه آخر أمرهمالإنه : شيخ اإلسالم يقول

لسابقين، حتى قد ا إنما يمدح لمشابهته مدح المدح الحقيقيشخص من أهل فارس يأو  وكذلك كل مكان(
المختلفين من فعل على فعل، ألجل اعتقاد كل أو قول على قول، أو يختلف في فضل شخص على شخص، 

فضل طريقة العرب : لين، فإن األمة مجمعة على هذه القاعدة وهيوين األأن هذا أقرب إلى طريق السابق
  :وإنما يتم الكالم بأمرين، المطلوب هنا والسابقين، وأن الفاضل من تبعهم، وه

 .)نيها أن يسلك سبيل العاقل الديتكلم فأو  ب على المسلم إذا نظر في الفضائلن الذي يجأ: أحدهما
 ألن هذا ؛حسن قصدوأن يتكلم بدين عليه يجب بحيث  في مسائل التفضيلن يتكلم أ  لمن أرادمهمالكالم هذا 

دين ولربما تجد الرجل فيه خير و ،العصبياتواألهواء والنفوس تتحرك فيها النوازع و ،مقام يدخل فيه الهوى
  . هذا الكالم مثليحتملال و
  وال الغمص من أحد، فقد روىدليس غرضه الفخر على أحو ،جهده الذي غرضه أن يعرف الخير ويتحراه(

صلى اهللا عليه -قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا عنه- عياض بن حمار المجاشعي في صحيحه عن مسلم
فنهى اهللا ، )٣()) على أحدأحدحي إلي أن تواضعوا، حتى ال يفخر أحد على أحد، وال يبغي أوإنه ((: -وسلم

  ألن المستطيل إن استطال؛ وهي الفخر والبغيالخلقة على سبحانه على لسان رسوله عن نوعي االستطال
إن كان الرجل من الطائفة الفاضلة  فال يحل ال هذا وال هذا، ف، فقد بغىبحق فقد افتخر، وإن كان بغير حق

النظر  وم، فال يكن حظه استشعار فضل نفسهبعضهأو العرب أو قريش أو  أن يذكر فضل بني هاشم مثل
  .)فإنه مخطئ في هذاإلى ذلك، 

                                                
  .)٣٩-١/٣٨(ذكر أخبار أصبهان ألبي نعيم : انظر - ٢
ل النار، برقم رواه مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأه - ٣

)٢٨٦٥.(  
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 ويؤثر ،يؤثر في عمل العبد من جهة الحسنات والسيئاتولكنه  ،-عز وجل-هذا ملحظ دقيق ال يعلمه إال اهللا 
  ألن له غرضاً؛نطق بالحق  ألن من عرف عنه الهوى فإن الناس ال يقبلون منه ولو؛في قبول هذا الكالم

  .في نفسه ما فيها فينطق بهذا الحق و، له فيه هوىهنحق لك الفيه الكالم قد يكون ، في كالمه هذافاسداً
  .) ال يستلزم فضل الشخص كما قدمناهألن فضل الجنس(

 وإذا تركوا دينهم فهم ،جنس العرب أفضل لكن فيهم أراذل كثيرففضل الجنس ال يستلزم فضل الشخص، 
العجم إذا كذلك وخفى، ت ال ة وصاروا في حال، والناس فاقوهم وتقدموا عليهم،دمشاه  كما هو،أحط من غيرهم

من مثالً  -رحمه اهللا- كالبخاري -صلى اهللا عليه وسلم-اهتدوا بهذا الهدى والوحي الذي جاء به النبي 
 وقل مثل ذلك في طائفة ،إمام الدنيا  فهو،-عز وجل- وال نقصه ذلك عند اهللا ، فما ضرته عجمته،األعاجم

  .غيرهمكبيرة من أهل العلم من المحدثين و
النظر يوجب نقصه وخروجه عن الفضل فضالً عن فرب حبشي أفضل عند اهللا من جمهور قريش، ثم هذا (

 ،غير بني هاشمأو غير قريش أو  مثل العجم وإن كان من الطائفة األخرى،  ويستطيلأن يستعلي بهذا
 ما أحبه اهللا،  فيما أخبر وطاعته فيما أمر، ومحبة-صلى اهللا عليه وسلم-فليعلم أن تصديقه لرسول اهللا 

يوجب له أن يكون أفضل من جمهور  فضله اهللا، والقيام بالدين الحق الذي بعث اهللا به محمداً والتشبه بمن
 حين وضع -رضي اهللا عنه- إلى عمر بن الخطاب  وانظر،الفضل الحقيقي والطائفة المفضلة، وهذا ه

لكن ضعوا عمر حيث وضعه اهللا، فبدأ بأهل بيت و ال: فقال يبدأ أمير المؤمنين بنفسه، : الديوان، وقالوا له
 وهم متأخرون عن أكثر  حتى جاءت نوبته في بني عدي،يليهممن  ثم -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

 .بطون قريش
   .) فضالً عن غيرهم من قريشني هاشم قدمه على عامة بتباع للحق ونحوهثم هذا اال

على كثير من رجال قريش مع تأخر  العمل الصالح صار مقدماًوان يعني لما كان عمر بهذه المثابة من اإليم
  ولكن عمله وإيمانه جعله مقدماً، فليس كبني هاشم،قومه وطائفته من جهة النسب عن كثير من بطون قريش

  .على كثير منهم
ن ليس من  كل معم في اللغةقد صار فيه اشتباه، فإنا قدمنا أن اسم العجم يوالعجم أن اسم العرب : الثاني(

  .)العرب
 ،لكن يدخل تحته تفاصيلو هذا كالم مجمل : يقول،حين نقول في الجملة هذا من العجم وهذا من العرب

بعربي ليس ولكن  وقد يكون عربي الموطن واللسان ، والموطناللسان النسب وفالعربي قد يكون عربي
أكثرهم  ليسوا على وتيرة واحدة و: يقول، وهكذا، وقد يكون عربي النسب أعجمي اللسان والموطن،النسب
 ون وهناك أناس كثير، هذه األشياء الثالثة،ة في هذا من اجتمع فيه أنه عربي النسب والموطن واللسانعراق
إلى أطراف الشام عند بحر  ألن دار العرب من اليمن جنوباً؛العجممن عرف هل أصلهم من العرب أو ال ي 

 ه هذ، العربياألحمر إلى الخليج من البحر : يعني،ي من البحر إلى البحر فه، طرفه مما يلي الشام:أي ،القلزم
 فغلبوا على كثير ،جاءت الفتوحات اإلسالمية وشرقوا وغربوالما  ، ثم انتشروا بعد ذلك،كلها جزيرة العرب

 مثل مصر وليبيا غير العربية فيها وإن لم يكن أهلها من العرب أصالًمن البلدان حتى صار ال يعرف 
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 وهكذا الشام لم تكن ، للعرب كل هذه البالد لم تكن بالداً،الجزائر وتونس والمغرب والسودان وما إلى ذلكو
 ، منهم من كان من هؤالء العرب الذين هاجروا إليها، للعرب لكنهم غلبوا عليها فصارت عربية باللسانبالداً

مصار صارت العربية منافسة للغة أهل  وفي بعض األ، يعرف إال العربيةومنهم من تحولت ألسنتهم فصار ال
ها مما يسمى اآلن ما وراء وأغلب ذلك في المشرق مثل بالد فارس و،ت من موطن إلى آخراو وهذا يتف،البلد

 لكن لم ،ت من مكان إلى مكاناو صارت اللغة العربية منافسة قوية تتف،نحوهاوبباكستان وأفغانستان والهند 
ربما صارت الحروف ل و،ل تلك النواحي يعرفون العربية وانتشرت فيهم لكن صار أه،تندثر تلك اللغات

 لم ومع ذلك ، وهكذا كان إلى عهد قريب،يكتبون لغتهم بحروف عربية : يعني،عندهم هي الحروف العربية
 كما صارت البالد ،اً وال صار األفغان والهنود عرباًنه ما صار الفرس عربإيكن ذلك صبغة ألهلها بحيث 

شيخ اإلسالم حينما يقول العجم و ،تاوت هذا التفوا فهي تتف،كالشام ومصر والمغرب وغيرهااألخرى 
  . التفاصيل هي توصيف للواقعه وهذ، هذا تحته تفاصيل:والعرب يقول

 أفضل األعاجم، فغلب م من العجم، كانوا هفي أبناء فارس أكثر منه في غيرهمثم لما كان العلم واإليمان (
   .) فصار حقيقة عرفية عامية فيهم العامة المتأخرين عليهمم في عرفلفظ العج

 ألنه ؛ عند القائل بالمجاز لغوياً مجازاً، حقيقة عرفيةفيكونيتوجه إليهم   ذلك إذا أطلق أنالعرفيةمعنى الحقيقة 
  .الفرس خاصةبه أراد ويشمل كل ناطق بغير العربية و عبر بالعجم ،أراد به معنى خاصوعبر بلفظ عام 

:  الثاني،أن لسانهم كان اللغة العربية: أحدها: صافأوسماً لقوم جمعوا ثالثة اسم العرب في األصل كان وا(
 التي هي من بحر  جزيرة العرب وهي،أن مساكنهم كانت أرض العرب:  الثالث،الد العربأوأنهم كانوا من 

  .)القلزم إلى بحر البصرة
  . من البحر األحمر إلى الخليج العربي:يعني

  .)اليمنبجر من أقصى حو(
  . إلى أطراف الشام البحر العربي جنوباً، إلى البحر:يعني

 الشام، وفي هذه األرض كانت العرب وال تدخل فيها ، بحيث كانت تدخل اليمن في دارهمائل الشامأوإلى (
أقصى  من أقصى المشرق إلى وفتحت األمصار سكنوا سائر البالدحين المبعث وقبله، فلما جاء اإلسالم 

 ثم انقسمت هذه ،البربر وغيرهموالمغرب، وإلى سواحل الشام وأرمينية، وهذه كانت مساكن فارس والروم 
يعرفونه وغيره، مع ما أو  ن العرب حتى ال يعرف عامتهم غيرهمنها ما غلب على أهله لسا: البالد قسمين

ذلك، وأظن  و ونحاألندلسمن اللحن، وهذه غالب مساكن الشام والعراق ومصر ودخل في لسان العرب 
  .)وخراسان كانت هكذا قديماًأرض فارس 

 ومعروف أن ،بالنسبة للعراق كان فيها بعض القبائل العربية مثل بني تغلب فهم من العرب منذ الجاهلية
 أو الروم فهم مما يلي أرض فارس والروم إلى  وإن كانوا تابعين لفارس،الغساسنة والمناذرة كانوا من العرب

 -أعني العراق والشام أصل أهل تلك البالد-ن ي عامة أهل تلك البالد أو أهلها األصلي لكن،ة بالد العربناحي
 وإال ،عليها ثم غلب بعد ذلك العرب ،كانوا من العجم وإن وجد في نواحيهم وأطرافهم بعض قبائل العرب

  . العربيةام يعرفولألنهم  مانوا بالترجءسفيان جا  ولما جاء أبو، لهرقلفمعلوم أن الشام كانت موطناً
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  .)ذلك و وأذربيجان ونح وخراسان وأرمينية، كبالد التركاغالبة عليهأو  االعجمية كثيرة فيهما ومنها (
  . عربية كالشام مثالًاً بالدكنولم ت ، الرتباطها بالدين؛العربية  تعلمواوإنما إلى عربية تحوللم ت

  .)عجمي وعربي انتقاالً، وإلى ما ه وداء، وإلى ما هعربي ابت وفهذه البقاع انقسمت إلى ما ه(
  . مثل الشاممثل جزيرة العرب، انتقاالًيعني عربي ابتداء 

 :وكذلك األنساب ثالثة أقسام(
 . داراً ال لساناًأو لساناً ال داراً، أو قوم من نسل العرب، وهم باقون على العربية لساناً وداراً، 

  .)أحدهماأو بني هاشم صارت العجمية لسانهم ودارهم، وقوم من نسل العرب، بل من نسل 
ال يعرف واألعجمية الواحد منهم  يتكلم ، من نسل العرب انتقلوا إلى بالد أعجمية وصاروا من أهلهاالذين هم
إن كان نسبه من و ،هكذا الدار انتقل إلى دار األعاجمو ، له ليست لساناً،يعرفها بالتعلم فقطأو  ،العربية
إن وكانوا من أهل البيت فال تحل لهم الصدقة إن   مثالً ببعض األمورؤالء لهم حكمهم فيما يتعلق فه،العرب

ما إلى ذلك فحكمهم حكم والفضائل و ،االستنباطو أما ما يتعلق بالفهم ،دارهم دار العجمأو  كان لسانهم أعجمياً
  .األعاجم

م، سواء ، وهم أكثر الناس اليو؟العجمال يدرى أمن نسل العرب هم أم من نسل   األصلاوقوم مجهولو(
  .)عجماً في أحدهماأو  كانوا عرب الدار واللسان

 التي تحولت يةنتقالاالعرف أصولهم سواء كانوا عرب الدار واللسان، الدار األصلية أو الدار ال تُ: يعني
وأن غاية ما يعرف  ال تعرف أنسابهم الحقيقية، :وصار ال يعرف فيها إال العربية، ال تعرف أصولهم بمعنى

 ،قبيلة معروفة من قبائل العربإلى  ال يعرف امتداده ،ذلك سبعة أجداد ونحوأو ستة أجداد أو له خمسة أجداد 
هذا كثير حتى في الموطن األصلي للعرب يوجد أناس كثير كذلك ال يعرف ،  عامة الناس-يقولكما -هذا 

  .؟ لهم انتقال إلى العربية أو أنهم ممن حصلأصولهم ما هي هل كانت عربية أصالً
 : وكذلك انقسموا في اللسان ثالثة أقسام(

ما تعلموا اللغة ابتداء من العرب وإنما اعتادوا وهم المتعربون الذين ، قوم يتكلمون العربية لفظاً ونغمة
  .)..سمانوهذا الق،  ثم تعلموها، كغالب أهل العلم ممن تعلم العربية، وقوم ال يتكلمون بها إال قليالًغيرها

كنة أعجمية، والعربي إذا فيه لُ: عرف هذا في كالمه، يعنياألعجمي مهما تعلم العربية ما لم تكن لساناً له ي
يلوي ف ةيتكلم اإلنجليزيأن بعض العرب يريد ، و وأنه ليس بأعجمي،تعلم األعجمية العجم يعرفون أنه عربي

 وأن العرب تلقي الكالم على ، وما علم أن ذلك نقصيخرجه بنبرة أعجمية،حتى يلوكه ببعض األلفاظ ولسانه 
 وإنما يأتون ، ما يأتون به بدقة كما يأتي به األعجمي- بهأعجمي فالعب-، وأن قاعدتهم في األعجمية هعواهن

  .به على طريقتهم في إلقاء الكالم، فيحصل فيه تحريف لضبطه وحروفه وما إلى ذلك
 بإنسان درس اللغة  مثالتأتيف، رف بمجرد سماع كالمه أن أصله عربيعأنه ي: العربي نغمة ولساناً بمعنىو

  .كنة أعجمية فيه لُاً لكنة إذا كان أعجميفي لسانهيكون فالعربية وتعلمها إذا تكلم 
  . صحيحة لكن فيها لكنةيأتي بها لكن الذي قبله ، مكسرة بهاأتيي: ، يعني) بها إال قليالًونال يتكلم(: وقوله
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نهم من قد يتكافأ في حقه  وم،منهم من تغلب عليه العربية، ومنهم من تغلب عليه العجمية وهذا القسمان(
ختالف ا نسباً ولساناً وداراً، فإن األحكام تختلف ب:فإذا كانت العربية قد انقسمت،  إما قدرة وإما عادةاألمران

ستحقاق نصيب اني هاشم، وفإن ما ذكرناه من تحريم الصدقة على ب، هذه األقسام خصوصاً النسب واللسان
 .عتبار النسب وإن صارت ألسنتهم أعجميةامن الخمس ثبت لهم ب

 وإن كان أصله فارسياً، وينتفي عمن كذلك يثبت لمن كان  حكم اللسان العربي وأخالق العربوما ذكرناه من
  .لم يكن كذلك وإن كان أصله هاشمياً

ما إلى والعقل والعجمة في القلب واالستنباط وقة بالفهم المزايا المتعلوالخصائص والكالم على أخالق العرب 
قد تغيرت ف ،هذا شيء مشاهدو ،إن كانت أصولهم من العربو ،كون لهؤالء الذين تحولوا إلى أعاجمي ال ،ذلك

  . عرب لكن أخالقهم ومعاملتهم أعجميةم توحي بأنهمطباعهم وأخالقهم وأساليبهم وإن كانت صورته
 من العبرة بما كان عليه صدر اإلسالم ذكرته من النهي عن التشبه باألعاجم إنما أن ما: والمقصود هنا(

ن المخالف، سواء كا و وكل ما خالف ذلك فهالمفضل ولين، فكل ما كان إلى هديهم أقرب فهوالسابقين األ
طاهر  والحافظ أب فروى ،عربي اللسان، وهكذا جاء عن السلفأو  المخالف لذلك اليوم عربي النسب

أبي جعفر محمد بن  عن حبان بن موسى  حدثنا:أبي شهاب الحناط في فضل العرب بإسناده عن لسلفيا
أبي جعفر ألن من ولد   عنىوهذا الذي يرو، عربي ومن ولد في اإلسالم فه: علي بن الحسين بن علي قال

  .) واعتاد خطابها، هكذا كان األمرفي اإلسالم فقد ولد في دار العرب
 ،ليس من ولد في اإلسالم وإن كان جاء في معناه حديث لكنه ال يصح في هذا شيءفه نظر، هذا الكالم في 

هم آباؤ وال يعرفون ال هم وال ، وكثير من األعاجم يولدون في اإلسالم بين قومهملسان،إنما القضية قضية 
  .هؤالء ال يقال لهم عربفالعربية 

حسن بن الحسين بن ال محمد وأب أنبأنا خاللأبي القاسم ال المؤتمن الساجي عن عن السلفي وروى(
    عن إسحاق األزرق محمد بن حرب النشائي حدثنا علي بن عبد اهللا بن مبشر حدثنا النوبختي حدثنا

عربي،  ومن تكلم بالعربية فه((:  يرفعه قال-رضي اهللا عنه-هشام بن حسان عن الحسن عن أبي هريرة 
، فهنا إن صح ))ومن أدرك له أبوان((: ، هكذا فيه، وأظنه)٤())يعرب وومن أدرك له اثنان في اإلسالم فه

وعلقت في النسب بأن يدرك له أبوان في الدولة ،لقت العربية فيه بمجرد اللسانهذا الحديث فقد ع 
في الحرية ليس أو أن من ليس له أبوان في اإلسالم : حنيفة وأب اإلسالمية العربية، وقد يحتج بهذا القول

  .) وإن اشتركا في العجمية والعتاقةله أبوان في ذلكاً لمن ئكف
 أبوه مسلم : يعني، من له أبوان في اإلسالم ليس كمن له أب واحد،يعني مسألة الكفاءة في باب النكاح مثالً

 من المسلمين مثالًكال والديها  فيرى أن هذا ليس بكفء للمرأة التي ،أهله كفارو وأسلم هأو  ،أمه كافرة مثالًو
  .كانت من قومهإن و
 .أحمد ال عبرة بذلك، نص عليه: أحمدو الشافعي األب كذي األبوين، ومذهب وذ :أبي يوسف ومذهب(

                                                
  ).٩٢٦( في سلسلة األحاديث الضعيفة برقم ، ضعيف جداً:قال الشيخ األلباني - ٤
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العالء بن سالم  أحمد بن الحسين بن هارون حدثنا  حدثنا:قيالحسن بن رش وقد روى السلفي من حديث
  لزهري عن أبي سلمة بن ا عن مالك بن أنس بكر الهذلي عن وأب قرة بن عيسى الواسطي حدثنا حدثنا

جاء قيس بن حطاطة إلى حلقة فيها صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبالل الحبشي، : عبد الرحمن قال
  .) فما بال هؤالء؟،ا بنصرة هذا الرجلس والخزرج قد قامووهذا األ: فقال

  . يصحالعلى كل حال هذا الحديث 
  .)ث ضعيف وكأنه مركب على مالكهذا الحدي: يقول ومن تأمل ما ذكرناه في هذا الباب(

 ولم ، أنه ملفق على مالك: يعني،سلمة بكر الهذلي عن مالك بن أنس عن الزهري عن أبي حدثنا أبوفي السند 
وجود اإلمام مالك في السند غير حقيقي، لكن ف ، مركب على مالك: هذا معنى،-رحمه اهللا-يروه اإلمام مالك 
  .عربي من تكلم بالعربية فهوال أم إنما هي لسان،  ليست بأب والعربيةأن  : يعني،معناه ليس ببعيد

لكن معناه ليس ببعيد بل هو صحيح من بعض الوجوه كما قدمناه، ومن تأمل ما ذكرناه في هذا الباب (
 والمخالفة المنهي عنها، كما تقدمت الدالالت  ذكرناه من الموافقة المأمور بهامقصود الشريعة فيماعرف 

  .) وبعض ما فيه من الحكمةذلك وأسبابهعض وجوه عليه، وعرف ب
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