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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 )٤١(اقتضاء الصراط المستقيم 

  خالد بن عثمان السبت/  الشيخ
  . والصالة والسالم على رسول اهللا،سم اهللاب
ما لم   وذلك أن شرع من قبلنا شرع لنا،ه قيل ما ذكرتموه من األدلة معارض بما يدل على خالفذاإ: فصل(

  .)يرد شرعنا بخالفه
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :أما بعد، على رسول اهللا والصالة والسالم ،الحمد هللا
لوان أذكر أن مخالفة المشركين مقرر ب و،إلجماع األدلة من الكتاب والسنة وا-رحمه اهللا-لما ذكر المؤلف ف

 كيف : قد يرد على ذلكأنه مقصد من مقاصد الشريعة ذكر اعتراضاً و، وأن عليه العمل عند العلماء،األدلة
 باالقتداء باألنبياء -صلى اهللا عليه وسلم- قد أمر نبيه -عز وجل- مخالفة المشركين مع أن اهللا تقولون يجب

سورة [ }ُأولَِئك الَِّذين هدى اللّه فَِبهداهم اقْتَِده{:  قال-عليهم السالم- لما ذكر طائفة من األنبياءف ،قبله
ألن داود من  ؛-صلى اهللا عليه وسلم- فسجدها النبي شكراً -صلى اهللا عليه وسلم-قد سجد داود  و،]٩٠:األنعام
 من -صلى اهللا عليه وسلم-هكذا ما جاء عن النبي  و، باتباعهم-صلى اهللا عليه وسلم-نبياء الذين أمر األ

م  بصيام يو-صلى اهللا عليه وسلم-كذلك لما أمر النبي ، وليهوداالكتاب ألهل محبته لموافقتهم في أول الهجرة 
على خالف " شرع من قبلنا" :قاعدةفي مقرر ما هو و ،رأى اليهود يصومونهء لما جاء إلى المدينة وعاشورا

لك فكيف يأمر بمخالفة المشركين  فإذا كان األمر كذ،القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخعلى ف ،فيها
  ؟مجانبة هديهم ال سيما أهل الكتابو

  . ثم يجيب عنه،يقرر هذا اإلشكال أن -رحمه اهللا- شيخ اإلسالم يد فير، يرد على ما سبق قدهذا إشكال
 ؛ فإذا كان األمر كذلك فإنما نفعله،ما لم ينسخ ن شرع من قبلنا شرع لناإ :خالصة الجواب يمكن أن يقال فيهو

ثم إن هذا ثابت من شرعهم بخالف ما ال يعلم أنه من صار من شرعنا، و ، شرعه لنا-عز وجل-ألن اهللا 
هكذا ما كان من ما كان من بدعهم ومحدثاتهم، وكذلك  و، ألنه دخل التحريف في كتبهم؛هم أصالًشرع

ه في هذه مغايرته حيث شرع اهللا لنا غيرما ورد في شرعنا من مخالفة ذلك و فكل ذلك باإلضافة إلى ،عاداتهم
 في أشياء كذا، و صفة الصومفيو ، في صيام التاسعةاألمر بالمخالف و، وأكلة السحر، كتعجيل الفطر:األشياء

الشريعة جاء ما يغايره في هذه لكن في و ، عندهماً فقد يكون أصل الفعل مشروع،غيرهاكثيرة كما في القبلة و
أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا إال ما ورد في ب أما إذا قلنا ،هذا إذا قررنا القاعدة بهذه الطريقة، الصفة

  . فما ورد في شرعنا تقريره يكون من شرعنا أصالً،ذه القاعدةشرعنا تقريره فعندئذ ال متمسك به
يحكُم ِبها النَِّبيون {:  وقوله،]١٢٣:سورة النحل[ }اتَِّبع ِملَّةَ ِإبراِهيم{:  وقوله،}فَِبهداهم اقْتَِده{: وقوله تعالى(

مون ذكورة في غير هذا الموضع، مع أنكم مسلِّوغير ذلك من الدالئل الم] ٤٤:سورة المائدة[ }الَِّذين َأسلَمواْ
 .هاء وهي قول عامة السلف وجمهور الفق،لهذه القاعدة
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صلى اهللا -أن رسول اهللا ": -مارضي اهللا عنه- ابن عباس  أبيه عنعنومعارض بما رواه سعيد بن جبير 
ما هذا ((: - عليه وسلمصلى اهللا- قدم المدينة، فوجد اليهود صياماً يوم عاشوراء، فقال لهم -عليه وسلم

هذا يوم عظيم، أنجى اهللا فيه موسى وقومه، وأغرق فيه فرعون وقومه، :  قالوا،))؟اليوم الذي تصومونه
فنحن أحق ((: -صلى اهللا عليه وسلم-فصامه موسى شكراً هللا، فنحن نصومه تعظيماً له، فقال رسول اهللا 

  . متفق عليه)١(" وأمر بصيامه-يه وسلمصلى اهللا عل-، فصامه رسول اهللا ))وأولى بموسى منكم
صلى اهللا عليه -كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيداً، قال النبي ":  قال-رضي اهللا عنه-وعن أبي موسى 

عظمه اليهود وتتخذه ت": مسلم ولفظ ،لبخاريل وهذا اللفظ ، متفق عليه)٢())فصوموه أنتم((: -وسلم
  .))٣("عيداً
  كانوا يعدونه عيداًم ألنه؛ ال يفهم منه أن ذلك على سبيل المخالفة))نتمفصوموه أ((:  أن قوله:يعني
عليه -موسى نجى فيه  اهللا  صومهم له؛ ألن فمن تعظيمهم له،ال شك أن صوم اليوم من تعظيمه، ويصومونهو

 ،ليهود ألن ذلك يوم ا؛ يوم السبت بصياميفردال لذلك و ، بصيامه-صلى اهللا عليه وسلم- فأمر النبي ،-السالم
  . إفراد يوم السبت يشعر بتعظيمهفإن
صلى -صامه النبي ، وكانت قريش تصومه في الجاهليةو ،يوم عاشوراء كانت العرب تصومه في الجاهليةو

 ،لما قدم المدينة رأى اليهود يصومونه فأمر الناس عندئذ بصيامهو ، قبل أن يأتي إلى المدينة-اهللا عليه وسلم
تعالى اهللا ، وطريق أهل الكتاب فصاروا يصومونه في الجاهليةعن  فلعله بلغهم ،ندهم عكان معروفاًفإنه وإال 
  .أعلم

سون نساءهم فيه حليهم لِبوي، كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء ويتخذونه عيداً":  لهوفي لفظ(
  .))٤("وشاراتهم

نحن و ،صوم يشعر بتعظيمه ألن تخصيصه بال؛الصوم ال يعارض ذلكعون بين الصوم وبين كونه عيداً، ويجم
  .األضحىالفطر وال يشرع صومها وهي الجمعة وفما أعيادنا أ، وال نتخذه عيداًنصوم يوم عاشوراء و

كان أهل ":  قال-مارضي اهللا عنه-عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن ابن عباس  الزهري عن وعن(
 -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا وسهم، وكان ء وكان المشركون يفرقون رالكتاب يسدلون أشعارهم

                                                
، ومسلم، كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، )١٩٠٠(رواه البخاري، كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء، برقم  - ١

 ).١١٣٠(برقم 
، ومسلم، كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، )١٩٠١( يوم عاشوراء، برقم رواه البخاري، كتاب الصوم، باب صيام - ٢

 ).١١٣١(برقم 
  ).١١٣١(مسلم، كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، برقم  رواه - ٣
 ).١١٣١(مسلم، كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، برقم  رواه - ٤
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 ثم  ناصيته-صلى اهللا عليه وسلم- فسدل رسول اهللا ،يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء
متفق عليه )٥("ق بعدفر(.  

  .شرع من قبلناقاعدة  عنبدأ بالجواب ياآلن  -رحمه اهللا-ثم إن شيخ اإلسالم 
 ، مبني على مقدمتينفذلكرع لنا ما لم يرد شرعنا بخالفه، أما المعارضة بكون شرع من قبلنا ش: قيل(

 .  في مسألة التشبه بهمكلتاهما منتفية
  .)أن يثبت أن ذلك شرع لهم: إحداهما

، فكتبهم قد حرفت، وقد تكون من عاداتهم، قد ال تكون من شرعهمفيها بهم ألن هذه األشياء التي يتشبه الناس 
  .ثبتوا أن هذا من شرعهم، فينبغي أن يمن خصائصهم العاديةما هو إن الناس اليوم هيفعلكثيراً ما و

هو ف ،ما ينبغي علينا فعله في هذه القضية مثل صوم عاشوراءم أنه قد يكون في شرعنا :الوجه الثاني في الرد
 ،تقبل مكة نحن نسولكن ،قبلةاستقبال ال مثلو ، التاسع معهنحن نصومه لكن نصومو ،بتا ث وهومن شرعهم

صالتهم تختلف عن صومنا صومهم و لكن ،الصالةيجب عليهم الصوم وو ،المقدس يستقبلون بيت همو
  .صالتناو
بنقل موثوق به، مثل أن يخبرنا اهللا في كتابه، أو على لسان رسوله، أو ينقل بالتواتر، ونحو ذلك، فأما (

 وإن -صلى اهللا عليه وسلم-مجرد الرجوع إلى قولهم، أو إلى ما في كتبهم، فال يجوز باالتفاق، والنبي 
كان قد استخبرهم فأخبروه، ووقف على ما في التوراة، فإنما ذلك ألنه ال يروج عليه باطلهم، بل اهللا 

ن أن يحدثونا سبحانه يعرفه ما يكذبون مما يصدقون، كما قد أخبره بكذبهم غير مرة، وأما نحن فال نأم
صلى اهللا عليه -عناه، وقد ثبت في الصحيح عن النبي  بل كافر قد جاءنا بنبأ فاتببالكذب، فيكون فاسق

  .))٦())إذا حدثكم أهل الكتاب فال تصدقوهم وال تكذبوهم((:  أنه قال-وسلم
إما أن ، وذلكب لما عندنا، عندنا ما يصدقه فنصدق  لشرعنا موافقاًاًيحدثون به إما أن يكون موافقإن ما 

هو عندنا أن الذبيح و ،-عليه السالم-إسحاق هو أن الذبيح ب  كقولهم مثالً،يخبرونا بشيء يخالف ما عندنا
ما لم : القسم الثالثو ،رف في دينهمهذا مما ح و،هذا كذب:  فعندئذ نقول،-عليه الصالة والسالم-إسماعيل 

 :-صلى اهللا عليه وسلم-هذا الذي قاله  فعندئذ ال نصدقه وال نكذبه، و،ال تكذيبيرد في شرعنا تصديق له و
  .))تصدقوهم وال تكذبوهمفال ((
  : المقدمة الثانية(

استغني إما بالموافقة، أو بالمخالفة، : أن ال يكون في شرعنا بيان خاص لذلك، فأما إذا كان فيه بيان خاص
  .)ن موافقتهمعن ذلك فيما ينهى عنه 

  . شرعهم ألنه منلم نفعله، و ألنه من شرعنا؛ بهإذا كان عندنا أمر أصالًهذا هو الوجه الثاني في الرد، و
                                                

٥ -صلى اهللا عليه -، ومسلم، كتاب الفضائل، باب في سدل النبي )٥٥٧٣(ق، برقم  رواه البخاري، كتاب اللباس، باب الفر
 ).٢٣٣٦( شعره وفرقه، برقم - وسلم
ال تصدقوا أهل الكتاب وال ((: ، ولفظه)٤٢١٥(رواه البخاري في كتاب التفسير، باب قولوا آمنا باهللا وما أنزل إلينا، برقم  - ٦

 .))تكذبوهم
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 وبهم  بخالفه-صلى اهللا عليه وسلم-ولم يثبت أنه شرع لمن كان قبلنا، وإن ثبت فقد كان هدي نبينا (
 أن يكون هدينا مخالفاً لهدي اليهود -صلى اهللا عليه وسلم-وقد أمرنا نبينا ، أمرنا نحن أن نتبع ونقتدي

 .)ة، ال في الهدي الراتب والشعار الدائماألحكام العارض والنصارى، وإنما تجيء الموافقة في بعض

، )األحكام العارضة، ال في الهدي الراتب والشعار الدائم وإنما تجيء الموافقة في بعض(: قوله رحمه اهللا
لما أراد النبي فشعارهم  ، لهم يميزهم فإن األمة ال تتشبه بهم في ذلكلم يكن شعاراً  ما:يعنياألحكام العارضة 

    النبي  من اقترح البوق أو القرن فامتنعاقترح عليهلم الناس بوقت الصالة وع أن ي-سلمصلى اهللا عليه و-
صلى -النبي امتنع  ولما اقترح عليه الناقوس ،نه من صنيع اليهود فهو شعار لهم أل؛-صلى اهللا عليه وسلم-

  .لنصارى مع الحاجة إليهلنه شعار أل ؛من ذلك -اهللا عليه وسلم
  .) ال يكون قد جاء عن نبينا وأصحابه خالفهأن: ثم ذلك بشرط(

يؤخذ منه أنه يجوز :  نقول، شرع من قبلنا شرع لنا: فإذا قلنا،في سورة الكهف أن الخضر خرق السفينةورد 
، بخالف مسألة النداء للصالة والناقوس أو  من األحكام العارضةاهذف ،إتالف البعض في سبيل إبقاء الكل

على مسألة الكفالة في االستدالل مثالً  نقول ما وحين، واضح فالفرق بين المسألتين،هذا شعارفالبوق القرن و
نَفِْقد { :-صلى اهللا عليه وسلم-ي قصة يوسف الضمان بقول ذلك القائل حينما أعلن عن فقد صواع الملك فو

 ،الضمانهو  فهذا }وَأنَاْ ِبِه زِعيم{فهذه الجعالة،  ،]٧٢:سورة يوسف[ }صواع الْمِلِك وِلمن جاء ِبِه ِحمُل بِعيٍر
أخذ بعض أهل العلم بعض المسائل الفقهية من بعض علم من هذه اآلية هذين الحكمين، وفأخذ بعض أهل ال

تَمتَّعواْ {: -تبارك وتعالى- من قوله  للخصوم ثالثة أيام أخذا٧ًمولَالتَّأخبارهم التي قصها اهللا في القرآن كجعل 
 ال في الشعار الثابت ،األحكام العارضةي  فوغير ذلك من األمثلة] ٦٥:سورة هود[ }م ثَالَثَةَ َأياٍمِفي داِركُ
  .الراتب

فداء من نذر أن يذبح : مثل، أو ثبت أصل شرعه في ديننا، وقد ثبت عن نبي من األنبياء أصله أو وصفه(
  .)ولده بشاة
كُِتب علَيكُم الصيام كَما كُِتب { :-عز وجل- قال اهللا الصوم كماشرع أصله مثل  ،رع أصله أو وصفهيعني شُ

ِلكُمِمن قَب لَى الَِّذينأصل في  هنا التشبيهالعلماء مختلفون هل فالكاف هنا للتشبيه، و] ١٨٣:سورة البقرة[}ع
مهم  فإن صو، في أصل الفرضية ال في الصفة، فرض عليكم كما فرض على الذين من قبلكم: أي،الفرضية
فإذا قلنا في الصفة فهنا تكون ،  في الصفة: أي،كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم:  أو يقال،يختلف

كَما { :التشبيه في الصفةإن  : إذا قلنا، نسخ بعض أحكامهاأي ،من قال بأن منها ما هو منسوخل قاًاآلية متعلَّ
ِلكُمِمن قَب لَى الَِّذينع ال يجوز له أن يطأ امرأته  هذا :قلناهم أن الواحد منهم إذا صام  فكان من صوم،}كُِتب

 أو يشرب ، يأكل إلى اليوم اآلخرلو نومة يسيرة فإنه يحرم عليه أنأنه إذا نام بعد الفطر و و،ليلة الصوم
 : إن قوله:إذا قلناف ؟ لكن هل هذا نسخ لآلية،سخ بعد ذلك ثم ن،ذلك في أول شرع صوم رمضانكاألمر وكان 

}ِلكُمِمن قَب لَى الَِّذينع ا كُِتبنسخت بقوله ،وخةأن هذا من صفة صومهم فإن اآلية منس و،في الصفة }كَم     

                                                
 ).١٢/٥٥٧(سان العرب ل.  االنتظار والتلبثُ: التَّلَوم-٧
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وكُلُواْ واشْربواْ {: قولهو، ]١٨٧:سورة البقرة[ }فَاآلن باِشروهن وابتَغُواْ ما كَتَب اللّه لَكُم{: -تبارك وتعالى-
 نيتَبتَّى يِرحالْفَج ِد ِمنوِط اَألسالْخَي ِمن ضيطُ اَألبالْخَي حتى لو حصل نوم :يعني ،]١٨٧: سورة البقرة[ }لَكُم 

 هذه ، ال:إذا قلناو ،التي كانت في أول شرع الصومكال شك أنه نسخ بعض التفاصيل ف ،عارض أثناء ذلك
  . نسخاآلية لم يتعلق بها  هذه:نقولف ،ية في أصل شرع الصوماآل

 ومنه ،صفه كالصومولكن يختلف في وفي شرعنا  و عندهمشيء ما يكون قد شرع أصله أن من ال:فالحاصل
وكَتَبنَا علَيِهم ِفيها َأن النَّفْس ِبالنَّفِْس والْعين { :أهل الكتابعند  اتفق أصله ووصفه عند المسلمين وما

 .فهذا مشروع عندهم ومشروع عندنا في أصله ووصفهاآلية،  ]٤٥:سورة المائدة[ }...ِبالْعيِن

  .) ونحو ذلك-عليه السالم-ر به في ملة إبراهيم الختان المأمو: ومثل(
 في أصلها ال  مشروعة الصالة، في أصله ال وصفه مشروعالصومو، فهذا مشروع في أصله ووصفه

  . في أصله ووصفه فمشروعالختان، وأما وصفها
 كان -صلى اهللا عليه وسلم- وأما حديث عاشوراء فقد ثبت أن رسول اهللا ،يهوليس الكالم فونحو ذلك (

عروة عن  عن الزهري  من حديثت قريش تصومه، ففي الصحيحينوكان، يصومه قبل استخباره لليهود
صلى -كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول اهللا ":  قالت-ارضي اهللا عنه-عائشة 

من ((:  فلما فرض شهر رمضان قال، وأمر بصيامهومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه يص-اهللا عليه وسلم
هشام  وأخرجاه من حديث، )٩("وكان يوم تستر فيه الكعبة":  وفي رواية،)٨())شاء صامه ومن شاء تركه

كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان ":  قالت-ارضي اهللا عنه-عن أبيه عن عائشة 
 فلما فرض  وأمر بصيامه،الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه يصومه في -صلى اهللا عليه وسلم-ل اهللا رسو

  .))١٠(" فمن شاء صامه ومن شاء تركه،رمضان ترك يوم عاشوراء
في بعض دروسه في المسجد قال  - صاحب أضواء البيان-رحمه اهللا-الشيخ محمد األمين الشنقيطي و

ن هذا مما وصلهم من دين إبراهيم إ :ال يقال و، أهل الكتاب فصاروا يصومونه عن لعل ذلك بلغهم:النبوي
  ، فالعلم عند اهللا  كان بعد إبراهيم-صلى اهللا عليه وسلم-لموسى  -عز وجل- ألن إنجاء اهللا ؛فإن هذا يبعد

  .-عز وجل-

                                                
، ومسلم، كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، )١٨٩٨(رواه البخاري، كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء، برقم  - ٨

 ).١١٢٥(برقم 

، ]٩٧:سورة المائدة [}...جعَل اللّه الْكَعبةَ الْبيتَ الْحرام ِقياما لِّلنَّاِس{: رواه البخاري، كتاب الصوم، باب قول اهللا تعالى -  ٩
 ).١٥١٥(برقم 
، ومسلم، كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، )١٨٩٨(رواه البخاري، كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء، برقم  - ١٠

 ).١١٢٥(برقم 
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اشوراء، وأن أن أهل الجاهلية كانوا يصومون ع" -مارضي اهللا عنه- عن عبد اهللا بن عمر :وفيهما(
  .))١١(" قبل أن يفترض رمضان صامه والمسلمون-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

  . ثم بعد ذلك لما فرض رمضان صار مستحباً، في أول الهجرة كان واجباً:يعني
إن عاشوراء يوم من أيام اهللا، فمن شاء (( :-صلى اهللا عليه وسلم-فلما افترض رمضان قال رسول اهللا (

فنحن أحق ((:  فإذا كان أصل صومه لم يكن موافقة ألهل الكتاب، فيكون قوله،)١٢())اء تركهصامه ومن ش
 نفعله، فنكون  وبياناً لليهود أن الذي يفعلونه من موافقة موسى نحن أيضاً توكيداً لصومه،))بموسى منكم

 .أولى بموسى منكم
 : من وجوه"لم يؤمر فيه بشيء فيما كان يحب موافقة أهل الكتاب":  وعن قوله،ثم الجواب عن هذا

  .)أن هذا كان متقدماً: أحدها
  .ُأمر بخالفهفي أول الهجرة ثم بعد ذلك تركه و كان :يعني

أنه سدل شعره موافقة ": الحديثثم نسخ اهللا ذلك، وشرع له مخالفة أهل الكتاب، وأمره بذلك، وفي متن (
ال وكان من الشروط على أهل الذمة أن،  ولهذا صار الفرق شعار المسلمي؛)١٣(" ثم فرق شعره بعدلهم

 في أول األمر استقبال بيت المقدس موافقة ألهل الكتاب، ميفرقوا شعورهم، وهذا كما أن اهللا تعالى شرع له
ما والَّهم عن {:  أنهم سيقولونخبر عن اليهود وغيرهم من السفهاءثم نسخ ذلك، وأمر باستقبال الكعبة، وأ

  .]١٤٢:سورة البقرة[ } كَانُواْ علَيهاِقبلَِتِهم الَِّتي
وأخبر أنهم ال يرضون عنه حتى يتبع قبلتهم، وأخبره أنه إن اتبع أهواءهم من بعد ما جاءه من العلم ما له 

 وكذلك أخبره في ،]١٤٨:سورة البقرة[ }وِلكُلٍّ ِوجهةٌ هو مولِّيها{: من اهللا من ولي وال نصير، وأخبره أن
أن هذا اليوم : ذي يوضح ذلكوال ،أنه جعل لكل شرعة ومنهاجاً، فالشعار من جملة الشرعةموضع آخر 

  .)، قد شرع قبيل موته مخالفة اليهود في صومه))نحن أحق بموسى منكم((: عاشوراء الذي صامه وقال
فتوفي  )١٤())ن بقيت إلى قابل ألصومن التاسعئل((: في آخر سنة قال -صلى اهللا عليه وسلم-النبي أن : يعني

  .لم يصم التاسعو -صلى اهللا عليه وسلم-النبي 
وكان ":  وهو الذي يقول-مارضي اهللا عنه- ولهذا كان ابن عباس ؛ بذلك-صلى اهللا عليه وسلم-وأمر (

 - ))نحن أحق بموسى منكم((: ، وهو الذي روى قوله"يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء

                                                
، )١٥١٥(، برقم }...ياما لِّلنَّاِسجعَل اللّه الْكَعبةَ الْبيتَ الْحرام ِق{: باب قول اهللا تعالىرواه البخاري، كتاب الصوم،  - ١١

 ).١١٢٦(ومسلم، كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، برقم 
، ومسلم، كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، )١٨٩٨(رواه البخاري، كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء، برقم  - ١٢

 .، واللفظ لمسلم)١١٢٦(برقم 
 شعره - صلى اهللا عليه وسلم-، كتاب الرؤيا، باب في سدل النبي -ضي اهللا عنهمار-رواه مسلم من حديث ابن عباس  - ١٣

صلى -  وكان رسول اهللا وسهمءكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون ر: "، ولفظه)٢٣٣٦(وفرقه، برقم 
 ". ناصيته ثم فرق بعد- عليه وسلمصلى اهللا- يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به فسدل رسول اهللا -سلماهللا عليه و

 ).١١٣١(، برقم ؟رواه مسلم، كتاب الصيام، باب أي يوم يصام في عاشوراء - ١٤
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وقد ذكرنا أنه هو الذي روى ،  أمراً بمخالفة اليهود في صوم عاشوراء-معنهرضي اهللا -أشد الصحابة 
 وهو سانتهيت إلى ابن عبا": قال الحكم بن األعرج في صحيحه عن مسلموروى أيضاً  ،شرع المخالفة

إذا رأيت هالل محرم فاعدد، :  فقال؟أخبرني عن صوم يوم عاشوراء: متوسد رداءه في زمزم فقلت له
١٥("نعم:  قال؟ يصومه-صلى اهللا عليه وسلم-هكذا كان محمد : ح يوم التاسع صائماً، فقلتِبوأص((.  

 صام -صلى اهللا عليه وسلم-النبي إن إال ف و،)) بقيت إلى قابللئن((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 
  .التاسعيوم الال يقصد أن يوم عاشوراء هو  و،ابن عباس يقصد أنه يصوم التاسع والعاشر ف،العاشر

لئن ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-مارضي اهللا عنه-عن ابن عباس  مسلم وروى(
 : يعني،صم التاسع:  يوم عاشوراء، ومعنى قول ابن عباس: يعني))بقيت إلى قابل ألصومن التاسع

  .والعاشر، هكذا ثبت عنه، وعلله بمخالفة اليهود
رضي اهللا -ابن عباس عطاء سمع سمع أنه عن عمرو بن دينار فيان س  حدثنا:سعيد بن منصور قال
  .)١٦(" خالفوا اليهودصوموا التاسع والعاشر":  يقولماعنه

ابن أبي نجيح أن ابن عباس كان  ذكروا عند: قال إسماعيل بن علية داود بن عمرو عن وروينا في فوائد
  .)رداًا يوماً فأكره أن أصوم:  قال ابن عباسإنما :ابن أبي نجيح  فقال،يوم عاشوراء يوم التاسع: يقول
  .ال أصوم العاشر بمفرده: يعني

  .ولكن صوموا قبله يوماً أو بعده يوماًأكره أن أصوم يوماً فارداً 
صلى اهللا عليه -أمر رسول اهللا ":  قال-ماهللا عنهرضي ا-عن ابن عباس  الترمذي ما رواه: ويحقق ذلك

 . حديث حسن صحيح:الترمذي  قال)١٧("من المحرم بصوم يوم عاشوراء العاشر -وسلم
 قال عن أبيه عن جده ابن عباس  بن عليداود عن ابن أبي ليلى هشيم عن في سننه عن سعيد وروى(

 وخالفوا فيه اليهود، صوموا يوماً قبله أو صوموا يوم عاشوراء((: -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
  .))١٨())يوماً بعده

 إلى قابل ألصومن ن بقيتئل((: قال، و األمر بصيام يوم عاشوراء-صلى اهللا عليه وسلم-الثابت عن النبي 
 في صوم يوم الحادي عشر وال في صوم -صلى اهللا عليه وسلم- يصح عن النبي ئاًال أعلم شي، و))التاسع

ل بأن العلة غاية ما يقاو، -صلى اهللا عليه وسلم-ما ورد في ذلك فال يصح عن النبي و ،يوم بعدهيوم قبله و

                                                
 ).١١٣٣(، برقم ؟رواه مسلم، كتاب الصيام، باب أي يوم يصام في عاشوراء - ١٥
، )٧٥٥(، برقم ي يوم هو؟، باب ما جاء عاشوراء أ- صلى اهللا عليه وسلم-كتاب الصوم عن رسول اهللا الترمذي،  رواه - ١٦
 وصححه ،)٧٨٣٩(صنف، برقم م، عن ابن عباس موقوفاً، وعبد الرزاق في ال)٨١٨٧(البيهقي في السنن الكبرى برقم و

 ).٢١١٤(، في الكالم على حديث رقم )٧/٢٠٧( في صحيح أبي داود األلباني 
، )٧٥٥(اب ما جاء عاشوراء أي يوم هو؟، برقم ، ب- صلى اهللا عليه وسلم- رواه الترمذي، كتاب الصوم عن رسول اهللا - ١٧

 ).٢١١٣(وصححه األلباني في صحيح أبي داود برقم 
، وأحمد في المسند برقم  حفظهجهة، وفي إسناده ابن أبي ليلى تُكلم فيه من )٢٠٩٥( رواه ابن خزيمة في صحيحه برقم -  ١٨

 ).٣٥٠٦(امع برقم إسناده ضعيف، وضعفه األلباني في ضعيف الج: ، وقال محققوه)٢١٥٤(
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الحادي ن المخالفة تحصل لو صام العاشر و إ:بهذا االعتبار يقاليوم التاسع مخالفة اليهود، والمن صيام 
الحادي  ولو صام العاشر والعاشر،األفضل أن يصوم اإلنسان التاسع وولكن فتكون العلة قد وجدت عشر، 

 صوم ،إنما قصد لغيره و،د لذاتهر غير عاشوراء غير مقصو ألن صيام يوم آخ؛عشر يتحقق المقصود
  .للمخالفة فقط وإنما ،وأما صوم التاسع فلم يكن مقصوداً لذاته ،عاشوراء مقصود لذاته

  .)أحمد ورواه(
  . يصحالحديث الهذا 

  .على مثل ما رواه ابن عباس وأفتى به أحمدنص ، ولهذا )١٩())صوموا قبله يوماً أو بعده يوماً((: ولفظه
صوموا :  لحديث ابن عباس؛ أن يصام يوم التاسع والعاشر أنا أذهب في عاشوراء:رماألث فقال في رواية
  .التاسع والعاشر

  .يصوم التاسع والعاشر: عن صوم يوم عاشوراء، فقال أحمد  سألت:حرب وقال
 إال أن تشكل ، من أراد أن يصوم عاشوراء صام التاسع والعاشر:أبي الحارث والميموني وقال في رواية

  .)يقول ذلك ابن سيرين فيصوم ثالثة أيام،الشهور 
 يصوم :يمكن أن يقالو ، بعده ليتحقق ذلكيوماً قبله ويصوم يوماًففي دخول الشهر  حصل التباسيم لإذا 

 هل عاشوراء المعدود عند الناس بحسابهم هل هو ايدروفإذا لم  ،الحادي عشر إذا حصل التباسالعاشر و
فإن وافق أنه الحادي عشر صار  العاشر والحادي عشر، وافيصومر الحادي عشاليوم شر أو اعاليوم ال

 :-صلى اهللا عليه وسلم-ن األصل في الصوم كما قال إ: يمكن أن يقالو ،العاشراً على التاسع و واقعمصومه
كما قال شيخ اإلسالم ابن  و،كذا يقال في الفطر واألضحى و،رمضان:  يعني)٢٠())الصوم يوم تصومون((

يرى أن  -رحمه اهللا-ابن تيمية لهذا شيخ اإلسالم لشهر إنما قيل له ذلك الشتهاره، وإن ا: -اهللارحمه -تيمية 
ود  ألن المقص؛ أن ذلك ال عبرة به، فلم يعتد برؤيته،بذلكأخبر  و، مثالًالرجل إذا رأى هالل رمضان

  فحينئذ،العدة ثالثين يوماًإذا حصل التباس فإن المشروع أن تكمل و ،لم يكن كذلك فال عبرة به فما، االشتهار
  .)٢١())فإذا غم عليكم فأكملوا العدة ثالثين(( :ما أمرنا الشارع بهفعلنا  نكون قد

اهللا أعلم، والحادي عشر إذا التبسيصوم اإلنسان العاشر و فيمكن أن وإذا لم يحصل تحر. 

 .اشر لم يكره، وإن اقتصر على العإن األفضل صوم التاسع والعاشر: وقد قال بعض أصحابنا(
 ألنه سئل عنه فأفتى بصوم اليومين وأمر بذلك، وجعل ؛أحمد أنه يكره االقتصار على العاشر ومقتضى كالم

راد  وابن عباس كان يكره إف،راء، واتبع في ذلك حديث ابن عباسهذا هو السنة لمن أراد صوم عاشو
 .العاشر على ما هو مشهور عنه

                                                
 .إسناده ضعيف: ، وقال محققوه)٢١٥٤(أحمد في المسند برقم رواه  - ١٩
، باب ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم -صلى اهللا عليه وسلم-رواه الترمذي، كتاب الصوم عن رسول اهللا  -  ٢٠

 ).٢٢٤(رقم ، وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة ب)٦٩٧(تفطرون واألضحى يوم تضحون، برقم 
، )إذا رأيتم الهالل فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا: (- صلى اهللا عليه وسلم-رواه البخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي  - ٢١

 ).١٨٠٨(برقم 
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  أن اليهود إذ ذاك ثم نسخ، ذلكشبه بهم إنما كان في صدر الهجرةلتأن كل ما جاء من ا: ومما يوضح ذلك
  .) ال بعالمة وال غيرها،كانوا ال يتميزون عن المسلمين ال في شعور وال في لباس

 -صلى اهللا عليه وسلم-هاجر النبي ما  فأول ،القوةصل حينما يكون الظهور والغلبة ويح عادةً التميز :يعني
ين خليطاً من الشوكة للمسلمين، وكانت المدينة في ذلك الحاك ذلك الظهور والقوة ولمدينة لم يكن هنإلى ا

اليهود لهم قوة وتجمع  و،الخزرج بعض البيوت من األوس وإنما دخل اإلسالم، والمسلمينالمشركين واليهود و
أن بمروا ور ُأالظهلبة والغ ولما كانت القوة للمسلمين و،تميز ففي أول األمر لم يكن هناك ،حصون ومنعةو

 ،لذلك ال نجد في المرحلة المكية األمر بمخالفة المشركين في هديهم و؛يتميزوا عن غيرهم من أهل الملل
نحو المعصفر فإنه من ثياب المشركين و عن ذلك في المدينة كلبس -صلى اهللا عليه وسلم-وإنما نهى النبي 

: قالمحرم فالالعاشر من  يصومون  اليهود وجد وفي أول الهجرة، كل هذه التفاصيل جاءت في المدينة،ذلك
 حتى ،في آخر سنةلم يكن هناك صيام التاسع إال  و،أمر بصيامه وجوباً، فصامه و))منكمنحن أحق بموسى ((

 وهكذا ،-عليه الصالة والسالم- ه فلم يدرك، قال ذلكإنما لم يصم التاسع و-صلى اهللا عليه وسلم-إن النبي 
  .النهي عن المعصفركذلك  و في أول الهجرة، هذافرق الشعر لم يكنلة مسأفي مسائل أخرى مثل 

رضي اهللا - الذي كمل ظهوره في زمن عمر بن الخطاب د ذلك في الكتاب والسنة واإلجماعثم إنه ثبت بع(
  .)-عنه
من التفاصيل ما ال تجده  شروطهم في مسائل أهل الذمة و-رضي اهللا تعالى عنه-لذلك تجد في كتاب عمر و
وطريقة الركوب، وأنهم ، وال يركبون الخيل والسروج، هم فوق بناء المسلمينء ال يرفعون بنا،بل ذلكق

صلى -بهذه التفصيالت في زمن النبي  كل هذا لم يكن بهذه الطريقة و،يجزون نواصيهم و،يركبون على جنب
 في أعلى صوره  كان ذلك،ديانالغلبة ألهل األ القوة الظاهرة وت فكان،من أبي بكرال في ز و-اهللا عليه وسلم
  .الروم حينما فتحت فارس و-رضي اهللا تعالى عنه-في زمن عمر 

أن المخالفة لهم ال تكون : وسبب ذلك، ما شرعه اهللا من مخالفة الكافرين ومفارقتهم في الشعار والهدي(
  .) وإلزامهم بالجزية والصغار،إال مع ظهور الدين وعلوه كالجهاد

كُفُّوا { : قيل للناس-في مكة-في وقت الضعف ف ،الظهورما يشرع في وقت الغلبة وإنأن الجهاد : يعني
كُمِدييا رسول اهللا :  بيعة العقبة-صلى اهللا عليه وسلم-لما قال األنصار الذين بايعوا النبي ، و]٧٧: النساء[ }َأي

  . عن ذلك-صلى اهللا عليه وسلم- فنهاهم النبي ،بأسيافنا عليهمإن شئت ملنا 
بذلك، ة لهم، فلما كمل الدين وظهر وعال شرع لم تشرع المخالففلما كان المسلمون في أول األمر ضعفاء (

 لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأموراً بالمخالفة لهم في الهدي ومثل ذلك اليوم
اركهم أحياناً في هديهم لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يش الظاهر
  .)الظاهر

 لم يكن مأموراً(: يقول إذا كان اإلنسان بدار حرب أو دار كفر غير دار حرب :هيهذه مسألة مهمة و
 فإنه يلبس مما ، ال سيما إذا كان يترتب على ذلك مصلحة للمسلمين،)في الهدي الظاهرلهم بالمخالفة 

أنا بريء من ((: -صلى اهللا عليه وسلم- قال ،راني المشركينبين ظهاإلنسان  ال يجوز أن يقيم لكن ،يلبسون
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 ،عاتهمتم فهؤالء الذين يسكنون في بالد الكفار هؤالء يذوبون في مج،)٢٢())مسلم يقيم بين ظهراني المشركين
كن إذا بقينا على  ل، وهذا شيء مشاهد،ذهاب ما يميزهمك أسرع في الذوبان و كان ذلفإذا لبسوا زيهم أيضاً

من القدرة على إظهار الدين  بالشروط المعتبرة هو أن اإلقامة عارضة لحاجة معتبرة شرعاًالشرعي واألصل 
 بمخالفة هديهم الظاهر إال إذا كان ذلك ال يترتب اً لست مأمور:يقالفعند ذلك  ،وما إلى ذلكواالعتزاز به 

 بموافقتهم في هديهم الظاهر  فإذا كانت المصلحة ال تتحقق إال،مصلحة أعظم أو فوات ،مفسدة أعظمعليه 
أو ال يستطيع التحرك في بالدهم والذهاب  ، منه إال أن يلبس لباسهمن كأن ال يقبلو،فهذا هو المطلوب

 ،خفاياهمد الدخول بينهم لمعرفة خباياهم و أو كان يري، أو ال يأمن على نفسه إال بلباسهم،المجيء إال بلباسهمو
  .فال بأس بهذاال يستطيع إال أن يتنكر بزيهم  ،كال يستطيع أن يأتي بزيه فيعرف ذلو
إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين واالطالع على باطن أمورهم إلخبار المسلمين بذلك (

 التي أعز اهللا فأما في دار اإلسالم والهجرةأو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة، 
الكافرين بها الصغار والجزية، ففيها شرعت المخالفة، وإذا ظهر أن الموافقة فيها دينه، وجعل على 
  .)ة األحاديث في هذايختالف الزمان والمكان ظهرت حقيقاوالمخالفة تختلف لهم ب

في وقت الظهور و ،اإلسالم في أوقات الضعف ما كانت األمة مأمورة بالمخالفةاألمر في أول في أول : يعني
ذهب إلى بالد الكفار وكانت المصلحة في عدم من انفرد من المسلمين و: لهذا يقال؛ ولمخالفةكانوا مأمورين با

  . وهكذا، حكم المسلمين في أول اإلسالم، فيكون حكمهكان يلحقه ضرر بسبب ذلك  أو،مخالفتهم
افقهم  هو الذي كان له أن يو-صلى اهللا عليه وسلم-لو فرضنا أن ذلك لم ينسخ، فالنبي : الوجه الثاني(

لنا أن نأخذ شيئاً من الدين  ونحن نتبعه، فأما نحن فال يجوز بما يعلمه اهللا إياه ألنه يعلم حقهم من باطلهم
صلى اهللا -ضطرار من دين الرسول بإجماع المسلمين المعلوم باال وال من أفعالهم،  ال من أقوالهم،عنهم

 .-عليه وسلم
  . لكان قد خرج عن دين األمةلموجودين في زماننا ايستحب لنا موافقة أهل الكتاب: جلولو قال ر

  .)..أن نقول بموجبه: الثالث
هم ثم نسخ ذلك ؤما وافقهم فيه فهو من دينهم الذي جاء به أنبيا مؤيد بالوحي و-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 
بعدوضاللهم،فاتهمانحرامان من األزمنة على كثرة بدعهم وقون هكذا لمجرد أنهم فعلوه في زوافَ، أما أن ي  

  .فهذا ال يقول به أحد
يه كان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم إنه أمر بمخالفتهم، وأمرنا نحن أن نتبع هد(

  هو في أنا منهيون عن التشبه بهم من المهاجرين واألنصار، والكالم إنماوهدي أصحابه السابقين األولين
 فال ريب فيه، سواء فعلوه أو تركوه، فإنا ال ، فأما ما كان سلف األمة عليهليهفيما لم يكن سلف األمة ع

  .)نترك ما أمر اهللا به ألجل أن الكفار تفعله

                                                
 الترمذي وأبا رجاله رجال الصحيح، ولكن: "قال الشيخ مقبل الوادعي و،)٢٢٦٤(رواه الطبراني في المعجم الكبير برقم  - ٢٢

 ).١٠٥(أحاديث معلة ظاهرها الصحة، برقم : انظر" الوا رواه جماعة مرسالً داود ق
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أمر ، و)٢٣())خالفوا المشركين((: قال أمر بحف الشوارب وإعفاء اللحى، و-صلى اهللا عليه وسلم- النبي مثالً
رضي - ومن هدي السلف الصالح -عليهم الصالة والسالم-  فإعفاء اللحى من هدي األنبياء،بمخالفة المجوس
 نحلق ال ف،يحفون شواربهميرت وصار المشركون يعفون لحاهم و فلو فرضنا أن القضية تغ،-ماهللا تعالى عنه

هناك أشياء ونترك الشوارب مخالفة لهم، فمن األشياء ما يكون مقصوداً بنفسه، مثل إعفاء اللحية، اللحى و
  . مثالًالحادي عشرصوم العاشر وي :لذلك يقالو ؛لمخالفة فقط مثل صوم التاسعإنما قصد بها ا

 اهللا المحكم مما قد مع أن اهللا لم يأمرنا بشيء يوافقونا عليه إال والبد فيه من نوع مغايرة يتميز بها دين(
  .)نسخ أو بدل

 الذي شرعه لهذه -عز وجل- تجد في شرع اهللا ،غيرهمثل الصوم و -عز وجل-اهللا بها األشياء التي أمرنا 
  . بدالً منه آخر يختلف عن شرعهمشيئاً أو أن اهللا شرع لنا ،بعض المغايرةاألمة 

                                                
، ومسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، برقم )٥٥٥٣(رواه البخاري، كتاب اللباس، باب تقليم األظفار، برقم  - ٢٣

)٢٥٩.( 
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