
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 )٣٨(اقتضاء الصراط المستقيم 

  خالد بن عثمان السبت/  الشيخ
  :بعدو ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين،الحمد هللا رب العالمين

 يتْلُو منْهم ولًارس الُْأميين ِفي بعثَ الَِّذي هو{: ثم قد جاء الكتاب والسنة بمدح بعض األعاجم، قال اهللا تعالى(
ِهملَياِتِه عآي كِّيِهمزيو مهلِّمعيو ةَ الِْكتَابالِْحكْمِإن وُل ِمن كَانُوا ولَاٍل لَِفي قَبِبيٍن ضم  *آخَِرينو ما ِمنْهلَم 
 . ]٣-٢:الجمعة سورة[}الْحِكيم الْعِزيز وهو ِبِهم يلْحقُوا

صلى اهللا -كنا جلوساً عند النبي ":  قال-رضي اهللا عنه-عن أبي هريرة أبي الغيث  عن وفي الصحيحين،
 ؟من هم يا رسول اهللا: قال قائل }ِبِهم يلْحقُوا لَما ِمنْهم وآخَِرين{، فأنزلت عليه سورة الجمعة، -عليه وسلم

 يده على -صلى اهللا عليه وسلم-فلم يراجعه حتى سأل ثالثاً، وفينا سلمان الفارسي، فوضع رسول اهللا 
  .))١())لو كان اإليمان عند الثريا لناله رجال من هؤالء((: سلمان ثم قال

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين،رب العالمينهللا الحمد 
  : أما بعد،أجمعين

 إلى -رحمه اهللا- ثم انتقل المؤلف ، ذلك محرم بالكتاب والسنة واإلجماعنلكفار وأكان الحديث عن التشبه باف
  :نوعين آخرين من التشبه المحرم وهما

  .-أهل البادية-التشبه باألعراب  -
  .والتشبه باألعاجم -

     لمؤلف ن اثم بي ، التشبه باألعاجم من الكفار، الكفار والمراد بهم أيضاً،غير العرب: والمقصود باألعاجم
صاف أخرى  وإنما ذمهم بأو،ما ذمهم الشارع لكونهم أعاجم أو لكونهم من األعراب أن أولئك -رحمه اهللا-

 واألعاجم فيهم من األوصاف ،مظنة الجفاء ومعدن الغلظة والجهل والرعونة: اتصلت بذلك فاألعراب هم
 فإن جنس العرب أشرف وأكمل من ،بهم أو تشبه المسلمين ،المذمومة التي ال يسوغ معها تشبه العرب بهم

 فصار ذلك ظلمات ،مة القلبج عجمة اللسان وع:عاجم من الكفار جمعوا بين عجمتين وهؤالء األ،غيرهم
ولما كانت العربية هي  -اللغة تؤثر في العقل- لوم أن اللسان يؤثر في عقل صاحبه ومع،بعضها فوق بعض

إذا حصل معه -ى عقول أصحابها من حملتها فأثمر ذلك  علأكمل اللغات من كل وجه كان ذلك مؤثراً
 ،ن فيها أهل الريادةو جمة رآها العالم أجمع في بعض األوقات التي كان المسلماًا وعلوم فكراً نير-اإليمان

العرب من  وإذا صلح هؤالء ، في مواضع من كتبه وهو شيء نشاهدهة معروف تكلم عنه ابن تيميءوهذا شي
 فهم أصل والناس تبع لهم إذا حصلت ، من الجسد بالنسبة لغيرهم من الناس كما هو مشاهدفهم بمنزلة الرأس
ن استوى إ و،من أهل اإليمان نهم ال خير فيهم ويفضلهم العجم وأما إذا كانوا منحرفين فإ،التقوى واإليمان

                                                             

 كتاب ومسلم، ،)٤٦١٥ (برقم ،]٣:الجمعة سورة[ }ِبِهم يلْحقُوا لَما ِمنْهم وآخَِرين{: قوله باب التفسير، كتاب البخاري، رواه - ١
 ).٢٥٤٦ (برقم فارس، فضل باب ،-عنهم تعالى اهللا رضي-  الصحابة فضائل
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   وأنه بعث النبي ،هم ونزل القران بلغت،وهي أنهم أهل اللسان فإن العرب يكون لهم مزية اإليمانالناس في 
 األميين امتن على -عز وجل- اهللا أن والمقصود ، من الشرفأنه وهذا ال شك ،منهم -صلى اهللا عليه وسلم-

 : أي}منْهم رسولًا{ ،]٢:الجمعة سورة[} آياِتِه علَيِهم يتْلُو منْهم رسولًا الُْأميين ِفي بعثَ الَِّذي هو{وهم العرب 
ن يعرفون الكتابة  كان الذي، األغلبرباعتبا لكن وصفهم ،ن لم يكن جميعهم كذلكإمن األميين ومن العرب 

 نفر قليل من أهل مكة والطائف ال يتجاوزون أعداد أصابع اليد -صلى اهللا عليه وسلم- حين بعث النبي
 فرض على -صلى اهللا عليه وسلم-  وتعرفون في قصة بدر أن النبي،شر ثم بعد ذلك بدأت الكتابة تنت،الواحدة

  قال اهللا هذا ول،من أبناء المسلمين ويكون ذلك فداء لهعشرة بعض األسرى ممن كان يعرف الكتابة أن يعلم 
 الِْكتَاب ويعلِّمهم{ ،باإليمان :يعني }ويزكِّيِهم{ ،نآ القروهي }آياِتِه علَيِهم يتْلُو منْهم رسولًا{ :-عز وجل-

 علَيِهم يتْلُو{:  قال ذكر تعليم اآليات قبلهألنه ؛القراءةتعليم و الكتابة تعليم :الكتاب هنا هو الكتابة }والِْحكْمةَ
يعني  }الِْكتَاب ويعلِّمهم{ فلئال يكون ذلك من قبيل التكرار يكون قوله في هذا الموضع خاصة ،}آياِتِه
 لَِفي قَبُل ِمن كَانُوا وِإن والِْحكْمةَ الِْكتَاب ويعلِّمهم{ ، واهللا تعالى أعلم،مفسرينعلى األرجح من قولي ال الكتابة
ن بعض أهل العلم وهؤالء اآلخر ف،]٣:الجمعة سورة[ }ِبِهم يلْحقُوا لَما ِمنْهم وآخَِرين{: ثم قال ،}مِبيٍن ضلَاٍل
فهم  }ِمنْهم{ : قالألنه؛ }ِمنْهم وآخَِرين{ن المهاجرين واألنصار كل من جاء بعد السابقين األولين م :قال
وأهل ل بسلمان مثّ -صلى اهللا عليه وسلم- والنبي ،لعجمهم ا:  يقول العلمأهلوبعض  ، بعدهم وهم منهمءواجا

ال اهللا  بأولى معانيها كما قةيوقد تفسر اآل ،يدخل فيها  من أولى مام لكنه، الحصرفارس وليس ذلك يقتضي
 يِحب واللّه يتَطَهرواْ َأن يِحبون ِرجاٌل ِفيِه ِفيِه تَقُوم َأن َأحقُّ يوٍم َأوِل ِمن التَّقْوى علَى ُأسس لَّمسِجد{ :تعالى

ِرينطَّهالخدري وقال ،هو قباء: العوفيفقال  في هذا المسجدوعوفي اختلف خدري ف ،]١٠٨:التوبة سورة[ }الْم :
هو ((: فقال -صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا إلىاختصموا  ف،-صلى اهللا عليه وسلم-رسول الهو مسجد 

 وال ،فسرها بأولى معانيها -صلى اهللا عليه وسلم-فيكون النبي    السياق في مسجد قباءأنمع  )٢())هذامسجدي 
 أنتمنع  ال اآليةن كانت إسجد قباء و من مالصفةأحق بهذه  -صلى اهللا عليه وسلم- مسجد النبي أنشك 

 وليس ذلك مانعا من دخول غيره ، قد تفسر بأولى معانيهاةي المقصود أن اآل،يدخل مسجد قباء تحت معناها
 ،مثل بالفرس -صلى اهللا عليه وسلم- والنبي ،األعاجم هم العجم :بعض العلماء يقولف ،اللفظ مما يشمله عموم
 ولكن حصر المعنى في ،الشك أن أهل فارس يدخلون فيهاو }ِمنْهم وآخَِرين{  هم أهل فارس:وبعضهم يقول

صلى اهللا -بنص رسول اهللا  ةي أولى من يدخل في هذه اآلم لكنه، وغيره أولى منه،ذلك قد يكون فيه إشكال
 }الْحِكيم الْعِزيز وهو ِهمِب يلْحقُوا لَما ِمنْهم وآخَِرين{ :-عز وجل-وهو أعلم الناس بما أنزل اهللا  -عليه وسلم
  .من بعدهم اوءهم الذين جا

                                                             

 عن القرآن تفسير كتاب والترمذي، ،)٦٩٧ (برقم التقوى، على أسس الذي المسجد ذكر باب المساجد، كتاب النسائي، رواه - ٢
: محققوه وقال ،)١١٨٤٦ (برقم المسند في وأحمد ،)٣٠٩٩ (برقم التوبة، سورة ومن باب ،- وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول
 ).١١٧٦ (برقم والترهيب، الترغيب صحيح في األلباني وصححه صحيح، حديث
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لو ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  عن أبي هريرة قال،يزيد بن األصم  عن،مسلم وفي صحيح(
 . )٣()) من أبناء فارس، حتى يتناوله:كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس، أو قال

 . )٤())لو كان العلم عند الثريا لتناوله رجال من أبناء فارس((: وفي رواية ثالثة
 يستَبِدْل تَتَولَّوا وِإن{:  في قوله تعالى-صلى اهللا عليه وسلم- عن النبي عن أبي هريرة الترمذي وقد روى

ل رجال من  إلى غير ذلك من آثار رويت في فض)٥("أنهم من أبناء فارس" :]٣٨:محمد سورة[ }غَيركُم قَوما
  .)أبناء فارس

 من أبناء فارس أنهم ،}غَيركُم قَوما يستَبِدْل تَتَولَّوا وِإن{ ، وهو موافق لألحاديث السابقة،هذا الحديث صحيح
 ليس بينه -عز وجل- بها فغيرهم يحملها واهللا -عز وجل- يعني إن تولى العرب عن حملها وقد شرفهم اهللا

يلعب بهم أحفاد لعرب لما تخلوا عن رسالتهم صاروا أحط الناس وأذل الناس وون اوكما تر ،وبين أحد نسب
 .القردة والخنازير

 وابن سيرين الحسن ومصداق ذلك ما وجد في التابعين ومن بعدهم، من أبناء فارس األحرار والموالي مثل(
إليمان والدين والعلم، مولى ابن عباس، وغيرهم، إلى من وجد بعد ذلك فيهم من المبرزين في ا وعكرمة

 .رزون في ذلك أفضل من أكثر العربحتى صار هؤالء المب
وكذلك في سائر أصناف العجم من الحبشة والروم والترك وبينهم سابقون في اإليمان، والدين، ال يحصون 

 عليه صلى اهللا-تباع ما بعث اهللا به محمداً اكثرة، على ما هو معروف عند العلماء إذ الفضل الحقيقي هو 
 .) كان أفضلاً وظاهراً، فكل من كان فيه أمكن من اإليمان والعلم باطن-وسلم

 لما يصحب ذلك من وإنما ،هذا أمر ال يد لهم فيه ،نهم أعاجمأل -عز وجل-اهللا ذمهم ي لم هؤالء األعاجم
 .أموٍر أخرى

ان، والبر والتقوى، والعلم، اإلسالم، واإليم: والفضل إنما هو باألسماء المحمودة في الكتاب والسنة مثل(
والعمل الصالح، واإلحسان، ونحو ذلك، ال بمجرد كون اإلنسان عربياً، أو عجمياً، أو أسود، أو أبيض وال 

 مع ما ذكرناه من الفضل فيهم -بكونه قروياً، أو بدوياً، وإنما وجه النهي عن مشابهة األعراب واألعاجم 
 جعل سكنى القرى -سبحانه وتعالى-أن اهللا : ى أصل، وذلك مبني عل-وعدم العبرة بالنسب والمكان 

يقتضي من كمال اإلنسان في العلم والدين، ورقة القلوب ما ال يقتضيه سكنى البادية، كما أن البادية توجب 
                                                             

 ).٢٥٤٦ (برقم ،فارس فضل باب ،- عنهم تعالى اهللا رضي- الصحابة فضائل كتاب مسلم، رواه - ٣
 ،)رجال (بدل ،)ناس (وفيه حوشب، بن شهر لضعف يفضع إسناده: محققوه وقال ،)٧٩٥٠ (برقم المسند، في أحمد رواه - ٤

 وبقية خالف، وفيه أحمد وثقه شهر وفيه أحمد رواه: "وقال ،)١٦٦٨٦ (برقم الفوائد ومنبع الزوائد مجمع في الهيثمي وذكره
 برقم ،-عنه اهللا رضي- هريرة أبي عن سيرين بن محمد طريق من صحيحه في حبان ابن وذكره ،"الصحيح رجال رجاله

 ).٤٨٣٥ (برقم الجامع ضعيف في األلباني وضعفه ،)٧٣٠٩(
 -وسلم عليه اهللا صلى- محمد سورة ومن باب ،-وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول عن القرآن تفسير كتاب الترمذي، رواه - ٥

 ثم سلمان منكب على -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول فضرب: قال بنا؟ يستبدل ومن :قالوا: "اآلية بعد ولفظه ،)٣٢٦٠ (برقم
 ولم مسلم شرط على صحيح حديث هذا: وقال ،)٣٧٠٩ (برقم المستدرك، في والحاكم ،"))وقومه هذا ،وقومه هذا((: قال

 .صحيح حديث: األرنؤوط محققه وقال ،)٧١٢٣ (برقم صحيحه في حبان ابن وصححه يخرجاه،
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وإن جاز تخلف هذا ،  الكالم ما ال يكون في القرى، هذا هو األصلومتانة، من صالبة البدن والخلق
 ).المقتضى لمانع

 ، صاحب عاطفة جياشةيكونوقد  ،اً ضعيف البدن لينيكونقد ف ،األوصافغير هذه  علىد يكون األعرابي ق
 الجهل والغفلة مظنة في البادية ةقام ألن اإل؛األصللكنه خالف جد هذا ووي قد ،ر ومشاعر حيةذ متجوإيمان

 في أهل القرى من هم أهل جفاء  فقد تجد،عتادهو م امكما أنك تجد في أهل القرى خالف ، والجفاء والرعونة
 ، فالقرى مظنة العلم،لكن العبرة بما غلب،  في ذلكاألعراب يفوقون حيث وأهل غفلة وجهل ب،وغلظة

  . والبادية مظنة الجفوة، والقرى مظنة تهذيب الخلق،والبادية مظنة الجهل
 ِمن َأرسلْنَا وما{: ى، فقال تعالىوكانت البادية أحياناً أنفع من القرى، وكذلك جعل اهللا الرسل من أهل القر(

ِلكاالً ِإالَّ قَبِهم نُّوِحي ِرجِإلَي نِل مى َأهوذلك ألن الرسل لهم الكمال في عامة ]١٠٩:يوسف سورة[ }الْقُر ،
 َأنزَل ما حدود يعلَمواْ َأالَّ وَأجدر وِنفَاقًا كُفْرا َأشَد اَألعراب{: األمور، حتى في النسب، ولهذا قال اهللا سبحانه

لَى اللّهوِلِه عسا{:  ذكر هذا بعد قوله،]٩٧:التوبة سورة[ }رِبيُل ِإنَّملَى السع الَِّذين تَْأِذنُونَكسي مهاء وَأغِْني 
 قُل ِإلَيِهم رجعتُم ِإذَا ِإلَيكُم يعتَِذرون*  علَموني الَ فَهم قُلُوِبِهم علَى اللّه وطَبع الْخَواِلِف مع يكُونُواْ ِبَأن رضواْ

 الْغَيِب عاِلِم ِإلَى تُردون ثُم ورسولُه عملَكُم اللّه وسيرى َأخْباِركُم ِمن اللّه نَبَأنَا قَد لَكُم نُّْؤِمن لَن تَعتَِذرواْ الَّ
 عنْهم فََأعِرضواْ عنْهم ِلتُعِرضواْ ِإلَيِهم انقَلَبتُم ِإذَا لَكُم ِباللِّه سيحِلفُون*  تَعملُون كُنتُم ِبما ُئكُمفَينَب والشَّهادِة

مِإنَّه سِرج ماهْأومو نَّمهاء جزا جكَانُواْ ِبم  ونكِْسبي *ِلفُونحي اْ لَكُموضِلتَر نْهعاْ فَِإن موضتَر منْهع فَِإن اللّه 
 رسوِلِه علَى اللّه َأنزَل ما حدود يعلَمواْ َأالَّ وَأجدر وِنفَاقًا كُفْرا َأشَد اَألعراب*  الْفَاِسِقين الْقَوِم عِن يرضى الَ

اللّهو ِليمع ِكيملمنافقين الذين استأذنوه في التخلف عن الجهاد في  فلما ذكر ا،]٩٧-٩٣:التوبة سورة[ }ح
 َأالَّ وَأجدر وِنفَاقًا كُفْرا َأشَد اَألعراب{: غزوة تبوك وذمهم، وهؤالء كانوا من أهل المدينة، قال سبحانه

العلم واإليمان كما قال  منحصر في -أصله وفصله- فإن الخير كله ،}رسوِلِه علَى اللّه َأنزَل ما حدود يعلَمواْ
 وقَاَل{:  وقال تعالى،]١١:المجادلة سورة[ }درجاٍت الِْعلْم ُأوتُوا والَِّذين ِمنكُم آمنُوا الَِّذين اللَّه يرفَِع{: سبحانه
ُأوتُوا الَِّذين الِْعلْم انالِْإيم٥٦:الروم سورة[ }و[(.  
 ، فيرفع بعضهم على بعض درجات،اإلجابةمة أ في اإليمانأهل  يفاضل بين مراتب -عز وجل-أن اهللا يعني 

قص  هي مظنة الناألمورهذه وهكذا، ف فأهل العلم أعلى درجة من عامة المؤمنين ،اإليمانوهم كلهم من أهل 
  . وبهذا حصل التفاوت،في البوادي

نهم إ: سبحانه عن األعرابعدمه، فقال : إما الكفر الظاهر، أو النفاق الباطن، ونقيض العلم: وضد اإليمان(
  .)أشد كفراً ونفاقاً من أهل المدينة وأحرى منهم أن ال يعلموا حدود الكتاب والسنة

 ،الكفر من أهل الحواضر أشد في هذاوهم  ،الكفّار منهمو ،يمان وهو الكفربضد اإلاهللا تعالى وصف األعراب 
  .-صلى اهللا عليه وسلم- ء به الرسولهم جديرون بالجهل بما جاو، د العلم الذي هو الجهلووصفهم بض

  .)حدود الصالة والزكاة: ل اهللا من الكتاب والحكمة، مثلزفيما أن هي حدود األسماء المذكورة: والحدود(
  .أنزل اهللا على رسوله حدود ماهي  هذه ،الديناإليمان، ال يعرفون شرائع يعرفون شرائع  يعني ال

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

http://www.pdffactory.com


 الزكاة نصاب ، وإنما تفاصيل ذلك شرائع الدين،ة والزكاة تعريف الصال: والزكاةد الصالةليس حدوو
 والسهو ، وأحكام الصالة، وهكذا الصالة وأوقاتها؟ وعلى من تجب؟ ومتى تجب،واألموال التي تجب فيها

  .أن ال يعلموا تفاصيل هذه األشياءهم جديرون بو ،والسجود ، واألذكار في الركوع، والقراءة في القياِم،فيها
الزاني والسارق، والشارب، وغير ذلك ووالصوم والحج، والمؤمن والكافر،  الصالة والزكاة حدود: مثل(

من : حتى يعرف من الذي يستحق ذلك االسم الشرعي ممن ال يستحقه، وما تستحقه مسميات تلك األسماء
  .األحكام

  .)...حدثني أبو موسى عن وهب بن منبه: ولهذا روى أبو داود وغيره من حديث الثوري
 هؤالء  لما ذهب لبعض األماكن التي يكثر فيها الجهل في البادية سأله بكل براءة أحدالمشايخوقع لبعض 
 فلما سمعهم يتكلمون ، فوقع عليها خرجت لحاجتها وقد بلغت بها الشهوة مبلغاًامرأة إنه رأى :األعراب قال

 وليس من سئل حدثني بهذا ،؟ون عنه؟ هذا األجر الذي تتكلمجر على هذاؤهل أسألهم  ،الصالح لعملاعن 
لما بدأ يحدثهم عن الصالة أنه  وحدثني من سئل هذا السؤال المشايخ وفي ناحية أخرى ذهب بعض ،مبالغاً

 وإنما يأكلون ،يأكلون في النهار  الصوم وأنهم النكان يحدثهم عو اإلسالميبين لهم أركان و ،والصوم والحج
الوبر أو ما أدري  من الحيوانات اً نوعركَذَو  كذا يريد أن نكون مثل:ه وقالفي الليل صاح أحد هؤالء بلهجت

 وال يعرف ، وفي جزيرة العرب،وهذا رجل ينتسب إلى اإلسالم ،غيره يخرج يأكل بالليل ويختفي في النهار
 .يختفي في النهاروفي الليل يأكل يخرج وبهذا الحيوان الذي الصائم  ويشبه ،الصوم ويتعجب منه

وال أعلمه إال عن :  قال سفيان مرة-صلى اهللا عليه وسلم- عن النبي -مارضي اهللا عنه-ن ابن عباس ع(
من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان (( : قال-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 
  ).)٦())افتتن
جبه سكن البادية من هذه الخصال و نظرا لما ي؛))من سكن البادية جفا(( ،حديث ثابت صحيح مشهورالهذا 
 االجتماع ومواطن ،فيها من البعد عن العلمما  والخشونةتحتاج إليه من   وما، مع طبيعة الباديةمءتتالالتي 
 .والخير

عن شيخ من األنصار،  عدي بن ثابت  عن،الحسن بن الحكم النخعي  من حديث-أيضاً- أبو داود ورواه(
ومن لزم السلطان ((:  بمعناه، قال-صلى اهللا عليه وسلم-عن النبي  -رضي اهللا عنه-عن أبي هريرة 

  .))٧()) بعداً-عز وجل-وما ازداد عبد من السلطان دنواً إال ازداد من اهللا ((: ، وزاد))افتتن
فلو أردنا أن نربط بين  ))من لزم السلطان(( : والثانية،))طانمن أتى السل((: ة السابقةيكون الفرق بين الرواي

وما ازداد عبد من السلطان (( :يقول ، ال أنه جاءه مرة ألمر عارض،فتتنا من أتاه والزمه :ايتين فيقالالرو
ادادزاا إال دنوعدهذه الزيادة ليست صحيحة من جهة اإلسناد)) من اهللا ب .  

                                                             

 الصيد، اتباع باب والذبائح، الصيد كتاب والنسائي، ،)٢٨٥٩ (برقم الصيد، اتباع في باب الصيد، كتاب داود، أبو رواه -  ٦
 صحيح في األلباني وصححه ،)٢٢٥٦ (برقم ،- وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول عن الفتن كتاب والترمذي، ،)٤٣٠٩ (برقم

 ). ١١٢٤٢ (برقم الجامع
 ). ٤٩٣ (برقم داود أبي ضعيف في انياأللب وضعفه ،)٢٨٦٠ (برقم ،الصيد اتباع في باب الصيد، كتاب داود، أبو رواه - ٧
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  .لقهإنك ألعرابي جاف، إنك لجلف جاف، يشيرون إلى غلظ عقله وخ: ولهذا كانوا يقولون لمن يستغلظونه(
: اسم لبادية العرب، فإن كل أمة لها حاضرة وبادية، فبادية العرب: هو في األصل) األعراب(ثم لفظ 

 التتار: األكراد ونحوهم، وبادية الترك: األرمن ونحوهم، وبادية الفرس: إن بادية الروم: األعراب، ويقال
  .)ونحوهم

 من حيث المعنىو ،اًية مطلقعرابي من سكن البادألا ف، وإنما األعاجم لهم أعراب،البوادي ال تختص بالعرب
ا أهل البوادي من غيرهم  وأم، وأما من حيث التسمية فاألعراب ألهل البوادي من العربيدخل فيهم األعاجم،

   . واهللا أعلم، هم بادية الرومواألرمن ، والتتار بادية الترك، فاألكراد بادية الفرس،مهؤالء اسم يخصهفيكون ل
 .  هو األصل، وإن كان قد يقع فيه زيادة ونقصان- أعلماهللاو-وهذا (

  .)أن سائر سكان البوادي لهم حكم األعراب، سواء دخلوا في لفظ األعراب أو لم يدخلوا: والتحقيق
من جهة   يدخلون في لفظة األعرابسكّان البوادي من العجم و ،أهل العرب من سكان البوادي هم األعراب

  .صدق عليهم أو يسمون بأسماء أخرىلكن هذا اللفظ ي، المعنى
فهذا األصل يوجب أن يكون جنس الحاضرة أفضل من جنس البادية، وإن كان بعض أعيان البادية أفضل (

  .) مثالً،من أكثر الحاضرة
قد يوجد فرد ف ،نومعينال األفراد  وإنما المقصود هم، ليس المقصود األعيان الكبرى كما يقال:أعيان البادية
  . العبرة فيما غلب، لكنهِه ورقة قلبر من أهل الحواضر في إيمانه وتقواه وصالحأفضل بكثي

أعني في زمن السلف من الصحابة -ه البادية عن جميع جنس الحاضرة  أن ما انفرد بويقتضي(
 .  فهو ناقص عن فضل الحاضرة، أو مكروه-والتابعين

   .)..فإذا وقع التشبه بهم فيما ليس من فعل الحاضرة المهاجرين
 في الجفاء والغلظة والرعونةوالتشبه بأهل البادية يكون ، لباديةا ى لهم سكنهاوجبأ عندهمالتي  جوانب النقص

  .يتشبه بهم وهو ليس منهمقد يوجد من و ،والجهل وما إلى ذلك من الصفات
ة هم في كل مرو-  موجة عند الشباب من الفراغتظهرة قبل حوالي عشرين سنمن الفترات فترة مضت 

 لكن ،باديةال  من أهل ليسواوهؤالء الشباب ،الظهور بطبائع الباديةهي  هذه الموجة -يأتون بشيء جديد
 ويجعلون ألنفسهم من الكنى والتصرفات واألفعال التي هي من ، ويفتخرون بِه،يظهرون بهذا المظهر
عرب في األخالق الت اهذ في ذلك الوقت عند هؤالء الجموع من الشبابأصبح ، خصائص أهل البادية

  .موضة يفتخرون بها فعلهم، ويعتبرون والتصحر
  .كان ذلك إما مكروهاً، أو مفضياً إلى مكروه، وهكذا العرب والعجم(

  .) عبرانيهم وسريانيهماعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم: فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة
 ال((: المسند في كما -وسلم عليه اهللا صلى- النبي قال فقد فراداأل أما ، الجنس ال األفراداألفضلية من ناحية

 إال أحمر، على أسود وال أسود، على أحمر وال عربي، على لعجمي وال عجمي، على لعربي فضل
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 -عليه الصالة والسالم-النبي و ، دلت على هذااألدلة ألن ؛من ناحية الجنس العرب أفضلف ،)٨())بالتقوى
 أفضل إسماعيل فدّل على أن ولد إسماعيل ولدهمن  ةكنان ى واصطف،ة من كنان-عز وجل-حينما اصطفاه اهللا 

ليس ألحد أن ف ، لكن األفراد بالتقوى، فهم أفضل من حيث الجنس، وغيرهمإسحاق من ولد ممن أبناء عمه
سالة جعل الر -عز وجل- أشرف أن اهللا  العرب على أنومما يدل ،يجوز له هذا  ال، من العربألنهيترفع 
 والحديث يدل ،سألنهم أفضل من غيرهم من حيث الجن الرسالة فيهم؛ -تبارك وتعالى-ووضع اهللا  ،فيهم

 بني قريش من واصطفى ،كنانة من قريشاً واصطفى ،إسماعيل ولد من كنانة اصطفى اهللا إن(( :على هذا
  .)٩())هاشم بني من واصطفاني ،هاشم

  .)سيهم، وغيرهمعبرانيهم وسريانيهم، روميهم وفرالعجم (
 العبراني ، اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جميع أصناف العجم العبراني والسريانيالسنةأهل الذي عليه 
 وقد دخلوا األصفر الروم هم بنو ، وروميهم وفرسهم، عادة هم النصارى أتباع المسيحوالسرياني ،هم اليهود
 حتى ،النصرانية بوثنيته النصرانية قسطنطين فمزج جر  أو أدخلوا النصرانية إلى وثنيتهم حينما،بالنصرانية

قوة ذلك كان  فلما أسلموا ،هؤالء هم الرومو ،ل هو النصرانية ولم يدخ، إنه أدخل النصرانية في الوثنية:قيل
اليهود الذين كانوا يقتلونهم ويضيقون عليهم  أعدائهم على  لهماً وصار ظهور،للمنتسبين إلى النصرانية

 .يهمويتسلطون عل
 أفضل بني -صلى اهللا عليه وسلم- أفضل العرب، وأن بني هاشم أفضل قريش، وأن رسول اهللا وأن قريشاً(

 . هاشم، فهو أفضل الخلق نفساً، وأفضلهم نسباً
 منهم، وإن كان هذا -صلى اهللا عليه وسلم-وليس فضل العرب، ثم قريش، ثم بني هاشم لمجرد كون النبي 

أنه أفضل نفساً : -صلى اهللا عليه وسلم-هم أفضل، وبذلك يثبت لرسول اهللا من الفضل، بل هم في أنفس
  .)ونسباً، وإال لزم الدور

ن العرب إيلزم الدور إذا قلنا  ،ال نهاية  وهكذا إلى ما،النقطة التي بدأت منها تعود إلىيعني أن القضية الدور 
لهم خصائص ف ،ألنهم أفضل من غيرهم؛ فيهم بعث -صلى اهللا عليه وسلم- ألن النبي ؛الشرفلهم هذا  حصل

 لَِذكْر وِإنَّه{ فكان ذلك شرفًا على شرفِهم ومزية على مزيتهم ،لرسالةلاختارهم اهللا ف ،عن غيرهمبها تميزوا 
لَّك ِمكِلقَولشرفٌ لك ولقومك:أي ]٤٤:الزخرف سورة[ }و .  
 في وصفه للسنة التي قال ،أحمد  اإلمام صاحب،الكرمانيبن خلف أبو محمد حرب بن إسماعيل  ولهذا ذكر(

هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب األثر، وأهل السنة المعروفين بها، المقتدى بهم فيها، وأدركت من : فيها
  .)..ل العراق، والحجاز والشام وغيرهمأدركت من علماء أه

يذكر ترجمة  ،-وا عقيدتهمكتب - همير دونوا عقائد كحرب الكرماني وغيرِه كث-رحمهم اهللا-يعني العلماء 
أولها  يسرد عقيدته من ،العالم ثم يسرد عقيدته مما يمكن أن يكتب في رسالة مستقلة في صفحات متن يدرس

                                                             

 بـرقم  الـصحيحة  السلـسلة  فـي  األلباني وصححه صحيح، إسناده: محققوه وقال ،)٢٣٤٨٩ (برقم المسند في أحمد رواه - ٨
)٢٧٠٠.( 
 ).٢٢٧٦ (برقم النبوة، قبل عليه الحجر وتسليم -وسلم عليه اهللا صلى-  النبي نسب فضل باب الفضائل، كتاب مسلم، رواه - ٩

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

http://www.pdffactory.com


لكائي  والجماعة لالالسنة في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل اً وتجدون هذا كثير،إلى آخرها في جميع األبواب
 ومثل هذه ،كذلك في كتاب الشريعة لآلجريو ، المديني وغيرِهابنمن األئمة كتبوها ك فيه عقائد لكثير

 هذا :لهمويقال  ، عقائد السلف في جميع األبواب لبينتالتي كتبوها لو أنها ُأفردت ودرست للنّاس الرسائل
 وهذا رأي ة هذه عقيدة ابن تيمي: الناس قد يقولوننأل ؛-مرضي اهللا عنه- وعقيدة السلف ،مذهب المتقدمين

نقول  ،أو غيرهكتب الشيخ ابن تيمية ب فلسنا ملزمين أن نلزمهم ،فالنهذا رأي  وهذا رأي فالن و،ةتيميابن 
 وهذه عقيدة ، وهذه عقيدة الطحاوي، عقيدة الشافعيه وهذ، هذه عقيدة ابن المديني،د المتقدمين هذه عقائ:لهم

  .وغير ذلك ،رمانيك الحرب
عليها، فمن خالف شيئاً من هذه الحجاز والشام وغيرهم وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق و(

المذاهب، أو طعن فيها، أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة، زائل عن منهج السنة، وسبيل 
  وسعيد بن منصور، وعبد اهللا بن الزبير الحميدي،وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد أحمد الحق، وهو مذهب
إن اإليمان قول وعمل ونية، وساق كالماً طويالً :  عنهم العلم، وكان من قولهمنا، وأخذناوغيرهم ممن جالس

: -صلى اهللا عليه وسلم-حقها وفضلها وسابقتها ونحبهم لحديث رسول اهللا  ونعرف للعرب: إلى أن قال
  .))١٠())حب العرب إيمان، وبغضهم نفاق((

  .-صلى اهللا عليه وسلم-ال يصح عن النبي هذا الحديث 
  .)وال نقول بقول الشعوبية(

وجدت الشعوبية في بالد الفرس  وأكثر ما، كان جنسهم على العرباًالشعوبية هم الذين يفضلون العجم أي ،
 وال يبعد أن يكون من قبيل ، فهذا الشك أنه انحراف، ويكرهون العرب،يفضلون جنس الفرس على العرب

 ، منهم-صلى اهللا عليه وسلم- النبي َل لتبليغ رسالته وجعبغضهم وقد اصطفاهم اهللاتُكيف  إذ ،النفاق العملي
  .جنسهم كان االشك أننا نبغضهم أيف أما الكفار ،-صلى اهللا عليه وسلم-فكيف تُبغض جنس النبي 

 . وأرذل الموالي الذين ال يحبون العرب، وال يقرون بفضلهم، فإن قولهم بدعة وخالف(
 وهو قوله، -إن صحت- عنه أحمد بن سعيد االصطخري سالةنفسه في ر أحمد ويروى هذا الكالم عن
 . وقول عامة أهل العلم

وذهبت فرقة من الناس إلى أن ال فضل لجنس العرب على جنس العجم، وهؤالء يسمون الشعوبية، 
  . ) للعرب، والشعوب للعجمالقبائل: غايرة للقبائل، كما قيلالنتصارهم للشعوب، التي هي م

 مع أن العجم فيهم ،]١٣:الحجرات سورة[ }ِلتَعارفُوا وقَباِئَل شُعوبا وجعلْنَاكُم{في اآلية  تي أحد األقوال الاهذ
 ، وبعضهم يقول غير ذلك،بعض أهل العلم يقول هذاف ، لكن غالب العرب قبائل،قبائل كما هو معروف

 هناكو ،تضيقو ة التي تتسعتقسيمات المعروف وما إلى ذلك من ال) بطن– فخذ –قبيلة (تقسيمات الناس و
األمر إلى صل يحتى  ، وهناك أشياء أخص وأضيق من مدلول القبيلة،بعض المسميات أوسع من مجرد القبيلة

 أخذًا من قوله ،على قول أهل العلم  العاشرالجدوهم من يجتمعون مع اإلنسان في  : وهي أضيقعشيرةال
                                                             

 حماد بن هيثم إسناده وفي يخرجاه، ولم اإلسناد صحيح حديث هذا: وقال ،)٦٩٩٨ (برقم المستدرك، في الحاكم رواه - ١٠
 ).٦٤٢٩ (برقم الجامع ضعيف في األلباني وضعفه متروك،
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 ،ر العاشجده وهو ،)١١())مناف بني عبد يا(( : قال،]٢١٤:الشعراء سورة[ }الَْأقْرِبين عِشيرتَك وَأنِذر{ :تعالى
 ممن يتفرعون من نيقريب ويكونون ،أو من يعاشرهم اإلنسان ويختلط بهم ، عشيرته األقربينهؤالء منفكان 

 .أصولهم
  .)ومن الناس من قد يفضل بعض أنواع العجم على العرب(

  .بعض األعاجموإنما  ،يعني ليس كل العجم
، وإما في العمل المنبعث عن هوى االعتقادوالغالب أن مثل هذا الكالم ال يصدر إال عن نوع نفاق إما في (

  .)النفس، مع شبهات اقتضت ذلك
ا كانوا هم من  وربم،يلمزون العرب بأشياءف ، ربما يتكلمون بكالم يشبه هذاالجهلة من الناس الذلك تجد كثير

  .م وهم منهميذمونهم بجنسه يحتقرونهم و،العرب
  .)))حب العرب إيمان وبغضهم نفاق(( :ولهذا جاء في الحديث(

   .ال يصح هذا
مع أن الكالم في هذه المسائل ال يكاد يخلو عن هوى للنفس، ونصيب للشيطان من الطرفين، وهذا محرم (

 . في جميع المسائل
، وأمرهم بإصالح ذات واالختالففرق  بحبل اهللا جميعاً، ونهاهم عن التباالعتصامفإن اهللا قد أمر المؤمنين 

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد ((: -صلى اهللا عليه وسلم-البين، وقال النبي 
 . )١٢())الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر

وا، وال تحاسدوا وكونوا عباد اهللا ال تقاطعوا وال تدابروا وال تباغض((: -صلى اهللا عليه وسلم-وقال 
 .  وهذان حديثان صحيحان)١٣())إخواناً، كما أمركم اهللا

 . وفي الباب من نصوص الكتاب والسنة ما ال يحصى
 الترمذي من حديث ما رواه: والدليل على فضل جنس العرب، ثم جنس قريش، ثم جنس بني هاشم

     عن العباس بن عبد المطلب  ،بد اهللا بن الحارثع  عن،يزيد بن أبي زياد  عن،إسماعيل بن أبي خالد
قلت يا رسول اهللا، إن قريشاً جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم، فجعلوا مثلك كمثل ":  قال-رضي اهللا عنه-

إن اهللا خلق الخلق، فجعلني من خير ((: -صلى اهللا عليه وسلم-نخلة في كبوة من األرض، فقال النبي 
 ثم خير البيوت، فجعلني في خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفساً، فجعلني في خير قبيلة،، فرقهم، ثم خير القبائل

   .) هو ابن نوفلثعبد اهللا بن الحار هذا حديث حسن، و:الترمذي  قال،)١٤())وخيرهم بيتاً

                                                             

 جانبك، ألن ]٢١٥-٢١٤:الشعراء رةسو[ }جنَاحك واخِْفض * الَْأقْرِبين عِشيرتَك وَأنِذر{ باب التفسير، كتاب البخاري، رواه - ١١
 ).٢٠٤ (برقم }الَْأقْرِبين عِشيرتَك وَأنِذر{: تعالى قوله في باب اإليمان، كتاب ومسلم، ،)٤٤٩٣ (برقم
 ).٢٥٨٦ (برقم وتعاضدهم، وتعاطفهم المؤمنين تراحم باب واآلداب، والصلة البر كتاب مسلم، رواه - ١٢
 ).٢٥٦٣ (برقم ونحوها، والتناجش والتنافس والتجسس الظن تحريم باب واآلداب، لةوالص البر كتاب مسلم، رواه - ١٣
 برقم ،-وسلم عليه اهللا صلى- النبي فضل في باب ،-وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول عن المناقب كتاب الترمذي، رواه - ١٤

 ).٣٠٧٣ (برقم الضعيفة السلسلة في األلباني وضعفه ،)٣٦٠٧(
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ه هذا تدل علي  ونسباً وخيرهم نفساًهو خيرهم بيتاً -صلى اهللا عليه وسلم-وكون النبي ،  يصحالهذا الحديث 
  .أدلة أخرى

  .)بة الكناسةبى بالكسر والقصر والكُالِك(
 نخلة في كبوة من  كمثل،كناسة:  يقال له،وما إلى ذلك مما يجتمع إذا كنس المحلالتراب مثل  يعني الكناسة
 مثلك كمثل نخلة في  فجعلوا،والكبة والكبى ، قصر األلف في آخره،الكبى بالكسر والقصر:  يقول،األرض
 فالنخلة ، بالمؤمن-عليه الصالة والسالم- وقد شبهها النبي ، وأنفع الشجر، أطيب الشجر هيالنخلة ،كبوة
عليه الصالة -يعني أن النبي  ،-نخلة في كناسة-  نخلة في كبوة يعني نخلة في مكان غير نظيف،طيبة

اهللا عليه صلى -ي ب يذمون بني هاشم عشيرة الن، نبتة طيبة في أرٍض غير جيدة-كما يزعمون -والسالم
 نبتة ،نفالن كخضراء الدم: ، مثلما تقولالمقصودهو  هذا ، منهم-عز وجل- الذين اختاره اهللا -وسلم

صلى اهللا عليه - فهم يذمون عشيرة النبي ، البهيمة:الدمنو ،خضراء لطيفة جيدة جميلة لكنها تنبت في دمنة
 ، كالنبتة الطيبة في أرض غير طيبة،لة فيها كالنخ-صلى اهللا عليه وسلم- والنبي ،هم كناسة:  يقولون،-وسلم

جاء إلى و ،؛ ألن هذا ذم له ولعشيرته وأهله-رضي اهللا عنه- فغضب العباس بن عبد المطلب ،هذا المقصود
   .-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

 وفي ، يعي التراب الذي يكنس من البيت،) والكبة الكناسة،الكبى بالكسر والقصر(:  فيقول، يصحالوالحديث 
 .واحد وهي الكناسة والكبوة والكبة بمعنى ،بةالكُوهي مثل )) وةبالكَ(( :حديث

أنه خير : -صلى اهللا عليه وسلم-أن النخلة طيبة في نفسها، وإن كان أصلها ليس بذاك فأخبر : والمعنى(
 . الناس نفساً ونسباً

المطلب بن   عن، اهللا بن الحارثعبد  عن،يزيد بن أبي زياد  عن،الثوري من حديث أيضاً الترمذي وروى
صلى -فقام النبي  ، فكأنه سمع شيئاً-صلى اهللا عليه وسلم-جاء العباس إلى رسول اهللا ": قال أبي وداعة

أنا (( :، قال-صلى اهللا عليه وسلم-أنت رسول اهللا : قالواف ،))؟من أنا(( : على المنبر فقال-اهللا عليه وسلم
إن اهللا خلق الخلق، فجعلني في خيرهم، ثم جعلهم فرقتين (( :، ثم قال))محمد بن عبد اهللا بن عبد المطلب

فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتاً، فجعلني في خيرهم بيتاً 
  .))١٥())وخيرهم نفساً
  .هذا ال يصح

 . ))فأنا خيرهم بيتاً وخيرهم نفساً((:  هذا حديث حسن، كذا وجدته في الكتاب، وصوابه:الترمذي قال(
 عبد اهللا بن   عن،يزيد بن أبي زياد  عن،الثوري  من حديث،المسند هذا الحديث في أحمد وقد روى

صلى اهللا عليه -بلغه ": -رضي اهللا عنه-قال العباس :  قال،المطلب بن أبي وداعة  عن،الحارث بن نوفل
  أنا ((: أنت رسول اهللا، قال: ، قالوا))؟من أنا((: فقال بعض ما يقول الناس، قال فصعد المنبر -وسلم

، وجعلهم فرقتين، فجعلني في  خلق الخلق فجعلني في خير خلقهمحمد بن عبد اهللا بن عبد المطلب، إن اهللا
                                                             

 برقم ،-وسلم عليه اهللا صلى- النبي فضل في باب ،-وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول عن المناقب كتاب الترمذي، رواه - ١٥
 ).٣٠٧٣ (برقم الضعيفة السلسلة في األلباني وضعفه ،)٣٦٠٨(
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خير فرقة، وخلق القبائل، فجعلني في خير قبيلة، وجعلهم بيوتاً، فجعلني في خيرهم، فأنا خيركم بيتاً، 
  .))١٦())وخيركم نفساً
يرى ولهذا بعض أهل العلم  ،شديدبليس  إال أنه ضعف ،سناداإلفي فيه ضعف ومام أحمد عند اإل هذا الحديث

 لكن قد يتقوى بالحديث ،إسناده عند اإلمام أحمد ضعيفو ،حسن لغيرِهمن قبيل الفيكون  ،ما قبلهنه ينجبر بأ
وخيرهم بيتًا  وخيرهم نفسا اً خيرهم نسب-يه وسلمصلى اهللا عل-بي المعنى في كون النو ،-واهللا أعلم-السابق 
  .مشهورةصحيحة  ثابتة دلّت عليه أحاديث إلى آخره

قين، وكذلك جاء  الخلق فريقين إال كان هو في خير الفريانقسمأنه ما : -صلى اهللا عليه وسلم-أخبر (
 .حديث بهذا اللفظ

 يحتمل ))فرقتين فجعلني في خير فرقة جعلهمخلق الخلق فجعلني في خيرهم، ثم ((: وقوله في الحديث
 : شيئين
  .) وإن قيل بعموم الخلق، وبنو آدم خيرهم،أن الخلق هم الثقالن، أو هم جميع ما خلق في األرض: أحدهما

رد على إبليس حينما وي ،أنهم الثقالن الجن واإلنس فالشك بأن اإلنس أشرف وأكمل من الجنبيعني إذا قيل 
 أفضل من جنس طينأن جنس الب ]١٢:األعراف سورة[ }ِطيٍن ِمن وخَلَقْتَه نَّاٍر ِمن خَلَقْتَِني نْهم خَير َأنَاْ{ :قال
وضع توأما الطين ف ، فيكون رمادا فيوضع فيها الشيء،يها من الخفة واإلفساد واإلحراق واإلتالف لما ف،لنارا

إذا و ،ك بخالف النار فإنها من طبيعتها الخفةفيه من الرزانة والتماس  وهكذا ما،تثمرفيه الحبة فتكون شجرة 
 وإن قيل بعموم ، وبنو آدم خيرهم، يعني اإلنس والجنقيل بأنهم الثقالن أو هم جميع ما خلق في األرض

 وله وجه صحيح باعتبار ،الخلق حتى يدخل فيه المالئكة كان فيه تفضيل جنس بني آدم على جنس المالئكة
 وبنو آدم فيهم نوازع وغرائز ومع ذلك من آمن منهم فإنه يكون إيمانه ،وغرائزأن المالئكة ليس فيهم نوازع 

 ويمكن أن يقال غير هذا ، بأهل اإليمان منهماً فهذا وجه يكون مختص،بل على اإليمان بخالف من جةطواعي
هل العلم بعض أو ،ل بهاغاشينبغي الت وال ، ولكن هذه المسألة ال طائل تحتها،من بعض الوجوه واالعتبارات

 -صلى اهللا عليه وسلم- قصة آدم بأدلة كما فيمن المالئكة  يستدل على أن بعض الصالحين من البشر أفضل
 -صلى اهللا عليه وسلم-وخلقِه حينما علّمه اهللا أسماء األشياء وعرضهم على المالئكة فدلّهم على تفضيل آدم 

 تحته وال يوجد دليل قاطع يدل عليه وال يترتب على  لكن هذا ال طائل،بأدلة ويستدلون على هذا ،بهذا التعليم
 مروا بمثل إذا كان المحققون من أهل العلم ،معرفته شيء من العمل فال يخوض اإلنسان فيه وال يتشاغل به

 وغالب من يتشاغل ،ل بذلكغاش أو عرضوا لها نبهوا على هذا المعنى وتركوه وتجاوزوه دون التالمسألةهذه 
 في مثل هذه األشياء يطولون فيها ويذكرون أشياء ال طائل اًجد لهم بحوثتف، م أهل الكالمبهذه المسائل ه

  .وينفعه -عز وجل- اهللا إلى وبما يقربه ، واإلنسان إنما يشتغل بما يترتب عليه عمل،تحتها
ئل العرب والعجم، ثم جعل العرب قبائل، فكانت قريش أفضل قبا: جعل بني آدم فرقتين، والفرقتانثم (

 . العرب، ثم جعل قريشاً بيوتاً، فكانت بنو هاشم أفضل البيوت

                                                             

 ).٣٠٧٣ (برقم الضعيفة السلسلة في األلباني وضعفه لغيره، حسن: محققوه وقال ،)١٧٨٨ (برقم المسند في أحمدرواه  - ١٦
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أي ولد إبراهيم، أو في العرب، ثم جعل بني إبراهيم : بني آدم، فكان في خيرهم: ويحتمل أنه أراد بالخلق
 بني  أوبني إسماعيل، وبني إسحاق، أو جعل العرب عدنان وقحطان، فجعلني في بني إسماعيل: فرقتين

 .  قريشموه: جعل بني إسماعيل، أو بني عدنان قبائل، فجعلني في خيرهم قبيلةعدنان، ثم 
أن هذا : -صلى اهللا عليه وسلم-فالحديث صريح بتفضيل العرب على غيرهم، وقد بين : وعلى كل تقدير

  .ببة لبني هاشم، ثم لقريش، ثم للعرالتفضيل يوجب المح
    حدثني،عبد اهللا بن الحارث عن أيضاً ي زياديزيد بن أب  عن،أبي عوانة من حديث الترمذي فروى

     أن العباس بن عبد المطلب، دخل على رسول اهللا " :المطلب بن أبي ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب
يا رسول اهللا، ما لنا ولقريش إذا :  قال))؟ما أغضبك((: ضباً، وأنا عنده، فقال مغ-صلى اهللا عليه وسلم-

صلى اهللا عليه -فغضب رسول اهللا : وإذا لقونا لقونا بغير ذلك، قال ،وجوه مبشرةتالقوا بينهم تالقوا ب
  حتى يحبكم هللا ولرسوله رجل اإليمانوالذي نفسي بيده، ال يدخل قلب((: ، حتى احمر وجهه، ثم قال-وسلم

هذا حديث  :الترمذي ، قال)١٧())أيها الناس، من آذى عمي فقد آذاني، فإنما عم الرجل صنو أبيه: ثم قال
  .)حسن صحيح

  .شر وإذا رأونا انقبضوا ووجموا وسكتوا، يعني يلتقون بِب)مبشرة( :قوله
معروفة ثابتة صحيحة  ،))أن عم الرجل صنو أبيه(( :فيه وهياألخيرة إال أن الجملة  ، يصحالهذا الحديث 

 .في غير الحديث
  من حديثأيضاً هذا ورواه ،يزيد عن إسماعيل بن أبي خالد مثل هذا، من حديث المسند في أحمد ورواه(

دخل العباس على : قال عبد المطلب بن ربيعة  عن،عبد اهللا بن الحارث  عن،ربيعة بن أبي زياد عن جرير
 إنا لنخرج ونرى قريشاً تتحدث، فإذا رأونا سكتوا، ،يا رسول اهللا:  فقال-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

واهللا ال يدخل قلب امرئ إيمان (( :ثم قال ، ودر عرق بين عينيه-لمصلى اهللا عليه وس-فغضب رسول اهللا 
  .))١٨())حتى يحبكم هللا ولقرابتي

 . ال يصحوهذا
  .)يزيد بن أبي زياد فقد كان عند(

  .يزيد بن أبي زياد ضعيف
 ،-صلى اهللا عليه وسلم- أحدهما في فضل القبيل الذي منه النبي : الحديثانن هذا،عبد اهللا بن الحارث عن(

  .إسماعيل بن أبي خالد والثاني في محبتهم، وكالهما رواه عنه

                                                             

 اهللا رضي- المطلب عبد بن العباس مناقب باب ،-وسلم عليه اهللا صلى-  اهللا رسول عن المناقب كتاب الترمذي، رواه -  ١٧
 صحيح في األلباني صححها صحيحة منه األخيرة الجملةو ،)٨١٧٦ (برقم الكبرى، في والنسائي ،)٣٧٥٨ (برقم ،- عنه

 ضعيفة ))رسولهلو هللا يحبكم حتى اإليمان رجل قلب يدخل ال بيده ينفس والذي((: األولى والجملة ،)٧٠٨٧ (برقم الجامع،
 ).٦١١٢ (برقم الجامع ضعيف في األلباني ضعفها

 .زياد أبي بن يزيد لضعف ضعيف إسناده: محققوه وقال ،)١٧٧٧ (برقم المسند في أحمد رواه - ١٨
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 ،المطلب بن أبي وداعة تارة عن العباس، وتارة عن: يروي األول عبد اهللا بن الحارث وما فيه من كون
 وهو من الصحابة، قد يظن أن هذا ،ابن الحارث بن عبد المطلب وهو عبد المطلب بن ربيعة والثاني عن

  .)اء من جهة يزيداضطراب في األسم
  . فيكون ذلك من قبيل االضطراب، مرة يروي عن هذا ومرة يروي عن هذا، ضعيفهو ابن أبي زياديزيد 

  .وليس هذا موضع الكالم فيه، فإن الحجة قائمة بالحديث على كل تقدير، السيما وله شواهد تؤيد معناه(
 ،أبي عماربن شداد   عن،األوزاعي  حديث من،والترمذي ومسلم أحمد ما رواه: ومثله أيضاً في المسألة

إن اهللا اصطفى كنانة من ((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم-سمعت رسول اهللا : عن واثلة بن األسقع، قال
 )١٩()) واصطفاني من بني هاشم،ولد إسماعيل، واصطفى قريشاً من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم

  .يعاألوزا وأبو المغيرة عن الوليد هكذا رواه
إن اهللا اصطفى من ولد ((:  ولفظه،األوزاعي عن محمد بن مصعب  من حديث،والترمذي أحمد ورواه

هذا حديث حسن :  الحديث قال الترمذي،)٢٠())...إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة
  .صحيح

 إسحاق، ومعلوم أن ولد وهذا يقتضي أن إسماعيل وذريته صفوة ولد إبراهيم، فيقتضي أنهم أفضل من ولد
إسحاق الذين هم بنو إسرائيل أفضل العجم لما فيهم من النبوة والكتاب، فمتى ثبت الفضل على هؤالء، فعلى 

الحديث يقتضي أن إسماعيل هو المصطفى من ولد إبراهيم، : غيرهم بطريق األولى، وهذا جيد، إال أن يقال
ليس فيه ما يقتضي أن ولد إسماعيل أيضاً مصطفون وأن بني كنانة هم المصطفون من ولد إسماعيل، و

 . على غيرهم، إذا كان أبوهم مصطفى، وبعضهم مصطفى على بعض
لو لم يكن هذا مقصوداً في الحديث لم يكن لذكر اصطفاء إسماعيل فائدة إذا كان اصطفاؤه لم يدل : فيقال

  . )عيل وذكر إسحاقعلى اصطفاء ذريته، إذ يكون على هذا التقدير ال فرق بين ذكر إسما
  .هذا صحيح

ي فضل دليل على أن المعنى في جميعها واحد، واعلم أن األحاديث ف -منضماً إلى بقية األحاديث-ثم هذا (
 فيها كثرة، وليس هذا موضعها، وهي تدل أيضاً على ذلك إذ نسبة قريش قريش، ثم في فضل بني هاشم

 . لشريعة كما سنومئ إلى بعضهإلى العرب كنسبة العرب إلى الناس، وهكذا جاءت ا

                                                             

 برقم النبوة، قبل عليه الحجر وتسليم - وسلم عليه اهللا صلى-  النبي نسب فضل باب الفضائل، كتاب مسلم، رواه -  ١٩
 برقم ،-وسلم عليه اهللا صلى- النبي فضل في باب ،- وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول عن المناقب كتاب والترمذي، ،)٢٢٧٦(
 ).١٦٩٨٦ (برقم المسند في وأحمد ،)٣٦٠٦(

 برقم ،-وسلم عليه اهللا صلى- النبي فضل في باب ،-وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول عن المناقب كتاب الترمذي، رواه - ٢٠
 فقد" إسماعيل إبراهيم ولد من اصطفى: "قوله دون صحيح حديث: محققوه وقال ،)١٦٩٨٧ (برقم المسند في وأحمد ،)٣٦٠٥(

 وقال اللفظة، هذه في يتابع ولم والشواهد، المتابعات يف به يعتبر ضعيف وهو -القرقساني وهو -مصعب بن محمد تفرد
 ). ٣٠٢ (برقم الصحيحة في كما األول فاءطاالص دون صحيح: ياأللبان
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فإن اهللا تعالى خص العرب ولسانهم بأحكام تميزوا بها، ثم خص قريشاً على سائر العرب، بما جعل فيهم 
  .)غير ذلك من الخصائصومن خالفة النبوة، 

 .أمر ال يليق  تشبه العرب بالعجميعني أن
ى غير ذلك من الخصائص، فأعطى اهللا ، إليءثم خص بني هاشم بتحريم الصدقة، واستحقاق قسط من الف(

 سورة[ }النَّاِس وِمن رسلًا الْملَاِئكَِة ِمن يصطَِفي اللَّه{: سبحانه كل درجة من الفضل بحسبها واهللا عليم حكيم
 .]١٢٤:األنعام سورة[ }ِرسالَتَه يجعُل حيثُ َأعلَم اللّه{و  ]٧٥:الحج

 سورة[ }َأنفُِسكُم من رسوٌل جاءكُم لَقَد{:  وفي قوله،}وِلقَوِمك لَّك لَِذكْر نَّهوِإ{: وقد قال الناس في قوله
 ومن األحاديث التي تذكر في هذا ما رويناه من طرق معروفة إلى، أشياء ليس هذا موضعها: ]١٢٨:التوبة

   محمد بن ذكوان  عن،عوانةيزيد بن   حدثنا،عبد اهللا بن بكر السهمي  حدثنا،محمد بن إسحاق الصغاني
إنا لقعود بفناء ":  قال-مارضي اهللا عنه- عن ابن عمر ،عمرو بن دينار  عن-حماد بن زيد خال ولد-

صلى اهللا عليه -هذه ابنة رسول اهللا :  إذ مرت بنا امرأة، فقال بعض القوم-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 
فانطلقت المرأة فأخبرت ، ل الريحانة في وسط النتنمثمثل محمد في بني هاشم، : ، فقال أبو سفيان-وسلم

ما ((: عرف في وجهه الغضب فقال ي-صلى اهللا عليه وسلم-، فجاء النبي -صلى اهللا عليه وسلم-النبي 
 إن اهللا خلق السماوات سبعاً فاختار العلى منها، وأسكنها من شاء من خلقه، ثم ،غني عن أقوامبال أقوال تبلّ

ار من الخلق بني آدم، واختار من بني آدم العرب، واختار من العرب مضر، واختار من خلق الخلق، فاخت
،  من خيارمضر قريشاً، واختار من قريش بني هاشم، واختارني من بني هاشم، فأنا من خيار إلى خيار

  .))٢١())ممن أبغض العرب فببغضي أبغضهفمن أحب العرب فبحبي أحبهم، و
  . فيه ضعفهذا الحديث

قابوس بن أبي   عن،أبي بدر شجاع بن الوليد وغيره من حديث الترمذي  ما رواه في المسألةوأيضاً(
يا ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال لي رسول اهللا :  قال-رضي اهللا عنه-عن سلمان   عن أبيه،،ظبيان

العرب تبغض :  قال؟يا رسول اهللا، كيف أبغضك وبك هداني اهللا: سلمان ال تبغضني فتفارق دينك، قلت
 .))٢٢())يفتبغضن

  .ال يصحهذا الحديث ضعيف 
 . أبي بدر شجاع بن الوليد  هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث:الترمذي قال(

 .  بغض العرب سبباً لفراق الدين، وجعل بغضهم مقتضياً لبغضه-صلى اهللا عليه وسلم-فقد جعل النبي 

                                                             

 في األلباني وضعفه ،)٦٩٥٣ (برقم المستدرك، في بمعناه والحاكم ،)١٣٦٥٠ (برقم الكبير المعجم في الطبراني رواه - ٢١
 ).٣٣٨ (برقم الضعيفة السلسلة

 وأحمد ،)٣٩٢٧ (برقم العرب، فضل مناقب باب ،-وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول عن المناقب كتاب الترمذي، رواه - ٢٢
 واسمه- ظبيان أبي بين والنقطاعه ظبيان، أبي بن قابوس لضعف ضعيف إسناده: محققوه وقال ،)٢٣٧٣١ (برقم المسند في

 ).١٤٥٣١ (برقم الجامع ضعيف في األلباني وضعفه الفارسي، سلمان وبين -جندب بن حصين
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 - رس ذو الفضائل المأثورة الفُ سابقُوهو- ذا سلمان خاطب به-صلى اهللا عليه وسلم-ويشبه أن يكون 
مه اهللا من أن الشيطان قد يدعو بعض النفوس إلى شيء من هذاا علّتنبيهاً لغيره من سائر الفرس، لم(.  
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