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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
)٣٩(اقتضاء الصراط المستقيم   

خالد بن عثمان السبت/  الشيخ  

عليه وعلى آله أفضل الصالة وأتم  نبينا محمد ،ومصطفاه وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ،الحمد هللا
  .التسليم

 ووه– سلمان خاطب بهذا -صلى اهللا عليه وسلم-ويشبه أن يكون ( :- تعالىرحمه اهللا-قال المؤلف 
 و لما علمه اهللا من أن الشيطان قد يدع؛ تنبيهاً لغيره من سائر الفرس-الفضائل المأثورة ورس ذ الفُسابقُ

  .)بعض النفوس إلى شيء من هذا
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :أما بعد،  والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا
أن حبهم  و،ذكر بعض األحاديث في فضل العربو ،عاجم تحدث عن التشبه باأل-رحمه اهللا- شيخ اإلسالمف

كان آخر ما ذكر الحديث و ،ال تصحوذكر جملة من األحاديث ولكنها  ، النفاقأن بغضهم من و،من اإليمان
يا سلمان ال ((: -رضي اهللا تعالى عنه- قال لسلمان -صلى اهللا عليه وسلم- أن النبي :الذي يروى فيه

تبغض العرب ((: ؟ قال كيف أبغضك وبك هداني اهللا،يا رسول اهللا: الفق ،))فتفارق دينك تبغضني
 و وه-رضي اهللا تعالى عنه-مان ل يقول هذا لس-صلى اهللا عليه وسلم- كأن النبي :يقولف ،)١())فتبغضني

 -عز وجل- لما علمه اهللا ؛ لغيره من سائر الفرستنبيهاً ،أول من أسلم من الفرسو ،سابق الفرس إلى اإليمان
عند غيرهم و الشعوبية التي وجدت عند الفرس خاصة النعرةو ، هذه األمور الجاهلية لمثل الشيطان يدعوأن

  نعرة في الجاهلية ووجدت عند،هي نعرة قديمةو، تفضيل الجنس الفارسي على العربو ،من بغض العرب
في أقل أحوالهم  و أ،بزال كثير من هؤالء يبغضون العر الو ،ال زالت موجودة إلى اليومو الشعوبيين بعض

   .يرون أن جنس الفرس أفضل من جنس العرب
 ومن ثم فإن التشبه بالسابقين ،خصائصهمو ومزاياهم ،شرفهموالمؤلف يورد األدلة على فضل العرب و

الموافق لما جاءت به  وبما كان عليه هؤالء من خصال حميدة هواألنصار واألولين من المهاجرين 
إذا خرج اإلنسان عن هذا و ،-مرضي اهللا تعالى عنه- بالسلف الصالح  أشبه حاالً فيكون اإلنسان،النصوص

 فأخذ من األوصاف الذميمة فإن ذلك يكون ،غيرهم من الكفار واألعراب أ و بغيرهم كاألعاجم أاًصار متشبه
  . فيتخلق بأخالق هؤالء]٦١:سورة البقرة[ }َأتَستَبِدلُون الَِّذي هو َأدنَى ِبالَِّذي هو خَير{: من قبيل

                                                
، وأحمد في   )٣٩٢٧(، باب مناقب فضل العرب، برقم       -صلى اهللا عليه وسلم   -رواه الترمذي، كتاب المناقب عن رسول اهللا         -١

واسـمه  - لضعف قابوس بن أبي ظبيان، والنقطاعه بين أبـي ظبيـان             ،إسناده ضعيف : قال محققوه ، و )٢٣٧٣١(المسند برقم   
هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه،      : ، وقال )٦٩٩٥( وبين سلمان الفارسي، والحاكم في المستدرك برقم         -حصين بن جندب  

  ). ١٤٥٣١(وضعفه األلباني في ضعيف الجامع برقم 
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ذكر أشياء في أن العرب هم أقدر و ، بيناًالعقل تأثيراًو أن اللغة تؤثر في القلب -رحمه اهللا-ذكر المؤلف و
ر ما ال يوجد دالقُوالملكات وصفاء الذهن وأن عندهم من الفهم و ،هم أشرفهم نسباًوالناس على حمل الرسالة 

  . اللفظ يطلق ذلكعلى منوذكر حال العجم و ،عند غيرهم
عز -مراقبة هللا ويحتاج إلى عدل و ، على أن الكالم في مسائل التفضيل يحتاج إلى دين-رحمه اهللا-نبه و

إخراج بعض بواعث  فيحفزهم ذلك إلى ،يكون للناس فيه أهواءو ، ألن الشيطان يحضر هذا الكالم؛-وجل
 وغالباً ،ذ بك من شرور أنفسنا، فالنفوس لها شرورللهم إنا نعو ا:النفوس الشريرة، واإلنسان يدعو ربه دائماً

ولكنه في هذه المواطن تغلبه  ،خير ودين وصالحفقد يكون اإلنسان فيه عند التفضيل، ما تظهر هذه األهواء 
العدل ، فمثل هذه المسائل الكالم فيها يحتاج إلى شيء من  وقد يرد الحق وما إلى ذلك،نفسه فيتكلم بالباطل

  .والتقوى
 ،]١١:سورة الحجرات[ }يا َأيها الَِّذين آمنُوا لَا يسخَر قَوم من قَوٍم عسى َأن يكُونُوا خَيرا منْهم{:  يقولاهللاو

 َأكْرمكُم ِعند اللَِّه يا َأيها النَّاس ِإنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكٍَر وُأنثَى وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَباِئَل ِلتَعارفُوا ِإن{: ويقول
ال فضل ألعجمي على عربي إال ((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم-، والنبي ]١٣:سورة الحجرات[ }َأتْقَاكُم
وجدت بعض المزايا مع اإليمان يتمايزون، فإن وبه ، فالتقوى هي الميزان الذي يتفاضل الناس )٢())بالتقوى

 وهو قرشي ،]١:سورة المسد[ }تَبتْ يدا َأِبي لَهٍب وتَب{: فقد قال اهللا فهذا من اجتماع الكماالت، وإالوالتقوى 
:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم-ال نحبه، والنبي  هاشمي ومع ذلك ،-صلى اهللا عليه وسلم-قرابة النبي من 

ح، فإذا وجد اإليمان  هم أهل اإليمان والتقوى والصال، فأولياء المؤمن)٣())ليسوا لي بأولياءأال إن آل فالن ((
، ما يقربه -عز وجل-لذي يرتفع به اإلنسان وتزكو نفسه، وهذا الذي يقربه إلى اهللا فهذا اوالتقوى والصالح 

 أخبر أنه في النار، فليست المسألة -صلى اهللا عليه وسلم-وزوجته هلكت، وأبو النبي ، فابن نوح هلك النسب
، فال ينبغي أخذ هذه المسائل على -تبارك وتعالى-لى مرضات اهللا إ وإنما المسألة بالعمل الموصل ،باألنساب

 ، لباب الشرحق سداً ترك كثير من الكالم الذي هو ويمكن في هذه المقامات أن ي،وجه من الحمية والعصبية
 ا الكالم عند األعاجم فإن هذا قدحينما يقال هذ: ، يعنيتتحرك فيها النفوسربما ال سيما في المواطن التي 

ال تتحمل كثير من النفوس ذكر شيء له تعلق بهذا المعنى ال من ف ،شاهدم، وهذا شيء يؤثر في نفوسهم
 من أبناء المسلمين من األعاجم ال سيما من بعض الجهات سرعان ما اً ورأيت كثير،قريب وال من بعيد

يتكلم بكالم ته و فيغضب ويخرج من طوره ويرفع صو،يحضره الشيطان لمجرد ذكر بعض األمثلة في الفقه
  .ربما قام بعضهم في المصلى وتكلم أمام الطالب بكالم ال يليق لمثال سمعه في الفقهال يليق، بل ل

 وال ينكر ما لالستعمار من آثار في هذه القضايا في كثير من البالد ،نب أسباب هذه الشرورتجتُأن ينبغي ف
 اً من العرب يقيد كثيراًشياء يصور لهم فيها واحدضع لهم معارض ولوحات وأو االستعمار ،فريقياإ في مثالً

 ،كم وفعلوا وفعلوا وفعلواوا أبناءاسترقّوا وأنهم جاءمن األفارقة بالحبال ويجرهم، يصورون لهم هؤالء الناس 
                                                

، )٥١٣٧(إسناده صحيح، والبيهقي في شعب اإليمـان بـرقم          : ، وقال محققوه  )٢٣٤٨٩(المسند برقم    رواه اإلمام أحمد في      -٢
  ).٢٧٠٠(وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة برقم 

  ). ٢١٥(رواه مسلم، كتاب اإليمان، باب مواالة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم، برقم  - ٣
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 حتى تقاسيم وجه اإلنسان لربما انتقدوا ،ث بها في هذا المجلسيبل أكثر من هذا أشياء ال يليق ذكرها والتحد
 شيء رأيناه من اإلخوان بهذا الشبه، هذافقط  واتهموهم ، بالعربنهم باعتبار أنهم أشبه ما يكونوبعض قوم

رأينا من يتكلم في حقهم  ،ريتريا وأثيوبيا والصومالإهم أقرب إلى جزيرة العرب من أهل السودان والذين 
تكلم في حق  ي لكن قد،لعربعامتهم من اف أما السودان ،يذمهم ال لشيء إال أن أشباههم هي أشباه العربو

  .العربيةبغيرهم ممن ال يتكلمون 
 فما بالك إذا تحدث ، من النفوستتحرك كثيرو  العربذكر تفضيل إذا كان األمر لهذا الحد من غير :فأقول

ترك كثير  فقد ي،فسد مثل هذه األبواب أحسن ،!؟جعلوا يفاضلون بين الناس فيهاوالناس في مثل هذه األشياء 
   .اهللا أعلمو ،الذي قد يغلب على كثير من النفوس كالم لدفع كثير من الشرمن ال

يا عباس عم  ،ال أغني عنك من اهللا شيئاً يا فاطمة بنت محمد((:  لما قال-صلى اهللا عليه وسلم-كما أنه (
عليه صلى اهللا - يا صفية عمة رسول اهللا ،ال أغني عنك من اهللا شيئاً -صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا

 كان في هذا تنبيه لمن انتسب لهؤالء ،)٤())سلوني من مالي ما شئتم ،ال أغني عنك من اهللا شيئاً -وسلم
 . والعمل الصالح الثالثة أن ال يغتروا بالنسب ويتركوا الكلم الطيب

 ،أنهم أفضل من غيرهم: ومقتضاه ،سبب للكفر وومعاداتهم كفر أ ض جنس العربغوهذا دليل على أن ب
م يكن ذلك سبباً لكان تحريم بغضهم كتحريم بغض سائر الطوائف  وألنه ل ؛محبتهم سبب قوة اإليمانوأن 

  .)وال لبغض الرسول لفراق الدين
هي  ةيالعربو ،عث فيهم ب-صلى اهللا عليه وسلم-هذه المسألة باعتبار أن النبي و ،ضعيفةهذه األحاديث أغلبها 

وما إلى ذلك  )٥())إن اهللا اصطفى كنانة من ولد إسماعيل(( :-ه وسلمصلى اهللا علي-قول النبي و ، القرآنلغة
العرب شك أن هذه النعرة التي يبغض أصحابها   فال،من النصوص التي يمكن أن يؤخذ منها هذا المعنى

هذا ينبئ عن اختالل في دين و ،الورعواإليمان وال يحسن من أهل الدين وذلك أمر ال يليق و ،لجنسهم
يحنق على وجنسهم ل الذي يبغض العرب  أنال شكو ،تؤثر في قلبهو نوازع جاهلية تحركه عنو ،اإلنسان

 من ال ينبغيوهذا أمر ال يليق  ،ال الجنسإآلخر  وكجنس ليس طائفة منهم لسبب أ يحقد عليهمو ،جنس العرب
ح لمجرد رؤية على الفطرة يفروبقيت لذلك حينما تذهب إلى كثير من البلدان تجد من سلمت نفوسهم و ؛مسلم

يرى أن هذا شرف ويفرح غاية الفرح  ،ي ظنه أن هذا من أحفاد الصحابةف ف،من العرب وهذا اإلنسان الذي ه
مدينة إلى  و قرية أذهبت إلىفإذا  ،غربهاوشرق األرض في هذا شيء مشاهد في بالد كثيرة  ،له أنه رآه فقط

هذا ويريدون أن يسلموا عليك، بعد صالة الجماعة س النامسجد جامع فيه أعداد هائلة من الناس كل هؤالء  أو
إن كان تغير ما هنالك و ،الحس عندهم تجاه هؤالء الذين كان أجدادهم حملة الرسالة يدل على سالمة فطرهم

   .عمروهم يتصورون أنهم ما يرون إال أحفاد أبي بكر و ،ليس األمر كما يظنونف
فراق الدين وبغض الرسول دل على أن بغضهم أعظم من فلما جعله سبباً ل ،بل كان يكون نوع عدوان(

فمن كان بغضه أعظم دل على  ،ألن الحب والبغض يتبع الفضل ؛وذلك دليل على أنهم أفضل ،بغض غيرهم
                                                

  ). ٢٠٥(، برقم ]٢١٤:سورة الشعراء[ }وَأنِذر عِشيرتَك الَْأقْرِبين{: ي قوله تعالىرواه مسلم، كتاب اإليمان، باب ف - ٤
  ).٢٢٧٦( وتسليم الحجر عليه قبل النبوة، برقم -صلى اهللا عليه وسلم-رواه مسلم، كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي  - ٥
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ومن كان  ، وألن ذلك ضد البغض،ألجل ما فيه من زيادة الفضل ،ودل حينئذ على أن محبته دين، أنه أفضل
  .)ن حبه سبباً للثواببغضه سبباً للعذاب بخصوصه كا

  . تصحال لكن األحاديث ،صحيح
 في فضل العرب لفيطاهر الِس وأب رواه وقد جاء ذلك مصرحاً به في حديث آخر، وذلك دليل على الفضل(

خليد بن  حدثنا علي بن الحسن الشامي حدثنا غبةعيسى بن حماد ز حدثنا :أبي بكر بن أبي داود من حديث
: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : قال عن جابر بن عبد اهللا الحسن عن يونس بن عبيد عن دعلج

  .))٦())وبغضهم من الكفر وحب العرب من اإليمان ،وبغضهما من الكفر ،حب أبي بكر وعمر من اإليمان((
  .هذا الحديث من جهة اإلسناد في غاية الضعف

وبغضهم نفاق  ،حب العرب إيمان(( :وذكروا لفظه ،وغيره بهذا الحديث رمانيحرب الِك وقد احتج(
وإنما كتبته لموافقته معنى حديث  ،لكن لعله روي من وجه آخر ،وهذا اإلسناد وحده فيه نظر، )٧())وكفر

  .)سلمان
  .أنس بن مالك وال يصحورد في هذا المعنى حديث وقد 

فكان هذا  ،أن حبهم نوع إيمان: ومقتضى ذلك ، بأن بغضهم نوع كفرفإنه قد صرح في حديث سلمان(
 .موافقاً له

   عن حصين بن عمر من حديث الترمذي  مثل ما رواهعليها  ظاهرةٌكرةُالنُّ ،وكذلك قد رويت أحاديث
     قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا عنه-عن عثمان بن عفان  عن طارق بن شهاب مخارق بن عبد اهللا

  .))٨())ولم تنله مودتي من غش العرب لم يدخل في شفاعتي((: -صلى اهللا عليه وسلم-
  .  ال يثبت عن رسول اهللا بحال فهو،موضوع: هذا الحديث قال عنه بعض أهل العلم

  .)مخارق نع حصين بن عمر األحمسي  هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث:الترمذي قال(

                                                
عن علـي بـن الحـسن       ) ١/ ٣٥/ ١٣" (التاريخ"ن عساكر في    ، واب )٨٤/ ٢(رواه الديلمي   : "قال الشيخ األلباني رحمه اهللا     -٦

من حفظني فـيهم  : "حدثنا خليد بن دعلج عن يونس بن عبيد عن الحسن عن جابر مرفوعاً به، وفي رواية البن عساكر      : الشامي
حاديثه بواطيـل ،    جميع أ : "وهذا إسناد ضعيف جداً أو موضوع؛ آفته الشامي هذا؛ قال ابن عدي           : ، قلت "فأنا أحفظه يوم القيامة   

 ).٣٤٧٨(، رقم الحديث )٧/٤٧٦(انظر السلسلة الضعيفة ". وهو ضعيف جداً

هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه، والبيهقـي فـي الـشعب بـرقم          : ، وقال )٦٩٩٨(رواه الحاكم في المستدرك، برقم       -٧
  ).   ٦٤٢٩(، وضعفه األلباني في ضعيف الجامع برقم )١٦٠٨(
، وأحمد في   )٣٩٢٨(، باب مناقب فضل العرب، برقم       -صلى اهللا عليه وسلم   -كتاب المناقب عن رسول اهللا      رواه الترمذي،    -٨

إنه كان يكذب، وقـال     : إسناده ضعيف جدا، حصين بن عمر األحمسي ضعفه أحمد، وقال         : "، وقال محققوه  )٥١٩(المسند برقم   
متروك الحديث، وقـال    : ليس بشيء، وقال مسلم   :  ابن معين  ليس بالقوي، وقال  : منكر الحديث، وقال علي بن المديني     : البخاري

واهي الحديث جدا ال أعلم يروي حديثا يتابع عليه، وهـو متـروك الحـديث،               : ضعيف جدا، وقال أبو حاتم    : يعقوب بن سفيان  
وضـعفه فـي   ، )٥٤٥(السلسلة الضعيفة بـرقم  : ، انظر"موضوع: " وقال الشيخ األلباني ،"يوضعفه أبو داود والنسائي والترمذ    

  ).٥٧١٥(ضعيف الجامع برقم 
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وجدت بين من أسباب الوضع في الحديث هذه النعرات التي و، جملة من األحاديث وضعتأن هناك ال شك 
كان اإليمان  لو((: -صلى اهللا عليه وسلم- فوضعت أحاديث في فضل الفرس مع أنه صح عن النبي ،الناس
 وفي بعض ،في بعض األمصار وضعت أحاديث أخرىو ،)٩())لناله رجال أو رجل من هؤالء  الثرياعند

 ،دافع إلى ذلك العصبيةكان الو ، على سبيل العصبية،معاوية وهكذا  أو-رضي اهللا عنه-األشخاص كعلي 
مسائل و ،شيخ اإلسالم تكلم على هذه المسألة في عدد من المواضعو، وكذلك األئمة من أصحاب المذاهب
      على اختالق كذب على رسول اهللا اًحمل ذلك أقوامو فينبغي االحتراز، ،التفضيل يدخل فيها الهوى غالباً

أنه يخرج رجل من أمتي يقال له محمد بن ": -رحمه اهللا-  كالذي يقول عن الشافعي،-صلى اهللا عليه وسلم-
 وما ،)١٠(إلى هذا الحد، وحديث آخر في فضل أبي حنيفة وأنه سراج أمتي "إدريس أضر على أمتي من إبليس

  .أشبه ذلك من الكذب المختلق الذي حملت عليه العصبيات
  .ك القويلعند أهل الحديث بذ حصين وليس(

بل ال يكون  ،ال يكون مع محبتهم فإن الغش للنوع ،قريب من معنى حديث سلمانهذا الحديث معناه : قلت
 قال ،قد أنكر أكثر الحفاظ أحاديثه هذا الذي رواه حصين لكن ،بغض فليس معناه بعيداً وأ ستخفافالإال مع ا

 ،ةأحاديث منكر طارق عن مخارق  روى عنه، ليس بالقوي:ابن المديني وقال ، ليس بشيء:يحيى بن معين
ومنهم من يجاوز به الضعف  ، ضعيف جداً:يعقوب بن شيبة  وقال، منكر الحديث:زرعة وأبو البخاري وقال

 .ينفرد عن كل من روى عنه ، عامة أحاديثه معاضيل:ابن عدي وقال ،إلى الكذب
 عن محمد بن بشر فإنه قد كان كتبه عن ،المسند في الحديث ابنه بهذا الحديث أحمد ولذلك لم يحدث: قلت

 عنه في عبد اهللا وإنما رواه ، فلم يحدثه بهالترمذي كما رواه حصين عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن األسود
  .وذكره ،محمد بن بشر حدثنا :وجدت في كتاب أبي:  قال،وجادة المسند
قريب من  وأ المسند إذا رأى أن الحديث موضوع على ما تدل عليه طريقته في -رحمه اهللا- أحمد وكان

صلى اهللا -ن النبي أل ؛المسند  على أحاديث رجال فلم يحدث بها فيولذلك ضرب ؛لم يحدث به موضوعال
 .)١١())أحد الكاذبين و فهيرى أنه كذب ومن حدث عني بحديث وه((:  قال-عليه وسلم

    عن إسماعيل بن عياش حدثنا معمر وإسماعيل أب حدثنا :في مسند أبيه عبد اهللا بن أحمد وكذلك روى
قال رسول :  قال-رضي اهللا عنه-عن علي  عبيد اهللا بن أبي رافع عن داود بن حصين عن بيرةد بن جزي

                                                
سـورة  [ }وآخَِرين ِمنْهم لَما يلْحقُـوا ِبِهـم      { :، كتاب التفسير، باب قوله    -رضي اهللا عنه  -رواه البخاري، عن أبي هريرة       -٩

  ). ٢٥٤٦(، ومسلم، كتاب الفضائل، باب فضل فارس، برقم )٤٦١٥(، برقم ]٣:الجمعة
هو موضوع وفي إسناده وضـاعان      : "، وقال )١٨٥(د المجموعة في األحاديث الموضوعة برقم       ذكره الشوكاني في الفوائ    -١٠

مأمون بن أحمد السلمي، وأحمد بن عبد اهللا الجويباري، والواضع له أحدهما، وقد رواه الخطيب عن أبي هريرة واقتصر علـى              
، وقال بوضعه األلباني فـي سلـسلة   "لبورقيموضوع، وضعه محمد بن سعيد المروزي ا: ما ذكره في أبي حنيفة، قال الخطيب 

  ).٥٧٠(األحاديث الضعيفة، برقم 
، وقال شـعيب  )٢٩(حديث صحيح، وابن حبان في صحيحه، برقم : ، وقال محققوه)١٨٢٤٠(رواه أحمد في المسند برقم  - ١١

  ).٦١٩٩(إسناده صحيح على شرط الشيخين، وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم : األرنؤوط
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 ووه ،عندهم منكر الحديث زيد بن جبيرةو ،)١٢())ال يبغض العرب إال منافق((: -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 
 .عن غير الشاميين مضطربة إسماعيل بن عياش  ورواية،مدني

 الحنفي والعالء بن عمر حدثنا نالحافظ الكوفي المعروف بمطي  محمد بن عبد اهللاجعفر وأب وكذلك روى
قال :  قال-مارضي اهللا عنه-عن ابن عباس  عطاء عن ابن جريج حدثنا يحيى بن يزيد األشعري حدثنا

ة ولسان أهل الجن ،والقرآن عربي ،ألني عربي: أحبوا العرب لثالث((: -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
  .))١٣())عربي

  .موضوع: الشيخ ناصر األلباني يقولو ،نه موضوعإ :بعض أهل العلم يقولو ،ال يصحهذا الحديث 
 متنه حسن وأ ، إسناده على طريقة المحدثينأراد حسن: فما أدري ، هذا حديث حسن:الحافظ السلفي قال(

  .)؟على االصطالح العام
ما  وهواالصطالح المعروف المراد به ليس و ، حسن المعنى:ي أ، هذا الحديث حسن:ون يقولالعلماء أحياناً

 ،الضعيفووسط بين الصحيح مرتبة : يعني ،من جهة اإلسنادحسن به  يراد أحياناً و،رواه عدل خف ضبطه
  .يسمى بالحديث الحسن

ديث حالكيف يكون إذ عد هذا فيه بو ،طاهر الِسلفي يقصد حسن اإلسناد أبوما أدري  :شيخ اإلسالم يقولو
لعله و! لكن موضوع ويقول عنه حسن ، حديث ضعيف: يقولفيمكن أنحسن؟ حديث يقول عنه و ،اًموضوع

 أما أن ، هذا صحيح))القرآن عربيو ، ألني عربي:أحبوا العرب لثالث(( : ألن قوله هنا؛أراد حسن المعنى
  .لمعنى ال يصح منها شيءكل األحاديث الواردة في هذا او ،لسان أهل الجنة عربي فلم يثبت فيه حديث قط

 :ابن حبان وقال ، ال أصل له:العقيلي قال: وقال ،ذكر هذا الحديث في الموضوعات فرج بن الجوزي وأبو(
 .واهللا أعلم ،يروي المقلوبات عن األثبات فبطل االحتجاج به يحيى بن يزيد

عبد  حدثنا أحمد وأب حدثنا يإبراهيم بن سعيد الجوهر حدثنا :بكر البزار وأب  ما روى:وأيضاً في المسألة
    وهذا -هصحيح الحديث مستقيم ووه ،يميل إلى الشيعة وكان رجالً من أهل الكوفة- الجبار بن العباس

لكم يا معاشر العرب نفض": قال سلمان: قال أوس بن ضمعج عن أبي إسحاق عن البزار  كالم-واهللا أعلم-
 .)١٤("وال نؤمكم في الصالة ،ال ننكح نساءكم ،اكمي إ-صلى اهللا عليه وسلم-لتفضيل رسول اهللا 

وقد  ،من أعيان العلماء الثقات ،بيري محمد بن عبد اهللا الز-واهللا أعلم- وه أحمد وأبو ،وهذا إسناد جيد
ثقة روى  أوس بن ضمعجو ،أشهر من أن يثنى عليهما إسحاق السبيعي وأبو الجوهريو ،أثنى عليه شيخه

 .مسلم له

                                                
): ١١٩٢(إسناده ضعيف، وقال األلباني في السلسلة الـضعيفة بـرقم     : ، وقال محققوه  )٦١٤(رواه أحمد في المسند، برقم       -١٢

  ".ضعيف جداً"
، وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة، برقم )٥٥٨٣(رواه الطبراني في المعجم األوسط برقم  - ١٣

  ).١٦١(ي السلسلة الضعيفة برقم ، وقال بوضعه األلباني ف)١٦٧(
 عن أبى إسحاق عن أوس بن ضـمعج عـن       يقرزعمار بن   من طريق   ) ١٣٧٦٦(رواه البيهقي في السنن الكبرى، برقم        -١٤

  ). ٦/٢٧٩(، وضعفه األلباني كما في إرواء الغليل )٦١٥٨(سلمان، والطبراني في المعجم الكبير، برقم 

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

http://www.pdffactory.com


 ٧ 

   نشاؤه إف ،اًفإما إنشاء وإما إخبار ، فضل العرب-صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا وقد أخبر سلمان أن
  .)وخبره حديث صادق ، حكم الزم-صلى اهللا عليه وسلم-

 فاإلنشاء ،الكالم ينقسم إلى خبر وإنشاءو ، أن ذلك أمر من الشارع بتفضيلهم:يعني، المقصود باإلنشاء األمر
 لكن ،هذا التعريففي ما احتمل الصدق والكذب بذاته، على خالف : الخبر هو و،في معناه األمر والنهي وما

هذا ال يحتمل ف اذهب : فإذا قلت مثالً،إلى خبر وإنشاءينقسم الكالم المفيد و ،هذا من أشهر التعريفات له
هذا فكذلك تفعل تذهب وال ال و ، فهذا خبر، جاء زيد هذا يحتمل الصدق والكذب: وإذا قلت،الصدق والكذب

  .كله إنشاء
أمر من أنه  : إنشاء يعني،خبر وإما إنشاءإما  هذا : في األحاديث الواردة في فضل العربشيخ اإلسالم يقولف

 كما هو المشهور عند عن الشيء يستلزم األمر بضدهالنهي وأمر بمحبتهم،  نهي عن بغضهم أوأو الشارع 
 ،يتضمن النهي عن ضده يستلزم أو  وإذا أمر بحبهم فهو،األصوليين، فإذا نهى عن بغضهم فهو أمر بحبهم

  .هذا معنى اإلنشاء
 إذ أخبر عن ،المسلم من ذلك فال يقع في خالفهيتحقق ألجل أن ؛  أخبر بهذا-صلى اهللا عليه وسلم-والنبي 

  . كأن يبغضهم ويفضل غيرهم عليهم من األعاجم،فضلهم لئال يقع من أحد ما يخالف ذلك
 أبي ليلى الكندي عن أبي إسحاق عن الثوري رواه ،د روي عن سلمان من غير هذا الوجهوتمام الحديث ق(

 رواه )١٥("ال نؤمكم وال ننكح نساءكم :فضلتمونا يا معاشر العرب باثنتين": عن سلمان الفارسي أنه قال
وا العربية  وهذا مما احتج به أكثر الفقهاء الذين جعل،وغيرهما في سننه سعيدو محمد بن أبي عمر العدني

  .)العجمي من الكفاءة بالنسبة إلى
والَ تَنِكحواْ {:  يقول-عز وجل- كفاءة في الدين، وهذه معتبرة، اهللا :على أنواع مسألة الكفاءة في النكاح

ْؤِمنتَّى يشِْركَاِت حْؤِمنُواْ {: يقولو، ]٢٢١:سورة البقرة[ }الْمتَّى يح ِشِرِكينواْ الْمالَ تُنِكحوْؤِمنم دبلَعفهي  }و
سورة [ }الزاِني لَا ينِكح إلَّا زاِنيةً َأو مشِْركَةً والزاِنيةُ لَا ينِكحها ِإلَّا زاٍن َأو مشِْرك{:  وكذلك الشرف،معتبرة
؟  من العرب يكافئه غيره هلالقرشي مثالً، ك وتبقى بعض ألوان الكفاءة مختلف فيها، ما لم يتب:يعني ]٣:النور

العرب هل هم أكفاء ، وكذلك ال يكافئونه، والكفاءة معتبرة: بعض أهل العلم يقولف ،فيه خالف بين أهل العلم
  ليسوا بأكفاء؟  لغيرهم من األعاجم أو

  ال؟  أو لها يتزوجهاء كفالتي لها نسب والرجل الذي ليس له نسب هل هوالمرأة ف
 واإلمام أحمد ، وأنه ليس بكفء لها أن هذه األمور معتبرة شرعاً بعضهم يرى،هذا فيه خالف بين أهل العلم

 وإن اعترضوا ، فإن أجازوه جاز،هذا يتوقف فيه على إجازة عصباتها وأوليائها:  يقولهوإسحاق بن راهوي
  . بسببه ال تتزوج نساؤهم، ألنه يلحقهم الضرر؛عليه فرق بينهما

بل هي من الحقوق المطلقة  ،فاءة ليست حقاً لواحد معينفي إحدى الروايتين على أن الك أحمد واحتج به(
  .)نه يفرق بينهما عند عدمهاإحتى  ،في النكاح

                                                
  ).٦/٢٨٠(إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل : انظر " جيدهذا إسناد": قال الشيخ األلباني - ١٥
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نهم إن أ فمعنى ذلك ، معيناً وأما إذا كانت حقاً،لم يحصل اعتراض يعني مطلقاً سواء حصل اعتراض أو
  . والحق المطلق، هذا الفرق بين الحق المعين،أجازوه مضى وصح وال إشكال فيه

  .بهذا على أن الشرف مما يستحق به التقديم في الصالة أحمدو الشافعي واحتج أصحاب(
  .)..ومثل ذلك ما رواه محمد بن أبي عمر العدني حدثنا سعيد بن عبيد

لتقديم في الصالة لهناك اعتبارات مرجحات أخرى ، فالفقه في الدينوفي العلم و إذا تساووا في القراءة :يعني
ال يليق وبعض الفقهاء يقول أشياء غريبة كاألحناف ال داعي لذكرها ف استووا في السن فإذاً، سن األكبر مثالً

من  و أ، مثالًاً كأن يكون قرشي، إذا كانوا يتساوون من كل وجه فيقدم األشرف:بعضهم يقولو ،التفضيل بها
  .-صلى اهللا عليه وسلم-آل بيت النبي 

صلى اهللا -أنه خرج في اثني عشر راكباً كلهم قد صحب محمداً : ربيع بن فضلة عن بن ربيعةعلي  أنبأنا(
 ،أيهم يصلي بهم فتدافع القوم ،فحضرت الصالة ،وهم في سفر ، وفيهم سلمان الفارسي، غيره-عليه وسلم

 قال-نصف المربوعة  ، مراراً؟ ما هذا؟ما هذا: فلما انصرف قال سلمان ،فصلى بهم رجل منهم أربعاً
 ،أنت أحقنا بذلك أبا عبد اهللا صل بنا: القومله فقال  ، نحن إلى التخفيف أفقر-ربع نصف األ يعني:مروان

  .)١٦("ونحن الوزراء إسماعيل األئمة وأنتم بن ،ال: فقال
رضي -وأيضاً فإن عمر بن الخطاب  ،وبعضها موضوع في بعضها نظرووفي المسألة آثار غير ما ذكرته 

 فبدأ بأقربهم فأقربهم نسباً إلى رسول اهللا ،لناس على قدر أنسابهمكتب ا ، لما وضع ديوان العطاء-اهللا عنه
 هكذا كان الديوان على عهد الخلفاء الراشدين ،فلما انقضت العرب ذكر العجم ،-صلى اهللا عليه وسلم-

 .إلى أن تغير األمر بعد ذلك وسائر الخلفاء من بني أمية وولد العباس
  .)ا به في عقولهم وألسنتهم وأخالقهم وأعمالهمما اختصو -واهللا أعلم-وسبب هذا الفضل 

 ألنه لألسف في هذا العصر انبهر الناس بما عند الغرب من االكتشافات ؛في غاية األهمية هذا كالم مهم
المشاهد أن الناس الذين يذهبون و ،صار المسلمون يتقاصرون أنفسهم أمام هؤالء الناسو ،العلوم الحديثةو

  أنهم يتوقعونكانواو ، للعلومضبطاًو إدراكاًو  أبناء أولئك أقل من غيرهم فهماًإن: يدرسون هناك يقولون
هذا و ، فلما درسوا معهم وجدوا أنهم في آخر المراتب من هذه الحيثية،عجاباإل ذهبوا إليهم بنظرة ،عباقرة
 بأشياء شاهدتها لوال ذلك لحدثتكمو ،إال فإن الهوى له عالقة بهويتكلم فيه بعدل أن يحتاج اإلنسان  مقام

 شيء  الناس فتفاوتُ،كان فيها من جميع األجناسوست في الجامعة اإلسالمية عشر سنين درفقد  ،بنفسي
 لكن ال شك أن عند بعض األمم من صفاء الذهن ، يختلفوناًوجد أفرادهذا التفاوت في الجملة يف ،مشاهد

 -عز وجل-شك أن بعض األمم ميزهم اهللا ال و ،ليس عند غيرهم سالمة الفطر ماوالقدرة على الحفظ و
صلى -النبي ف ، فإذا صلحت أحوالهم مع اإليمان فإن ذلك ال شك يتميزون به،ببعض الخصائص مما ال يخفى

                                                
، وصحح إسناده األلباني في إرواء الغليل في تخـريج أحاديـث منـار    )٨١٦١( رواه ابن أبي شيبة في المصنف، برقم - ١٦

  ).٦/٣٨١(السبيل 
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إذا صلحت أحوال الناس من أهل تلك ف ،)١٧())الحكمة يمانيةو اإليمان يماٍن(( : يقولما حين-اهللا عليه وسلم
 فال شك أن فيهم من -السراة إلى قعر عدنوهامة هذه البالد الطويلة ت-ة مين الكعبعلى ي والنواحي مما ه

 ،حتى مع اإليمانظاهر  وهتجد من الجفاء في بعض النواحي ما و ،الرقة ما ال يوجد عند غيرهمواإليمان 
جدوا في مكان كان هكذا تجد أن بعض األمم إذا وو ،هذا شيء ال ينكرو ،الناس يتفاضلون في هذه األشياء

يذهبون من العرب قلة أو كثرة يكون غربها الذين و في شرق األرض د انظر إلى الجها: يعني،ذلك مزية له
 فإذا صلحت حال هؤالء ،قبل الصديق  يعرفه العدو،يعرفه كل أحدو ، والبالء الذي ال ينكر،لهم األثر الظاهر

 يفسدون ويكونون ،لخلق ومن أسوأ الخلق، وإذا فسدت أحوالهم فهم من أراذل االناس كان لهم تأثير كبير جداً
 وغير ذلك مما ،-عز وجل- ويضيعون أمر اهللا ، يذوبون في غيرهم،-نسأل اهللا العافية-في حال من المسخ 

  .تعرفون
شيء ال ينكره   وهو،إذا صلحت حال الناس وعندهم بعض الخصائص والمزايا كان لهم ذلك التأثير: فأقول

 وقد ،ن العرب في بعض األماكن في الجهاد يكون له من التأثير ما ال يخفى وجود أفراد ممنصف، أحياناً
  .أثريكونون في بالدهم ليس لهم 

الفهم  و قوة العقل الذي هوهو والعلم له مبدأ ،وإما بالعمل الصالح ،إما بالعلم النافع: وذلك أن الفضل(
  .)والحفظ

أنه إذا  منتهاه هوو ،ملكات والقُدر، الحفظ والفهم والضبطيعني مبدأ العلم هو األهلية له مما عند اإلنسان من ال
  .القدرة على إبرازه وإفهامه والبيان عنه والتعبير عنهواستجمع هذا العلم 

وأحفظ وأقدر على البيان  ،والعرب هم أفهم من غيرهم ،البيان والعبارة والذي هوتمام وهو قوة المنطق (
  .)والعبارة

ال سيما  ، ولذلك التشاغل في هذه المسألة أرى أنه ال ينبغيذا الكالم قد ال يحتمله،ا سمع هكثير من األعاجم إذ
هم  خلّ، هذه األشياء عندهمزيدنأن إلى  فهم ليسوا بحاجة ، فيه التفرق بين المسلمينفي هذا الوقت الذي كثر
  .يشتغلون بالعمل الصالح

  .)يجمع المعاني الكثيرة في اللفظ القليل ،قاًجمعاً وفر ولسانهم أتم األلسنة بياناً وتمييزاً للمعاني(
 ،درساً  محاضرة أوتُلقى ونالحظ هذا في الترجمة حين ،لقرآنالسان أنه يكفي اللسان العربي ف هذا صحيح

 في ترجمة ويطول الشرح  نتكلم بكلمة قصيرة جداً، ألن الموجودين ال يفهمون؛ جميع الدروس تترجمأحياناًف
  . في كلمتينقيلت العبارة القصيرة التي

  .)ثم يميز بين كل شيئين مشتبهين بلفظ آخر مميز مختصر(
 وأرضهم وال يوجد ،تاريخهم، وجنسهم، ولغتهم فيهم أرذل الناس  نواليابانيف والعمل شيء آخر، العربية

غاية في في الجنس و ،من ناحية الذوق من أقذر الشعوبف ،فهم جمعوا الرذالة من كل وجه أرذل منهم،
  .ا يفعلونهاءشياألأقذر ف ،ذارةالق

                                                
، ومسلم، كتاب اإليمان، بـاب تفاضـل   )٤١٢٧(رواه البخاري، كتاب المغازي، باب قدوم األشعريين وأهل اليمن، برقم  - ١٧

  ).٥٢(أهل اإليمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه، برقم 
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 ، وهي أرض بركانية كثيرة البراكين، متعرجة شديدة التعرجومن ناحية األرض أرضهم جزر صغيرة جداً
 لكنهم ، ال يؤهلهم لتحريك العقولاًوثنيوجدته  وإذا نظرت إلى دينهم ، عندهم حضارةوالليس لهم تاريخ، و

  .جدوا واجتهدوا
 وهي أرض تج الشيء الكثيرننها تإ غاية االستغالل بطرق زراعية حديثة حتى ةفاستغلوا أراضيهم الصغير

  .شجرة طماطم واحدة فيها أكثر من أربعمائة ثمرةن إدان المسلمين الشاسعة، حتى صغيره بخالف بل
  . مادية بحتة فحاولوا استغالل أوقاتهم وعدم تضييعها في أمور،وفي استغالل األوقات شيء هائل

 واللغة ، والذوق المنحط،يبنوا لهم هذا التقدم والتطور المادي مع ما هم فيه من العقيدة الوثنية أناستطاعوا ف
 وبالد المسلمين هي ، ومع ذلك وصلوا إلى ما وصلوا إليهليس فيها مواردالتي األرض الضيقة الصعبة، و

في  وملتقى العالم ،لشاسعة واألراضي الزراعية ا، كلها فيها ومخزوناتها، وموارد الطاقة،منطقة الثروات
وى عنهم يمين ويسار وهم وسط متخلف بين هذه القوى التي تتصارع على  ومع ذلك القُ،الشرق والغرب

  .ذلك كلهمن  وتنهبهم وتفسد بينهم وهم محرومون ،مصالحهم ونفوذهم
 ،عبارات جامعة يعبرون عن القدر المشترك بين الحيوان بن فهم مثالًكما تجده من لغتهم في جنس الحيوا(

إلى غير  واألطفال والمساكن واألوالد من األصوات: ثم يميزون بين أنواعه في أسماء كل أمر من أموره
ز وهي الغرائ  فإن مبناه على األخالق وأما العمل،التي ال يستراب فيها ذلك من خصائص اللسان العربي

 ..والوفاء والحلم والشجاعة قرب للسخاءفهم أ ،وغرائزهم أطوع للخير من غيرهم ،اإلنسانالمخلوقة في 
ليس عندهم  ،معطلة عن فعله لكن كانوا قبل اإلسالم طبيعة قابلة للخير ،وغير ذلك من األخالق المحمودة

 ن ببعض العلوم العقلية المحضةووال هم أيضاً مشتغل ،وال شريعة موروثة عن نبي ،علم منزل من السماء
ما حفظوه من  وأ ، من الشعر والخطبم ما سمحت به قرائحهمإنما علمه ،ونحوها كالطب والحساب
فلما بعث اهللا محمداً ، من الحروب وأ ما احتاجوا إليه في دنياهم من األنواء والنجوم و أ،أنسابهم وأيامهم

  أجل منه وأعظم قدراً أمراً-لوال يجع-  بالهدى الذي ما جعل اهللا في األرض-صلى اهللا عليه وسلم-
 ،والظلمات الكفرية ومعالجتهم على نقلهم عن تلك العادات الجاهلية ،عد مجاهدته الشديدة لهموتلقوه عنه ب

 ،زالت تلك الريون عن قلوبهم  فلما تلقوا ذلك الهدي العظيم،التي كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرتها
  .)واستنارت بهدى اهللا الذي أنزل على عبده ورسوله

أن معادن هؤالء كيف ن  ثم بي،بالعمل الصالح لناس إما بالعلم النافع أووالتمايز بين اما يحصل به الفضل 
مهملة فتكون لكنها يشبهها باألرض الطيبة   فلما صقلت باإلسالم أثمرت غاية الثمار فهو، في الجاهليةمهيأة

ا قفر وينوبهفهي  شجر الشوك الذي ينبت في الصحراء ، أشجار الشوك العوسج والعضاة؛مليئة باألشجار
 بخالف األرض السبخة ، ونقيت وحرثت وسقيت أخرجت ألوان الثمار، فإذا أزيلت عنها هذه األشواك،السباع

  . وال تثمراًفمهما وضعت فيها من الماء فإن ذلك ال يزيدها إال سوء
أنزل والكمال الذي  فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم ،بتلك الفطرة الجيدة فأخذوا هذا الهدي العظيم(

 قد نبت فيها شجر العضاة وأ ،لكن هي معطلة عن الحرث اهللا إليهم بمنزلة أرض جيدة في نفسها
 فيها عِروازد ، من الشجر والدوابيفإذا طهرت عن المؤذ ،وصارت مأوى الخنازير والسباع ،والعوسج
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من المهاجرين  نفصار السابقون األولو ، جاء فيها من الحرث ما ال يوصف مثله،أفضل الحبوب والثمار
 من ن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامةم وصار أفضل الناس بعدهم ،واألنصار أفضل خلق اهللا بعد األنبياء

  .)العرب والعجم
  

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

http://www.pdffactory.com

