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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  )٤٥(اقتضاء الصراط المستقيم 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

  . وآله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد
  :أما بعد

  :-رحمه اهللا-قال شيخ اإلسالم ف
  .وهذا الكالم يشبه كالم عمر بن الخطاب، وأما رفعه فموضع تبين(

  :ح السلف في الكلمات القليلة من العجمية للحاجةتسام
كلمني أبو العالية : أنهم كانوا يتكلمون بالكلمة بعد الكلمة من العجمية، قال أبو خلدة ونقل عن طائفة منهم

يا جارية اذهبي بهذا الدرهم : سأل رجل محمد بن الحنفية عن الجبن، فقال: بالفارسية، وقال منذر الثوري
  .) ثم جاءت به يعني الجبن،اًزاً، فاشترت به نبيزفاشتري به نبي

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  .الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا

  :أما بعد
 كأن : وذكر بعض الصور، التشبه أحكام التكلم باألعجميةن في كالمه ع-رحمه اهللا-بين شيخ اإلسالم قد ف

 وذكر من هذه األقسام أن يتكلم بالكلمة بعد ، وهو يعرف العربية،يتكلم اإلنسان باألعجمية على سبيل االعتياد
 أو ألن السامع يفهم ، ألن ذلك يغلب على لسانه مثالً؛خر لسبب أو آلةيأتي بكلمة واحدف ، نادراً: يعني،الكلمة

ال بأس  فهذا ، أو ألي سبب آخر، فيريد أن يقرب له المعنى، أو ألنه أعجمي، ألنه نشأ في بالد األعاجم؛هذا
  . جائزوهو -ال على سبيل اإلعجاب بالكفار وبلغتهم- لو فعله اإلنسان به
 أكثر من يوجدو..  نقل عن أبي العالية ومحمد بن الحنفية،ن بعض السلف نُقل عنهم مثل هذاإ :يقولهو هنا و

 من القضايا، ة لما قضى شريح في قضي-رضي اهللا تعالى عنه-علي فهذا من اآلثار الدالة على هذا المعنى، 
  .ة لكنها لغة أعجمي، جيد:قالون، ومعنى قالون :-رضي اهللا تعالى عنه-قال له علي 

  .)فالكلمة بعد الكلمة من العجمية أمرها قريب: وفي الجملة(
  . األمر في ذلك سهل إذا كان ذلك نادراً:يعني

  .)وأكثر ما يفعلون ذلك إما لكون المخاطب أعجمياً(
الكلمة   استعمالةنظراً لكثر ؛ اللسانةما لحاجة أو لغلبنإواب اإلعجاب باللغة األعجمية،  يفعلونه من ب ال:يعني

  .أو نحو ذلك بين قوم أعاجم ٍةبسبب نشأ
  .)أو قد اعتاد العجمية(

 ذا بعض الكلمات من غير قصده، فإت خرجةيتكلم العربيأراد أن  فإذا ،اً كثير-مثالً– يتكلم اإلنجليزي كمن
  . فال بأسكان هذا قليالً
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 ألم خالد بنت خالد بن سعيد بن -صلى اهللا عليه وسلم-يريدون تقريب األفهام عليه، كما قال النبي (
 -صلى اهللا عليه وسلم- النبي افكساه(( :العاص وكانت صغيرة قد ولدت بأرض الحبشة لما هاجر أبوها

  .) الحسن:والسنا بلغة الحبشة ،١))سنا هذا !يا أم خالد: خميصة وقال
  .حسنهذا  هذا جيد أو :يعني ))هذا سنا(( : وقال لهااأعطاها ثوب -صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

  .)دردم بأشكَ:  أنه قال لمن أوجعه بطنه-رضي اهللا عنه-وروي عن أبي هريرة (
  .ة بلغة فارسي؟ بطنك يؤلمك: معناهادردم بأشكَ

  .) وال يصح،وبعضهم يرويه مرفوعاً(
 رجح ف، وال يصح-رضي اهللا تعالى عنه- قاله ألبي هريرة -صلى اهللا عليه وسلم-ن النبي  أ:مرفوعاً يعني

  . موقوف عليه، منقول عن أبي هريرةشيخ اإلسالم أنه
صر ن حتى يصير ذلك عادة للِم ولغة القرآ، التي هي شعار اإلسالمعتياد الخطاب بغير اللغة العربيةوأما ا(

  .)..وأهله
لرسمية للبلد في أعمالهم اللغة اهي  األعجميةكون ت أو أن ،يتحدثون باألعجميةلما بية  ترحل عنهم العر:يعني

 فهذا ال ،يةمجع بلغة أا أو في ناحية من البلد يتعامل أهله،نجليزية يتعاملون باللغة اإل،دوائرهم الرسميةو
  .يجوز

، أو ألهل الفقه، فال ل الديوانأو ألهللرجل مع صاحبه، أو ألهل السوق، أو لألمراء، أو أو ألهل الدار، (
تقدمون لما  ولهذا كان المسلمون الم؛وهو مكروه كما تقدم فإنه من التشبه باألعاجم، ريب أن هذا مكروه

أهلهما رومية، وأرض العراق وخراسان ولغة أهلهما فارسية، وأهل لغة  وومصرسكنوا أرض الشام 
 مسلمهم  حتى غلبت على أهل هذه األمصارالعربيةالمغرب ولغة أهلها بربرية عودوا أهل هذه البالد 

  .وكافرهم، وهكذا كانت خراسان قديماً
 حتى غلبت عليهم، وصارت العربية مهجورة اللغة واعتادوا الخطاب بالفارسيةثم إنهم تساهلوا في أمر 

لقنها الصغار عند كثير منهم، وال ريب أن هذا مكروه، إنما الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعربية، حتى يت
في المكاتب وفي الدور فيظهر شعار اإلسالم وأهله، ويكون ذلك أسهل على أهل اإلسالم في فقه معاني 

  . ثم أراد أن ينتقل إلى أخرى فإنه يصعبالكتاب والسنة وكالم السلف، بخالف من اعتاد لغةً
، ويؤثر أيضاً في مشابهة صدر هذه  والدين تأثيراً قوياً بيناًم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلقواعل

  . ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق،حابة والتابعيناألمة من الص
وال يفهم  ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، فإن نفس اللغة العربية من الدينوأيضاً 

  .)إال بفهم اللغة العربية
 اللغة الرسميةجعلها  أو ،تكلم باألعجمية على سبيل االعتيادلامجموعة من األوجه في منع ذكر  شيخ اإلسالم

 ،ه أن اعتياد اللغة يؤثر في خلق اإلنسان وفي دين: منها، مفاسدذكر أن لذلكوفي بلد أو في ناحية منها، 

                                                
  .باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديداً)  ٥٨٤٥: ( برقم: صحيح البخاري - ١
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 ألنها تزاحم باللغة -ومعرفتها فرض واجب- أن ذلك يكون سبباً لتضييع اللغة العربية : وأيضاً،وعقلة
  .من ثم ال يتأتى للناس فهم الكتاب والسنة و،الجهل بها الضمحاللها واً ويكون ذلك سبب،األعجمية

ثم منها ما هو واجب على األعيان، ومنها ما هو واجب على ، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب(
: قاليد عن عمر بن زثور عن عيسى بن يونس  حدثنا :الكفاية، وهذا معنى ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة

 وأعربوا العربية، وتفقهوا في ، فتفقهوا في السنة،أما بعد: -رضي اهللا عنه-كتب عمر إلى أبي موسى 
تعلموا العربية فإنها من دينكم، :  أنه قال-رضي اهللا عنه- وفي حديث آخر عن عمر .القرآن فإنه عربي

  من فقه العربية وفقه الشريعة-عنهرضي اهللا - وهذا الذي أمر به عمر .وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم
 ألن الدين فيه أقوال وأعمال، ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله، وفقه السنة ؛يجمع ما يحتاج إليه

  .هو فقه أعماله
  .)من وجوهفعتبار في مسألة األعياد االوأما 

 في ة وهي داخل،لم باألعجميةمسألة التكإلى  ثم عرض ، كان يتحدث عنهاوقداآلن رجع إلى قضية األعياد، 
أجل قضية من  إنما وضع -كما سبق- وهذا الكتاب ،العيد  ثم رجع إلى مسألته األصلية وهي،موضوع التشبه

  .االستطرادوما ذكر سوى هذه القضية إنما ذكر على سبيل التبع  األعياد، فكل
  .أن األعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك: أحدها(
 األول :ـ النظر في الوجوه التي تقتضي منع موافقتهم في أعيادهم، ف: يعني)ار في مسألة األعيادأما االعتبو(

سورة المائدة [} هاجاِلكُلٍّ جعلْنَا ِمنكُم ِشرعةً وِمنْ{ :األعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك( أنمن ذلك 
  . ألن لهم شرائع تخصهم؛ؤالءيجوز له أن يتشبه به  وعليه فال،هذا يختص بهمو )])٤٨(
 كالقبلة والصالة والصيام، ])٦٧(سورة الحـج [ }ِلكُلِّ ُأمٍة جعلْنَا منسكًا هم نَاِسكُوه{ :التي قال اهللا سبحانه(

  .)فال فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر المناهج
 فسواء وافقهم في العيد الذي هو من جملة منهاجهم }هاجا ِشرعةً وِمنِْلكُلٍّ جعلْنَا ِمنكُم{ :يعني في بقية األشياء

 من مناهجهم فاألمر في ذلك ء، أو وافقهم في شي-لم يكن مما ابتدعوهو ،إن كان من شرعتهم- ،وشرعتهم
 ال يصح، ق إذ إن التفريق بينها بال مفر؛ستواء ذلك في غيرها ألن الموافقة في فرد من األفراد تستلزم ؛سيان

مما يفعلونه مما هو في منهاجهم هم في صالتهم أو في صومهم أو في شيء غير ذلك توافقبين مفما الفرق 
 من هذا ال يتأتى فيه معرفة اً ألن كثير؛ذلكغير نه مما دخله التحريف وأحدثوه أو إ : سواء قلنا،؟شرعتهمو

  .المحرف من غيره
  .)لكفر، والموافقة في بعض فروعه موافقة في بعض شعب الكفر موافقة في افإن الموافقة في جميع العيد(

 من ملل ة ومل، فيمكن أن نقول هو دين من أديان الكفرةأن شريعتهم بعد أن نسخت ولكونها محرف :يعني
  . وأيضاً هذا مما دخله التحريف، فالتعبد به باطل، ألن اهللا نسخ التعبد بهذا؛الكفر

  .) به الشرائعبل األعياد هي من أخص ما تتميز(
 ، يصفه باللعن مثالً النصارىمواضع حينما يتكلم عن دين في بعض ال-رحمه اهللا- يةبن تيماشيخ اإلسالم 

 وليس النسخ وحده يكفي لهذا ، والديانة الملعونة باعتبار أنها ديانة محرفة ومنسوخة، األمة الملعونة:يقولف
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إال القانون كله في التوراة ف، حريفاًلشرائع تشويهاً وتفهي من أكثر ا ا دخلها من التحريف، بل لم،الوصف
 شريعة،وال  ، فلما بقوا من غير قانون يضبط حياتهم، عداوتهم لليهودة ومع ذلك ألغوه لشد، اليسيرالنزر

ستحسنون أشياء ي وصاروا يتحاكمون إليه، فضالً عن كونهم ، سموه باألمانة الكبرىااخترعوا لهم قانون
نهم يستحسنون أشياء إ حتى ،ادت محدثات األمور عند النصارىدزا وكلما بعد العهد ويبتدعون أشياء
 لرهبانهم وأحبارهم ثم يحدثون اتباعاربما جاء زمان آخر فنسخوها وأعرضوا عنها ل و،فيجعلونها شرعاً

  .غيرها وهكذا، فهي شريعة كثيرة التجدد باإلحداث واالبتداع
ومن أظهر ما لها من الشعائر، فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر، وأظهر شعائره، وال ريب (

  .أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة بشروطه
 -صلى اهللا عليه وسلم-نبي  وإلى هذا االختصاص أشار ال، أن تكون معصيةوأما مبدؤها فأقل أحواله

  .)نار وهذا أقبح من مشاركتهم في لبس الز،٢)) عيداً وإن هذا عيدناإن لكل قوم((: بقوله
على هذه األشياء ليست وزام عريض يشد في الوسط يلبسه النصارى يتميزون به عن غيرهم، ح :نارالز

  .من لبس الزنار ليس كالذي يلبس الصليب وهكذافالزنار ليس كالصليب، ؛ فة واحدةمرتب
سلم ز بين المدين، وإنما الغرض بها مجرد التمي تلك عالمة وضعية ليست من ال ألن؛ونحوه من عالماتهم(

يتميزون به من فيما موافقة فيه  فإنه من الدين الملعون هو وأهله، فالموافقة والكافر، وأما العيد وتوابعه
  .أسباب سخط اهللا وعقابه

، أو شعيرة من شعائره، فحرمت شريعة من شرائع الكفر: نظم هذا قياساً تمثيلياً قلتوإن شئت أن تُ
  .)موافقتهم فيها كسائر شعائر الكفر وشرائعه، وإن كان هذا أبين من القياس الجزئي

 بخالف األنواع األخرى ، في حكم لعلة جامعة بينهماقياس الفقهاء وهو إلحاق فرع بأصلقياس التمثيل هو 
 والعلماء مختلفون فيه ،دخل في مفهوم الموافقة كل ذلك ي، أو قياس المساوي، كقياس األولى مثالًاألقيسةمن 

على الخيل  األشباه كقياس الحمير ة وكذلك قياس الشبه أو ما يسميه بعضهم بقياس غلب،هل هو قياس أو ال
 ألن ؛ وكذلك أيضاً قياس الداللة وهو ليس كقياس التمثيل،-على خالف في ضابطه- ،مثالً في شبهها الظاهر
 وكذلك أيضاً القياس العقلي الذي يسمونه قياس ،خر كأثرها مثالًآة وإنما هو بشيء الجمع فيه ليس في العل

  .الشمول وله أنواع
 أو ،شرائع الكفر شريعة من : تمثيلياً قلتاًوإن شئت أن تنظم هذا قياس( :وعلى كل حال يقول شيخ اإلسالم

 وإن كان هذا ،ر الكفر وشرائعهفحرمت موافقتهم فيها كسائر شعائ( ، األعياد: يعني،)شعيرة من شعائره
جاب عنه ي ، ال بأس أن نوافقهم في أعيادهم ونشاركهم فيها:يقولمن  أن : يعني)أبين من القياس الجزئي

 مشاركتهم في العيد ألنذلك و ، مشاركتهم في العيد أو االحتفال بالعيد ال يجوز:يقال لهفبطريقة قياس التمثيل 
وذلك أنه كموافقتهم في غيرها من شرائع كفرهم ومن  وهو محرم،  في شريعة من شرائع كفرهمةمشارك

ل الو قف ال يجادل فيها، ،قد تكون بعض الصور أبين عند اإلنسانو هو ال يجوز،و ،فروع دينهم المحرف

                                                
  ).  ٢٠٩٨ (: صحيح مسلمو)  ٩٥٢: ( صحيح البخاري - ٢

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

http://www.pdffactory.com


 ٥

 هل يجوز لك أن تشاركهم في :ل لهي ق.أن نشاركهم فيهمن مانع  فال ، العيد فرح، العيد ما فيه شيء:قائل
 العيد شريعة كغيرها من : نقول له،يجوز  ال:يقولفس ،؟ي حجهم أو صالتهم إلى المشرق مثالًصومهم أو ف

  . فال يجوز مشاركتهم في ذلك،شرائعهم
فإنما سببه هو كونه يوماً مخصوصاً، وإال فلو كان كسائر األيام ما يختص به ذلك من عبادة وعادة ثم كل (

  . بل كفر به، في شيءلم يختص بشيء، وتخصيصه ليس من دين اإلسالم
  .)أن ما يفعلونه في أعيادهم معصية هللا: الوجه الثاني

 بهذه  له وإن كان األمر في ذلك أوضح من أن يحتج،نركب هذا النوع من القياس ونحتج بهأن مكن  ي:أي
ن األمر  إذ إ؛-قياس الفقهاء- ال نحتاج أن نتكلف له بهذا النوع من القياس : هذا معنى كالمه، يعني،الطريقة

ثم كل ما يختص به ذلك من عبادة وعادة فإنما سببه هو كونه يوماً ( ،أوضح من ذلك في هذه المسألة
التاريخ نحن فقط في ذلك : يقولمن ، هنا يرد على )بشيء  وإال فلو كان كسائر األيام لم يختص،مخصوصاً
ال و ، نحن فقط نفعل هذا:يقولو ك ونحو ذل وحلوىايشترون للعيال طعامف، اليوم نوسع على العيالفي ذلك 

  .؟ لماذا غيرت النمط في هذا اليوم:نحتفل بالعيد، فنقول
 لماذا غيرت : فنقول، مثالًةر الدار في ذلك اليوم كل سن سوى أننا نبخّئا نحن أبداً ال نصنع شي:وبعضهم يقول

  .فهذا نوع احتفاء بهذا العيد؟ النمط المعهود المعتاد
 هذا أيضاً منظر غير : نقول، نحتفل بعيدهم ولكننا نصبغ البيت في هذا التاريخ دائماً نحن ال:وبعضهم يقول

  .غيرت النمط ألجل االحتفاءو وإنما فعلته ، وعمل غير معهود،مألوف
 هذا : فنقول،جازةأنده ليس عو ، غير أني ال أذهب إلى عملي في هذا اليوم أفعل شيئاً أنا ال:وبعضهم يقول

  . فال يجوز، السلوك اليومي نوع احتفاء بهذا العيدالتغيير منك لنمط
  .)وإما منسوخ ،ألنه إما محدث مبتدع(

وهي حصر األوصاف ثم اختبار - ، السبر والتقسيم العقليينة؟ بطريقلماذا ما يفعلونه في أعيادهم معصية،
 هذه الموافقة :لاق ي،-يصلح للتعليل  ويبقى ما،يصلح علة مؤثرة هذه األوصاف والحكم عليها واستبعاد ما ال

فقتهم فيها ا إما أن تكون هذه األشياء التي و: من أمرينيخلو  ألنه ال؛-عز وجل-لهم في مثل هذا معصية هللا 
يتبعها ولو كانت مما ينسب لهذه أن  فمحدثات األمور ال يجوز لإلنسان أن يعملها أو ،ما حرفوه وأحدثوهم

كون من محدثات األمور يال  هذا من باب أولى، وقد !؟والنصارى  فكيف بمحدثات اليهود،الشريعة ويلحق بها
  . وال يجوز ألحد أن يتعبد بشريعة منسوخة،لكنه من دينهم المنسوخ

 هذا إذا كان المفعول مما ،نزلة صالة المسلم إلى بيت المقدسيكون بمأن  -وال حسن فيه-وأحسن أحواله (
و تابع لذلك  واللعب والراحة فهعادات من الطعام واللباسسع في التدين به، وأما ما يتبع ذلك من التوي

  .)العيد الديني
 بشيء من هذا، -عز وجل-هللا انتعبد   فال،نذهب في هذا اليوم فقط للنزهة نحن نلعب و:بعض الناس يقول

يك  من المظاهر غير المعهودة بالنسبة إليه أظهرت فقد ف،شعار لهم ولدينهمهو  و، العيد من شرائعهم:فيقال
  .فال يجوزحتفاء االهذا نوع من و ، من أنماط حياتك في هذا اليوماًغيرت نمطو
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 اإلسالم، فيكون بمنزلة أن يتخذ بعض المسلمين عيداً مبتدعاً يخرج فيه كما أن ذلك تابع له في دين اهللا(
  .)إلى الصحراء، ويفعل فيه من العبادات والعادات من جنس المشروع في يومي الفطر والنحر

أن يخرجوا لمصلى من  بدالًف ،اً للناس نمطضعأن ن و،اً ثالثاًلفرق بين هذا وبين أن نجعل لنا عيدا  ما:قولي
 ، ليقوموا ببعض الطقوس واألعمال وما إلى ذلك؛ إلى الصحراءايصلوا األضحى والفطر يخرجولالعيد 

 وما ة منكرةإذا كان هذا بدعف ،ةر هذا ال يشك أحد أنه بدعة منك؟خترع لهم أشياء يفعلونها في هذا اليومون
نحن فقط نلعب في هذا اليوم أو : لماذا توافقهم فيه وتقولف ،اختلقوه هم وأحدثوه في دينهم من البدع المنكرة

  .؟نحو ذلك  أوأو الحلوىأو نشتري نوعاً من الكيك نتنزه أو نلبس الجديد أو نزين الدور 
)ِصنْأو مثل أن ينيةً ِببونحو ذلكج ويصنع لمن يفعل ذلك طعاماًح وتُطاف بها ي (.  

 ال أنا : قائليقولف ،اً جديداً هؤالء الذين يفعلون هذا المنكر يخرجون إلى الصحراء ويفعلون عيد:يعني
  . أنت مشارك لهم في هذا: فنقول، لكني أصنع الطعام وأوزع الثياب بهذه المناسبة لهؤالء الناس،أشاركهم

  .)ير عادته ذلك اليوم لكن غفلو كره المسلم ذلك(
 لكن في يوم ،من هذه األعياد -عز وجل-ال نوافقهم في أعيادهم ونبرأ إلى اهللا  ،نعوذ باهللانحن : قوليكأن 

نحن ال : يقولو البيت بالشموع، أو يمأل "بابا نويل"أن يشتري كيكة لألوالد غير معهود كشيئاً عيدهم يفعل 
  . لهم في هذا العيدة فهذا مشارك، ويأنسوناألوالدأن يفرح  بعيدهم لكن أردت ينحتف

م في األمور العادية أو في بعضها بصنعة طعام كما يغير أهل البدعة عادتهلكن غير عادته ذلك اليوم (
  .) ونحو ذلك.. وتوسيع في نفقةلباسووزينة 

لم يكن ذلك معهوداً و، دونتريالمطاعم طلبوا اليوم من أي ا : مثالًيقول لهموكأن يوسع في النفقة على العيال 
  . بهذا العيدفي الواقع احتفال فمثل هذا ،له
؟ فكذلك موافقة هؤالء المغضوب ألم يكن هذا من أقبح المنكرات ،من غير أن يتعبد بتلك العادة المحدثة(

  .) نعم هؤالء يقرون على دينهم المبتدع،عليهم والضالين وأشد
 : الجواب؟ في بالد المسلمينوأعمالهمشيء من شعائر دينهم  اليهود والنصارى هل يقومون ب،هذه مسألة مهمة

 يتبادلون الكروت أمام الناس ويوزعونها على المسلمين، ال ، يظهرون األعياداللكن  نقرهم سراً،سراً،  ،نعم
أنهم أو يتجمعون في الخارج ويقومون بأعمال مسيرات وما إلى ذلك للعيد،  أو باللمبات،أو يزينون الشوارع 

  .فهذا كله ال يجوزالكيك مثالً، الطرقات ويوزعون في  أو يقفون ،الفتات وأشياء بعيدهموكتابات ون يكتب
 على مبتدع وال منسوخ، ال سراً رقَرين به، والمسلم ال يت والمنسوخ مستهؤالء يقرون على دينهم المبتدع(

  .)وال عالنية
 على رقَفال ي أما المسلم ،دينهم المنسوخ المحدثن من اليهود والنصارى نقرهم على و هؤالء المنحرف:يعني

  .ن ذلكميمنع بل  ،اللضالبدع واالنحراف وال
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