
 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  )٤٦(اقتضاء الصراط المستقيم 
  خالد بن عثمان السبت/  الشيخ

  . وآله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين
  :أما بعد

  :- تعالىرحمه اهللا-قال شيخ اإلسالم ف
  .)لكثيرأنه إذا سوغ فعل القليل من ذلك أدى إلى فعل ا: الوجه الثالث(

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  . والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا
  :أما بعد

أن فعل  ى هذامؤدوفهذا الوجه الثالث من وجوه منع مشابهة المشركين في أعيادهم، وما يورثه من المفاسد، 
وإن كان -محرم   إلى شيء ومن ثم فإنه ينبغي أن يمنع من ذلك، وكل ما كان ذريعة،ى الكثيرذريعة إلالقليل 
كثير فإنه من باب أولى في المنع، فهذا من  إذا كان محرماً وهو ذريعة إلى محرمو فإنه محرم، -مباحاً

سواء كانت مما هو مباح أو كانت مما هو -سد الذرائع و محرمات أعظم منها،لالمحرمات التي هي ذرائع 
  : كما قال في المراقي مطلوب شرعاً،-محرم

  المنحتم إلى  كفتحهاحتم***  ئع إلى المحرمسد الذرا
 ألن ؛، كتعليم الناس العلم، فإنه البد منهوما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ،ة واجبةفذرائع األشياء الواجب

، فهذا من الذرائع إلى الواجب، وأما الذرائع إلى المحرم العلمالناس ال يمكن أن يأتوا بما أمرهم اهللا به إال ب
قد تكون الذريعة مباحة في  و، فإن التبرج ذريعة إلى الفواحش فوجب سده، والتبرج محرم،جب سدهايفإنه 

لكن تؤدي إلى فساد كثير، فإن هذا يسد لهذا الباب، مثل قيادة المرأة للسيارة مثالً من يقيس ذلك على أصلها 
سد ويمنع منه لهذه  محرم فإنه يهذا العمل في حد ذاته مباح، لكنه يؤدي إلى: يقولون، الجمل وما إلى هذا

يعطون نتيجة   وال أمام عامة الناس، وإنما هؤالء،العلة، وهذا الكالم ال يقال للصحفيين وال ألصحاب األهواء
  .ون بالفتيا حرام بكل وجه حتى ال يتالعبهوأو   هذا حرام،:الحكم فيقال لهم

  .)ر عيداًيتى يصير عادة للناس بل يصوتناسوا أصله ح ثم إذا اشتهر الشيء دخل فيه عوام الناس(
 فيتابع بعضهم كأسراب القطا جبلوا على تشبه بعضهم ببعض،: -رحمه اهللا-الناس كما قال شيخ اإلسالم 

نه أ ولو كان الفعل في نفسه قبيحاً إال ، من الناس عقله من أجل الموافقة والمتابعة لآلخرينبعضاً ويلغي كثير
 وفي حياة الرجال والشباب ،له، وهذا مشاهد في حياة النساء بعضهن مع بعض ألنه ألغى عق؛ال يدرك قبحه

 وال اختيار لكنه رأى الناس ، وال ذوق،يوافقون بعضهم على أشياء وإن كان الرجل ال نظر له فيهاحيث 
 ،مراكبيفعلونها ففعلها من باب الموافقة حتى في األشياء العادية والمباحة في األلوان واألشكال واألثاث وال

 ويبذلون فيها نفيس األموال وهي ليست بتلك، وإذا ، يفعلون أشياء ويتخيرون أشياء،والمنازل وما إلى ذلك
فضالً عن األمور  ،الناس  هذا هو ذوق الناس واختيار الناس اليوم، وأنت تفكر بعقول:واسئلوا عن هذا قال
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يت بعض ما تفعله النساء أغاية القبح، وإذا ر عجيبة وقصات عجيبة قبيحة في ألبسةالمحرمة مما ترونه من 
من باب أن الشيء  -تبارك وتعالى- ه وألوان تذكرك بقولمن أصباغأو نحو ذلك بنفسها في المناسبات 

 فكل ذلك إلغاء للعقل وانغماس بما يسمى بالتفكير ،]٥:سورة التكوير[ }وِإذَا الْوحوشُ حِشرتْ{: -بالشيء يذكر
يليق أو دخل في أبواب البدع،  ربما قارف الفواحش وما الل و، بعقل اآلخرين،المجموعة الجمعي، فكر بعقل

إذا رأوا ذلك   وهو قد ألغى عقله وأراح نفسه من التفكير والنظر، فالناس،آلخرينلكل ذلك من باب الموافقة 
ذكر بعض األشياء المهمة  ي"التنكيل" في كتاب -رحمه اهللا- ولهذا كان المعلمي ؛شتهر تهافتوا عليهاقد ظهر و

األشياء في هذه  وذلك أن داعي ،في هذا الباب مما يقوي الوقوع في البدع والضالالت واألهواء والمنكرات
 في قلب المؤمن -عز وجل- اهللا وداعي  كذلك داعيها في الخارج موجود،، وهو الفطرةموجودنفس اإلنسان 

 من يرىذلك ويخف عليه عمله بما بفعل فإنه يأنس ذا وجده يوالنفس المطمئنة أو حتى اللوامة، وفي الخارج إ
 ألن الناس ؛فصوم رمضان يسهل على الناسوهذا مشاهد في األعمال التي يعملها الناس، موافقة اآلخرين، 
المرأة حينما ف عليه، فوإذا كان اإلنسان يعمل عمالً يجد غيره يوافقه عليه فإن ذلك يخف كلهم يصومون،

 يكون  فيهالكن لما تضعها في بيئة هي الوحيدة المتحجبةبالنسبة لها، األمر طبيعي فة متحجبة في بيئتتحجب 
 فما بالك ،مجرد وجود الشر ،ة صامتة إلى فعله دعوة جداً، فوجود الشر في الخارج هو دعوهذا عليها ثقيالً
هذا كله  دم فعله وعيروه بذلك، وما بالك إذا أنكر على من ال يفعل هذا الشيء وعابه الناس لع،إذا دعي إليه

 ، الداعي موجود في نفس اإلنسان،مما يستفز النفوس إلى فعل الباطل والمنكر، وقل مثل ذلك في جانب الخير
  .والداعي الموجود في الخارج على وفق ما ذكرته في القسم األول

ا تلبس م حين:ونه، يعنييتناسون األصل بل ال يعرف: ، أي)وتناسوا أصله حتى يصير عادة للناس( :وقوله
 وهو من خصائصهم الدينية، وال يجوز ألحد ،لباس للنصارىالذي هو المرأة الثوب األبيض في ليلة الزفاف، 

الناس كلهم يلبسون : ال تعرف الجواب، غير أنها تقول ؟ لماذا تلبسين األبيض:أن يفعله، ولو سألت هذه المرأة
 ولم ،لهمألغت عقلها وشاركت الناس في فعف، يض كاألحمر مثالًإذا لبست غير األبالناس يضحكون وأبيض، 

، لماذا يلبسها؟ وما معناها؟ ال يعرف شيئاً: لئلو سوكذلك البس الدبلة،    أصل هذا الفعل ما هو ولماذا؟تدِر
فالنصارى عندما يلبسونها  ،هذه هي عقيدة النصارىونسي أن عرف أصله،  وال ي ال يعرف معناهئاًفعل شيي

الزواج أو في ألنها ما يلبس في ، نسي أصلها ولبسها روح القدساالبن وباسم سم ا وباألبسم اب: لونيقو
لماذا يفعلون هذا الشيء، وهكذا في أشياء كثيرة من األفعال التي يفعلها الناس  ال يعرفونو فقط، الخطبة

  .م بعد ذلك تتابعوا عليه وال يعرفونه ث،واألقوال التي يقولونها مما أخذوه عن غيرهم تناسوا أصله
 بعيد اهللا، بل قد يزاد عليه، حتى يكاد أن يفضي إلى موت ىحتى يصير عادة للناس بل عيداً، حتى يضاه(

  .)اإلسالم وحياة الكفر
ويتبين الناس بهذه  ، سواء ما أخذ من المشركين أو من غير ذلك،س معالم اإلسالم بسبب ظهور البدعرتند

 والنفوس ، والناس إنما خلقوا للعمل، لهم-تبارك وتعالى- لهم عما شرعه اهللا ةمغني وتكون ،األهواء والبدع
يكن  الوعاء إذا مألته بمادة فاسدة لم  والقلب مثل، فإما أن تشغل بالخير أو تشغل بالشر،البد لها من فعل

فإذا ملئت قلوب هؤالء  ،محل  وإذا مألته بالمادة الصالحة لم يكن للمادة الفاسدة فيه،للمادة الصالحة فيه محل
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وحصل لها إشباع بما تحتاج إليه من ألوان العبادات والمناسبات التي يكون لها فيه نوع سعة وتحصيل 
 ،، إذا ملئت النفوس بهذا فإنها ال تطمح لغيره وال تتشاغل بهت من لعب وغيره في بعض المناسباتباومطل

 لها بما -عز وجل-ة عن هذا المشروع الذي شرعه اهللا  فإن ذلك على سبيل الفتور وتكون مستغنيوإن فعلتْ
الناس الذين يشتغلون و، ة إال أميتت سنةحييت بدعولهذا ما ُأ؛ أحدثت من هذه األهواء والضالالت والبدع

تجد المنصب و في المقابل عندهم تقصيراً في العمل المشروع، المعاصي ويقضون أوقاتهم فيما ال ينفعهم تجدب
صلى اهللا عليه - وما أمر اهللا به وأمر به رسوله -صلى اهللا عليه وسلم-رسول ال ةعرفة سناهتمامه على م

أن حظه من البدع والضالالت والمعاصي أقل بكثير من غيره، ومن تجد فيشتغل بذلك علماً وعمالً  -وسلم
  .عرف هذا الجانب عرف كيف يكون إصالح النفس

)سالم، فيما يفعلونه في أواخر صوم النصارى، من الهداياله الشيطان لكثير ممن يدعي اإلكما قد سو 
  .)واألفراح

من المأخوذة  المناسبات ةفي هذا الكتاب خاصة وفي غيره من الكتب كثرذكر  -رحمه اهللا- شيخ اإلسالم
فضالً عن   أو في مصر، في الشام-رحمه اهللا- مما كان يفعله المسلمون مما شاهده ،اليهود والنصارى

 وهي أعياد مأخوذة ، أعياد كثيرة جداً الناس يتشاغلون بها،ذا من أعجب األشياء في ذلك الوقت وه،غيرها
 ة مشابهة فهذا يدل على أن قضي،من اليهود والنصارى لم نسمع بها في هذا العصر أو لم نسمع بكثير منها

 أو كانت نتيجة ،عصر هذا الةالمشركين من اليهود والنصارى فضالً عن غيرهم قديمة الجذور وليست وليد
 وما يفعله الناس في السابق لربما أكثر مما يفعلونه ،نتشار وسائل االتصال وتطورهاال أو ،الستعمارمثالً ل
 من المتابعة الحثيثة ةبهذه القوتكن م لهناك أشياء اآلن تأثر الناس بها ربما ووهذا من أعجب األشياء،  ،اليوم

ومصر فيها نصارى فيتأثر  ،مثالً باعتبار الجوار والبيئة كبالد الشام يئاً بطالتأثر سابقاًيعني كان  ؛أوالً بأول
 بمجرد ما تعلن ،دقة المتابعة وسرعتهاجهة  ولكن اليوم يختلف األمر من ،هؤالء بهؤالء و،الء بهؤالءهؤ
جال أو سواء بالنسبة للر- فتجد هذا الشيء الذي هو موضة ،صيحة هناك تجد أنها تدوي في أنحاء األرضال

 وهكذا فيما قد يفعله بعض ،على بناتك وأخواتك هنا ،مثالًالممثلة في المغرب و في الهندالمذيعة  على -النساء
إن  حتى ، لكن المقصود أن هذه األشياء تنتشر انتشار النار في الهشيم، ولو كان من األمور المباحة،الرجال
 االتصاالت في هذا ةما يسمى بثورء على ما حصل م المحاكاة بناةسرع و، انتشارهاةسرعل يتعجب اإلنسان
من تأمل في التاريخ أو في أقوال السلف أو أقوال و ،الفرق بين هذا العصر وبين ما قبلههو  هذا ،العصر

 الناس تغيِر  ويذكرون من، وما بقي إال الساعةةعصرهم أنه عصر غربعلى  أنهم يتكلمون يجدالعلماء بعدهم 
الظاهر أن الشر قديم !  عصرنا؟افكيف لو رأو ،الكثيراغلهم بالبدع والمعاصي الشيء ومن تركهم للسنة وتش

 وإن كان ، فكل عصر فيه ما فيه، السنةةالشهوات مع غربوباب  الشبهات ، بابوالفساد قديم بجميع أنواعه
مون على غربة فيه بعض المزايا مثل عصر شيخ اإلسالم أو ما قبله مما تجد العلماء فيه يندبون حظهم ويتكل

 ةالذهبي وابن كثير في كالمهم عبارات يذكرون فيها غربو شيخ اإلسالم وابن القيموما إلى ذلك مثل زمانهم 
بل حتى في أواخر عهد الصحابة قول  ، وكذلك من قبلهم في القرن السادس الهجري والخامس والرابع،السنة
  : عائشة كانت تقول، وقول جماعة من الصحابة،عائشة
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  وبقيت في خلف كجلد األجرب*** عاش في أكنافهم الذين يذهب 
 آخر زمان الصحابة فما في هذا ، لم يعرف إال أنكم تسوون الصفوف لو بعث فيكم رسول اهللا:والذي يقول

 ،!؟ فكيف لو رأى عصرنا هذا وما فيه الناس: يقولاكل عالم ينقل هذه العبارة أو مثلهو ،!؟بالك بمن بعدهم
 من البدع تحتاج إلى اًمثالً تجد ألوان الحاجبن ال  المدخل أو،شاطبيكاالعتصام للبعض الكتب وإذا قرأت في 

يحتاج إليه من ف ،لناس أشياء جديدةل  لكن جد، هذه البدع قد ال تكون موجودة بهذا الشكل اآلنةعامو ،قواميس
 تحقيق بعض و، األشياءمنكثير  وكيف تم تالفي ،المجتمعات وينظر في إصالحها أراد أن يعتبر حال

عصور   على سبيل المثال مزية هذا العصر ومزية،المصالح التي قد ال تكون موجودة في كثير من العصور
 حتى علماء البدعة ،كان فيه علماء جبال كبارأنه مزية عصر شيخ اإلسالم وأمثاله  ،عصر شيخ اإلسالممثل 

 ،هذا العصر قل فيه العلم من هذه الحيثيةو ،العربيةصول و في األاً تجد فيه علماء كبار وغيرهمةشعريمثل األ
، صعب الوصول إليهفي السابق العالم ف ، فصار ميسراً لهم،لناسفي الكن تفرق فيه العلم يعني وجود علماء، 

 وإذا جلسوا في مجلس ال يفهمون شيئاً، !؟يجلس معه ويأخذ عنهأن يستطيع  مثالً من اً أصولياًوإذا كان عالم
يتمكنون من  الناس ال يعرفونه أو ال ةة ما في األمر أن القريب منه يستطيع أن يذهب إليه ويسأله وبقيغايف

 فصار الناس ، لكن العلم تفرق في الناسصاروا ندرة،و  بينما هذا العصر قل فيه هؤالء العلماء،الوصول إليه
ريق االتصال بجميع أنواعه في شرق  العالم يستطيعون الوصول إليه بط، المتنوعةهيصل إليهم العلم بطرق

 ولو كان هو ، الجوابك في أحد المواقع ويأتيسؤاالًأو نترنت اإلفي كتب رسالة ا ،غربهافي األرض أو 
وسائل في كل مناسبة ما يصل للناس من كتيبات ومطويات و وكذلك ،الوحيد في تلك الجزيرة على اإلسالم
من األحكام يستطيع شيئاً  من أراد أن يعرف ، عندهم وعيالناسف ،من المناسبات عبر اإلذاعة وغيرها

ال يوجد في تلك العصور وال هذا و ،ذلكوما إلى كل مناسبة يعرف السنة فيها ويوعي الناس بالبدع  وة،بسهول
 فبدالً ، الحصول على المعلومة عن طريق البرامج التي أدخلت فيها الكتبةذلك سهولإلى  أضف ،قريب منه

الذي ال  و،الف المجلداتآلحظات يجرد في اآلن  فترة طويلة  أحياناً يأخذ عليكواحداً اًتابأن تجرد كمن 
ال يعرف قد  و،أتيه أشياء لم يسمع بهاتوالكتب ما عليه إال أن يضغط على هذه األزرار يستطيع التعامل مع 

هذه المسألة التي على الم تأتيه عشرات المواضع في الكف،  أسماء الكتبال يعرفو ،عناوين الكتبقراءة حتى 
  .عنهايبحث 

  .).. مما يصير به مثل عيد المسلمين، بل البالد المصاقبة للنصارى وغير ذلك،وكسوة األوالد(
  .المجاورة لها: يعني )المصاقبة للنصارى(: قوله

 ما  على، نفوسهم من عيد اهللا ورسولهالتي قل علم أهلها وإيمانهم قد صار ذلك أغلب عندهم وأبهى في(
  .)حدثني به الثقات

وركنت إليه   بهذه األعياد المحدثةئل فم،الحاجة الداعية إلى وجود عيد و،م الفراغ الذي في نفوسهئل م:يعني
وإن كانت تنتسب  في بعض البلدان، معالم اإلسالمفيه ي قد مسخت ذالنفوس، وهذا مشاهد في هذا العصر ال

 مزينة غاية -وهي بالد تنتسب إلى المسلمين-السنة مثالً تجد البالد إلسالم، فإذا رأيت أيام أعياد رأس إلى ا
 والناس في حالة من ، وتجد ألوان االحتفاالت في الميادين العامة والتلفاز،جازةأ والناس يعطون ،الزينة
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 فيهويحصل  ، الشباب والفتيات والكبار والصغار،التزين والفرح والخروج إلى الطرقات وأماكن االحتفاالت
 يتركون بيوتهم ويذهبون إلى الفنادق لقضاء ، وتمتلئ الفنادق بهؤالء الناس، ما ال يخفىمن الفساد واالختالط

أيام أوطارهم وحضور الحفالت الغنائية وما إلى ذلك، وإذا نظرت إلى أعياد المسلمين في تلك البالد تجدها 
 ال يتمكن من قد  حتى إن البعضدراسةعمل ويوم  لم يحدث، حتى يوم الجمعة شيئاًوكأن عمل ودراسة، 

  .إلى الصالةالخروج 
 فهذا الخميس الذي -مع أنها أقرب إلى العلم واإليمان- وما حولها من أرض الشام وأما ما رأيته بدمشق(

 يكون في آخر صوم النصارى، يدور بدوران صومهم، الذي هو سبعة أسابيع، وصومهم وإن كان في أوائل
  .) الصيف وتسميه العامة الربيععربالفصل الذي تسميه ال

 فهذا الذي يكون ، ربيع وخريف وصيف وشتاء:فصول أربعةال ه، هم يقسمون التقسيم المتعارف علي:يعني  
ا يقال له م فالفاصل بينه، فمنتهى الشتاء ومطلع الحر هو الربيع، السنة صيف وشتاء: إذا قلنا،بعد الشتاء

يسمى في  لكنه يبقى و، فإذا خرج الشتاء دخل الصيف،ن الشتاء قد خرج أل؛الربيع وإال فهو من جملة الصيف
يقولون  و، الصيف: إلى عهد قريب يقولون له والعامة،ه من الصيفأن وإال فاألصل ، الربيع:عرف الناس

  . وهذا، يفرقون بين هذا، القيظ:شدة الحرل
لذي هو في أول نيسان، بل يدور في  كالخميس ا، من السنة الشمسيةإنه يتقدم ويتأخر ليس له حد واحدف(

ثنين نحو ثالثة وثالثين يوماً، ال يتقدم أوله عن ثاني شباط، وال يتأخر أوله عن ثامن آذار، بل يبتدئون باإل
  التوقيت الشمسي-كما زعموا-جتماع الشمس والقمر في هذه المدة ليراعوا االذي هو أقرب إلى 

منهم، خالفوا بها الشريعة التي جاءت بها األنبياء، فإن األنبياء ما والهاللي، وكل ذلك بدع أحدثوها باتفاق 
  .)وقتوا العبادات إال بالهالل

ومايو هذه التواريخ شباط وآذار ونيسان و التوقيت الذي كان عند األنبياء كان باألهلة وليس بالسنة الشمسية،
 ويدل عليه جملة ،-رحمه اهللا-قيم الابن  ما كان معتمداً عند األنبياء، وقد صرح بهذا ليست م، ذلكهوما أشب

عليه الصالة - منها الحديث الذي ورد فيه نزول القرآن والتوراة واإلنجيل وصحف إبراهيم ،من األدلة
 ولو ة،ألهلافدل على أن التوقيت المعروف عندهم هو   العاشر من محرم،ءكذلك يوم عاشورا و،-والسالم

 ،وكذلك شهر الحج ،-عليه الصالة والسالم-رم دائماً يوم نجاة موسى كان غير ذلك لما وافق العاشر من مح
  .ةألهلااألنبياء كانوا يحجون وإنما يعرف ذلك بمثالً 

ويلي هذا الخميس يوم الجمعة ، وإنما اليهود والنصارى حرفوا الشرائع تحريفاً ليس هذا موضع ذكره(
  .)الصلبوت يسمونها جمعة ى زعمهم الكاذبلب فيها المسيح علالذي جعلوه بإزاء يوم الجمعة التي ص

فيها  يتكلم اآلن عن البالد التي يختلط وشيخ اإلسالم المسلمون، مهذا كله اآلن يفعله النصارى ويتأثر به
ثنين وصلبوت وغير إ وة فخميس وجمع، وما وقع للمسلمين من احتفاء بهذه المناسبات،النصارى بالمسلمين

  .ذلك من األعياد المحدثة
  .) وسبت النورلقبر، وأظنهم يسمونها ليلة النورليه ليلة السبت التي يزعمون أن المسيح كان فيها في اوي(
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هذا يسمونه جمعة الصلبوت، ثم بعد ذلك وضع في ف ، صلب-عليه الصالة والسالم- المسيح :هم يقولون
 ثم عادت ، ثم بعد ذلك مات،لخطيئة لاًفقتل تكفير اهللا أو ابن اهللا،أنه هو  هم يزعمون ، ثم بعد ذلك خرج،القبر

  .له الحياة من جديد
)قةويصطنعون مخر(.  

ما  وكذلك ، مخاريق: ما يفعلونه من التمويه يقال له، يأتون بتمويهات وخداع للناظرين على أنه معجزة:يعني
  . وهذا له أمثله كثيرة،يفعله بعض الصوفيةقد 

 ،القبر قبةوقد بني على  ،اً يعتقدون في صاحبة الصالحالرجل الذي جاء إلى اليهود ووجدهم يعظمون قبر
ت هذا  فإذا صو، في ذلك البلدة معينةت بطريقرأى بعض الطيور تصوو ،يعتقدون في صاحب هذا القبرو

 وضعفجاء و ،ت أتت باقي الطيور من نفس الجنس تأخذ حب الزيتون وتلقيه عليه إذا صوالطائر الصغير
 فصار إذا جاء الهواء من هذه ، يدخل منها الضوءة بذلك على القبر بجوار فتحصافرة دون أن يشعروا

 ثم صارت هذه الطيور تأتي وتلقي الزيتون من هذه النافذة على ،صوتت بنفس صوت الطائر المذكور الناحية
   .نوا أن هذا من كرامات صاحب القبرظ ف،القبر

عرفة خواص المواد أو غير ذلك، مثل الصوفية الذين وهكذا أشياء كثيرة مما يحصل بطريق الخداع، إما بم
فكانوا يطلون أنفسهم بطالء معين ال تضرهم  ،شيخ اإلسالم فناظرهم ،كانوا يدخلون في النار وال يحترقون

  . هذا هو المراد،مخاريق الصوفية من ذافه ، ويزعمون أن هذا من الكرامات،النار
 ينزل من السماء في كنيسة القمامة يخيلون إليهم أن النور ،يروجونها على عامتهم لغلبة الضالل عليهم(

 إلى بالدهم متبركين به، وقد علم كل ذي عقل أنه حتى يحملوا ما يوقد من ذلك الضوء ،التي ببيت المقدس
 الذي يزعمون أن م األحد يكون العيد الكبير عندهممصنوع مفتعل، ثم يوم السبت يتطلبون اليهود، ويو

ديد من ثيابهم ويفعلون فيه جثم األحد الذي يلي هذا يسمونه األحد الحديث، يلبسون فيه ال ،هالمسيح قام في
أشياء، وكل هذه األيام عندهم أيام العيد، كما أن يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل اإلسالم، وهم 

  .)يصومون عن الدسم
 ثم بعد ذلك اليوم الذي قبر فيه ،ينما صلب المسيح هذه األشياء مرتبة هذا الترتيب عندهم، الصلبوت ح:يعني

مناسبة، ثم بعد ، فكل يوم من هذه األيام اليوم الذي عاد فيه إلى الحياةكذلك وبر، هذه مناسبة بزعمهم أنه قُ
أتي المطالبة باالقتصاص والثأر ممن فعل ذلك بالمسيح وهم اليهود، ثم بعد ذلك يأتون بهذه األشياء تذلك 

  .ون بيوم السبت واألحد بيوم اليهود والنصارىيحتفالذي هو يومهم، وهم مثالً يوم األحد األخرى في 
 فقط، يأكلون الخبز ونحو نونباتي أي أنهم :الدسميصومون عن أنهم شيخ اإلسالم إليه أشار الذي هذا صيامهم 

وقت هذا  فإذا انتهى ،مهمذلك مما يسميه الناس اآلن النشويات وما في حكمها وال يأكلون فيه الدسم، هذا صو
  . به فطرهماوءلربما بدنتج عنها كالبيض و امأكلوا من الحيوانات أو مرجعوا إلى عادتهم ومألوفهم والصوم 

 أو بعضهم على ما يخرج من الحيوان، من لبن وبيض ولحم، وربما كان أول ثم في مقدم فطرهم يفطرون(
 ولهذا تجد نقل ؛ أقواالً وأعماالً ال تنضبطن أمور دينهملبيض، ويفعلون في أعيادهم وغيرها مفطرهم على ا

  .)ختلفيالعلماء لمقاالتهم وشرائعهم 
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ويحدثون أشياء وتضمحل ويبدلون  ففي كل حين يغيرون ،ال تنضبط ألنها تتبدل وتختلف بحسب أهوائهم
اء لهذه األشياء  توصيف العلما ولهذ؛البقاءوليس له مقومات  ، فهو دين محرف ال يقوم على أصول،أشياء

وجدت أشياء و اضمحلت قدموجودة، وليست  فقد يذكرون أشياء عنهم ،يتفاوت من حيث الوجود في الخارج
مثالً  عيد المسلمين مثل يفعلونها، ة عندهم أشياء معينليس :فدينهم يقوم على المحدثات والبدع، يعني أخرى،

إلى .. . يخرج من طريق ويرجع من طريق آخرو ، ثم يخرج إلى المصلى يكبر،اًفي الفطر يأكل تمرات وتر
يتبدل  المنضبط عبر القرون هذا كله هل يأكل قبل العيد أو ال يأكل،  و، في عيد األضحىمتى يذبحوآخره، 

 وفي زمن آخر ، كذا وكذاواكون الطقوس عندهم أن يفعلت ليس لديهم شيء معين، تارة ،هم ال  لكن،يتغيروال 
  . فليس لهم أشياء محددة في هذه المناسبات،دة عليها أو بدالً منهايحدثون أشياء أخرى زيا

 من الدين فقد ما وضعه رؤساء دينهم من األحبار والرهبان ه صحيح، وذلك أن القوم يزعمون أنوعامت(
  .)لزمهم حكمه

  .هم الذين يشرعون لهم ]٣١:بةسورة التو[ }اتَّخَذُواْ َأحبارهم ورهبانَهم َأربابا من دوِن اللِّه{ :يعني
  .)وصار شرعاً شرعه المسيح في السماء(

بعض الناس الذين أصالً هم باعترافهم ما لأقوال ، وجد في اإلنجيل مثالً أشياء قطعاً هي بعد المسيحيوولذلك 
  . وكانوا من أعداء المسيح،منوا إال بعد المسيحآ
  .)اإليجابات والتحريماتن أشياء من  ويشرعوينسخون أشياءفهم في كل مدة (

سة براءة اليهود من دم المسيح، وهذا الذي يهذا العصر أصدرت الكنفي وبل أصولهم الكبار يغيرون فيها، 
  .! فهذا من أعجب األشياء!؟من الذي صلب المسيحفهذا إبطال لها، و ،قام عليه دينهم وعقيدة الصليب

عليه قبل ذلك، زعماً منهم أن هذا بمنزلة نسخ اهللا شريعة  وغير ذلك، مخالفاً لما كانوا وتأليف االعتقادات(
  .)بشريعة أخرى، فهم واليهود في هذا الباب وغيره على طرفي نقيض

 ، ويحتجون ببعض النصوص الموجودة في التوراة،ء أنه يقتضي البداةاليهود يمنعون من النسخ بحجيعني 
لكنهم  و، لما قبلها من الشرائعةريعة التوراة ناسخنهم ال ينكرون أن شإأصالً حيث رد عليهم بتناقضهم وي

 ويحتجون بأشياء فيها تصريح بزعمهم أن هذه ، وال يمكن أن تنسخ،يريدون أن شريعتهم باقية وثابتة
 فالنصارى يبالغون في ، يناقضون النصارىفاليهود ،التشريعات واألشياء التي نزلت عليهم يعمل بها دائماً

  .الكتبوليس فقط  الشرائع ورهبانهم ينسخون لهم  حتى إن أحبارهم،النسخ
: اليهود تمنع أن ينسخ اهللا الشرائع، أو يبعث رسوالً بشريعة تخالف ما قبلها، كما أخبر اهللا عنهم بقوله(
  ).]١٤٢:سورة البقرة[ }سيقُوُل السفَهاء ِمن النَّاِس ما والَّهم عن ِقبلَِتِهم الَِّتي كَانُواْ علَيها{
، !؟واكيف تناسلفوإال  من بطنين، ن، لكن يكونو األخ يتزوج أخته المعروف أن:ني اآلن في شريعة آدميع

  .هذا من وجوه الرد عليهمو ، ثم نسخ قطعاً، وهم يعترفون بنسخه،واليهود يعرفون هذا
عة تحكى  شريوالنصارى تجيز ألحبارهم ورهبانهم شرع الشرائع ونسخها، فلذلك ال ينضبط للنصارى(

  .مستمرة على األزمان
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 باطلهم، ولكن يكفينا أن نعرف المنكر معرفة تميز بينه وبين المباح تفصيلوغرضنا ال يتوقف على معرفة 
  .)والمعروف

؟ ةوهذا ضابط مهم بالقدر الذي يحتاج إليه المسلم في معرفة المنكرات، هل تحتاج إلى معرفة تفاصيلها بدق
 أو يكفي أن ، ومناسباتهم وأسماء هذه المناسبات كلها،نصارى وطقوسهم الدينيةأحوال الأن تعرف هل تحتاج 

 وال يجوز مشابهتهم ةتعرف من ذلك قدراً يكون حاجزاً دون الوقوع فيها؟ فتعرف أن هذه األشياء محدث
 فقط عرفها طائفة من المتخصصيني الباطل مذاهبوموافقتهم عليها دون معرفة هذه التفاصيل بكاملها، وهكذا 

  .لكن بقية األمة ال تطالب بمعرفة تفاصيل هذه األشياء
والمستحب والواجب، حتى نتمكن بهذه المعرفة من اتقائه واجتنابه كما والمعروف تميز بينه وبين المباح (

  .)نعرف سائر المحرمات، إذ الفرض علينا تركها
إلى حتاج ال ي ، يفعله أهل الفساد والشريعني لو جئت لالعتقادات أو المنكرات في األعمال وما إلى ذلك مما

ا  وهذ، إال الدف في النكاحبال استثناء، مثالً المعازف بجميع أنواعها حراميعني  ،ومصطلحاتهامعرفة أسمائها 
 يتكلم ، والسطحية وما إلى ذلك، والجهل وأحادية التفكير،التخلف بفهم اإلسالم البداوة وعلىأخرق مثالً يتكلم 

 عندهم أحادية في النظر والتفكير نيذن السذج البدو الو الناس السطحي، من تحريم المعازف مستاء جداًوهو
          ي األصوليوكيف تستوي في نظر الرقيب الدين :القضايا الكباربهتمام عن اال يتكلم وهويقول مثالً 

  على موسيقى كل ألوان الموسيقى فيشطب بقلمه- الذي يعرف أصول الفقهليس المقصود األصولي -
 وعلى ابتهاالت الناي والكمان والجيتار السيمفوني،وعلى كل التراث ، نفوالكباريه كما يشطب على بيته

التي تريد أن تسود  ،.. العقلية األصوليةعقلية تلك: أي ،يدي عمالقة النغم من كل الديانات عبر التاريخأب
 ،والرسوم وحرمة التماثيل والتصاوير ،لحيةوال ، والجلباب،وتحكم وهي ال ترى من الدين إال النقاب

  .!!؟والموسيقى والفنون الجميلة
 بخالف  والمعرفة الجملية كافية، اجتنابه يتمكن من قصدلم -تفصيالًجملة وال -ومن لم يعرف المنكر (

  .)..ا كان فعلها، والفعل ال يتأتى إال مفصالً فإن الغرض لم،الواجبات
 وإذا أردت أن ،معرفته تفصيالً وإجماالً، فالباطل تحتاج إلى معرفته إجماالًإلى ج ضابط فيما نحتاال هذا :يعني

 ألن هذا ؛ن اإلنسان أحياناً أن هذا من الحذق والمهارة وهو ليس كذلكظقد يفتتبع تفاصيل الباطل لم تنته، 
لها وما إلى ذلك ، فتجد اإلنسان يعرف من أنواع النظم والقوانين وتفاصيفائدةينقضي الزمان به من غير 

 ،]٤٤:سورة المائدة[ }ومن لَّم يحكُم ِبما َأنزَل اللّه فَُأولَِئك هم الْكَاِفرون{ : جداً يكفي أن تعرفأشياء كثيرة
 أما معرفة التفاصيل فيمكن ألهل االختصاص، أما عامة الناس فال ،نه ليس بعد الحق إال الضالل أوتعرف

والمطلوبات أما الواجبات  ولحات وأشياء من هذا القبيل،حتاج أن نشغلهم بمصطيحتاج التفصيلالشرعية في: 
 لكن إذا أتينا إلى ،؟ وماذا يقول في السجود، وماذا يقول في الركوع، وكيف يسجد، وكيف يركع،كيف يكبر

وبأي شيء لفالنية، والحال ا ة ماذا يقول في اللحظة الفالني،حتاج أننا نعرف تفاصيلها بدقة ما ية باطلةعباد
 وأنه ، يكفي أن نعرف أن هذه العبادة مبتدعة،، ما نحتاج إلى هذه التفصيالت؟ وهيئته وما إلى ذلكهيكون حال
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وهذا ينبغي أن  ،اباطل، أو أن هذا العيد من األعياد باطل، يكفي أن نعرف هذا دون أن نعرف التفاصيل فيه
  .ن في تتبع تفاصيل هذه األشياءاعلم يضيع كثيراً من الزمفأحياناً طالب ال  ألنه يلتبس كثيراً،؛يضبط

 لما رأيت طوائف المسلمين قد  أشياء من منكرات دينهمإنما عددتُ و،وجبت معرفتها على سبيل التفصيل(
  .) ببعضهاابتلي

حتاج أن ن أعياد المشركين باطلة وال يجوز موافقتهم عليها، وال يإ :نقول أن يكفيفوإال  ،أراد أن ينبه عليها
  .أشبه هذاما  و،... وعيد الخميس الكبير وعيد األحد وأنهم يفعلون فيه كذا وكذا،، عيد الصلبوت:قولن
  .)وجهل كثير منهم أنها من دين النصارى الملعون هو وأهله(

  .بدع أحدثوهامبدل يقوم على ضالالت وأهواء وو ملعون باعتبار أنه محرف بأنهشيخ اإلسالم يصف دينهم 
  .) أو يوم السبت أو غير ذلكم يخرجون في الخميس الذي قبل ذلكلغني أيضاً أنهوقد ب(

 ال حاجة لمعرفة : قبل قليلحين، يقول بعد اًحينطريقته وعادته في االستطراد ك -رحمه اهللا- شيخ اإلسالم
ن جديد  ألن المسلمين وقعوا في ذلك، ثم رجع م؛ هذه التفاصيلت وإنما ذكرةجملالمعرفة التفاصيل يكفي 

 يرجع إلى التفاصيل التي كان يعتذر عن ذكرها قبل قليل، أ وبد، سمعت أنهم يفعلون كذا وكذاوقد: يقولوبدأ 
  .رجع يعدد أشياء أخرى مما يفعلونه

       ودفع أذى ،ون أن في البخور بركة وكذلك ينحرون في هذه األوقات وهم يعتقد، يبخرونهاإلى القبور(
عدونه من القرابين مثل الذبائح، ويزفونه بنحاس، يضربونه كأنه ناقوس صغير،  وي،-وراء كونه طيباً-

  .)وبكالم مصنف، ويصلبون على أبواب بيوتهم
عليها، كل ها  يرسمون الصلبان أو يركبون، يضعون عليها الصلبان: يعني)يصلبون على أبواب بيوتهم(: قوله

 وإنما ألنه يحصل به ، مجرد الطيب والرائحةالبخورون في قصدال يذلك العتقادات عندهم في هذه األفعال، 
وضع بعض الصور  ما يفعلونه من رسومات وتصاليب و وكذلك،من المعاني من دفع البالء وجلب النعماء

دفع العين أو لدفع الهوام أو لدفع اللصوص أو غير ل إما ،دفع البالء عنهملى أبواب البيوت مما يعتقدون به ع
 من الخرافات الموجودة في ه فكل ما تتخيل،هو دين مليء بالبدع والضالالت والخرافات ف،ذلك مما يعتقدونه

  . إلى اإلسالم يوجد أضعاف ذلك عند النصارىةسبتالبيئات الساذجة المن
 وإنما ذكرت ما رأيت كثيراً من المسلمين يفعلونه، وأصله مأخوذ عنهم، ،ولست أعلم جميع ما يفعلونه(

  .)ة من أصوات هذه النواقيس الصغاروءلخميس تبقى األسواق مملنه كان في مدة اإحتى 
 ويذهبون إلى ، ويجوبون هذه األسواق، هم يأخذون هذه النواقيس الصغيرة والبخور وما إلى ذلك:يعني

  . ويرددون كالماً معيناً بهذه المناسبة،مقابر في هذا اليوم ثم يضربون بهذه النواقيس الصغيرةال
بكالم أكثره باطل، وفيه ما هو محرم أو كفر، وقد ألقي إلى و من المنجمين وغيرهم، ائينوكالم الرقّ(

  .)جماهير العامة أو جمعهم إال من شاء اهللا
  .عالنية في األسواقوأكثر من هذا فعل هذا  ومع ذلك ي،الجبالا علماء كها كان في بالد الشام وهي بيئة فيهذ
  .)ة اإلسالموأعني بالعامة هنا كل من ال يعلم حقيق(

  . حتى بعض أهل العلم الذي يوافقه على هذابل،  فقطدرسي لمالذي ليس المقصود بالعامي 
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 من ي ينتفع ببركته هذا البخور المرقّلقي إليهمُأ ،إلى فقه أو دين قد شارك في ذلكفإن كثيراً ممن ينتسب (
ها في بيوتهم ارب، ويلصقونالعين والسحر واألدواء والهوام، ويصورون في أوراق صور الحيات والعق

 تمنع الهوام، وهو ضرب من -ي ال تدخل المالئكة بيتاً هي فيه التالملعون فاعلها-زعماً أن تلك الصور 
  .)طالسم الصابئة

  بهم إبراهيم اجتازهم الذين ووهؤالء الصابئة كانوا في بابل  ،الصابئة هم الذين كانوا يتقربون إلى الكواكب
وغالباً يكتبونها على سم، طال فهم يكتبون ،يعبدون الكواكب ويتقربون إليهاوهم  ،-مصلى اهللا عليه وسل-

 ويعتقدون أن ، في منازل القمر مثالً أو الشمسةشرائح معدنية ليكون ذلك أدعى لبقائها ودوامها بأوضاع معين
السحرية هذه مع ضروب  فيعملون أعمالهم ،هذا السحر ينعقد إذا نزل القمر في هذا البرج كبرج العقرب مثالً

 لمنع : يقولون،م للبلد كامالًسربما وضعوا هذه الطالو ة، الواقع سحر وهم في؛الكواكبمن التقرب إلى هذه 
لتمنع العدو من دخول في زعمهم ا هوربما وضعو ، إلى البلد-الحشرات وأالحيات والعقارب ك- دخول الهوام

  . كذا يعتقدون،لبلدا
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