
  بسم اهللا الرحمن الرحيم                                          
  )٣٦(اقتضاء الصراط المستقيم                                   

  خالد بن عثمان السبت/  الشيخ
             . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين

  : في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم- تعالىرحمه اهللا-خ اإلسالم أبوالعباس ابن تيمية الحراني قال شي
)ما يؤيد هذا، وما في الحديث المذكور من   التكلم بكالمهم من كراهة-رضي اهللا عنه- وسنذكر عن علي

تظهر : ا، فعلى هذاالنهي عن تغطية الفم قد علله بعضهم بأنه فعل المجوس عند نيرانهم التي يعبدونه
مناسبة الجمع بين النهي عن السدل، وعن تغطية الفم، بما في كالهما من مشابهة الكفار، مع أن في كل 

   .)منهما معنى آخر يوجب الكراهة
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا
 في المنع من أشياء لئال يحصل فيها مشابهة -عنهمرضي اهللا -فقد جاءت نصوص كثيرة عن السلف  

  .هنا تغطية الفم والسدل في الصالة، ومن جملة األدلة اإلجماع، وذكر للكفار
 إال على لغة ،كليهمافي  بما: لاالمشهور أن يقو ) من مشابهة الكفاركالهماية الفم بما في طغتوعن (: يقول

 ومعلوم أن كال وكلتا من الملحق بالمثنى وليس ،كالهمابما في  :لايقفي هذه الحال  لف فإنهاألإلزام المثنى 
   : كما في قول الشاعروالمثنى وما ألحق به يمكن أن يلزم األلف ،األصليالمثنى من 

  قد بلغا في المجد غايتاها***   أباها وأبا أباهانإ
سورة [ }ِإن هذَاِن لَساِحراِن{ ،اللغةغايتاها بناء على هذه : لفقا ، غايتيهاقد بلغ في المجد: األصل أن يقولو
واألصح لغة : المعلق هنا يقولبناء على هذه اللغة، و }ِإن هذَاِن{: ل فقا، إن هذين:المتبادر أن يقالو، ]٦٣:هط

  . ألنها مضافة لمضمر؛كليهما
واحد كل في يعني  ).. وال محذوريوجب الكراهةمعنى آخر ا مكل منهمن مشابهة الكفار مع أن في (: يقول
والتلثم في الصالة قد يكون لعلة أخرى غير  ، ألنه مظنة النكشاف العورة؛ السدلا معنى آخر مثلممنه

وال محذور من تعليل الحكم  ، مثالً أو غير ذلكه لذلكِئ مناجاة المصلي لربه وتهيناسب معتال يو ،المشابهة
 وأكل لحم ، ألنه أحدث؛وجب عليه الوضوء مثالًإنسان  فهذا ، معروف عند األصوليينكما هو ،بعلتين
  . وهكذا،واء اجتمعت أو انفردت واحدة منهاالوضوء يجب لهذه العلل سف ،جزور

   مثلما قدمنا عن  ،فكثيرجميعاً  -مرضي اهللا عنه-فهذا عن الخلفاء الراشدين، وأما سائر الصحابة (
: وليمة فرأى شيئاً من زي العجم خرج وقالعي إلى أنه لما د: -رضي اهللا تعالى عنه- حذيفة بن اليمان

  . من تشبه بقوم فهو منهم
: سأله رجل:  قال-مارضي اهللا تعالى عنه- عن ابن عباس عكرمة أبو محمد الخالل بإسناده عن وروى

   )."ال تبد العورة، وال تستن بسنة المشركين": ؟ قالحتقنأ
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ال تبد (" :فقال له ،ك في القبل أو في الدبر سواء كان ذل،ورةالحقنة هي تعاطي الدواء من موضع الع
شأن ألنهم يتساهلون في  قد يكون المراد ،")تستن بسنة المشركينوال (" ، الحقنة تتطلب ذلك؛ ألن")عورةال

،  وعدم االحتراز من كشف العورة،التبذل وقلة االكتراث و وذلك لقلة حشمتهم، وال يحتاطون لها،العورات
  .فنهاه عن ذلك

   .)ال تستن بسنة المشركين، عام: فقوله(
ن المشركين يبدون العورات حتى في إف ، ومن ذلك إبداء العورات،ونئ ال يستن بها في أي شأن من الش:أي

  :  امرأةتقول ،الطواف  فيماعباداتهم ك
  هوما بدا منه فال أحلُّ*** ه ه أو كلُّعضاليوم يبدو ب

  . يبالون بهذا الفكانوا
  دخلنا على : الحجاج بن حسان قال يزيد بن هارون أنبأنا ، حدثناالحسن بن علي احدثن: وقال أبوداود(

  .))١(..وأنت يومئذ غالم: فحدثني أخي المغيرة قال -رضي اهللا تعالى عنه-أنس بن مالك 
دخلنا على أنس بن مالك : ول معنى الكالم أن الحجاج بن حسان يق،)٢(تي المغيرةحدثتني أخفي سنن أبي داود 

:  حدثتني أختي المغيرة،صغيرفي ذلك الوقت طفل دخلنا عليه وأنت بأننا  : تذكرني تقولغير فأختيا صوأن
 وقد ال ،كون ضفيرةي  قد،مجتمعاًالقرن هو ما استرسل من الشعر و ، ولك قرنان،صغير وأنت يومئذ غالم

فهنا تقول  ،غير ذلكفي مؤخرته أو في  أو  قرن إما في جانب الرأس: الشعر يجمع ويقال له،يكون ضفيرة
 :قاليعني  ،ك عليكوبر ،-رضي اهللا عنه-أنس فمسح رأسك  ،)قرنان أو قصتانوأنت يومئذ غالم ولك (: له

اليهود كبارهم ف ،ذين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود احلقوا ه:وقال ، اللهم بارك عليه،اللهم بارك فيه
 وقد يؤخذ ،-واهللا تعالى أعلم-هذا هو المقصود  ، القرونن منهم يضعون ألنفسهم مثل هذهوالمتدين وصغارهم

 وقد فسره بعض ، يعني القزعيحلق بعض الشعرمن بعض النصوص الواردة عن السلف أن المراد أن 
وألنه ،  من القزع؛ ألنهنهي عنهيهذا فمثل  ،وترك البعضبعض الشعر وهو حلق  ،السلف بالقزع صراحة
تعليل الحكم ال مانع من :  ومن ثم يقال، على هيئة قرنعلفعل اليهود إذا ج أو من ،أيضاً من فعل المشركين

نهى  -رضي اهللا تعالى عنه- اًالشاهد أن أنس ف،ألنه من فعل المشركين وعادتهمو ،ة يمنع منه ألنه مثل،بعلتين
 ذلك يفيد  ومجموع، فهذا من النصوص الواردة الدالة على هذا المعنى،وعلل ذلك بأنه من فعل اليهودعنه 
  لكن مجموع هذا، وإن كانت بعض الصور ال يتفقون عليها،نهم قد أجمعوا على مقتضاهإ: ل يمكن أن يقا،قوة

 وإذا جمعتها تجد أنهم يتفقون ، واآلخر يمنع من قضية ثانية على نفس العلة،يمنع من هذا بناء على نفس العلة
 التي قد  بغض النظر عن الصور المعينة،لمقصود هذا هو ا،على أصل وهو أنه ال يجوز مشابهة المشركين

  .ال يتفقون فيها

                                                
، وضعفه األلباني كما في تحقيق مشكاة المصابيح، )٤١٩٧(رقم  رواه أبوداود، كتاب الترجل، باب ما جاء في الرخصة، ب- ١

 ).٤٤٨٤(برقم 

 ).٤١٩٧(، رقم الحديث )٢/٤٨٣(داود  ن أبينس:  انظر- ٢
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وتعليل النهي بعلة يوجب أن تكون العلة مكروهة، مطلوب عدمها،  ،علل النهي عنهما بأن ذلك زي اليهود(
  . مما يطلب عدمه، وهو المقصود-حتى في الشعر-فعلم أن زي اليهود 

 أن أبي مجلز ا خالد الواسطي عن عمران بن حدير عن حدثن، بن بقيةوهبوروى ابن أبي عاصم، حدثنا 
إن تسوية القبور من السنة، وقد رفعت اليهود والنصارى، فال ":  قال-رضي اهللا تعالى عنه- معاوية

  .))٣("تشبهوا بهم
 شبرإلى نحو  وبهذا قد يرتفع ،رد تراب القبر عليهأن من السنة  وال شك ،مسألة تسوية القبور مختلف فيها

 لكنه قد يكون شعاراً ، متميزة أن ترتفع شيئاً عن األرض فتكون،يعرف بتسنيم القبورو ما  وه،رضعن األ
المقصود و ،يكون في ذلك مضاهاة لهمئال  ل؛في بعض األوقات لبعض أهل البدع فيمنع منه بعض السلف

 لكن ليس ،ا المثال مثل هذ،على المثالقد يختلف الناس ف ،ه الصور ليس المثال المعينفي مثل هذدائماً 
 وإنما مقصوده أن مجموع ذلك ، في هذه األمثلة أنه متفق عليها-رحمه اهللا-ابن تيمية مقصود شيخ اإلسالم 

رضي اهللا - إذن الصحابة ، وهي عدم مشابهة المشركين،في كل مثال من هذه األمثلة معلل بعلة واحدة
 ، نتشبه بهم أنه يجب مجانبة هؤالء المشركين وأن ال: بما فيهم الخلفاء األربعة يتفقون على هذه العلة-معنه

  .هذا هو المراد
أنه أمر بقبر : فضالة بن عبيد في صحيحه، عنمسلم   إلى ما رواه-رضي اهللا تعالى عنه- يشير معاوية(

  .)مسلم  رواه)٤(" يأمر بتسويتها-صلى اهللا عليه وسلم-سمعت رسول اهللا ": فسوي، ثم قال
المقصود أن تحمل التسوية هنا على عدم رفعها ف ، هذا وإن لم يكن هذا هو الموضوع أن يحملينبغييعني 

 وليس المعنى ،رفعاً زائداً فيسوى بهذا االعتبار أو رفع هذا القبر ، كاتخاذ البنيان عليها مثالً،شبرعلى قدر 
  .أنه يستوي مع غيره من أجزاء األرض فال يتميز

 أن ال أدع قبراً -صلى اهللا عليه وسلم-أمرني النبي ": اً قالأيض -رضي اهللا تعالى عنه-عن علي و(
  . مسلم  رواه)٥("تمثاالً إال طمستهمشرفاً إال سويته، وال 

من :  أنه قال-مارضي اهللا تعالى عنه-  عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص-إن شاء اهللا تعالى-وسنذكر 
   .)وت حشر معهم يوم القيامةبنى ببالد المشركين، وصنع نيروزهم، ومهرجانهم، حتى يم

  . يحشر معهم،يشاركهم في أعيادهم  من معنى ذلك أن:يعني
، )٦("ال تشبهوا باليهود": أنها كرهت االختصار في الصالة، وقالت: -ارضي اهللا عنه-وقد ثبت عن عائشة (

ق، عن مسلم عن مسرو األعمش عن أبو معاوية حدثنا حدثنا وهكذا رواه بهذا اللفظ سعيد بن منصور
   .)في المرفوعات البخاري  وقد تقدم من رواية،-ارضي اهللا تعالى عنه- عائشة

  .االختصار في الصالة هو وضع اليد على الخاصرة
                                                

 ).٨٢٣(رواه الطبراني في المعجم الكبير، برقم  - ٣

 ).٩٦٨(رواه مسلم، كتاب الجنائز، باب األمر بتسوية القبر، برقم  - ٤

 ).٩٦٩(نائز، باب األمر بتسوية القبر، برقم رواه مسلم، كتاب الج - ٥

 ).٤٦٠٠( في المصنف برقم شيبةأبي أبو بكر بن رواه  - ٦
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دخلت مع ابن : ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب قال سفيان عن وروى سعيد حدثنا(
ثم قال ،  إلى شرافات، فخرج إلى موضع فصلى فيهمسجداً بالجحفة فنظر -مارضي اهللا تعالى عنه-عمر 

   .)ر أن تكسر شبهتها بأنصاب الجاهلية، فم-يعني الشرافات-لصاحب المسجد، إني رأيت في مسجدك هذا 
 مثل بعض الجبسيات التي ،جعل للزينةتصاميم وأشكال تُ وإنما هي أشبه ب،نوافذليست الشرافات بالمقصود 

واهللا تعالى - ،هذا هو المقصود ،تماثيلكأنها  ،كأنها نصب فتكون ،ر بارزةيزة في الجدامتم تكون توضع
  .أعلم

: أنه كان يكره الصالة في الطاق، وقال: -رضي اهللا تعالى عنه-  عن ابن مسعود-أيضاً- سعيد وروى(
   .))٧("إنه في الكنائس، فال تشبهوا بأهل الكتاب"

 ؛طاقاتعلى تجمع و ،طاق: غالباً التي تكون بهذه الهيئة لألبوابقال ولهذا ي ،الطاق أصله البناء المقوس
أخبار مكة لألزرقي مثل الكتب القديمة بعض  في  تجدون حتى في توصيف المسجد الحرام قديماًولهذا
والمقصود بها هذه والطاق الثالث  ، والطاق الثاني،الطاق األول: يقولف ثم يصف أبواب الحرم ،وغيره

لم  و، كرهه بعض السلفالمحرابو ،بمثل المحراوالطاق  ،الصالة في الطاقود المقصهنا  لكن األبواب،
ليس و ،٨المذابحاتقاء هذه في حديث ه وجاء في أنه تشبه بالنصارى،باعتبار  وبعضهم نهى عن ذلك ،يصل فيه

د مقصووال -صحة األحاديث الواردة فيه من عدمها  أو،حكم الصالة في هذاأي -هذا المقصود بهذا البحث 
  .-عز وجل-النهي عن التشبه بأعداء اهللا  هوبذلك 

إن من أشراط الساعة ":  يقولون-صلى اهللا عليه وسلم-كان أصحاب محمد : قال عبيد بن أبي الجعد وعن(
   .))٩("جد، يعني الطاقاتاأن تتخذ المذابح في المس

  .ي المحاريبهالمذابح 
   .وهذا الباب فيه كثرة عن الصحابة(

    بعضها في مظنة االشتهار، وما علمنا أحداً خالف ما ذكرناه عن الصحابة : االتي ذكرناهوهذه القضايا 
 من كراهة التشبه بالكفار واألعاجم في الجملة، وإن كان بعض هذه المسائل -مرضي اهللا تعالى عنه-

  . المعينة فيها خالف وتأويل ليس هذا موضعه
 .لف في بعض أعيان المسائل لتأويلختسنة، وإن كان قد يتباع الكتاب والاكما أنهم مجمعون على وهذا 

لم اتفاقهم على كراهة التشبه بالكفار واألعاجمفع .  
اإلسالم من المتقدمين واألئمة المتبوعين وأصحابهم ما ذكره عامة علماء : الوجه الثالث في تقرير اإلجماع

 أكثر من أن يمكن  وهو،ى أو مخالفة األعاجمأو مخالفة النصار ،في تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الكفار
   .)استقصاؤه

                                                
 ).٤٤٨(ني في السلسلة الضعيفة برقم ، وضعفه األلبا)١٥٧٧(رواه البزار في مسنده، برقم  - ٧

، وصححه )-  يعني المحاريب -ح اتقوا هذه المذاب: (ولفظه) ٤١٠٢(رقم ) ٢/٤٣٩(رواه البيهقي في السنن الكبرى  -  ٨
 ).١٢٠(األلباني، انظر صحيح الجامع رقم 

 ).٣٩٠٣(رواه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف، برقم  - ٩
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 أو يرسل به إلى األمصار ويعمل به ، بحضرة الناس ويشتهر دون وجود نكير أن يقول قوالً:الوجه األول
  .مثل الشروط العمرية

 ذلك  جمعتَ فإذا،المشركينب المنع ايعللون فيه ،في مسائل كثيرة جداًعنهم  فيهما جاء النقل  :لوجه الثانيا
  .على منع المشابهةأنهم يتفقون  بنتيجة وهي خرجتَ

وأئمة األمصار أنهم يعللون النهي في كثير من من أصحاب المذاهب  النقل عن العلماء وه و:الوجه الثالث
واهللا - هذا هو المراد ، لما فيه من المشابهة للمشركينل بالكراهة أو بالتحريموق والمنع منها أو ال،القضايا

العلماء  : فيقول، فهو ينقل عن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أشياء منعوا منها لهذه العلة،-عالى أعلمت
  . وإن اختلفوا في أعيان المسائل،صلمتفقون على هذا األ

وما من أحد له أدنى نظر في الفقه إال وقد بلغه من ذلك طائفة، وهذا بعد التأمل والنظر يورث علماً (
  . ياً باتفاق األئمة على النهي عن موافقة الكفار واألعاجم، واألمر بمخالفتهمضرور

وأنا أذكر من ذلك نكتاً في مذاهب األئمة المتبوعين اليوم، مع ما تقدم في أثناء الكالم عن غير واحد من 
   .)العلماء

علم الذي يكون بعد النظر  هذا ال)الخ...وهذا بعد التأمل والنظر يورث علما ضرورياً( عبارة شيخ اإلسالم
هذا من قبيل العلم هم يقولون  أردنا أن ندقق في العبارة على طريقة المتكلمين ف لو،وجمع األدلة إلى آخره

يتوسع في كثير من األحيان في هو فوبالتالي  ولكن شيخ اإلسالم ال ينقر تنقيرهم وال يدقق تدقيقهم ،النظري
  . والمصطلحاتاستعمال األلفاظ

 أن تأخير الصالة أفضل من تعجيلها، إال في بي حنيفةأ أن األصل المستقر عليه في مذهب: لكفمن ذ(
   .) كاستثناء يوم الغيممواضع يستثنونها

من أجل موضوع  ؛أنهم يمنعون من بعض الصور لكن المقصود ،وافقون عليهعندهم ال يهذا األصل المستقر 
  . هذا هو الشاهد فقط،المشابهة

األصل أن التعجيل :  من العلماء يقولموإن كان غيره- الغيم، وكتعجيل الظهر في الشتاء كاستثناء يوم(
  .)ون تأخير الفجر والعصرب فيستح-أفضل

  . اإلسفاراألحناف يستحبون تأخير الفجر إلى
يستحب تعجيل : ثم قالوا.  والظهر إال في الشتاء في غير الغيمتأخير الفجر والعصر والعشاء ونبفيستح(

 قول سائر األئمة، وهذه العلة -أيضاً- ألن تأخيرها مكروه لما فيه من التشبه باليهود، وهذا ؛ربالمغ
   .)منصوصة كما تقدم

 سبق هذا ،حتى تشتبك النجومتأخير صالة المغرب أعني  ،ذلك من فعل اليهودن حاديث التي مرت بنا وأاأل
 فتلك األحاديث المشار إليها ،وى بالشواهد وبعضها فيه ضعف ينجبر ويتق،في أحاديث بعضها بإسناد حسن

  .هنا
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 يكره السجود في الطاق، ألنه يشبه صنيع أهل الكتاب، من حيث تخصيص اإلمام بالمكان، :-أيضاً-وقالوا (
ره، وفيه آثار صحيحة عن وغي أحمد  ظاهر مذهب-أيضاً-ان سجوده في الطاق، وهذا بخالف ما إذا ك

  .) وغيره-تعالى عنهرضي اهللا -  ابن مسعود:الصحابة
 من حيث ، ألنه يشبه صنيع أهل الكتاب؛ يكره السجود في الطاق:-ف األحناأيضاً يعني-وا وقال(: قوله

دقيقة أو فيها هذه العبارة ليست قد تكون  ،) بخالف ما إذا كان سجوده في الطاق،تخصيص اإلمام بالمكان
 ،صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص اإلمام بالمكان الصالة ألنه يشبه يكره: يمكن أن تكون العبارةو ،سقط

والعلة  ،ن بذلك متشبها بهم على هذا القول فإذا صلى فيه اإلمام فإنه يكو،المحرابهو بمعنى أن الطاق 
لدخوله  ،ال يرونهف عن الجماعة باعتبار أن هذا الطاق عن يمينه وعن شماله يكون منفرداًأنه  يه األخرى

 ويحجزه ال يصلي في مكان يحصرهف ، بخالف ما إذا كان بارزاً،راه من بناحيتي الصف فال ي،في هذا المكان
 فمثل هذا يراه الجميع ، وإنما يصلي في مكان باٍد للناس،ويدخل فيه فيكون عن يمينه جدار وعن يساره جدار

 ،هذا المكان دون أن يدخل في مثل ، يصلي في صف منفرداً-صلى اهللا عليه وسلم- وكان النبي ،ويتابعونه
ه صنيع أهل الكتاب من بألنه يش؛ يكره الصالة في الطاق: يقولونف ، وال عن شمالهفال يحده شيء عن يمينه

   .المأمومين ممن هم عن يمينه وشمالهألنه يكون محجوباً عن بعض  و،حيث تخصيص اإلمام بالمكان
 يعني موضع السجود ،لكنه يسجد فيهي الصف يصلي ف  عنه،نه يكون خارجاًأبمعنى  ،أما السجود في الطاق

  . واهللا تعالى أعلم،هذا هو المراد ،فهذا ال يحجزه عن المأمومين هيكون في
  .)ال بأس أن يصلي وبين يديه مصحف معلق، أو سيف معلق، ألنهما ال يعبدان: وقالوا(

معظم أو غير  شيء لقبلةلكن إذا كان بينه وبين ا ، إليهاال يصلِّف ،إذا كان يصلي إلى شيء يعبد مثل النار
غير معظم كالسيف فإن ذلك ال بأس و ،المصحفمثل   معظم،-عز وجل- لكنه ال يعبد من دون اهللا ،معظم

  .به وإن صلى إليه اإلنسان
  .)وباعتباره تثبت الكراهة(

 ، إليهصلِّو كان أمامه تمثال فال ي مثل ل،أن هذا الشيء مما يعبد فإنها تثبت الكراهة باعتبار : يعنيباعتباره
كان هذا مما يعبد ثبتت إن ف  وتارة على كراهة التحريم،،والكراهة تارة يطلقها العلماء على كراهة التنزيه

  . كان مما ال يعبد فليس فيه كراهةوإن الكراهة،
 ألنه ؛ ألن فيه استهانة بالصورة، وال يسجد على التصاوير؛وال بأس أن يصلي على بساط فيه تصاوير(

 ؛ولو لبس ثوباً فيه تصاوير كره: قالوا. مي معظِّ الصور، وأطلق الكراهة في األصل ألن المصلِّيشبه عبادة
   .)ألنه يشبه حامل الصنم، وال يكره تماثيل غير ذوي الروح ألنه ال يعبد

  صورة كرة أرضية،لكنها ليست من ذوات األرواحمن الهيئات  أو هيئة ، مثل مزهريةاً مجسملو أن أمامه
  . فال بأس أن يصلي وهو أمامه-عز وجل-فمثل هذا ال يعبد من دون اهللا  ،مثالً

 ألنه تشبه بأهل الكتاب، ألنهم زادوا في ؛إن صام يوم الشك ينوي أنه من رمضان كره: -أيضاً-وقالوا (
  .)مدة صومهم
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م أن يكون قبل أحد األيا فصادف  ويفطر يوماً من كان يصوم يوماً بمعنى، يكرهلموإن لم يالحظ هذا المعنى 
لكن إن  ، يكره هنا ال يقال إنه،أن يصوم شعبان فصامهمثالً   أو كان من عادته،رمضان بيوم أو يومين مثالً

  . لئال يكون ذلك ذريعة في الزيادة على رمضان؛تحرى الصيام لالحتياط فإن هذا يمنع منه
 يأتوا مزدلفة، ألن فيه إظهار ت الشمس أفاض اإلمام والناس معه على هيئتهم حتىبرغفإذا : وقالوا(

  .)مخالفة المشركين
 وكان الحمس وهم قريش ومن ،المشركين كانوا يخرجون من عرفة إلى مزدلفة قبل غروب الشمس أن :يعني

 ، وإنما يبقون في حدود الحرم،إلى مزدلفة فال يفيضون من عرفة ،ولدت ال يخرجون من الحرم أصالً
عز -واهللا  ،نحن أهل الحرم ال نخرج عنه:  وكانوا يقولون،ن إلى عرفة والناس يذهبو،ومزدلفة من الحرم

 وعلى القول اآلخر ،يعني بقية الحجاج ]١٩٩:سورة البقرة[ }ثُم َأِفيضواْ ِمن حيثُ َأفَاض النَّاس{:  قال-وجل
}النَّاس ثُ َأفَاضيح عام المراد به الخصوص من قبيل الفيكون -صلى اهللا عليه وسلم-إبراهيم يعني  }ِمن، 

 الناس من نوويمنع ،حجاج يفيض اإلمام ومن معه من ال،فينبغي لإلنسان أن يفيض بعد غروب الشمس
  .-صلى اهللا عليه وسلم-نبي خالف هدي الهو  و، ألن هذا من فعل المشركين؛اإلفاضة قبل الغروب

  .) الذهب والفضة، للرجال، والنساءةال يجوز األكل والشرب واإلدهان والتطيب في آني: -أيضاً-وقالوا (
 ما ، االستعماللوان أما في معناها مناألحاديث الواردة إنما هي في األكل والشرب لكن الفقهاء قاسوا عليها 

  . ونحو ذلك، والمكحلة،التطيبو ، والشرب،األكلكيستعمل 
   .) وألنه تشبه بزي المشركين، وتنعم بتنعم المترفين والمسرفين؛للنصوص(
ولما فيها من التنعم  ،نع لما فيها من كسر قلوب الفقراء فقد يكون الم،الحكم قد يعلل بأكثر من علةو ،ذه علله

  . هي علة الحكمتكون جميعاًيمكن أن ف ،أو لما فيها من مشابهة المشركين ،اإلسراف وأالزائد 
   .)حنيفةأبي  على ومحمد أبي يوسف وقالوا في تعليل المنع من لباس الحرير في حجة(

  .هؤالء أصحاب أبي حنيفة
   .) ألنه من زي األكاسرة، والجبابرة، والتشبه بهم حرام؛في المنع من افتراشه وتعليقه والستر به(

  علىنامأو  ، من حريروضع ستوراًأو  ،جلس على الحريرلو و ،واردة في لبس الحريرالاألحاديث يعني 
  .عالمن  يدخل في كلههذاف ،فراش من حريرضع له وأي  ،الحرير

  . وال يتختم إال بالفضة: الجامع الصغير في محمد  وقال"إياكم وزي األعاجم": قال عمر(
صلى اهللا -أن النبي : وهذا نص على أن التختم بالحجر والحديد والصفر، حرام، للحديث المأثور: قالوا

  ).)١٠())؟صناممالي أجد منك ريح األ((:  رأى على رجل خاتم صفر فقال-عليه وسلم
 ألن األصنام ؛))مالي أجد منك ريح األصنام((: قالرأى على رجل خاتم صفر ف -صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

  .كانت في الغالب تصنع من هذا الصفر
  

                                                
، وصححه األلباني في السلسلة )٥١٩٥(رواه النسائي، كتاب الزينة، باب مقدار ما يجعل في الخاتم من الفضة، برقم  - ١٠

 ).٥٤٦٤(الصحيحة برقم 
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  .))١١())؟ لي أرى عليك حلية أهل النارما((: ورأى على آخر خاتم حديد فقال(
  . وإنما يتختم بالفضة، وأنه حلية أهل النار،ال شك أن الحديد ال يتختم بهو ،الحديث إسناده ال يصح هذا

  . وأصحابه أبي حنيفة ومثل هذا كثير في مذهب(
ال : المدونة في ابن القاسم فيما رواه مالك وأصحابه ففيه ما هو أكثر من ذلك، حتى قال مالك وأما مذهب

يبها وال يحلفوال يدعو ، باألعجميةحرم (.  
 أن يفتتح الصالة من أنه يجوز لهبعض الفقهاء لما قاله  خالفاً ،ال يدخل الصالة:  أيال يحرم بهامعنى 

 وإن ، فهذا ال يصح وال يجوز،ة وهو قادر على التكبير بالعربي بالفارسية مثالً يكبر،بترجمة ذلك باألعجمية
  .قال به بعض أهل العلم

 فإنه يدعو ، وأما إذا كان ال يعرف العربية،عرف العربيةإذا كان يهذا  ،)ال يدعو بها وال يحلف(: وقال
  . وال يحلف بها،باألعجمية

  . )بإنها ِخ:  عن رطانة األعاجم وقال-رضي اهللا عنه-ونهى عمر : وقال(
لست : -رضي اهللا عنه- قول عمر ، الذي يصدر منه هذاهو الرجل بخَوال ،ب بمعنى الخبث والخداعالِخ

الرجل خَب ف ، وال الرجل الماكر يخدعني: أيب يخدعني وال الخَ،الماكر المخادعالرجل  : يعني،ببالخَ
   . وأكره الصالة إلى حجر منفرد في الطريق:قال ،إنها ِخب:  فقال،بالكسروالمصدر ِخب 

   .)وأما أحجار كثيرة فجائز(
لكن  ، فقطإال هذا الحجره بين يدي ما أمامه ؛ ألنهفي هيئة يعبدألنه في شكله   منفرد؛وأكره الصالة إلى حجر

  . فهذا ال إشكال فيه،ال يتميز هذا الحجر بحيثأحجار كثيرة  هإذا كان في
   .)ويكره ترك العمل يوم الجمعة كفعل أهل الكتاب يوم السبت واألحد: قال(

 فيه إلى التهيؤ إلى ألن الناس يحتاجون؛ جازة فهذا حسنأ هجعلبه ترك العمل يوم الجمعة ليس المقصود 
جازتهم في يومي أ وكانت ، ورأينا الناس في البالد اإلسالمية الذين ضاهوا النصارى واليهود،صالة الجمعة

ها ي وبعضهم يصل، ال يتمكنون من حضور الجمعة،السبت واألحد رأيناهم في يوم الجمعة في حال يرثى لها
 فال شك أن جعل يوم ،ب العمليخرج في وقت الغداء ليصلي الجمعة وعليه ثيا وبعضهم ،في المدارس ظهراً

ولكن  ،جازة للناس عين المصلحة في هذا الوقت الذي يلتزم الناس فيه بأعمال لساعات معينةأالجمعة 
في متجره  يرى ترك العمل بمعنى أنه ، يعمل أصالًبحيث الفي ترك العمل يوم الجمعة المقصود بمضاهاتهم 

لهم  ال يجوز م يرون أنهنهأل ،اليهوديترك العمل مثل ف ، يبيعوال يشتري فال -في السوقالبيع والشراء -
إنه ن المسلمين فحد مأفعله هذا إذا ف ، األسواق تعطل ال أحد يشتري ال أحد يبيع،أياً كان يوم السبتالعمل 

 ، والناس يبيعون ويشترون، واألسواق عامرة،زة الناس يوم الجمعةجاأ أما إذا كانت ، لهميكون مضاهياً
  .يجيئون فال إشكال فيهويذهبون و

                                                
، والنسائي، كتاب الزينة، باب مقدار ما يجعل )٤٢٢٣(داود، كتاب الخاتم، باب ما جاء في خاتم الحديد، برقم  أبورواه - ١١

، وصححه األلباني )١٧٨٥(، والترمذي، كتاب اللباس، باب ما جاء في الخاتم الحديد، برقم )٥١٩٥(في الخاتم من الفضة، برقم 
 ).٥٦٦٤(في صحيح الجامع برقم 
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أكره :  قال؟فالرجل يقوم للرجل له الفضل والفقه: ويقال من تعظيم اهللا تعظيم ذي الشيبة المسلم، قيل: قال(
  .)وقيام المرأة لزوجها حتى يجلس من فعل الجبابرة: ذلك وال بأس بأن يوسع له في مجلسه، قال

نها مضاهاة أللتي يمنع منها في مواضع متفرقة في المدونة هذه األشياء ا ويعلل ،هذا كله من كالم اإلمام مالك
  .هؤالء الكفارل
   .)وربما يكون الناس ينتظرونه فإذا طلع قاموا، فليس هذا من فعل اإلسالم(

على الشخص رق بين القيام ف اهللا ي-رحمه– ابن القيمو ،ير من غير أن يقوم إليه للمصافحةلقيام للغيعني ا
كدتم تفعلون فعل فارس ((: -صلى اهللا عليه وسلم-النبي القيام عليه كما قال ، فوللشخص وإلى الشخص

 هذا القيام على ، يقومون على عظمائهم، فهذا فعلهم،خلف من يعظمونه وهو جالس فهم يقفون ،)١٢())والروم
 يقوم ثم يخطو وأما القيام إليه فهو أن ،إذا دخل هذا اإلنسانأنه يقوم وهو في مكانه بمعنى والقيام له  ،الغير

  .ويسلم عليه فهذا ال إشكال فيه ،مثالًليصافحه يتقدم إليه خطوات 
وهو فيما ينهى عنه من التشبه بأهل الكتاب واألعاجم، وفيما ليس من عمل المسلمين أشد من عمل (

  .)الكوفيين وأبلغ
 وربما يكون الناس ،وقيام المرأة لزوجها حتى يجلس من فعل الجبابرة: "-رحمه اهللا-قال اإلمام مالك 

 شيخ ل ثم يقو،يفترض هنا انتهى كالم اإلمام مالك"  فليس هذا من فعل اإلسالم،ينتظرونه فإذا طلع قاموا
 فيما ليس من عمل ،من التشبه بأهل الكتاب واألعاجم( ، اإلمام مالك: يعني،)ى عنهوهو فيما ينه(: اإلسالم

واإلمام مالك في ذلك :  ثم قال، ثم نقل أقوال مالك،قبُل لحنفية أقوال ا ونقَل،)المسلمين أشد من عمل الكوفيين
  . هذا هو المراد بالكالم، في المنع من التشبه واالحتياط في هذا الباب-أهل الكوفة-أشد من األحناف 

في تكفير من تشبه بالكفار في  أبي حنيفة مع أن الكوفيين يبالغون في هذا الباب، حتى تكلم أصحاب(
  . ادهملباسهم وأعي

ذكروا  الشافعي ، وكذلك أصحابمن ذبح بطيخة في أعيادهم فكأنما ذبح خنزيراً: مالك وقال بعض أصحاب
هذا األصل في غير موضع من مسائلهم، مما جاءت به اآلثار، كما ذكر غيرهم من العلماء، مثل ما ذكروه 

 ذكروا تعليل -شمس وغروبهامثل طلوع ال-في النهي عن الصلوات في األوقات المنهي عن الصالة فيها 
  . إنها ساعة يسجد لها الكفار: ذلك بأن المشركين يسجدون للشمس حينئذ، كما في الحديث

   .)ب فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاأن ذلك: وذكروا في السحور وتأخيره
  .أي أكلة السحر

  .لرجال بالنساء، وتشبه النساء باوذكروا في اللباس النهي عما فيه تشبه الرجال(
 ما جاء من أن المشركين كانوا يقفون بعرفات إلى اصفرار الشمس، ويفيضون من جمع -أيضاً-وذكروا 

بعد طلوع الشمس، وأن السنة جاءت بمخالفة المشركين في ذلك بالتعريف إلى الغروب، والوقوف بجمع 
 ،نا هدي المشركين هديخالفَ و،))خالفوا المشركين((: إلى قبيل طلوع الشمس، كما جاء في الحديث

                                                
إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه األلباني في صحيح : ، وقال محققوه)١٤٥٩٠(مد في المسند، برقم رواه أح - ١٢

 ).١٤٣٧(الجامع، برقم 
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 الشروط على أهل الذمة، منعهم عن التشبه بالمسلمين في لباسهم وغيره، مما يتضمن -أيضاً-وذكروا 
  . منع المسلمين أيضاً عن مشابهتهم في ذلك، تفريقاً بين عالمة المسلمين وعالمة الكفار

كما ذكره طائفة  ، وإن كان مسنوناًوبالغ طائفة منهم، فنهوا عن التشبه بأهل البدع، فيما كان شعاراً لهم،
  . ) أن األفضل تسطيحها:الشافعي منهم في تسنيم القبور، فإن مذهب

 ،تسطيح:  وتسويتها باألرض يقال له، تسنيم: ورفعها قليالً عن األرض يقال له،حتسنيم القبور يقابله التسطي
نهم يعللون إ إذ ،عية متفقون على هذا األصلفالحاصل أن المذاهب الثالثة التي ذكرها الحنفية والمالكية والشاف

 كمسألة تسنيم ، والشافعية منعوا من التشبه بأهل البدع فيما كان شعاراً لهم،كثيراً من المسائل بعلة التشبه
 من الشافعية أن -رحمهم اهللا- فرأى هؤالء الفقهاء ،لرافضةشعاراً لوقت من األوقات ، كان في القبور

 فكل ما كان شعاراً ، يعني في ذلك الوقت الذي كانوا يسنمون فيه القبور، يتشبه بهماألفضل التسطيح؛ لئال
 ،تبنى على القبوركانت  ، هذه القباب شعار من شعارات أهل البدع،ألهل البدع فإنه يمنع منه مثل القباب

 أو غير ،اط وال يصلح أن توضع شعاراً لمؤسسة أو مدرسة أو نش،وبالتالي ال يصلح أن توضع في المساجد
القبة التي  ،المسجد النبويمثل  ، وأسوأ من هذا كله أن توضع قبة على القبر في الشعار،ذلك من الجمعيات

  . ويجعلونها شعاراً فهذا كله ال يصلح-صلى اهللا عليه وسلم-على قبر رسول اهللا 
  . أن األفضل تسنيمها: أبي حنيفةو أحمد ومذهب(

 ففي ، بل ينبغي تسنيمها في هذه األوقات، ألن الرافضة تسطحها،الشافعي ثم قال طائفة من أصحاب
   .تسطيحها تشبه بهم فيما هو شعار لهم

 الطائفتان على النهي تفقت فا،بل نحن نسطحها، فإذا سطحناها لم يكن تسطيحها شعاراً لهم: وقالت طائفة
  .؟صل به ذلك أم الهل يحعن التشبه بأهل البدع فيما هو شعار لهم، وإنما تنازعوا في أن التسطيح 

  .؟فإن كان هذا في التشبه بأهل البدع، فكيف بالكفار
وأصحابه في ذلك فكثير جداً، أكثر من أن يحصر، قد قدمنا منه طائفة من كالمه عند ذكر  أحمد وأما كالم

 فواأح((:  وقوله،)١٣())من تشبه بقوم فهو منهم((: -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-النصوص، عند قوله 
   .)١٥())إنها لهم في الدنيا ولكم في اآلخرة((: قولهو ،)١٤())الشوارب، وأعفوا اللحى، ال تشبهوا بالمشركين

أحب لك أن :  ما أحب ألحد إال أن يغير الشيب وال يتشبه بأهل الكتاب، وقال لبعض أصحابه:أحمد ومثل قول
  .) وكره حلق القفا،تخضب وال تشبه باليهود

  . له أن يصبغ لحيتهفأحب ، يصبغون ال أن اليهود:يعني
   .)من تشبه بقوم فهو منهمو ،هو من فعل المجوس: وكره حلق القفا وقال(

                                                
، )٨٣٢٧(، والطبراني في المعجم األوسط برقم )٤٠٣١( رواه أبوداود، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، برقم - ١٣

 .)١١٠٩٤(وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم 

، ومسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، برقم )٥٥٥٣(رواه البخاري، كتاب اللباس، باب تقليم األظفار، برقم  - ١٤
)٢٥٩.( 

 ).٥٣١٠(رواه البخاري، كتاب األشربة، باب آنية الفضة، برقم  - ١٥
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  . مثالً كالحجامة،ال لحاجةإ
   .)أكره النعل الصرار، وهو من زي العجم: وقال(
 معناه أنه ، ال:لبسه الجارية؟ فقالت وسئل هل ، سئل عن النعل الصرار فنهى عنه-رحمه اهللا-اإلمام أحمد و 

 يعني إذا لبس للحمام ال بأس،: وللحمام؟ فقال:  فقيل له،ألنه من زي المشركين؛ ال تلبسه المرأة وال الرجل
 وأصل الصرار ما يصر به من ،هو نعل يلبسه المشركونو ال،:  أي للزينة؟ فقالوللجمال:  فقيل له،فال بأس

  .فالممنوع هو زي المشركين ، صرة: له وهذا المصرور يقال، وغير ذلك،سير أو خيط وحبل
   .)وكره تسمية الشهور بالعجمية، واألشخاص باألسماء الفارسية(

 نوفمبر وفبراير وما إلى ، كراهة تسمية الشهور باألسماء األعجمية،من السلف ورد عن اإلمام أحمد وغيره
األشخاص باألسماء تسمية كذلك و ، سواء كانت هذه األسماء يونانية أو التينية أو فارسية أو غير ذلك،ذلك

 وقد جاء التصريح عن اإلمام أحمد في عدد من ،خاصة إذا كان االسم ال يعرف معناه ،آذرماه: الفارسية مثل
 فإذا كان ال يعرف ، فاألسماء األعجمية تكره مطلقاً،المسائل أنه كان يمنع من االسم الذي ال يعرف معناه

ون أشد؛ ألن هذا االسم باألعجمية الذي ال يعرف معناه قد يكون اسماً من ناه باألعجمية فإن الكراهة تكمع
إنه إله من آلهة :  يقولون، هذا اسم وكالة أو شركة)NIKE(  نايك كما نسمع اآلن مثل،أسماء آلهتهم

 اه فقال للرجل الذي دع،التسمية بها كانوا يكرهون ،سواء كان كذلك أو ال فهذه األسماء األعجميةو ،اإلغريق
 !زي المشركين:  فقال،وجد كرسياً عليه شيء من زي المشركين أو من أباريق الفضة أو نحو هذاف إلى وليمة

   .! زي المشركين،!زي المشركين:  فلحقه صاحب الدعوة فنفض يده وقال،لم يطعموخرج و
   .ونفض يده في وجهه وهذا كثير في نصوصه ال يحصر(

  .)على القباء ال بأس به:  قال؟لرجل يشد وسطه بحبل ويصليا:  قلت لـ أحمد:حرب الكرماني وقال
 هي ة والمنطق،وهذا الثوب الذي يوضع فوقها يتمنطق عليه ،لبس فوق القميص أو فوق الثوبالقباء هو ثوب ي
هل يشد الرجل وسطه بحبل ويصلي؟ فرخص فيه على القباء؛ ألنه :  فهنا سئل اإلمام أحمد،ما يشد في الوسط

 وذهب ،-أن يشد على وسطه مثل الحبل-  وكرهه على القميص، وألنه يحتاج إليه في القباء؛ربمن عادة الع
 يعني أنه قد يحتاج إليه في السفر؛ ألن السفر يحتاج إلى ،فذكرت له السفر:  يقول،إلى أنه من زي اليهود

ة والعمامة ونحو ذلك فلم نا نشد ذلك على أوساطنا، فرخص فيه قليالً، وأما المنطقإو:  يقول،شيء من التشمير
 أو ، فلو شدها،المنطقة مثل حزامو ، ليس بحبل، شد منطقة، يعني لو أنه شد على القميص هذه الثياب،يكرهه

  .ال بأس بهذا: وقال رخص فيها، أخذ العمامة وربطها على وسطه
  . )هو أشنع: إنما كره الخيط، وقال(

  .يربطه بخيط يكون بهيئته كأنه من اليهود
  . ) وكذلك كره أصحابه أن يشد وسطه على الوجه الذي يشبه فعل أهل الكتاب:قلت(

 ،ي يسمونه اآلن الكمروهو مثل الذ ،لو شد وسطه بهيئة يكون كالزنار الذي يشده النصارى على أوساطهم
 ذههفعل النصارى فمثل ن وهو م الزنار :يقال لهفهذا  ،وله طرفان إلى أسفل ، يشدونه على أوساطهم،يشبهه

  .حرم بل ت،الهيئة تكره
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فأما ما سوى ذلك فإنه ال يكره في الصالة على الصحيح المنصوص، بل يؤمر من صلى في قميص واسع (
  .)الجيب أن يحتزم، كما جاء في الحديث، لئال يرى عورة نفسه

د ذلك عنلو ركع أو نظر فإنه يرى عورته فو ، الجيبسراويل تحت هذا الثوب الواسع عليهما كان  إذا يعني
  .جل أن ال تبدو عورتهأيربط وسطه بحزام من 

  أبو محمد  ، والشيخوابن عقيل القاضي أبو يعلى :وغيره، منهم أحمد وقال الفقهاء من أصحاب اإلمام(
العرب، وأشبه ما خالف زي : ومن اللباس المكروه : وغيره في أصناف اللباس وأقسامه،عبد القادر الجيلي

  .)زي األعاجم وعادتهم
 ،نع منه هو زي األعاجم الكفار فقطوالمشهور أن الذي يم ،ن زي األعاجم كله يمنع منهإ :نا عمم وقاله
  .ية عن زي هؤالء عموماً ومشابهتهمنْعندنا غُو
  . ويكره كل ما خالف زي العرب، وشابه زي األعاجم:عبد القادر ولفظ(

 وأظنه نقله أيضاً عن- روف بابن البغداديالمع أبو الحسن اآلمدي وغيرهم، منهم أحمد وقال أيضاً أصحاب
 - صلى اهللا عليه وسلم- ألن النبي ؛وال يكره غسل اليدين في اإلناء الذي أكل فيه: -أبي عبداهللا بن حامد

لم يزل العلماء يفعلون ذلك ونحن نفعله وإنما تنكره العامة، وغسل : على ذلك، وقال أحمد فعله، وقد نص
   .)رواية واحدةاليدين بعد الطعام مسنون، 

إذا كانت  -رحمه اهللا- بل كرهه اإلمام مالك ،نه ليس من السنةإبخالف قبل الطعام فبعد الطعام غسل اليدين 
بحيث ال يأكل اتخاذ ذلك عادة  وأما ،إذا كانت يده غير نظيفة فال شك أنه يحتاج إلى غسلها وأما ،يده نظيفة

  .ي شيءذلك ليس من فعل المسلمين فحتى يغسل يده فإن 
 ألن الرفع من زي األعاجم، وكذلك قال ؛وإذا قدم ما يغسل فيه اليد، فال يرفع حتى يغسل الجماعة أيديها(

ال ": ويستحب أن يجعل ماء اليد في طست واحد، لما روى في الخبر: أبومحمد عبدالقادر الجيلي الشيخ
   .)١٦("شملكمبددوا يبدد اهللا تُ

   . يعني يمتلئ)١٧("فَّطُنهى أن يرفع الطست حتى ي -صلى اهللا عليه وسلم-نه أ" :وروي
 ألن في ؛-على إحدى الروايتين- في تعليل كراهة حلق الرأس، -أبو محمد عبدالقادر ومنهم-وقالوا أيضاً 

  .))١٨())من تشبه بقوم فهو منهم((: -صلى اهللا عليه وسلم-ذلك تشبهاً باألعاجم، وقال 
  .من عادة العرب ، وكذلك من السنةتوفير الشعر: ييعن

                                                
 .لم أجده: يقول المحقق الدكتور ناصر العقل - ١٦

 وروي معناه بإسناد آخر ضعيف، ،هذا إسناد فيه بعض من يجهل: ، وقال)٥٨١٩(قم  رواه البيهقي في شعب اإليمان، بر- ١٧
 . ))، اجمعوا وضوءكم جمع اهللا شملكمفَّطُال ترفعوا الطست حتى ي((: ولفظه

 ،، وأحمد في المسند بإسناد ضعيف كما قال محققوه)٤٠٣١(رواه أبوداود، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، برقم  - ١٨
 ).٦١٤٩(، وبرقم )٢٨٣١(، وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم )٥١١٤(ورقمه 
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كراهة أشياء لما فيها من التشبه : وغيرهما وأحمد الشافعي بل قد ذكر طوائف من الفقهاء من أصحاب(
ويستحب أن يتختم في يساره : -عبد القادر ومنهم-ن الطائفتين بأهل البدع، مثل ما قال غير واحد م

  . لآلثار، وألن خالف ذلك عادة وشعار للمبتدعة
: الشافعي استحبوا تسنيم القبور، وإن كانت السنة عندهم تسطيحها، قالوا  أصحابوحتى إن طوائف من

 فيها ليعلى ما قألن ذلك صار شعاراً للمبتدعة، وليس الغرض هنا تقرير أعيان هذه المسائل، وال الكالم 
  . بنفي وال إثبات، وإنما الغرض بيان ما اتفق عليه العلماء من كراهة التشبه بغير أهل اإلسالم

وقد يتردد العلماء في بعض هذه القاعدة، لتعارض األدلة فيها، أو لعدم اعتقاد بعضهم اندراجه في هذه 
أرجو أن ال :  فقال؟سأل عن لبس الحرير في الحربي أباعبداهللا سمعت: قال األثرم القاعدة، مثل ما نقله

  . يكون به بأس
من : أما المنطقة فقد كرهها قوم، يقولون:  فقال؟هاسأل عن المنطقة والحلية فيي أباعبداهللا وسمعت: قال

   .)زي العجم، وكانوا يحتجزون العمائم
  . يشد وسطه بالعمامة:أي
 ألن في المنطقة منفعة عارضت ما فيها من التشبه، ونقل عن بعض السلف أنه ؛وهذا إنما علق القول فيه(

  . كان يتمنطق، فلهذا حكى الكالم عن غيره وأمسك
ولم يردفه بموافقة وال مخالفة؟ فيه غيره جعل قوالً له إذا سئل عن مسألة فحكى فيها جواب ل يومثل هذا ه

   .)ألصحابه وجهان
نه كان أنقل عن بعض السلف و( : فهو يقول،هذه مسألة خارجة عن الموضوع لكنه جاء بها استطراداً

 فإذا ألح ،ال يجيب أحياناً -رحمه اهللا- اإلمام أحمدولم يبين الحكم، و ،هم أنه فعلهبعضفقط عن  نقل )يتمنطق
 وأن يطعم ،سأل مثالً عن الرجل تأمره أمه أن يأتي إليهايف ،لسائل ذكر له فعل بعض السلف وسكتعليه ا

 وأن  فأمه تريد منه أن يأكل معهم، وإخوانه يكتسبون كسباً فيه شبهة، أو أن يطعم مع إخوته،معها مثالً
أنا لست بأهل أن : يعني ، تواضعاً،نسأل اهللا أن ال يمقتنا: يقولو ،ال يجيبو ،ذا عن هلأسيف ،يجتمعوا عندها

: فيقول السائل ،-يعني من الزهاد العباد-سل فالناً :  فلما يلح عليه السائل يقول له،أجيب بهذه المسائل الدقيقة
إذا استأذن أمه في : لحسن يقولكان ا:  فيقول له اإلمام أحمد، يعني أعطني الجواب الفقهي،أريد ما في الفقه

تفضل أن يجلس وهو و لكنها تحب ،مع أنها أذنت لهالجهاد فأذنت له وعلم أن رغبتها في البقاء فإنه ال يخرج 
  .فال يخرج:  فيقول،يعلم هذا

 ألنه إنما سأله عن ؛نعم، ألنه لوال موافقته له لما كان قد أجاب السائل: أحدهما: فيه ألصحابه وجهان(
  .  ولم يسأله أن يحكي له مذاهب الناسقوله،

  . جعل بمجرد ذلك قوالً له، ألنه إنما حكاه فقط، ومجرد الحكاية ال يدل على الموافقةال ي: والثاني
ليس هذا موضعهوفي لبس المنطقة أثر، وكالم  .  

إنما :  فقال؟رسيةعن القوس الفا أباعبداهللا  سألت:األثرم ولمثل هذا تردد كالمه في القوس الفارسية، فقال
  .)كانت قسي الناس العربية
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 القوس العربية ليست طويلة، بل هي من وسطها إلى موضع االنحناء قد :القوس الفارسية والقوس العربية
  .تقارب الذارع فقط، بينما القوس األجنبية طويلة جداً، بعيدة األطراف
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