
   )١٨(سلسلة حبوث وحتقيقات خمتارة من جملة احلكمة   

  
  تشبيه اخلسيس بأهل اخلميس

  تأليف الشيخ العالمة احلافظ مشْس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أحمد

  هـ٨٤٧ِبن عثمان الذهيب املتوىف 

  علق عليها وخرج أحاديثها

  مشهور حسن سلمان
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  اهللا الرمحن الرحيمسم ب

إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره، وعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهد اهللا فال مضل 
  :دي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا، وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، أما بعدله، ومن يضلل فال ها

.  حذر فيها من التشبيه بالنصارى، وال سيما يف أعيادهم-رمحه اهللا تعاىل–فهذه رسالة ماتعة للحافظ اإلمام الذهيب 
ا، فكتب هذه الرسالة حمذِّرا إياهم مما هم فيه، مبينا وذلك ملا رأى عوام املسلمني يضارعون الكافرين ويتبعون سننهم فيه

  .هلم واجبهم اإلجيايب، وال سيما اآلباء واملربني منهم

، فال جيوز ألحد من الناس أن يضع لألمة »من الشرائع والعبادات، وهي توقيفية« أن األعياد -أخي القارئ–واعلم 
 ما شرعه اهللا، مثله مثل إلغاء عيد من األعياد اليت شرعها اهللا عز عيدا مهما كانت مناسبته، فإن هذا من التشريع بغري

  .وجل، ولذلك منع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهل املدينة من إحياء بعض أعيادهم، وأيامهم القدمية

قدم : وغريه بسند صحيح على شرط مسلم عن أنس رضي اهللا عنه قال) ١١٣٤(» سننه«أخرج أبو داود يف 
كنا نلعب فيهما يف :  قالواما هذان اليومان؟:  صلى اهللا عليه وسلم املدينة، وهلم يومان يلعبون فيها، فقالرسول اهللا
  ).إن اهللا أبدلكم خريا منهما يوم األضحى ويوم الفطر(: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. اجلاهلية

اجتنبوا أعداء اهللا يف  «-)٩/٢٣٤(» الكربى«فيما أخرج البيهقي يف –وكان عمر بن اخلطاب يقول 
ويدخل يف األعيادبة تأخذ اهتماما من املسلمني يف زمن دوري، كأن يكون كل شهر أو كل سنة، أو كل .»أعيادهم

أسبوع، أو غري ذلك؛ حبيث تكون هذه املناسبة تلتزم ا األمة يف زمن معني، وعلى هيئة معينة، فإا تكون عيدا، ومن 
  .)١(وطنية، وأعياد الفصول، وأعياد االنتصارات والفتوحات، وأعياد العروش، وأعياد رأس السنة األعياد ال: ذلك

  .وهو املوضوع الذي عاجله املصنف يف رسالته هذه. ومن بني ذلك األعياد اخلاصة بالنصارى

  وصف النسختني املعتمدتني يف التحقيق
                                                

للشيخ ناصر الغامـدي، وكتـاب      » ال تشاركوا النصارى يف أعيادهم    «ورسالة  ) ٤٨ -٤٦(» من تشبه بقوم فهو منهم    «انظر رسالة   ) 1(
رمحه اهللا –للشيخ محود التوجيري » اإليضاح والتبيني«و . ففيه تقعيد وتأصيل لبدعة األعياد » اقتضاء الصراط املستقيم  «شيخ اإلسالم النافع    

  -تعاىل
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  :اعتمدت يف حتقيق هذه الرسالة على نسختني خطيتني

، )هـ٨٧٨(، وكتب هذا اموع سنة ٤٦٦٩وهي يف جمموع رقم . من حمفوظات املكتبة الظاهرية: وىلاأل
  :وحيتوي على الرسائل التالية

  )رسالتنا هذه/ ( التشبيه اخلسيس بأهل اخلميس -

  للمصنف/  الكبائر -

  .»حلوم البقر داء ويف مسنها ولبنها دواء« رسالة للسخاوي يف حديث -

  .»النور يف الدور«الدين السبكي بعنوان  رسالة لتقي -

  .سطرا) ١٩(وخط هذا املطبوع نسخ مقروء، ويف كل صفحة 

  ).أ(نسخة : وأطلقت على هذه النسخة

من حمفوضات دار الكتب املصرية، وهي يف مخس ورقات، ومنسوخة يف حنو القرن العاشر، وهي يف جمموع : الثانية
  . هذه أوله، ويف هذه النسخة تصحيف شنيع يف بعض املواطنفيه نيف وثالثون رسالة، ورسالتنا

  ).ب(نسخة : وأطلقت على هذه النسخة

وقد طبع أخونا الفاضل علي حسن عبد احلميد هذه الرسالة معتمدا على النسخة الثانية فقط، وملا علمت بعمله 
ها زيادة على الثانية كلمات أحيانا، أرسلت له النسخة األوىل، وهي أضبط وأحسن من الثانية؛ قليلة التصحيف، وفي

  :ما نصه) ٢اهلامش– ١٢ص(ومجلًا أحيانا أخرى، ولكنه مل يتيسر له االستفادة منها، فذكر يف 

 على نسخة أخرى منها من حمفوظات ظاهرية -بعد الفراغ من حتقيق الرساله وتنضيدها ويئتها للطبع–مث وقفت «
  .انتهى» يف الطبعة الثانية حبول اهللا وطوله-إن شاء اهللا–ا عليها دمشق، وبينهما فروق عدة، وسأقابله

 هـ، ونفدت، فلم يقف عليها ١٤٠٨وكان ذلك قبل حنو ست سنوات، إذ طبعت الرسالة عن دار نعمان سنة 
ولذا شرح اهللا صدري لتحقيق . كثري من طلبة العلم من جهة، ومن وقف عليها وـاملها وجد أن خللًا وقع يف نصها

  .ه الرسالة، واهللا املوفق واهلاديهذ
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  نسبة الرسالة ملؤلفها وحتقيق امسها

، )٢/١٥٤(» هدية العارفني«و) ١/٢٨٩(» إيضاح املكنون«نسب هذه الرسالة للذهيب إمساعيل باشا البغدادي يف 
  ).١٥٢(» الذهيب ومنهجه يف كتابة تاريخ اإلسالم«وعنه بشار عواد يف كتابه 

مؤلفاته، والرسالة للذهيب على وجه ) ثبت(نت ا مترمجو الذهيب، ولذا مل يذكروها يف وهي رسالة صغرية مل يع
ا يف النختني اخلطيتني املعتمدتني يف التحقيق، ونفسه فيها ظاهر جلياليقني، فامسه على طر.  

  .اخلطيتني، وهي كذلك يف النسختني »تشبيه اخلسيس بأهل اخلميس«: -وتبعه الدكتور بسار–ومساها البغدادي 

  عملي يف التحقيق

قمت باملقابلة بني النسختني، وأثبت الفروق يف اهلامش، وحاولت استخالص الصواب يف املنت، واجتهدت يف إثباته 
 ا، وشرحت األلفاظ الغريبة، وذكرت تعليقات لبعض العلماء يف املسألة نفسها، وخرجتا كاملًا من النسختني معتام

  .ا ملظاا من دواوين السنة، وحكمت عليها، وفقًا للقواعد املقررة يف علو املصطلحفعزو. األحاديث واآلثار

اهللا تعاىل أسأل، وبأمسائه وصفاته أتوسل، أن يرزقنا العلم النافع، والعمل الصاحل، وأن يرزقنا فهما يف ... وأخريا 
  .لعاملنيكتابه وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب ا
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  تشبيه اخلسيس بأهل اخلميس

  تأليف

  الشيخ اإلمام العالمة احلافظ مشس الدين أبو عبد اهللا

  حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب

  ) هـ٨٤٧ت(

  ]بسم اهللا الرمحن الرحيم[

  .فية، وهدانا من الضالل، ووفقنا التباع امللة احلن)١(احلمد هللا الذي من علينا باإلسالم، وبصرنا من الغي 

 للمذنبني، وحمذرا من التشبه باليهود )٢(وصلى اهللا على سيدنا حممد املبعوث رمحة للعاملني، وإماما للمتقني، وشافعا 
  .، وداعيا إىل اهللا بصرية، بأوضح تبيني)٣(والنصارى والصابئني 

  .وعلى آله وصحبه أمجعني

كان عليه السلف من الصاحلني، ومن متسكهم بالصراط  )٥( اجلاهلني اضمحاللُ كثري مما )٤(من األسف من العوام 
  .املستقيم، وجمانبتهم للبدع، وشعار أهل اجلحيم، وقيام جهله اخلَلِف مبوافقة كل ضال أثيم

                                                

 .»العمى«): ب(يف نسخة ) 1(

 .كما جاءت بذلك األحاديث املستفيضة الشهرية. أي شفيعا هلم) 2(

 .١/١٠٤: »تفسري ابن كثري«: انظر. مهم قوم يعبدون املالئكة والنجو) 3(

 !!»األعوام«): ب(يف نسخة ) 4(

 .»...اضمحاللًا كثريا، فيما «): ب(يف نسخة ) 5(
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  )١(فال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم، إذ وقع ما هددنا بوجوده 

لو دخلوا جحر ضب  ذَّة بالقذة، حىتلتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القُ«: حيث يقول: الرسول الكرمي
  ! أي فمن أعين غريهم)٢( !]؟»فمن«[: قال! اليهود والنصارى؟! يا رسول اهللا: قيل، »لدخلتموه

  .)٤(] رواه أبو داود من حديث ابن عمر: قلت. [)٣() من تشبه بقوم فهو منهم: (وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .)٥( )والنصارى ضالون، ليهود مغضوب عليهما(: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  

                                                

 .  »لعله بوجوده«: ويف اهلامش» جبودة«): أ(ويف نسخة ، )ب(كذا يف نسخة ) 1(

باب قول الـنيب    : تاب االعتصام بالكتاب والسنة   ك: »صحيحه«؛ واحلديث أخرجه البخاري يف      )أ(ما بني املعقوفتني سقط يف نسخة       ) 2(
: هود والنصارى يلباب اتباع سنن ا   . كتاب العلم : »صحيحه«، ومسلم يف    ١٣/٣٠٠): لتتبعن سنن من كان قبلكم    : (صلى اهللا عليه وسلم   

 .، من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه٤/٢٠٥٤

، ٤٠٣١، رقـم    ٤/٤٤: باب يف لـبس الـشهرة     : كتاب اللباس : »السنن«، وأبو داود يف     ٩٢،  ٢/٥٠: »املسند«أخرجه أمحد يف    ) 3(
، وابـن عـساكر يف   ٥٤/٢» ذم الكـالم  «، واهلروي يف    »١١٠/٢«: ، وابن األعرايب يف املعجم    ١/٨٨: »مشكل اآلثار «والطحاوي يف   

: »نصب الراية «  صححه الزيلعي يف  . وهو صحيح . ٣٩٠: ، رقم ١/٢٤٤: »مسند الشهاب « والقضاعي يف    ١٩/٦٩/١: »تاريخ دمشق «
 .»٥/١٠٩: اإلرواء«، واأللباين يف ١/٣٤٢: »ختريج أحاديث اإلحياء«، والعراقي يف ٤/٣٤٧

 ). ب(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 4(

، ٤/٣٧٨: »املسند«، وأمحد يف    ٢٩٥٤:  رقم ٥/٢٠٤: ؛ أبواب تفسري القرآن، باب ومن سورة الفاحتة       »اجلامع«أخرجه الترمذي يف    ) 5(
وثقه ابن حبان؛ ومل . ، من حديث عدي بن حامت رضي اهللا عنه ويف سنده عباد بن حبيش       ٢٢٧٩،  ١٧١٥: رقم»الصحيح«ن حبان يف    واب

فهو ا حـسن إن     . ١/٤٢: »الدرر املنثور «وله شواهد أوردها السيوطي يف      . إذا توبع : أي. مقبول: وقال ابن حجر  . يرو عنه إال واحد   
 .شاء اهللا تعاىل
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 سبع عشرة مرةً )٤( كل يوم وليلة )٣(] تعاىل[ أن تدعو اهللا – )٢(] املسلم[عليك يا هذا )١(]  اهللا[وقد أوجب 
م هذه وال الضالني فكيف تطيب نفسك بالتشبه بقو،  عليهم)٦( الذين أنعمت )٥(] صراط[، باهلداية إىل الصراط املستقيم

  ! جهنم؟)٧(وهم حصب ، صفتهم

، عابد صليب يف عيده، )٨(وأنت تشبه بأقْلف !! ولو قيل لك تشبه بنشاري أو مسخرة ألنفْت من ذلك وغضبت
وحتتفلُ لعيد عدوك كاحتفالك لعيد نبيك صلى اهللا ، وتشتري البخور، )٩(تصبغُ هلم البيض ، وتكسو صغارك وتفرحهم

  !)١٠(عليه وسلم 

                                                

 ). أ(املعقوفتني سقط من نسخة ما بني ) 1(

  ).أ(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 2(

 ).أ(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 3(

   . يف الصلوات اخلمس املفروضات) 4(

   ).ب(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 5(

     . »أنعم اهللا«): ب(يف نسخة ) 6(

   . »حطب«): ب(يف نسخة ) 7(

    .نت، ويريد املصنف بذلك النصارىهو الذي مل خي) 8(

ألف على القارئ رسالة رفض ما اعتاده النصارى مبناسبة ميالد عيسى عليه السالم من تعاطي البيض، وما إىل ذلك من عادات، كما                      ) 9(
ـ      اإلمام علي القاري وأثره يف     «منه نسخ خطية عديدة راجع      . »األجوبة احملررة يف البيضة اخلبيثة املنكرة     «يفعله بعض عوام ديارنا، أمساها ب

   ).١٢٠(» علم احلديث

فإىل ! وهناك أعياد بدعية كثرية، يف كثري من البلدان، ما أنزل اهللا ا من سلطان             . مها عيد الفطر واألضحى، ومها العيدان املشروعان      ) 10(
 اهللا املشتكى من غربة اإلسالم
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 )٣(] حممدا[ علمت أنَّ نبيك )٢(أما ،  إىل مقت اهللا وسخِطه إن مل يغفر اهللا لك)١(فأين يذهب بك إن فعلت ذلك؟ 
حىت إنَّ الشيب الذي هو نور ، )٥(] به[ على خمالفة أهل الكتاب يف كل ما اختصوا )٤(صلى اهللا عليه وسلم كان يحض 

)  يوم القيامة)٩(من شاب شيبة يف اإلسالم، كانت له نورا : ( صلى اهللا عليه وسلم)٨(يب  قال فيه الن)٧(] الذي [)٦(املسلم 
إن اليهود ال : ( ألجل خمالفتهم، فقال صلى اهللا عليه وسلم)١١(قد أمرنا نبينا صلى اهللا عليه وسلم فيه باخلضاب . )١٠(

  .)١٢() خيضبون فخالفوهم

                                                

   .»إال إىل«): ب(يف نسخة ) 1(

 .»إنْ«): ب(يف نسخة ) 2(

   ). أ(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 3(

   !! »حيظ«): ب(يف نسخة ) 4(

   ).ب(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 5(

 !!»اإلسالم«): ب(يف نسخة ) 6(

 ).ب(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 7(

 .»رسول اهللا«): ب(يف نسخة ) 8(

 .»كان نورا«): أ(يف نسخة ) 9(

ـ            احلديث صحيح، ور  ) 10( يسر اهللا إمتامـه    : لإلمام القرطيب » التذكرة«د عن مجع من الصحابة رضوان اهللا عليهم، كما بيناه يف حتقيقنا ل
 .ونشره

 .»... قد أمرنا فيه نبينا باخلضاب «) ب(يف نسخة ) 11(

كتـاب اللبـاس   : »صـحيحه «لم يف   ، ومس ٨٩٩:  رقم ١٠/٣٥٤: باب اخلضاب : كتاب اللباس » الصحيح«أخرجه البخاري يف    ) 12(
 .، من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه٢١٠٣:  رقم٣/١٦٦٣: باب يف خمالفة اهلود يف الصبغ: والزينة
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  :ر كثرية ما اختصوا به يف صو)١(ففرض علينا جمانبة 

إذا كان ألحدكم ثوبان فليصلِّ فيهما، فإن مل يكن له ثوب فليتزر : (قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: )٢(قلت منها 
  .)٤(] من رواية ابن عمر[رواه أبو داود . )٣() به وال يشتمل اشتمال اليهود

  :ومنها

) ، فإم ال يصلون يف نعاهلم وال خفافهم)٦(] الكموصلوا يف نع[خالفوا اليهود : ( صلى اهللا عليه وسلم)٥(قول النيب 
  . بن أوس)٨(هو من رواية شداد . )٧(

  

ال يدخلوا مداخل أعدائني : أوحى اهللا تعاىل إىل نيب من أنبياء بين إسرائيل أن قل لقومك: وقال مالك بن دينار[ 
  .)١(] دائي، فيكونوا أعدائي كما هم أعدائيوال يلبسوا مالبس أعدائي وال يركبوا مراكب أعدائي وال يطعموا مطاعم أع

                                                

 .»خمالفة«): ب(يف نسخة ) 1(

 .»فمنها«): ب(يف نسخة ) 2(

القـول  «يف كتابنـا  ) االشتمال ( بإسناد حسن، وانظر معىن٦٣٥: رقم: »السنن«، وأبو داود يف     ٢/١٤٨:»املسند«أخرجه أمحد يف    ) 3(
 .٤٢، ٤١: »املبني يف أخطاء املصلني

 ). ب(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 4(

 .»قوله«): ب(يف نسخة ) 5(

 ).أ(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 6(

ـ «والطرباين يف   ، ١/٢٦٠: »املستدرك«واحلاكم يف   ، ٦٨٣: رقم: »السنن«أخرجه أبو داود يف     )7( ، ٧١٦٤: رقـم : »م الكـبري  املعج
 .من حديث شداد بن أوس، وإسناده حسن، ٧١٦٥

 . »...رواه شداد «): ب(يف نسخة ) 8(
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] فلما [)٣(] ويف عام سبع مئة! [ قبل اليوم؟)٢(وأيضا أال ترى أن العمامة الزرقاء والصفراء كان لبسهما لنا حاللًا 
  )٦(! ، حرمت علينا)٥(] امللك الناصر[  ألزمهم السلطان )٤(

  ! عمامة صفراء أو زرقاء؟)٩(  أن تلبس اليوم)٨(] أيها املسلم [)٧(أفيطيب قلبك 

  

  .)٢( ))١(]وِإنا علَى آثَاِرِهم مهتدونَ [ِإنا وجدنا آباَءنا علَى أُمٍة (، )١١( أنت يف سكرة وغفلة )١٠(وإمنا 

                                                                                                                                                                

 ).ب(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 1(

 .»كانت حاللًا لنا«): أ(يف نسخ ) 2(

 ).أ(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 3(

 ).ب(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 4(

: »الـدرر الكامنـة   « هـ، له ترمجـة يف       ٧٤١املتوىف سنة   . وهو السلطان حممد بن قالوون    ). أ(بني املعقوفتني سقط من نسخة      ما  ) 5(
٤/١٤٤. 

ويف يوم األثنني قرئت شروط الذمة على أهل الذمـة، وألزمـوا ـا،              «:  ما نصه  ١٤/١٦: هـ٧٠٠ذكر ابن كثري يف أحداث سنة       ) 6(
جلهات، وأخذوا بالصغار، ونودي بذلك يف البلد، وألزم النصارى بالعمائم الزرق، واليهـود بالـصفر،               واتفقت الكلمة على عزهلم عن ا     

 .»والسامرة باحلمر، فحصل بذلك خري كثري، ومتيزوا عن املسلمني

 .»نفسك«): ب(يف نسخة ) 7(

 ).أ(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 8(

 .»اليوم أن تلبس«): ب(يف نسخة ) 9(

 . »إمنا«ك ٩ب٠نسخة يف ) 10(

 .»سكِرة غفْلٍة«): ب(يف نسخة ) 11(
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  .)٣(...) خالفوا املشركني : (وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .)٦()  بني صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر)٥(] ما[فرق : ()٤(وقال عليه الصالة والسالم 

   )٨( ) والَِّذين ال يشهدونَ الزور (: )٧(وقد جاء عن مجاعة من السلف كمجاهد وغريه يف قوله تعاىل

  

  .)٩(أعياد املشركني : الزور: قال

                                                                                                                                                                

 ).ب(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 1(

 .٣٢: الزخرف) 2(

:  رقـم  ١٠/٤٣٩: باب تقليم األظـافر   : كتاب اللباس : »الصحيح«أخرجه البخاري يف    ) اعفوا اللحى ، ،أحفوا الشوارب : (وتتمنه) 3(
:  رقـم ١/٢٢٢: باب خصال الفطـرة   : كتاب الطهارة : »الصحيح«ومسلم يف   ، ٥٨٩٢: رقم، ١٠/٣٥١: وباب إعفاء اللحى  ، ٥٨٩٢
 .    من حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما٢٥٩

 .»النيب صلى اهللا عليه وسلم«) ب(يف نسخة ) 4(

 ).أ(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 5(

، ٤/١٩٧: »املـسند «، وأمحـد يف     ١٠٩٦، رقم   ٧٧١-٢/٧٧٠:  كتاب الصيام، باب فضل السحور     »صحيحه«أخرجه مسلم يف    ) 6(
 .، وغريهم من حديث عمرو بن العاص رضي اهللا عنه٢٠٢

 .»قول اهللا تعاىل«): ب(يف نسخة ) 7(

 .٧٢: سورة الفرقان) 8(

 وأبو الـشيخ يف     »جامعه«، أخرجه أبو بكر اخلالل يف       »هو أعياد املشركني  «: قال جماهد والضحاك بن أنس يف تفسري اآلية املذكورة        ) 9(
: ، وانظـر  ١٨١: »اقتضاء الصراط املستقيم  «، كذا يف    ١٨٢،  ١٨١: »اقتضاء الصراط املستقيم  «قاله ابن تيمية يف     . »شروط أهل الذمة  «
 . فذكره عن ابن عباس أيضا، وعزاه للخطيب٦/٢٨٢: »الدر املنثور«بتحقيقي، و– ١٥١: »األمر باالتباع«
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  .)٢() إنَّ لكل قوم عيدا، وإن عيدنا هذا اليوم: ()١(وقال النيب 

ِلكُلٍّ جعلْنا ِمنكُم  (: يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم، كما قال تعاىل) ٣(لقول منه عليه الصالة والسالم فهذا ا
  .)٤( ) ِشرعةً وِمنهاجاً

 فال يشركهم فيه مسلم، كما ال يشاركهم يف )٦( خمتصني به )٥(] كانوا[فإذا كان للنصارى عيد، ولليهود عيد، 
  .لتهم، وال يف قب)٧(شرعتهم 

  

  .)٨(ومن املعلوم أن يف شروط عمر رضي اهللا عنه، أن أهل الذمة ال يظهرون أعيادهم 

                                                

 .»رسول اهللا«): ب(يف نسخة ) 1(

: »صـحيحه «، ومـسلم يف  ٩٥١، رقم  ٥٤٤/٢: باب سنة العيدين ألهل اإلسالم    : ، كتاب العيدين  »صحيحه«أخرجه البخاري يف    ) 2(
 من حديث عائشة رضي اهللا      ٨٩٢، رقم   ٦٠٨،  ٢/٦٠٧: باب الرخصة يف اللعب الذي ال معصية فيه يف أيام العيد          : كتاب صالة العيدين  

 .عنها

 .» عليه وسلمصلى اهللا«) ب(يف نسخة ) 3(

 .٤٨: املائدة) 4(

 ).ب(ما بني املعقوفتني يف نسخة ) 5(

 .»بذلك«): ب(يف نسخة ) 6(

 !!» شرعيتهم«): ب(يف نسخة ) 7(

وقد شرح يف كتابه هذا الشروط العمريـة شـرحا          .  للعالمة ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا تعاىل       ٧٧٨-٢/٦٥٩: انظر أحكام أهل الذمة   ) 8(
 .بوع بتحقيق الدكتور صبحي الصاحل رمحه اهللا تعاىلمط. مستوىف مفيدا
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 امللعون من خضاب األوالد، وصباغ البيض، )١(فكيف يسوغ ملسلم إظهار شعائرهم . واتفق املسلمون على ذلك
للمالئكة، وطلبا حلضور الشياطني، وتقريرا  والبخور الذي دق عليه بالطاسات تنفريا )٢(وشراء األوراق الصورة املصبغة 

 ونواقيسهم يف األسواق، وترك الرجال الصبيان يتقامرون بالبيض )٤(] املتعدين[، )٣(] املبتدعني[إلظهار شعار املالعني 
  .)٦(] فال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم. [)٥(] واهللا ما يستحل فعل هذا وال يرضى به مسلم[

من [إن الناس إذا رأوا املنكر فلم يغيروه، أوشك أن يعمهم اهللا بعقاب : ( صلى اهللا عليه وسلم)٧(ل النيب وقد قا
  .)٩() )٨(] عنده

                                                

  !»شعائرهم«): ب(يف نسخة ) 1(

  !»املصبوغة«): ب(يف نسخة ) 2(

 ).ب(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 3(

 ).أ(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 4(

 ).ب(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 5(

 ).أ(ة ما بني املعقوفتني سقط من نسخ) 6(

 .»رسول اهللا«): ب(يف نسخة ) 7(

 ).أ(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 8(

حتفـة  «، كمـا يف     »الكـربى «، والنسائي يف    ٣رقم  : »املسند«، واحلميدي يف    ٣٠،  ٢٩،  ٧،  ٥،  ١/٢: »املسند«أخرجه أمحد يف    ) 9(
، وابـن ماجـه يف      ٢١٦٨، رقـم    ٤/٤٦٧: ل العذاب باب ما جاء يف نزو    : أبواب الفنت : »اجلامع«، والترمذي يف    ٥/٣٠٣: »األشراف

: باب األمـر والنـهي    : كتاب املالحم : »السنن«، وأبو داود يف     ٤٠٠٥، رقم   ٢/١٣٢٧: باب األمر باملعروف  : كتاب الفنت : »السنن«
  من حديث  ١٨٣٧:  رقم »الصحيح«، وابن حبان يف     ٨٩-٨٦: رقم» مسند أيب بكر  «، واملروزي يف    ١٢٨٧٨-١٢٨٧٦: ، رقم ٤/١٢٢

 .أيب بكر، وإسناده صحيح على شرط الشيخني
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ما من قوم يعملُ فيهم باملعاصي هم أعز وأمنع ممن يعملها، مث ال : ()١(] رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم[وقال 
  .)٢()  اهللا بعقاب منهيغيرون ذلك، إال عمهم

  

] احلمقى[ لزوجته )٣(والورق املصبغ ، وأعظم املصائب؛ إنك ترى أخاك اجلاهل يشتري البخور، ومن أقْبح القبائح
  !تزعم أن مرمي جتر ذيلها عليه!!  فتضعه حتت السماء)٢(] اجلاهلة [)١(

                                                

 ).أ(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 1(

: رقـم : »الكـبري « والطـرباين يف  ٤٣٣٩: ، رقم١٢٣، ٤/١٢٢: باب األمر والنهي : كتاب املالحم : »السنن«أخرجه ابو داود يف     ) 2(
  . من طريق مسدد٢٣٨٢

 من طريق أيب الوليد الطيالسي ٢٣٨٢: رقم: »الكبري«اإلحسان، والطرباين يف – ٣٠٠: ، رقم١/٥٣٦: »الصحيح«وأخرجه ابن حبان يف     
  .كالمها عن أيب األحوص عن أيب إسحاق عن عبيد اهللا بن جرير عن أبيه به

، ومعمر عند عبد الـرزاق يف       ٢٣٨١رقم  : »الكبري«، ومن طريقه الطرباين يف      ٤/٣٦٤: »املسند«شعبة عند أمحد يف     : وتابع أبا األحوص  
: »املـسند «، وأبو يعلى يف     ٢٣٨٠: رقم: »الكبري«، والطرباين يف    ٤/٣٦٦: »املسند«، ومن طريقه أمحد يف      ٢٠٧٢٣: رقم: »املصنف«

 كتاب الفنت باب األمر باملعروف والنهي       »السنن«، وابن ماجه يف     ٤/٣٦٦: »املسند«أمحد يف   : ، وإسرائيل عند  ٧٥٠٨: ، رقم ١٣/٤٩٧
 ممن مسعوا من أيب إسحاق قدميا، قبـل اختالطـه،           -شعبة وأبا األحوص وإسرائيل   : أعين–، وهؤالء   ٤٠٠٩: ، رقم ٢/١٣٢٩: عن املنكر 

  .فإسناده جيد

: وعبيد اهللا بن جرير ممن ترجم له البخاري وابن أيب حامت، وسكتوا عنه، ووثقه ابن حبان، وروى عنه مجاعة، وقال الـذهيب يف كاشـفه                        
  .»واثق«

 »الكـبري «، والطرباين يف ٤٦٦، ٣٦٣، ٤/٣٦١: »املسند«أمحد يف : -ويف بعضها ضعف– إسحاق به    وأخرجه من طريق أخرى عن أيب     
  .٢٣٨٥، ٢٣٨٤، ٢٣٨٣: رقم

 .ويف الباب عن أيب بكر الصديق، ويشهد له غري حديث أيضا

 ". املصبوغ): " ب(يف نسخة ) 3(
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  )٥(!! وثالث مئة سنة حتت األرض من حنو ألف )٤( قد ماتت، وهي )٣(] عليها السالم[ومرمي 

  .)٧(] واهلوام[ للحيات )٦(وتلصق التصاوير يف احليطان ريبا !! وتعمل بالقطران صليبا على بابك طردا للسحر

  .)٩( بذلك )٨(] الكرام[وإمنا رب املالئكة 

 لراض به )١١(] أنكفال شك [وواهللا إنك إذا مل تنكر هذا !!  ما تركت من تعظيم النصرانية)١٠(] أدري[فواهللا ما 
  .)١(وأنت جاهلُ 

                                                                                                                                                                

 ).ب(ما بني املعقوفتني سقط يف نسخة ) 1(

 ).أ(يف نسخة ما بني املعقوفتني سقط ) 2(

 ).أ(ما بني املعقوفتني سقط يف نسخة ) 3(

 ".دِفنت"و )! ب(يف نسخة ) 4(

خيرجون ثيام ليلة اخلميس يـضعوا حتـت        : "يف بدع الناس ومنكرام   ) بتحقيقي-": (األمر باالتباع " قال السيوطي رمحه اهللا يف      ) 5(
 ".فيصيبها من بركتهاو وذلك باطل ال أصل له، السماء

    "!!تقريبا): "أ(يف نسخة ) 6(

 ).أ(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 7(

 ).أ(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 8(

فطائفة جيعلون على أبواب بيـوم ودورهـم صـور          ): "١٤١"(األمر باالتباع "قال السيوطي يف    ، "بذلك املالئكة ): "ب(يف نسخة   ) 9(
وإمنا تطرد املالئكة، ا تطرد اهلوام عنهماحليات والعقارب والصلبان يزعمون أ  ." 

 ). أ(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 10(

 ). أ(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 11(
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  !نعوذُ باهللا من اجلهل

  .)٢( )من تشبه بقوم فهم منهم(: وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

بدليل ما ، نفس املوافقة واملشاركة هلم يف أعيادهم وموامسهم حرام: إنا ال نقصد التشبه م؟ فيقالُ له: فإنْ قال قائلُ
) ى عن الصالة وقت طلوع الشمس ووقت غروا( الصحيح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه ثبت يف احلديث

لكن ، إذ لو قصده كفر، واملصلى ال يقصد ذلك، )٤() وحينئذ يسجد هلا الكُفار، إنها تطلع بني قرني شيطان:(وقال، )٣(
نفس املوافقة واملشاركة هلم يف ذلك حرام.  

شااويف متهم من املفاسد أيض:  

،  والكسوِة واألطعمِة)٥(أنَّ أوالد املسلمني تنشأ على حب هذه األعياِد الكُفرية ملا يصنع هلم فيها من الراحات 
  !وغري ذلك، وخبِز األقراص

ال حيل لنا أن ، ارىوتعرفهم أنّ ذلك عند النص،  إذا مل تنه أهلك وأوالدك عن ذلك–فبئس املربي أنت أيها املسلم 
  .نشاركَهم ونشاهم فيها

                                                                                                                                                                

 ".به راض أو جاهل): "ب(يف نسخة ) 1(

 .مضى خترجيه) 2(

عـن ابـن   ، ٥٨١: رقم، ٢/٥٨:  الشمسباب الصالة بعد الفجر حىت ترتفع: كتاب مواقيت الصالة": الصحيح"أخرج البخاري يف  ) 3(
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن الصالة بعد الـصبح حـىت تـشرق                ، عباس قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر        

 .الشمس وبعد العصر حىت تغرب

، ٨٣٢:رقـم ، ٥٧١ – ١/٥٦٩: باب إسالم عمـرو بـن عبـسه       : كتاب صالة املسافرين وقصرها   ، "الصحيح"أخرجه مسلم يف    ) 4(
 .  واملذكور جزء من احلديث. ٢٩٤:بعد

ونقل عـن بعـض املـصادر       ". فترة استراحة ، استجمام، انشراح، هلو، تسلية: راحة: "٥/٢٣٧: لدوزي" تكملة املعاجم العربية  "يف  ) 5(
: الراحات والبطـاالت  ): ق ٢٠ص(، ويف كتاب ابن صاحب الصالة    : "وقال" املسارعة لقضاء لذاته واالنتهاك يف طلب راحته      ، الراحات"

 . انتهى" ٣/٧٦: ابن بطوطه. أي رجل لذات: صاحب الراحة: ويقال
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،  عليه)١(فإنَّ علمه وبالُ ،  ولو كان منسوبا للعلم–والعلماء الغافلني ، وقد زين الشيطانُ ذلك لكثري من اجلهلة
  .)٢( )أشد الناس عذابا يوم القيامِة عاملُ مل ينفعه اهللا بعلمه(: كما قال صلى اهللا عليه وسلم

  .)٣(]  من علم شيئًا وعمل خبالفِه عاقبه اُهللا يوم القيامةوكلُّ[

فإنَّ يف ،  القيام يف ترك هذا بكلِّ ممكن)٥(] بل جيب على حمتسب البلد، السكوت عن هذا[ ويلُ )٤(واهللا ال يسع 
  .بقائه جتريا ألهل الصليب على إظهار شعارهم

                                                

 .وما أثبتناه هو الصواب) وبالًا(يف األصل ) 1(

أخـالق  "واألجـري يف  ، ١٧٧٨: رقـم ، ٢٨٥ – ٢/٢٨٤": شعب األميـان " والبيهقي يف   ١/١٨٣": الصغري"أخرجه الطرباين يف    ) 2(
وابن عساكر  ، ١/١٦٥": اجلامع"وابن عبد الرب يف     ، ٧-٦": الكفاية"واخلطيب يف   ، ٥/١٨٠٧": الكامل" يف   وابن عدي ، ١٢٨": العلماء

من طريق عثمان بن مقسم البري عن سعيد املقربي         ، ٣٣: ذم ما ال يعمل بعلمه    " و – ٢٩٠٩٩: رقم": الكرت" كما يف    –يف تاريخ دمشق    
: قال ابن معني  ، فيه عثمان البري  ، وإسناده ضعيف جدا  ، " يروه عن املقربي إال عثمان البري      مل: "عن أيب هريرة مرفوعا وقال الطرباين عقبه      

، وفيه عثمان البـري " الصغري"رواه الطرباين يف ، ١/١٨٥": امع"قال اهليثمي يف " هو من املعروفني بالكذب ووضع احلديث، ليس بشيء 
، ١/٣": األحياء"وضعفه العراقي يف أول خترجيه ل     ". عفه أمحد والنسائي والدارقطين   ض، صدق لكنه كثري الغلط صاحب بدعة     : قال الفالس 

  .١/٥٧": شرح األحياء"والزبيدي يف ، ١/٧٨": الترغيب" وكذا املنذري يف ٣/٣٧٧

ـ : "وساق" لكن للحديث أصل أصيل"مث قال املناوي ، "غريب اإلسناد واملنت" "فيض القدير: " كما يف  –وقال ابن حجر     د النـاس  إن أش
راجـع  ، هو حديث ضعيف جدا : قلت" وعامل مل ينتفع بعلمه   ، واملصورون، أو قتل أحد والديه   ، أو قتله نيب  ، عذابا يوم القيامة من قتل نبيا     

 ١/٢٨": املسند"والدرامي يف   ، ٤٠": الزهد"ابن املبارك يف    : أخرجه عنه ، نعم ثبت موقوفًا على أيب الدرداء     ، ١٦١٧": السلسلة الضعيفة "
: رقـم " السلـسلة الـضعيفة   "-غري مأمور–وانظر ، بإسناد صحيح، ١/١٦٥": اجلامع" وابن عبد الرب يف ١/٢٢٣": احللية"وأبو نعيم يف  

١٦٣٤    . 

 ).أ(ما بني العقوفتني سقط من نسخة ) 3(

 ".وجيب على ويل األمر): "ب(يف نسخة ) 4(

 ).ب(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 5(
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ال تتعلموا رطَانة األعاجم، وال تدخلوا على املشركني : "قال،  رضي اهللا عنه)١(] بن اخلطاب[وقد روي عن عمر 
  .)٢(" يف كنائسهم يوم عيدهم،فإنَّ السخط ينول عليهم

فينبغي لكل مسلم أن يتجنب أعيادهم، ويصون نفسه وحرميه، وأوالده عن ذلك، إن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر، 
  :لكوال نقولُ كما قال بعض املعاندين إذا ي عن ذ

عليك بطرق اهلدى وإن قلَّ السالكون، ! يا أخي«: فقد قال السيد اجلليل الفضيل بن عياض! ماذا علينا منهم؟
  .)٣(» واجتنب طرق الردى وإن كثر اهلالكون

  

 من قريته للفُرجِة على )٤(وقد زين الشيطان لكثري من الفاسقني الضالني من يسافر من بلد إىل بلد، أو يرحل 
  .)٦() من كثر سواد قوم حشر معهم: ( ويف احلديث)٥(سقني الضالني، وتكثري سوادهم الفا

                                                

 ).أ( املعقوفتني سقط من نسخة ما بني) 1(

كما قال ابن تيمية –، وأبو الشيخ ٩/٢٣٤» السنن الكربى«، والبيهقي يف ١٦٠٩: ، رقم ١/٤١١: »املصنف«أخرجه عبد الرازق يف     ) 2(
 . بإسناد صحيح، وصححه شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل-١/٤٥٥: »اقتضاء الصراط املستقيم«يف 

 ). بتحقيقي-١٥٢(» األمر باالتباع«، والسيوطي يف ٨/٢٧٥: »اموع«، والنووي يف ١/٨٣: »االعتصام«طيب يف ذكره عنه الشا) 3(

 .وهو خطأ ولعل الصواب ما أثبتناه» يدخل«يف األصل ) 4(

اللـهم لطفـك   ! املـيالد  ورأى املترفني من أبناء املسلمني يتنقلون إىل الكفر يف أعياد   -لو كان حي بني أظهرنا    –ماذا يقول املصنف    ) 5(
 .وحنانيك

وعلي بن معبـد يف  . ٣٨، ١٣/٣٧: »فتح الباري«كما يف -» مسنده«، وأبو يعلى يف ٥٦٢١: رقم: »الفردوس«أخرجه الديلمي يف  ) 6(
من طريق ابن وهب أخربين بكر بن مضر        – ٦/١٢٨: للزبيدي» شرح اإلحياء « و   ٤/٣٤٦: »نصب الراية « كما يف    -»الطاعة واملعصية «
  . عمرو بن احلارث أن رجلًا دعا عبد اهللا بن مسعود، وذكره، وفيه قصةعن
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يا أَيها الَِّذين آمنوا ال تتِخذُوا الْيهود والنصارى أَوِلياَء بعضهم أَوِلياُء بعٍض ومن يتولَّهم ِمنكُم  (: وقال اهللا عز وجل
مهِمن هفَِإنالظَّاِلِمني مِدي الْقَوهال ي ١( )  ِإنَّ اللَّه(.  

 التشبه م، وإظهار أعيادهم، وهم مأمورون بإخفائها يف بالد املسلمني، فإذا فعلها )٢(ومن مواالم : قال العلماء
  .املسلم معهم، فقد أعام على إظهارها

 كل قليل الدين واإلميان، ويدخل يف قول النيب صلى اهللا عليه وهذا منكر وبدعةٌ يف دين اإلسالم، وال يفعلُ ذلك إال
  .)٣() من تشبه بقوم فهو منهم: (وسلم

 )٥( ) ... والَِّذين ال يشهدونَ الزور (: ، قال تعاىل)٤(وقد مدح اهللا من ال يشهد أعياد الكافرين، وال حيضرها 
ما ممقوتا؛ ألنه يشهد املنكر وال يمكنه أن ينكره، وقد قال النيب صلى اهللا فمفهومه أنَّ من يشهدها ويحضرها يكون مذمو

                                                                                                                                                                

ابـن املبـارك يف   : واألظهر أن املذكور من قول أيب ذر، كمـا عنـد          . غري أن فيه انقطاعا، فعمرو مل يسمع ابن مسعود        –ورجاله ثقات   
 .وهو ضعيف. ، ويف إسناده عبد الرمحن بن زياد بن أنعم اإلفريقي»الزهد«

 .٥:ة املائدةسور) 1(

 !!»موالتهم«): ب(يف نسخة ) 2(

 .مضى خترجيه) 3(

 !!»حيصرها«، )ب(يف نسخة ) 4(

أخرجه أبو  .»هو أعياد املشركني  «: الوارد ذكره يف اآلية   ) الزور(قال جماهد والضحاك والربيع بن أنس يف تفسري         . ٧٢: سورة الفرقان ) 5(
، وقـال ابـن   )١٨٢،  ١٨١(» اقتضاء الصراط املستقيم  «قاله ابن تيمية يف     » الذمةشروط أهل   «وأبو الشيخ يف    » جامعه«بكر اخلالل يف    

 .١٥١: »األمر باالتباع«: ، وانظر١٨١: »اقتضاء الصراط املستقيم«كما يف » جامعه«هو الشعانني، أخرجه أبو بكر اخلالل يف : سريين
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) من رأى منكم منكرا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان: (عليه وسلم
)١(.  

كما يصنعون من خبز األقراص، وأي منكر أعظم من مشاركة اليهود والنصارى يف أعيادهم وموامسهم، ويصنع 
وشراء البخور، وخضاب النساء واألوالد، وصبغ البيض، وجتديد الكسوة، واخلروج إىل ظاهر البلد بزي التبهرج، 

  .وشطوط األار

فبأي وجه تلقى وجه !  يف أعيادنا، وال يفعلون كما نفعل)٢(وهم أذلة حتت أيدينا، وال يشاركون، وال يشاوننا 
  !وفعلت فعل القوم الكافرين الضالني أعداء الدين. وقد خالفت سنته! دا يوم القيامة؟نبيك غ

  إمنا نفعل ذلك ألجل األوالد الصغار والنساء؟: فإن قال قائل

  

ما «: أسوأ الناس حالًا من أرضى أهله وأوالده مبا يسخط اهللا عليه، وقد قال احلسن البصري رمحه اهللا: فيقال له
يا أَيها الَِّذين  (: يطيع امرأته فيما وى إال أكبه اهللا يف النار، فاهللا سبحانه وتعاىل قد قال يف كتابه العزيزأصبح رجلًا 

  .»)٣( ) ... آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهِليكُم ناراً

ن صفتها أا توقد بالناس علموهم، وأدبوهم، وأمروهم باملعروف، واوهم عن املنكر، لتتقوا النار اليت م: ومعناه
  .)٤(أجارنا اهللا منها . حجارة الكربيت: واحلجارة، قيل

                                                

» املـسند «، أمحـد يف     ٨/١١: »اتيب« والنسائي يف    ٢١٧٣: رقم» اجلامع«، والترمذي يف    ٧٨: رقم» الصحيح«أخرجه مسلم يف    ) 1(
 ٣ -١: رقـم » األمـر بـاملعروف  «، وعبد الغين املقدسـي يف       ٤٠١٣،  ١٢٧٥: رقم: »السنن«، وابن ماجه يف     ٤٣٤٠،  ١١٤٠: رقم

 .من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه) بتحقيقنا

 ز»يشاونا«): ب(يف نسخة ) 2(

 .٦:سورة التحرمي) 3(

 ).أ: ( بني املعقوفتني سقط من نسخةما) 4(
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من صنع نريوزهم، ومهرجام، وتشبه م، حىت ميوت وهو «:  رضي اهللا عنهما أنه قال)١(وعن عبد اهللا بن عمرو 
  . املغرية عن عبد اهللا)٥(]أيب[عن  )٤(] األعرايب[ رواه عوف )٣(»  حشر معهم يوم القيامة)٢(] ومل يتب[كذلك، 

  .وهذا القول منه يقتضي أنَّ فعل ذلك الكبائر، وفعل اليسري من ذلك جير إىل الكثري

  

، فإن اخلري عادةٌ، وجتنب البدع )٧( من فعله )٦(فينبغي للمسلم أن يسد هذا الباب أصلًا ورأسا، وينفِّر أهله وصغاره 
  .عبادة

أخاف أن يأتيهم املوت، فيحول بينهم وبني ذلك، وتبقى غصة ذلك : ويقول! [، أفرح أطفايلوال يقولن جاهلٌ
أنا أصبغ هلم البيض، وأخضبهم باحلناء وأشري هلم األوراق اليت يف الصور، وأفرحهم حىت ال يبقى يف ! جتول يف قليب

  )٨(!!] خاطرهم

                                                

 .والصواب بفتحها: بضم العني) عمر: (يف األصلني) 1(

 ).أ(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 2(

اقتـضاء  «، وصحح إسناده ابن تيميـة يف        ٩/٢٣٤: ، وصحح إسناده ابن تيمية يف ت      ٩/٢٣٤: »السنن الكربى «اخرجه البيقي يف    ) 3(
 .١/٤٥٧: »الصراط املستقيم

 ).ب: (ما بني املعقوفتني سقط من نسخة) 4(

 ).ب: (ما بني املعقوفتني سقط من نسخة) 5(

  .»وأوالده«): ب(يف نسخة ) 6(

 !!»من فعل الشيء من ذلك«): ب(يف نسخة ) 7(

 ).ب(، وسقط من نسخة )أ(ما بني املعقوفتني من هامش نسخة ) 8(

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

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ٢٢                                                                    تشبيه اخلسيس بأهل اخلميس                
  

     

 

 أهل الكفر )٢(] شعار[خط الرمحن، ويرضي الشيطان، وهو  ما تفرحهم به إال ما يس)١(] يا مسلم[أفما وجدت 
  !والطغيان؟

  ! تربيت)٣(ولكن كذا !! فبئس املريب أنت

 أسقمك )٦(وال يعين التوبيخ سواك، ما !  أغواك إن وافقت هواك)٥(وما !  ما أقواك إن خالفت هواك)٤(] يا أخي[
  !وأنت ال تشرب دواك

 أرقع جاهلًا يدرا عن )١٠(ما !  دينصا شرعه العامة والرهبان)٩(ما أفظع ! اك إن كانت اجلنان مأو)٨( أكرمك )٧(ما 
 واألظفار )٣( أشنع رائحة الالذن )٢(ما !  أشد خذالن من مكَّن من القمار الصبيان)١(ما ! داره السحر بصلبان القطران

   أين تذهبني يا عجوز السوء؟ إىل القبور؟؟)٥(] إىل! [ وحصا اللبان)٤(

                                                

 ).أ: (ما بني املعقوفتني سقط من نسخة) 1(

 ).ب: ( بني املعقوفتني سقط من نسخةما) 2(

 .»هكذا«): ب(يف نسخة ) 3(

 ). أ: (ما بني املعقوفتني سقط من نسخة) 4(

 .»ما«): أ(يف نسخة ) 5(

 .»وما«): ب(يف نسخة ) 6(

 .»وما«) ب(يف نسخة ) 7(

 .»أسعدك«): ب(يف نسخة ) 8(

 !!»وما أفضح«): ب(يف نسخة) 9(

 .»وما«): ب(يف نسخة ) 10(
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  ؟)٦( تضرب نواقيس النحاس، ويتلى عليها كلمات الباطل والفجور إىل كم

   ال الكبري فإا من أعظم الشرور، )٧(ذلك ومن يعظم حرمات اخلميس احلقري 

  

  .)٩(، فإا من تقوى القلوب )٨(ومن يتق اهللا ويعظو حرمات اهللا 

  .بتداع والتشبه بالكفار سنة نبيك، وجنبنا اال)١٠(] اتباع[يا مصِرف القلوب أهلمنا 

  .)١() من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد: (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

                                                                                                                                                                

 ؟»وما«): ب(نسخة يف ) 1(

 ؟»وما«): ب(يف نسخة) 2(

وما علق بشعرها » قستوس«أو  » قلسوس«رطوبة تعلق بشعر اِملعزى حلاها، إذا رعت نباتا يعرف بـ           : الالِذن«: ١٥٨٧: يف القاموس ) 3(
وهـو أيـضا    . انتهى» أظالفها رديء جيد مسخن ملين مفتح لسدد وافواه العروق، مدر نافع للرتالت، والُّعال، ووجع األذن، وما علق ب               

 .صمغ يستخرج من بعض األشجار يستعمل عطرا ودواء، ويعلك

 .»األضفار«): ب(يف نسخة) 4(

 ).أ(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 5(

 .»كالم الفجور والباطل«): ب(يف نسخة) 6(

 .»اخلفري«): ب(يف نسخة) 7(

 .»حرواته«): ب(يف نسخة) 8(

 .مناه يف تقدمينا هلذه الرسالةانظر ما رق) 9(

  ).ب(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 10(
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  . أي مردود)٢() من أحدث يف أمرنا ما ليس فيه فهو رد: (قال: ويف لفظ الصحيحني

، )٤(] عليه وسلمصلى اهللا[خري احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد : ()٣(وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .)٦() ، وكل بدعة ضاللة)٥(] وكل حمدثة بدعة[وشر األمور حمدثاا، 

  .)٨() ال ميكن أحدكم حىت يكون هواه تبعا ملا جئت به: ( صلى اهللا عليه وسلم)٧(] رسول اهللا[وقال 

                                                                                                                                                                

، ووصله مـسلم يف     ١٣/٣١٧: باب إذا اجتهد العامل   : كتاب االعتصام بالكتاب والسنة   » صحيحه« يف   -تعليقًا–أخرجه البخاري   ) 1(
: »فـتح البـاري  «انظـر  . ، ومجاعـة ١٣٤٤، ٣/١٣٤٣: باب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور: كتاب األقضية » صحيحه«
 .٥/٣٢٦ -٣/٣٩٦: »تغليق التعليق«، و ٥/٣٠٢

، ومسلم  ٢٦٩٧: ، رقم ٥/٣٠١: باب إذا اصطلحوا على صلح جور، فالصلح مردود       : كتاب الصلح »الصحيح«أخرجه البخاري يف    ) 2(
 .١٧١٨: ، رقم٣/١٣٤٣: باب نقض األحكام الباطلة: كتاب األقضية» الصحيح«يف 

 .»وقال عليه السالم«): أ( نسخة يف) 3(

 ).أ: (ما بني املعقوفتني سقط من نسخة) 4(

 ).أ: (ما بني املعقوفتني سقط من نسخة) 5(

 وغريه من حديث جابر بـن عبـد اهللا   ٨٦٧: ، رقم٢/٥٩٢: باب حتقيق الصالة واخلطبة : صحيحه كتاب اجلمعة  «أخرجه مسلم يف    ) 6(
 ».رضي اهللا عنه

 ).أ: (تني سقط من نسخةما بني املعقوف) 7(

، والـديلمي يف    ٤/٣٦٩: »تـاريخ بغـداد   «، واخلطيـب يف     ٢٠٩: »املدخل«، البيهقي يف    ١٥: السنة«أخرجه ابن أىب عاصم يف      ) 8(
، من طريق عقبة بـن  ١٨: »ذم اهلوى« وابن اجلوزي يف ٣/٢ -١/٢/٢: »شرح السنة« والبغوي يف  ٧٧٩١: ، رقم ٥/١٥٣» الفردوس«

  .بن عمرو بهأوس عن عبد اهللا 

وصحح املـصنف إسـناده يف   . »بإسناد صحيح» احلجة«حديث صحيح، رويناه يف كتاب   «٤٠: حديث رقم » أربعينه«قال النووي يف    
 من صحح هذا احلديث، فضعفه لـثالث        ٣٦٤: »جامع العلوم واحلكم  «بتحقيقنا، وتعقب ابن رجب يف      / ٢١٠/٢١١: »الكبائر«كتابه  
  :علل فيه
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  .)٢(» دي إال هالكتركتكم على البيضاء، ليلها كنهارها، ال يزيغ عنها بع«: )١(]صلى اهللا عليه وسلم: [وقال

  

 فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء )٥( فسريى اختالفًا كثريا )٤(] بعدي[من يعش منكم : ()٣(] صلى اهللا عليه وسلم[وقال 
  .)٦() الراشدين من بعدي، وإياكم وحمدثات األمور، فإن كل بدعة ضاللة

                                                                                                                                                                

  .بن محاد، ومدار احلديث عليهضعف نعيم : األوىل

  .االضطراب يف رواية احلديث عنه: الثانية

 !وواحدة من هذه العلل تكفي لتضعيف احلديث، فما بالك ا جمتمعة؟. االنقطاع بني عقبة بن أوس وعبد اهللا بن عمرو: الثالثة

 ).أ(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 1(

، رقمـك  ١/١٦: باب اتباع سنة اخللفاء الراشدين املهـديني : املقدمة: »السنن«وابن ماجه يف    ،  ٤/١٢٦: »املسند«أخرجه أمحد يف    ) 2(
  .، من طريق عبد احلمن بن عمرو السلمي أنه مسع العرباض بن سارية به١/٩٦: »املستدرك«، واحلاكم يف ٤٣

ة، وصحح له ابن حبان والترمذي احلـاكم،        وروى عنه مجاع  » ثقاته«وإسناده صحيح رجاله ثقات، غري عبد احلمن، ذكره ابن حبان يف            
 . ٩٣٧: رقم» السلسلة الصحيحة«وانظر احلديث اآليت وتعليقنا عليه و » التهذيب«كما يف 

 ).أ: (ما بني املعقوفتني سقط من نسخة) 3(

 ). أ: (ما بني املعقوفتني سقط من نسخة) 4(

 !! »كثري«): ب(يف نسخة ) 5(

، ٤٦٠٧:  لقم٢٠١، ٤/٢٠٠: باب يف لزوم السنة: كتاب السنة» السنن«، وأبو داود يف     ١٢٧،  ٤/١٢٦: »املسند«أخرجه أمحد يف    ) 6(
: »الـشريعة « زاآلجري يف    ٥٧: ٣٢: رقم: »السنة« اإلحسان، وابن أيب عاصم يف       ٥:، رقم ١٧٩،  ١/١٧٨: »الصحيح«وابن حبان يف    

أتينا العرباض بن   :  عمرو السلمي وحجر بن حجر الكالعي قاال        من طريق ثور بن يزيد خدثين خالد بن معدان حدثين عبد الرمحن بن             ٤٦
  .وحجر وثقه ابن حبان أيضا. سارية ن وفيه لفظ احلديث السابق
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) بغض صاحب بدعٍة غفر اهللا له وإن قلَّ عملهإن اهللا عز وجلَّ إذا علم من عبد أنه ي: (وقال صلى اهللا عليه وسلم
)١(.  

  .)١()  صاحب بدعة مأل اهللا قلبه إميانا وأمنا)٢(من انتهر : (أنه قال: وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

                                                                                                                                                                

، وابـن ماجـه يف   ٢٦٧٦: رقم: ٥/٤٤: باب ما جاء يف األخذ بالسنة واجتناب البدع: أبواب العلم»اجلامع«وأخرجه أيضا الترمذي يف    
، وحممـد بـن   ١/٤٤: »السنن«، والدارمي يف ٤٤ -٢٤:  رقم١٧ -١/١٥: اع سنة اخللفاء الراشدين املهديني باب اتب : املقدمة»السنن«

، ٤٧:»الشريعة«، واآلجري يف    ٥٤: رقم» السنة«، وابن أيب عاصم يف      ١٠/٢١٢: »التفسري«، وابن جرير يف     ٢١/٢٢: »السنة«نصر يف   
، ٢/٢٢٢/٢٢٤: »جـامع بيـان العلـم     «، وابن عبد الرب يف      ٦٦: رقم» األوسط« و   ٢٤٩/٢٥٧ -١٨/٢٤٥: »الكبري«والطرباين يف   

: »املوضـح «، واخلطيـب يف     ٢٣/٢٤:»البدع«، وابن وضاح يف     ١/١: »املدخل إىل الصحيح  «، و ٩٧ -١/٩٥: واحلاكم يف املستدرك  
: »دالئل النبـوة  « و   ١١٣: »االعتقاد«، و   ١١،  ١/١٠: »مناقب الشافعي «، والبيهقي يف    ١٧٧،  ١/١٧٦: »الفقيه واملتفقه « و   ٢/٤٢٣
، ٢/٦٩: »املـشكل «، والطحاوي يف    ١٠/١١٤: »السنن الكربى «، و   ٥١،  ٥٠: رقم» املدخل إىل السنن الكربى   «، و   ٥٤٢،  ٦/٥٤١

، واهلروي يف   ٧٥،  ١/٧٤: »شرح أصول اعتقاد أهل السنة    «، والاللكائي يف    ١١٥،  ١٠/١١٤ و ٢٢١،  ٥/٢٢٠: »احللية«وأبو نعيم يف    
بغية الباحـث،  – ١٩ق: »املسند«، واحلارث بن أيب أسامة يف ١١/٢٦٥/١: »تاريخ دمشق«، وابن عساكر يف  ٢،  ٦٩/١: »ذم الكالم «

  . من طرق كثرية عن العرباض بن سارية٣/٨٩: »املطالب العالية« كما يف -»املسند«وأمحد بن منيع يف 

وقال ، »حديث ثابت صحيح  «:وقال الرباز ، »شاموهذا من أجود حديث أهل ال     «:  ،وقال اهلروي »حديث حسن صحيح  «: قال الترمذي 
  .ووافقه الذهيب» صحيح ليس له علة«: وقال احلاكم، »حديث ثابت«: وقال ابن عبد الرب، »حديث حسن«: البغوي

  .»هو حديث جيد من صحيح حديث الشاميني«: وقال أبو نعيم

وصححه أيضا احلافظ أبـو نعـيم األصـبهاين         . لم له علة  وال أع : وقال، صححه احلاكم «: ٣٦:رقم» حتفة الطالب «وقال ابن كثري يف     
  .»هو أجود حديث يف أهل الشام وأحسنه: وقال شيخ اإلسالم األنصاري. والدغويل

: »موافقة اخلرب اخلـرب «و ) ٧٦ص : (للزركشي» املعترب« و  ١٨٧: »جامع العلوم واحلكم  «و  ، ٢٤٥٥:  رقم ٨/١٠٧: »اإلرواء«: وانظر
١/١٣٦  . 

 .والصحيح أنه من أقوال بعض الصحابة أو من دوم واهللا أعلم، من املدفوع للنيب صلى اهللا عليه وسلمليس هو ) 1(

 !!»أشهر«): ب(يف نسخة ) 2(
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  .)٣( )٢() من أهان صاحب بدعٍة آمنه اهللا من الفزع األكرب: (وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .)٤(وهذه آثار مشهورة 

وهذا ،  إيقاد النريان ليلة عيد الصليب يف الكروم)٥(وِمن التشبه بالنصارى ما يفعله جهلة أهل بعلبك والبقاع من 
  .قُبحا لفاعلِه،  النصارى)٦(أيضا من إظهار شعار 

،  باحللوى والقطايف)٩(] والتلذذ[ والتوسعةُ )٨(وشراُء الشمع ،  ليلة امليالد)٧(] والقناديل[إيقاد النريان : ومن ذلك
  .)٢( وإعطاء املدحرجني )١(وإظهار السرور والرهج 

                                                                                                                                                                

 .هو جزء من احلديث الذي يليه) 1(

وإسـناده  ،  عن ابن عمـر    ٢/١٦٧: »ختريج اإلحياء « كما يف    -» ذم الكالم «واهلروي يف   ، ٨/٢٠٠: »احللية«أخرجه أبو نعيم يف     ) 2(
وعزاه الزبيـدي يف    » ومل يتابع عليه من حديث نافع     ] بن أيب رواد  [غريب من حديث عبد العزيز      «: وقال أبو نعيم  . قاله العراقي ، ضعيف

الـسرار  « وحكم عليه العالمة علي القاري بالوضـع يف          ١٠/٢٦٤، ٦/١٩٦: وانظر أيضا منه  ،  البن عساكر  ٦/١٣٥: »شرح اإلحياء «
 ٣١/.١: »الآليلء املصنوعة«و ، ٢/٢٣٥: و ت، ٢/٢٣٥: »كشف اخلفاء«و ، ٨٣: للطييب» اخلالصة«وانظر ، ٤٦٩: رقم: »املرفوعة

 ).أ(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 3(

 .فغريبة وضعيفة، عدا الثالثة األخرية منها، نعم) 4(

 . »يف«): أ(يف نسخة ) 5(

 .»اجلهاد بشعار«): ب(يف نسخة ) 6(

 ).ب(ملعقوفتني سقط من نسخة ما بني ا) 7(

 .»الشموع«): ب(يف نسخة ) 8(

 ).أ: (ما بني املعقوفتني سقط من نسخة) 9(
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 صلى )٤(وقد قال النيب ! وتشبها بالضالني،  ومشاركة املشاركني)٣(فإنَّ يف هذا إحياء لدين الصليب وإحداث عيد 
  .)٥( )من تشبه بقوم فهو منهم(: اهللا عليه وسلم

أين تذهب بعقلك؟: فيا مسكني!  

إىل كم هذه !  شعار أعدائك؟)٧(] متابعة[ نبيك حممد صلى اهللا عليه وسلم إىل )٦(] سنةّ[م رب من متابعة إىل ك
،  يف العبادة)١٠(إنْ تعبدت سردت !  ؟)٩(] الضالني[ من سلوِك الصراط املستقيم إىل سبيل الشياطني )٨(التفرقة والتململ 

                                                                                                                                                                

: وانظـر ، وغريه، ٢/٣٤: »رحلة بن بطوطة  «وأطلق عليه هذا املعىن يف      ، والرهج الرقص ، وما أثبتناه هو الصواب   » اهلرج«): ب(يف  ) 1(
 .٥/٢٢٦: »تكملة املعاجم العربية«

فوقغت فيها هكذا  ، تصحيفًا شنيعا ) ب(وتصحفت يف نسخة    ، لعبة من ألعاب القمار   : دحرجية: ٤/٢٩٧: »ملة املعاجم العربية  تك«يف  ) 2(
 .»املصححني«

 ؟»عيدهم«) ب(يف نسخة ) 3(

 .»رسول اهللا«): ب(يف نسخة ) 4(

 .مضى خترجيه) 5(

 ).أ(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 6(

 ).ب(ط من نسخة ما بني املعقوفتني سق) 7(

 .»هذه النقْرة«): ب(يف نسخة ) 8(

 ).أ(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 9(

 !!بالشني املعجمة» شردت«): ب(ويف ، )أ(كذا يف نسخة ) 10(
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أنا مقلد األئمة :  العلم دخلت يف احليل والرخص وقلت)٣(] طريق[ وإنْ سلكت يف .)٢( تسللت لواذًا ميينا ومشالًا )١(أو 
)٤(!  

] فعله[وأكثرت احللف الذي حيرم على التاجر ، وإنْ دخلت يف التجارة والبيع احتلت يف املعاملة الربوية بكل طريق
فإنه ينفّق مث ،  وكثرة احللف عند البيع)٧(] إياكم( [:  عنه الرسول صلى اهللا عليه وسلم حيث يقول)٦(وى ، )٥(

محقا منفقة للسلعة(: ويف لفظ آخر [)٨( )ييف )١١(وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ]. )١٠( )٩() ممحقة للربكة، فإ 
  .)٢( )وإن كذبا وكتما حمقت بركة بيعهما، )١(] يف بيعهما[إنْ صدقا وبينا بورك هلما (: املتابعني

                                                

 .»و«): ب(يف نسخة ) 1(

 .»ويسارا«): ب(يف نسخة ) 2(

 ).ب(ما بني العقوفتني سقط من نسخة ) 3(

ص (وفيهـا   » زغل العلم «وهي مطبوعة وعنواا    ، ة يف مزالق طلبة العلوم الشرعية على اختالف أنواعها        وللمصنف رسالة ماتعة لطيف   ) 4(
 .فانظره فإنه مفيد، ٨/٩٠: »السري«وكذا يف ، التحذير من التقليد) ٣٥، ٣٣ص (التحذير من احليل و ) ٣٤

 ).أ(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 5(

 .»كما ى«): ب(يف نسخة ) 6(

 ).ب(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 7(

 من حديث أيب قتادة األنصاري  ١٦٠٧:  رقم ٣/١٢٢٨: باب النهي عن احللف يف البيع     : كتاب املساقاة » صحيحه«أخرجه مسلم يف    ) 8(
 . رضي اهللا عنه

كتاب » صحيحه«سلم يف   وم، ٢٠٨٧:رقم، ٤/٣١٥: »٠٠٠باب ميحق اهللا الربا     «: كتاب البيوع » الصحيح«أخرجه البخاري يف    ) 9(
 .من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه، ١٦٠٦:رقم، ٣/١٢٢٨: باب النهي عن احللف يف البيع: املساقاة

 ).أ(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 10(

 .»وقال عليه السالم«): أ(يف نسخة ) 11(
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،  وثارت نفَسك واعتديت)٤(فرمبا احنرفت إىل الشرور ،  إن أمرت مبعروف أو يت عن منكر)٣(] علم انكا[و 
  .فيكون ما أفسدت أكثر مما أصلحت

  فقد ، دون القوي والعامل،  على الضعيف واجلاهل)٥(وإن لينت لقرابتك ولذي اجلاه والسلطان وأقمت احلد 

 من أن )١٠( بد لك يف عِلِمك )٩( منك فال )٨( لنفسك يف إنكارك حيث ينلُ  )٧(وإن غضبت ،  بذلك)٦(عصيت 
وما أُِمروا ِإالَّ ِليعبدوا اللَّه مخِلِصني لَه  (قال اهللا تعاىل ،  من اإلخالص)١٢(وال بد يف العمل ،  حليما)١١(] حكيما[تكون 

                                                                                                                                                                

 ).ب(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 1(

ومـسلم يف   ، ٢١١٤:  رقـم  ٤/٣٣٤: هل جيوز البيع؟  ، باب إذا كان البائع باخليار    : اب البيوع كت» الصحيح«أخرجه البخاري يف    ) 2(
 . من حديث حكيم بن حزام رضي اهللا عنه، ١٥٣٢: رقم، ٣/١١٦٤: باب الصدق يف البيع والبيان: كتاب البيوع: »الصحيح«

 ). أ(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 3(

 .»الشر«): ب(يف نسخة ) 4(

 !»٠٠٠أو لذوي جاه أو لذي سلطان وأقمت احلسبة ، وإن كنت لقرانيك«: وقعت هذه اجلملة هكذا) ب(يف نسخة ) 5(

 .»فعصيت«): أ(يف نسخة ) 6(

 .»عصيت«): ب(يف نسخة ) 7(

 !!»نيل«): ب(ووقعت يف نسخ ، جمودة) أ(كذا يف نسخة ) 8(

 .»وال«): أ(يف نسخة ) 9(

 .»عملك«): ب(يف نسخة ) 10(

 ).ب( بني املعقوفتني سقط من نسخة ما) 11(

 .»الكلّ«) ب(يف نسخة ) 12(
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 فليكن رفقُك باملبتدع واجلاهل حىت تردمها عن )٢( ) اُء علَى الْكُفَّاِر رحماُء بينهمأَِشد (:  وقال تعاىل)١( ) الدين حنفَاَء
  .ارتكباه بلني

كَذَِلك كُنتم ِمن قَبلُ   (، وامحد اهللا على العافية،  املبتلى)٣(ومع هذا فارحم ، ولتكن شدتك على الضال الكافر
 كُملَيع اللَّه نوافَ[فَمنيب٥( )٤( )] ت(.  

 )٦(وانظر إىل أخيك العاصي اجلاهل ، وانظر إىل نفسك وقت النهي عن املنكر وعند األمر باملعروف بعني املقت
  .)٨( أو حدا من حدود اهللا )٧(] تعاىل[من غري أن تترك أوامر اهللا ، ِبعني الرمحة

 ) عنهم من السنة مثلها)١٠(] اهللا[ قوم بدعةً إال نزع ما أحدث(:  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال)٩(ويروى 
)١١(.  

                                                

 .٥: سورة البينة) 1(

 .٢٩: سورة الفتح) 2(

 ).أ(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 3(

 ).ب(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 4(

 .٩٤: سورة النساء) 5(

 .»اجلاهل العاصي«): ب(يف نسخة ) 6(

 ).أ( من نسخة ما بني املعقوفتني سقط) 7(

 .»حدوده«): ب(يف نسخة ) 8(

 .»قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم«): أ(يف نسخة ) 9(

 ).ب(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 10(

 ٩٩، ١٨: »الكـبري «والطرباين يف ، كشف األستار، ١٣١: رقم، ١/٨٢: »مسنده«والبزار يف  ، ٤/١٠٥» املسند«أخرجه أمحد يف    ) 11(
: »الفـتح «وجود إسناده ابـن حجـر يف        ، ٨٥: رقم: »السنة« وابن نصر يف     -٣/١٦٨: »اإلصابة«كما يف   -» السنة« و   ١٧٨: رقم
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  . حياة القلوب وغذاؤها)١(فاتباع السنِة 

  )٢(فمىت تعودت القلوب بالبدع وألفتها 

  
  .مل يبق فيها فضلُ للسنن  

 اجلاِر النصراين فقبول اهلدية من،  على مراتب بعضها أخف من بعض)٣(] اخلسيس[ مث فعلُ املنكرات يف اخلميس 
ومتكني الصبيان من القمار به؛ .  وشراء البيض وصبغه مذموم)٥( ذلك مباح )٤(إذا أهدى لك يف عيده من البيض وغريه 

  .)٧( به من الكبائر املوبقات )٦(] والرجال[وقمار الشباب . حرام

                                                                                                                                                                

: »الترغيب«وتصدير املنذري يف    ، ١/١٨٨: »امع«وهو منكر احلديث كذا يف      ، فيه أبو بكر بن عبد اهللا بن أيب مرمي        : قلت، ١٣/٢٥٣
 .   له بروي يدل على أنه ضعيف عنده١/٤٥

 .»السنن«) ب(يف نسخة ) 1(

 .مث كتبها الناسخ يف اهلامش جمودة، غري واضحة) أ(يف نسخة ) 2(

 ).أ(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 3(

 .»البيض وحنو«): ب(يف نسخة ) 4(

ن فجاوره بـاملعروف  فإن كان جارك يهوديا أو نصرانيا يف الدار أو السوق أو البستا«:٤٨: »حق اجلار«آخر جزء   ] قال املصنف ف  ) 5(
ال تِجد قَوماً يؤِمنـونَ    (: وقد قال اهللا تعاىل، فإن إميانه يرق  ، فأما من جعل إجابة دعوم ديدنه وعاشرهم وباسطهم       «: وقال» وال تؤذيه 

           أَو ماَءهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادوِم اآلِخِر يوالْيـانَ             ِباللَِّه واِإلمي ِفي قُلُـوِبِهم بكَت لَِئكأُو مهتِشريع أَو مهانوِإخ أَو ماَءهنأَب 
هوٍح ِمنِبر مهدأَيادلة ()وا» )٢٢: اوقال أيض:  

من غري أن تؤذيهم وال     ، ا للدين وال يتضال هلم تعظيما حلرمة اإلسالم وإعزاز      ، ويتذلل هلم ويتعزز على الكافرين    ، فاملؤمن يتواضع للمؤمن  «
 .»تودهم كما تود املسلم

 ).ب(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 6(

 .١٢هوامش صفحة )  بتحقيقي– ٢٠٥ص (» الكبائر«يف كتاب املصنف ) القمار(انظر الكبرية الثالثة والسبعني ) 7(
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 ) والْميِسر واَألنصاب واَألزالم ِرجس ِمن عمِل الشيطَاِن فَاجتِنبوهيا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنما الْخمر  (: قال اهللا تعاىل
)١(.  

  ،)٢(من قالَ لصاحبه تعال أقامرك : (وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  

  

  .رواه البخاري ومسلم، )٣()  فليتصدق

، ا ظنك بالفعل وهو داخلُ يف أكْل أمواِل الناس بالباِطلفم، فإذا كان جمرد القول معصية موجبة للصدقة املكفرة
  .)٤(واهللا تعاىل قد أنزِل غري آية يف مقت أكل أموال النَاس بالباطل 

أو ، )١(أو بالنرد ، سواُء كان بالشطرنج، )٥(واتفق املسلمون على حترمي امليسر ، فاهللا تعاىل حرم امليسر يف كتابه
:  قالوا)٤(النخعي وطاوس ، وإبراهيم، وجماهد، فإنَّ غري واحٍد من التابعني كعطاء. )٣(أو باجلوز ، يضأو الب، )٢(بالكعاب 

  .)٥(وهو حرام حىت لعب الصبيان باجلوز ، كُلَّ شيء من القمار فهو من امليسر

                                                

 .٩٠: سورة املائدة) 1(

 .»أقمارك«): ب(يف نسخة ) 2(

» صـحيحه «ومـسلم يف    ، ٤٨٦٠: و رقم ٨/٦١١: »أفرأيتم الالت والعزى  «كتاب التفسري باب    » صحيحه«بخاري يف   أخرجه ال ) 3(
 . من حديث ايب هريرة رضي اهللا عنه١٦٤٧:  رقم١٢٦٨ – ٣/١٢٦٧: باب من حلف بالالت والعزى: كتاب اإلميان

 وحنـو   ١٦١ و   ٢٩: وآيات أخرى يف سورة النساء رقم     ] ١٨٨: البقرة [) ِبالْباِطِلوال تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم      (: من مثل قوله تعاىل   ) 4(
 . بتحقيقي٢٠٥: »الكبائر«املذكور هنا عند املصنف أيضا يف 

 . ١/١٢٦: أيضا» أحكامه«]  وإلكيا اهلراسي ف٢/١١: »أحكامه«اجلصاص يف : منهم. ذكر اإلمجاع غري واد من العلماء) 5(
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 املصور يف البيوت من وعمل الصلبان والورِق، الفضائح[ بيع البخور وضرب الطاسات عليه من )٦(] واعلم أنَّ[
  . اعتقد حلها ونفعها فقد ضلَّ ضاللًا مبينا)٧(] العظائم اليت من

  .)٨( )ال تدخل املالئكة بيتا فيه صورة(: أما مسعت نبيك صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .فيه صلبان وصور، جتعل بيتك كنيسة، )١(] عز وجلَّ[ من اهللا )٩(] يا هذا[أما تستحي 

                                                                                                                                                                

، البـن القـيم  » الفروسـية «وإن خال عنه أيـضا يف  . ٨/٣٣٨: »تفسري القرطيب«لنرد والشطرنج إن كان فيه قمار يف انظر حرمة ا ) 1(
 .وتعليقنا عليه، بتحقيقي

 . للعالمة أمحد تيمور باشا٧٢": لعب العرب: "املراد به ما يسمى اليوم بالزهر انظر) 2(

واليانصيب وبعض صور يف املسابقات الثقافية واجلـوائز     ) البنجو(و  ) الروليت٠عبة  كل، وكذا يف سائر ألعاب ماكينات القمار احلديثة      ) 3(
 .يسر اهللا نشرها واالنتفاع ا، وقد فصلنا ذلك يف رسالة مستقلة، التشجيعية

: »فـسري الت«قـال القـرطيب يف      ، ابن سريين واحلسن وابن املسيب وقتادة ومعاوية بن صاحل وعلي بن أيب طالب وابن عباس              : وكذا) 4(
٣/٥٢ . 

حتـرمي  «و ، ٢/٣٢٠: »الدر املنـشور «وانظر غري مأمور    ، وال يتسع املقام لتفسري ذلك    ، وأسند ذلك عن بعض املذكورين غري واحد      ) 5(
 . لآلجري١٦٥ – ١٦٣: »النرد والشطرنج

 ).أ(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 6(

 ).أ(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 7(

وبـاب إذا وقـع     ، ٣٢٢٦ و   ٣٢٢٥: رقم، ٦/٣١٢: كتاب بدء اخللق باب إذا قال أحدكم آمني       » الصحيح«بخاري يف   أخرجه ال ) 8(
: رقـم ، ١٠/٣٨٠: باب التصاوير ، وكتاب اللباس ، ٤٠٠٢:  رقم ٧/٣١٥: باب منه : وكتاب املغازي ، ٣٣٢٢رقم  ، ٦/٣٥٩: الذباب
باب حترمي تـصوير    . كتاب اللباس والزينة  » صحيحه« ومسلم يف    ،٥٩٥٧: رقم، ١٠/٣٨٩: وباب من كره القعود على الصور     ، ٥٩٤٩

 .   من حديث أيب طلحة رضي اهللا عنه، ٢١٠٦: رقم، ٣/١٦٦٥: صورة احليوان

 ).أ(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 9(
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 طالب رضي اهللا عنه دية )٤(]] أيب[أتى علي بن «: )٣( قال )٢(] رمحه اهللا[م بن حسان عن ابن سريين روى هشا
)٥(   

  .)٧(» فاصنعوا كلَّ يوم نريوزأ معنا، قال، يا أمري املؤمنني هذا يوم النريوز: ما هذه؟ قالوا: فقال،  النريوز)٦(] يوم[

، فأما النريوز. نريوز وأنْ خيص به يوما دون يوم: رضي اهللا عنه كره أن يقال أن عليا )٨(] معناه: [قال بعض العلماء
ويتخذون ذلك اليوم عيدا يتشبه ،  من سنة القبط)١٠(] يوم[ وهو أول )٩(وحيتفلون له ، فإن أهلَ مصر يبالغون يف عمله

ه بقوم فهو منهمو وال يشبه الزي من تشب«: وقال حذيفة رضي اهللا عنه. [)١١(وهو أول فصل اخلريف ، م املسلمون
  .)١(» الزي حىت يشبه اخللق اخللق

                                                                                                                                                                

 ).أ(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 1(

 ).أ(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 2(

 . »٠٠٠قال ابن سريين رمحه اهللا «): ب(يف نسخة ) 3(

 ).أ(ما بني املعقوفني سقط من نسخة ) 4(

 .»هدية«): أ(يف نسخة ) 5(

 ).أ(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 6(

 .٩/٢٣٥): السنن الكربى(أخرجه البيهقي يف ) 7(

 ).أ(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 8(

 .»به«): ب(يف نسخة ) 9(

 ).أ(وفتني سقط من نسخة ما بني املعق) 10(

: ومنـها : يف مبحث األعياد املبتدعة) ٥٤(» اإليضاح والتبيني ملا وقع فيه األكثر من مشاة املشركني«قال الشيخ محود التوجيري يف     ) 11(
 قال أصـحاب    :قال الشيخ حممد السفاريين   . وهو مأخوذ من عيد النريوز عند العجم      ). ويسمى عيد اجللوس  ، ما جيعل لوالية بعض امللوك    
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  .)٣( )٢(] »ال يشبه الزي الزي حىت تشبه القلوب القلوب«: وقال ابن مسعود رضي اهللا عنه

فكيف إذا أضيف إىل املشاة ما هو حمض ، وإذا كانت مشاتهم يف القليل ذريعة إىل هذه العظائم كانت مرمة
  : أو قول القائل)٤(والتعميد مباء املعمودية ، لكفر من التبرك بالصليبا

  !!)٦(»  والطرق إليه خمتلفة)٥(] اإلله واحد«يعين [» املعبود واحد«

  .)١( وإنْ كان الكل باطلًا )٧(فها هنا يهون صبغ البيض، واخلضاب ولطخ قرون املعزى واملواشي باملغرة

                                                                                                                                                                

) حـشميد (وملا ملـك  ، وكان الدين قد تغري، ويف زمانه بعث هود على نبينا وعليه السالم   ) حشميد امللك (أول من أكد النريوز     : األوائل
اسم أول يوم : »تاج العروس «قال مرتضى احلسيين يف     ). نريوزا(فسمي اليوم الذي جلس فيه على سرير امللك         ، زأظهر العدل ، جدد الدين 

 . »أي اليوم اجلديد«، معرب نريوز» املباح«كما يف ، وعند القبط أول توت، السنة عند الفرس عند نزول الشمس أول احلمليف 

كذبه ابـن   ،  عن حذيفة مرفوعا وفيه أبو مقاتل حفص بن سامل السمرقندي          ٧٨٤٥: رقم، ٥/١٦٨): الفردوس(أخرجه الديلمي يف    ) 1(
» ذيـل الـآليلء   «و  ، ٢/٣١٢: »ترتيـه الـشريعة   «انظر  . يكن هو الذراع فدجال وإال جمهول      إن   –مهدي وغريه وعنه أمحد بن نصر       

 .١٨٨: للسيوطي

بإسـناد  ، ب/٢/٢/٢٤٧: »املـصنف «يف . وابن أيب شـيبة  ، ٧٩٦: رقم» الزهد«وهناد يف   ، ٣٢٤: رقم» الزهد«أخرجه وكيع يف    ) 2(
 . فيه ليث بن أيب سليم، ضعيف

 ).أ(نسخة ما بني املعقوفتني سقط من )3(

أن يغمس القس الطفل يف ماء يتلو عليه بعض فقر من اإلجنيل وهـو آيـة   : املعمودية عند النصارى «، ٢/٦٣٢: »القاموس احمليط «يف  ) 4(
 .»التنصري عندهم

 ).أ(ما بني املعقوفتني سقط من نسخة ) 5(

 . ١٨١: »اهلجر يف الكتاب والسنة«ابنا وانظر كت،  زعموا–ويردد هذا الشعار وأمثاله الداعون إىل تقريب األديان ) 6(

» املغـرة «دواـم و  » وينكتون باحلمرة«:  من يدع الناس يف أعياد النصارى١/٤٨١: »اقتضاء الصراط املستقيم«ذكر ابن تيمية يف    )7(
 .طني أمحر يصبغ به
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  ٣٧                                                                    تشبيه اخلسيس بأهل اخلميس                
  

     

 

] اهلادي إىل طريقك[ العلي العظيم، اللهم أحي قلوبنا بالسنة احملضة، وامددنا بتوفيقك فال حول وال قوة إال باهللا
  )٣(] وال تكلنا إىل أنفسنا حلظة، واهدنا الصراط املستقيم[، )٢(

، وصل اهللا )٦(] واحلمد وحده[ يا رب العاملني، )٥(] آمني[ ما ظهر منها وما بطن، )٤(] والبدع[ وجنبنا الفواحش 
وكان الفراغ من كتابه يوم اخلميس خامس شهر صفر اخلري . [)٨(] وسلم [)٧(] أمجعني[ سيدنا حممد وآله وصحبه على

  .)٩(] من شهور سنة مثان وسبعني ومثان مائة

 

  

                                                                                                                                                                

 .»وإن الكلَّ باطل«): ب(يف نسخة  )1(

 ).ب: (ما بني املعقوفتني سقط من نسخة )2(

 ).أ: (ا بني املعقوفتني سقط من نسخةم) 3(

 ).أ: (ما بني املعقوفتني سقط من نسخة) 4(

 ).أ: (ما بني املعقوفتني سقط من نسخة) 5(

 ).ب: (ما بني املعقوفتني سقط من نسخة) 6(

 ).ب: (ما بني املعقوفتني سقط من نسخة) 7(

 ).أ: (ما بني املعقوفتني سقط من نسخة) 8(

 ).ب: ( سقط من نسخةما بني املعقوفتني) 9(
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