
  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 )٤٤(اقتضاء الصراط المستقيم 

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

  :وأما اإلجماع واآلثار فمن وجوه( :- تعالىرحمه اهللا-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
لتنبيه عليه من أن اليهود والنصارى والمجوس ما زالوا في أمصار المسلمين بالجزية، ما قدمت ا: أحدها

يفعلون أعيادهم التي لهم والمقتضي لبعض ما يفعلونه قائم في كثير من النفوس، ثم لم يكن على عهد 
ياً عن األمة كراهة ونه السابقين من المسلمين من يشركهم في شيء من ذلك، فلوال قيام المانع في نفوس

 واقع، فعلم يذلك وإال لوقع ذلك كثيراً، إذ الفعل مع وجود مقتضيه وعدم منافيه واقع ال محالة، والمقتض
  .)الدين، فعلم أن الدين دين اإلسالم هو المانع من الموافقة، وهو المطلوب: وجود المانع، والمانع هنا هو

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

بالكافرين في موافقتهم بأعيادهم  يورد األدلة على تحريم التشبه -رحمه اهللا-فال زال شيخ اإلسالم 
 ،قد انقرضتالتي كانت في الجاهلية  أن أعياد المشركين -فيما سبق-ده رمن آخر ما أوو ،ركتهم فيهاومشا

 فلوال أن الشارع قد ، عن األمور المألوفة أمر يشق عليها وفطام النفوس،مع أن الناس كانوا قد اعتادوا عليها
 أن  وكان مما ذكره،حتفون بهذه األعياداتخذ منها موقفاً صارماً وإال فإن الناس يستمرون على ذلك وي

    ومع ذلك لم ينقل أن الصحابة ، وكان النصارى في نجران والشام،المسلمين كان يجاورهم بالمدينة اليهود
 فهذا ، مع أن الداعي إلى ذلك موجود، شاركوهم في شيء من مظاهر هذه األعياد-متعالى عنهرضي اهللا -

  . وهنا يذكر هذا الدليل، وحرم ذلك تحريماً أكيداً،يدل على أن الشارع قد حسم هذه القضية
نبيه عليه من ما قدمت الت(:  قال، يعني الدالة على تحريم موافقتهم في أعيادهم،)أما اإلجماع واآلثارو(: قوله

:  يعني،) يفعلون أعيادهم التي لهم،أن اليهود والنصارى والمجوس ما زالوا في أمصار المسلمين بالجزية
المجوس يجوز أن يمكنهم المسلمون كومن في حكمهم  الكتاب معلوم أن أهلو ،بعد الفتوحات اإلسالمية

ولكن الممنوع هو أن يظهروا ذلك أمام  ،بحسب شروط الذمة أن يقيموا أعيادهم وأن يقيموا شعائر دينهم
 كانت لهم أعياد ،فالذين دخل المسلمون بالدهم وصاروا هم من أهل الذمة لم يدخلوا في اإلسالم ،المسلمين

المقتضي هو و ،أن المسلمين كانوا يشاركونهم في ذلك مع وجود المقتضي له ولم ينقل ،وكانوا يقيمونها
 فلم يحصل ،ناسبات التي تكون مناسبة للعب والفرح والبهجة وما إلى ذلكتشوف النفوس الضعيفة إلى هذه الم

 أحد من  عهد فهذا أمر لم يقع من أحد من المسلمين في، فدل ذلك على أن الشارع قد حرمه،شيء من هذا
 فدل ، وذلك يدل على أن األمة قد أجمعت على تحريم هذا في مختلف األمصار شرقاً وغرباً،الخلفاء الراشدين

  .على أن المسألة واضحة وأنه متفق عليها
 :التي اتفقت عليها الصحابة، وسائر الفقهاء بعدهم -رضي اهللا عنه-أنه قد تقدم في شروط عمر : الثاني(

أن أهل الذمة من أهل الكتاب ال يظهرون أعيادهم في دار اإلسالم، وسوا الشعانين والباعوثم.(   
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     ويكون بإقامة ذكرى دخول المسيح ، يوم األحد السابق لعيد الفصح هو عيد يكون في)الشعانين(: وقوله
هو :  والباعوث، يخرجون بمظاهر معينة يحملون السعف وما إلى ذلك، بيت المقدس-عليه الصالة والسالم-

 كخروجهم ، مثلما يخرج المسلمون في بعض مناسباتهم، يجتمعون في مكان واحد،عيد لهم يخرجون فيه
 ولم ينقل عن أحد ممن يعتد به ، فكان من شروط أهل الذمة أنهم ال يظهرون شعائرهم وأعيادهم،لصالة العيد

 ، من هذه األشياء جميع الصحابة الذين انتشروا في األمصار وحكموها كانوا يمنعونهم،أنه رخص لهم في هذا
كانت تحت حكم  كتب بها إلى أمرائه وإلى مختلف البالد التي -رضي اهللا تعالى عنه-وشروط عمر 

 وانتشرت وعرفت ولم ينقل عن أحد أنه اعترض ،-مرضي اهللا تعالى عنه- وفيها علماء الصحابة ،المسلمين
  .اإلجماع السكوتي:  فدل ذلك على أنه من قبيل اإلجماع الذي يقال له،عليها

ليس فعل المسلم فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعهم من إظهارها، فكيف يسوغ للمسلمين فعلها؟ أو (
  .لها أشد من فعل الكافر لها، مظهراً لها؟

 إما ألنها معصية أو شعار المعصية، وعلى ؛أنا إنما منعناهم من إظهارها لما فيه من الفساد: وذلك
، ومن شعار المعصية، ولو لم يكن في فعل المسلم لها من الشر إال فالمسلم ممنوع من المعصية: التقديرين

  .لى إظهارها لقوة قلبه بالمسلم إذا فعلها فكيف وفيها من الشر ما سننبه على بعضه؟تجرئة الكافر ع
:  قال-هكذا رأيته، ولعله ابن دينار- ما تقدم من رواية أبي الشيخ األصبهاني، عن عطاء بن يسار: الثالث

عيدهم في إياكم ورطانة األعاجم، وأن تدخلوا على المشركين يوم ": -رضي اهللا تعالى عنه- قال عمر
  .))١("كنائسهم

وأن تدخلوا على المشركين "( : والشاهد،رطانة بالفتح:  يقال لها،عجميةرطانة األعاجم التكلم باألالمقصود ب
رضي اهللا تعالى - وكان من شروط عمر ، فالدخول على الكنائس ال شيء فيه)"يوم عيدهم في كنائسهم

 له أن يدخل فيهاف ،لمين اجتاز بكنائسهم فاحتاج أن يأوي إليها على أهل الذمة أن ال يمنعوا أحداً من المس-عنه
تماثيل  في المكان الذي فيه لكن ال يصلي ، وكالم الفقهاء في حكم الصالة في الكنيسة أنه يجوز،ويبات فيها

  لكن يبقى النظر في بعض الجوانب وفي بعض المفاسد ،الصالة في الكنيسة فإنه جائز  أما أصل،تصاويرو
 ويعملون جاهدين على ،ا في هذا العصر الذي صار النصارى يبنون فيه الكنائس في بالد المسلمينالسيم

 في الكنيسة لربما ينكسر الحاجز الذي في -قتدى بهسيما من يال– فمثل هذا إذا دخل المسلم ،تنصير المسلمين
جائز في أصله لمفسدة تترتب منع الشيء مع أنه  في، والهيبة من دخول هذه الكنائس،نفوس كثير من الناس

 اال تذهبو:  نقول لهم،نذهب إلى كنائسهم للفرجة مثالً:  فالذين يقولون، ال أنه في أصله من المحرمات،عليه
 فالمنهي هنا الذي ، لئال يراكم الناس ثم بعد ذلك يهون عليهم دخول هذه الكنائس؛ هذه الكنائساوال تدخلو

 لهم في ة بهذا القيد في يوم عيدهم؛ ألنه مشارك،)وم عيدهم في كنائسهموأن تدخلوا على المشركين ي( ،ذكره
  .هذا العيد

                                                
، وعبد الرزاق في المصنف برقم      ..."ال تعلموا رطانة األعاجم     : "، ولفظه )١٩٣٣٣(رواه البيهقي في السنن الكبرى، برقم        - ١
)١٦٠٩ .(  
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وروى البيهقي بإسناد صحيح، في باب كراهة الدخول على أهل الذمة في كنائسهم، والتشبه بهم يوم (
رضي اهللا - قال عمر: عن سفيان الثوري عن ثور بن يزيد عن عطاء بن دينار قال: نيروزهم ومهرجانهم

ال تعلموا رطانة األعاجم، وال تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخطة ": -تعالى عنه
  .))٢("تنزل عليهم

 فيها بهذا اإلحداث في الدين -عز وجل- اهللا في مثل هذه المقامات التي يعصى معهماإلنسان المسلم إذا دخل 
ال تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم (: يقول هنا ،-عز وجل-مشاركتهم في سخط اهللا بفإن ذلك يؤذن 

 النيروز والمهرجان هذه كلمات ،هرجانهمالتشبه بهم يوم نيروزهم وِمو ،)عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم
هي مكونة من كلمتين وبكسر الميم -هرجان  والمقصود بهذا الِم، وهي من أعياد الفرس،فارسية في أصلها

 والمقصود به االحتفاء بأول ، هذا أصل الكلمة، أو حياة الشمس، روح الشمس-)جان(و) مهر(باللغة الفارسية 
 فالكلمة ،مكونة من كلمتينومة فارسية مركبة  كل، كأنه عيد الشمس أو روح الشمس،يوم في السنة الشمسية

ستعمل في  ثم صار ي، هي الشمس والكلمة الثانية هي بمعنى حياة أو روح أو شيء من هذا القبيلىاألول
باً يستعمل  صار ذلك معر،يعني احتفال) مهرجان: ( فيقال،عموم االحتفاالت التي تقام ويشارك الناس فيها

  . وإال فهذا أصل الكلمة،معبراً به عن االحتفاالت
رضي اهللا تعالى -و  عن عبد اهللا بن عمر-أو أبي الوليد-عن الوليد  وباإلسناد عن الثوري عن عوف(

 حشر نهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلكمن بنى ببالد األعاجم فصنع نيروزهم ومهرجا":  قال-ماعنه
  .))٣("معهم يوم القيامة

 في نيروزهم ومهرجانهم فمثل هذا يحشر معهم؛ ألن :ساكنهم وشاركهم في أعيادهمفأقام في بالدهم من 
  . ومن أحب قوماً حشر معهم،ظاهره أنه موافق لهم ومحب لهم

  أنبأنا نافع بن يزيد، سمع : قال لي ابن أبي مريم: ه عن البخاري صاحب الصحيح قالوروى بإسناد(
رضي - سمع سعيد بن سلمة سمع أبان سمع عمر بن الخطاب سلمان بن أبي زينب، وعمرو بن الحارث،

  .))٤(" عيدهمفياجتنبوا أعداء اهللا ":  قال-اهللا تعالى عنه
 ال ،ال تشاركوا فيه أدنى مشاركةف ،)اجتنبوا أعداء اهللا في عيدهم( ،هذا األمر المطلق يحمل على أعم معانيه

الت إلقامة هذه ي أو في إعطائهم أي تسه، وال بإقامته والمشاركة معهم فيه،بالحضور وتكثير السواد والفرجة
  . فهذا كله من مشاركتهم في عيدهم،االحتفاالت

رضي اهللا -و المغيرة، عن عبد اهللا بن عمروروى بإسناد صحيح عن أبي أسامة، حدثنا عوف، عن أبي (
 وهو كذلك، من بنى ببالد األعاجم، فصنع نيروزهم ومهرجانهم، وتشبه بهم حتى يموت":  قال-ماتعالى عنه

                                                
 .)١٩٣٣٣( السنن الكبرى، برقم رواه البيهقي في - ٢

  ).١٩٣٣٥(رواه البيهقي في السنن الكبرى، برقم  - ٣
  ).١٩٣٣٤(رواه البيهقي في السنن الكبرى، برقم  - ٤
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وغندر، وعبد الوهاب عن  ابن أبي عدي،هكذا رواه يحيى بن سعيد و:  وقال،)٥("حشر معهم يوم القيامة
  .)من قوله -مارضي اهللا تعالى عنه-بن عمرو عوف عن أبي المغيرة، عن عبد اهللا 

 فكان ،ث لما جاء أحد أئمة السنة وبدأ يحد،سبب تلقيبه بغندرو ، شيخ البخاريهو محمد بن جعفرغندر 
  .لقب به وصار يعرف بغندر ف، يعني يا مشاغب،اسكت يا غندر:  لهيشغب عليه فقال

رضي اهللا -  علييتُأ":  عن محمد بن سيرين قالوباإلسناد إلى أبي أسامة، عن حماد بن زيد، عن هشام(
 فاصنعوا كل يوم : يا أمير المؤمنين هذا يوم النيروز، قال:ما هذه؟ قالوا:  بهدية النيروز، فقال-عنه

   .))٦("يروزاًف
  :نبههم هنا على قضيتين

 ال ،اًكل أيامكم أعيادكن تل:  فيقول،بدعةالعيد  فهذا ،أال يكون ذلك في يوم معين في السنة: القضية األولى
  .يختص بيوم معين تضاهون فيه المشركين

  .  غيره،فيروز:  فقال لهبها يومهم هذا،تحرز من نفس التسمية األعجمية التي سمى الفرس ال :القضية الثانية
بين   عيد االعتدال، والمهرجان هو االحتفال بالعيد،هو االحتفال بأول يوم في السنة الشمسية: النيروزو

  . المهرجان: هذا، يسمونه االعتدال الخريفي،الصيف والشتاء في فصل الخريف
 األعياد النيروز والمهرجان ال زالت تقام لدى  وهذه،الفرس عندهم أعياد كثيرة لكن هذا أكبر عيد عندهمو

  . متابعة ألجدادهم من المجوس، ويظهرون هذا االحتفال،الفرس المعاصرين يحتفون بها
 الكراهة لتخصيص :وفي هذا: قال البيهقي،  نيروزاً: أن يقول-رضي اهللا تعالى عنه-كره : ةقال أبو أسام(

  .)يوم بذلك لم يجعله الشرع مخصوصاً به
يوم : ويقال ،كل األيام ينبغي أن تكون يوماً للمعلم: فيقال ،يوم المعلمككما تقول للناس مثالً إذا خصوا يوماً 

 ،ها بقضية الصحةكل األيام يعتنى في:  فيقال لهم،هو عيد الصحةف  وإال الصحة هم يسمونه يوم،الصحة
ك بيوم فال يخص ذل،أول من يوعى بها العاملون في المستشفيات وحقوق المرضىو ،ى الناس بهاويوع .  

 ،نهى عن تعلم لسانهم، وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم -رضي اهللا تعالى عنه-وهذا عمر (
أفعالهم؟ أو فعل ما هو من مقتضيات دينهم؟ أليست موافقتهم في العمل أعظم من فكيف بفعل بعض 

  الموافقة في اللغة؟ أو ليس عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم؟
وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم، فمن يشركهم في العمل أو بعضه أليس قد تعرض 

  لعقوبة ذلك؟
جتماع بهم فيه؟ فكيف بمن عمل اجتنبوا أعداء اهللا في عيدهم، أليس نهياً عن لقائهم واالو: م قولهث

  .عيدهم؟

                                                
 ).١٩٣٣٥(رواه البيهقي في السنن الكبرى، برقم  - ٥

ل محقق الكتاب الـدكتور ناصـر   ، ويقو"اًكل يوم فيروز  : "...، وفي لفظه  )١٩٣٣٧(رواه البيهقي في السنن الكبرى، برقم        - ٦
 ".فيروزاً:  فقال- حسب تعليل أبي أسامة -نيروزاً : ويظهر لي أنه أصح، ألنه كره أن يقول: "العقل
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فصرح أنه من بنى ببالدهم، وصنع نيروزهم ومهرجانهم  -امرضي اهللا تعالى عنه- ووأما عبد اهللا بن عمر
م في مجموع هذه األمور، أو وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم، وهذا يقتضي أنه جعله كافراً بمشاركته

   .)جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار، وإن كان األول ظاهر لفظه، فتكون المشاركة في بعض ذلك معصية
 ، ووافقهم فحشر معهم،هم وتعلق قلبه بهم ألن هذا دل على أنه قد أحب؛ على ظاهره)حشر معهم(: يحمل قوله

  .)٧())ومن تشبه بقوم فهو منهم((
لم يكن مؤثراً في استحقاق العقوبة لم يجز جعله جزءاً من المقتضى، إذ المباح ال يعاقب عليه ألنه لو (

   .)وليس الذم على بعض ذلك مشروطاً ببعض، ألن أبعاض ما ذكره يقتضي الذم منفرداً
رضي -و ة التي قالها أو الحكم الذي قاله عبد اهللا بن عمرأن يحمل هذه الجمل -رحمه اهللا-شيخ اإلسالم يريد 

صلى اهللا -النبي و ، والسبب أن كل واحدة من هذه األشياء محرمة، على ظاهره بأنه يكفر-اهللا تعالى عنه
 فال يجوز أن يقيم بين أظهرهم إال ،)٨())أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين((:  يقول-عليه وسلم

 وتشبه بهم حتى يموت حشر ،ال يجوزا  وهذ)وصنع نيروزهم ومهرجانهم(:  ويقول،معتبرة شرعاً لحاجة
 بنى ببالدهم وشاركهم في أعيادهم وتشبه بهم إلى أن ، فذكر هذا الحكم بعد األوصاف الثالثة التي قبله،معهم

المشاركة في بعض ذلك  ف)ألنه لو لم يكن مؤثراً في استحقاق العقوبة(:  يقول،يموت فإنه يحشر معهم
 استحقاق العقوبة لم يجز جعله جزءاً من المقتضى إذ المباح ال يعاقب معصية؛ ألنه لو لم يكن مؤثراً في

 ، والمؤثر له،المقتضي في الشيء يعني المنتج لهو ، للعقوبة أو لم يجز جعله جزءاً من المقتضي،عليه
ر واَألنصاب ِإنَّما الْخَمر والْميِس{:  فإذا قلت مثالً،لزوممعني بم والمقتضى هو الشيء الذي لزم ،والجالب له

وهتَِنبطَاِن فَاجِل الشَّيمع نم سِرج الَماَألز{:  فقوله،]٩٠:سورة المائدة[ }ووهتَِنباجتنبوا شربه :  يعني}فَاج
الثالثة  فكل واحد من هذه األشياء ،ال يجوز كل ذلك ، وسائر ألوان التعاطي له،وإهداءه وبيعه وتخليله
 فهذا وجه في حمل ذلك على أن ، فإذا اجتمعت كان ذلك أعظم،العقوبة؛ ألنه معصيةالمذكورة هنا يقتضي 

 ، أن يحشر معهمىمقتضهو ال هذا ، فيستوجب ذلك أن يحشر معهم،اإلنسان قد يخرج من الدين ويكون كافراً
  . يعني الذي اقتضى هذا الحكم،مقتٍض: وما قبله من األوصاف يقال له

رضي -ن بنى ببالدهم ألنهم على عهد عبد اهللا بن عمرو وغيره من الصحابة  م-واهللا أعلم-وإنما ذكر (
كانوا ممنوعين من إظهار أعيادهم بدار اإلسالم، وما كان أحد من المسلمين  أجمعين -ماهللا تعالى عنه

  .يتمكن من ذلك بكونه في أرضهمكان يتشبه بهم في عيدهم، وإنما 
موافقتهم في اسم يوم العيد الذي ينفردون به، فكيف بموافقتهم ، فكره-رضي اهللا تعالى عنه- وأما علي 
  .في العمل؟

 في ذلك، وذكر أصحابه مسألة -مارضي اهللا تعالى عنه-وقد نص أحمد على معنى ما جاء عن عمر وعلي 
  .العيد

                                                
 ،، وأحمد في المسند بإسناد ضعيف كما قـال محققـوه          )٤٠٣١( رواه أبو داود، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، برقم            - ٧

 ).٦١٤٩(، وبرقم )٢٨٣١(في صحيح الجامع برقم ، وصححه األلباني )٥١١٤(ورقمه 

  ).٢٢٦٤(رواه الطبراني في المعجم الكبير، برقم  - ٨
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   .مسألة في المنع من حضور أعيادهم: وقد تقدم قول القاضي أبي يعلى
فصل ال :  في كتابه عمدة الحاضر وكفاية المسافر-ابن البغداديالمعروف ب-ي ام أبو الحسن اآلمدوقال اإلم

والَِّذين ال {: يجوز شهود أعياد النصارى واليهود، نص عليه أحمد في رواية مهنا، واحتج بقوله تعالى
ورالز وندشْهفي أعيادهم فال الشعانين وأعيادهم، فأما ما يبيعون في األسواق: قال، ]٧٢:سورة الفرقان[ }ي 

   .)بأس بحضوره، نص عليه أحمد في رواية مهنا
 ويدخل فيه ، الزور مطلقاً ال يشهدون، أنه يحمل على أعم معانيه}ال يشْهدون الزور{ :األقرب في معنى قوله

 ،ياً كان واألماكن التي يقام فيها المنكر والباطل أ،يدخل في الزور المهرجانات الغنائيةو ،أعياد المشركين
  .ويدخل في ذلك مثل هذه األعياد للمشركين

 رخص بالشراء من هذه األسواق التي تقام بهذه -رحمه اهللا-اإلمام أحمد ف ،أما ما يبيعون في األسواقو
 ؛ينبغي أن نفرق بين حكم هذا البيع والعقد فال شك أنه صحيحو ،لم ير بأساً بالشراء منهاو ،المناسبات

 ،غشيان هذه األسواق وقصدها والشراء منها هو من جملة إقامتهالكن  ،يع المعروفةالستيفائه لشروط الب
ي إنما كانت لهذه  وه،واإلعانة على إظهارها ودعمها وما إلى ذلك من المعاني؛ ألنها ال تقوم إال بالمشترين

ينبغي لإلنسان أن  ولكن ال ،من اشترى فالشراء صحيح:  فيقال، وهي العيد الباطل البدعي،المناسبة المنكرة
 وأن يذهب إلى هذه األعياد للشراء من هذه األسواق؛ ألن ذلك يعني دعمهم في مظاهر هذا ،يشتري منهم

ن أشياء أدق من م كان يتحرز -رحمه اهللا- واإلمام أحمد ،ر لهم سواداً فال يكثّ،العيد التي منها قامت السوق
 مثالً يسأل عن الشراء ممن تكره ، في الورع ويمنع منهايسأل عن أشياء في غاية الدقةف ،هذا في باب الورع

 ال ،ترده عليه: واإلمام أحمد يقول ،مثل الجهمية فكان ال يرى الشراء منهم والذين تكره مبايعتهم ،مبايعته
تصدق :  وبعضهم يقول،إذا بعته تصدق بالثمن كله: بعض السلف يقولو ، عليهده وإذا اشتريت تر، منهتشتِر
: سمع أن رجالً قالحين ر ه س لكن،ال أقوى على القول بالتصدق بالثمن: اإلمام أحمد كان يقول ف،بالربح

 كان يتحرج من مثل ،ال أستطيع أن ألزم الناس فأفسد عليهم أموالهم: يقولو ، لهما باع لم،أتصدق بالثمن كله
المناسبات  هذه األسواق لهذمون هي الذين يقفكيف بهؤالء المشركين ،هذا في أصحاب البدع الغليظة ،هذا

  .؟المنكرة الباطلة
وإن قصد ، عهم وكنائسهم، فأما ما يباع في األسواق من المأكل فاليإنما يمنعون أن يدخلوا عليهم ِب: وقال(

   .)إلى توفير ذلك وتحسينه ألجلهم
 ،الحمار ال يضع رجليه على ناحيتي ، على الحمار على جنبنو ويركب،الفرسيمنعون من الركوب على 

 فكيف يجرؤ مثل هذا على أن يدعو المسلمين ، ويجز ناصيته،-أعزكم اهللا- المصبوغ بالبول ويلبس الثوب
 وهذا من ، المسلم يدخل وهو في غاية العزة،مسألة الدخول في الكنيسة و، يمكنال ،!؟ وشركهإلى باطله

ألسفار فآواهم المبيت إلى شيء من هذه شترط عليهم أن ال يمنعوا المسلمين إذا اجتازوا في ااعمر و ،ذلتهم
حتج بمثل هذه األشياء على أن اإلنسان ال بأس ي فال ، لكن الوضع اآلن يختلف،توا فيهاييع أن يبالِبوالمعابد 

  .الفئرانأن يدخل أماكن الهندوس ومعابدهم ومعابد السيخ والذين يعبدون 
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سألت : في أعياد المشركين وذكر عن مهنا قالباب في كراهية خروج المسلمين : وقال الخالل في جامعه(
مثل طور يانور، ودير أيوب، وأشباهه، يشهده : أحمد عن شهود هذه األعياد التي تكون عندنا بالشام

المسلمون، يشهدون األسواق، ويجلبون الغنم فيه، والبقر والدقيق، والبر والشعير، وغير ذلك، إال أنه إنما 
  .يعهم يدخلون عليهم ِبيكون في األسواق يشترون، وال

 في -رحمه اهللا-يعهم، وإنما يشهدون السوق فال بأس، فإنما رخص أحمد إذا لم يدخلوا عليهم ِب: قال
  .يعهم، فعلم منعه من دخول بيعهمشهود السوق بشرط أن ال يدخلوا عليهم ِب

 مثل ما جاء عن وكذلك أخذ الخالل من ذلك المنع من خروج المسلمين في أعيادهم، فقد نص أحمد على
 من المنع من دخول كنائسهم في أعيادهم، وهو كما ذكرنا من باب التنبيه -رضي اهللا تعالى عنه-عمر 

  .على المنع عن أن يفعل كفعلهم
ب تسمية با: -المسمى بحرب-وأما الرطانة، وتسمية شهورهم باألسماء العجمية، فقال أبو محمد الكرماني 

 يسمونها بأسماء ال تعرف؟ فكره ذلك أشد  فإن للفرس أياماً وشهوراً:حمدالشهور بالفارسية، قلت أل
  .)الكراهة

 ،عند العجم ال يعرف أصلهاو ال يعرف معناها  يتكلم بهاهناك أشياءو ،التكلم باألعجميةو مسألة الرطانة
: لمضافا عندنا  مثال، ومنها ما هو مضاف، منها ما هو مفرد،األعاجم ال يعرفون ما أصل هذه الكلماتف

هناك و ،اً مزجياً ومركب تركيب،اً إضافياًالمضاف عندنا مركب تركيبف ، حضرموت، عبد الرحمن،عبد اهللا
 ، وهناك أشياء لربما يعرفون أصلها أو يعرفه بعضهم لكن نحن ال نعرف، ال يعرفون أصلهاعند العجمأشياء 

 وكالة  يعني اآلن مثالً،ن أسماء آلهةو قد تك، نحن ال ندري،-عز وجل-تكون أشياء معبدة لغير اهللا فقد 
 كثير من الكلمات أسماء منتجات تجارية أو ، يكتب عنها أن معناها إله من آلهة اإلغريق،)نايك(ـ تسمى ب

 أو معنى من ، معنى شركي، معنى فاسد،-ترجمتها–معنى هذه اللفظة : قولونالناس يف ،وكاالت أو نحو هذا
 كذلك المالبس التي يلبسها اإلنسان وعليها كتابة أعجميةو ، في الدين أو نحو ذلكاًي تعتبر قدحاألشياء الت

 ، أو غير ذلك،إنه يهودي:  أو يقول،إنه نصراني:  ومنها ما يقول فيه،يكون منها ما يدعو إلى الفاحشةأحياناً 
 ؛أو غير ذلك من األسماء  أو أسماء أيام، ولو كانت أسماء شهور،فاألشياء التي ال يعرف معناها ال يتكلم بها
 ،من أسماء األشياء واألفعال والجمل والتراكيب  فأما ما يعرف معناه،لئال يكون متكلماً بالباطل وهو ال يشعر

 فهذا ال حرج ، تكلم به ألنه لغته وهو ال يعرف غيرها فمن،على أقسام وليس على قسم واحدفمثل هذا التكلم 
وهل يجوز له أن يقول األذكار الشرعية  ؟ أن يتعبد بذلك كأن يدعو به هل يجوز له، لكن ينبغي النظر،عليه

 ،ال إله إال اهللاو ، والحمد هللا، سبحان اهللا: يقول، باألعجمية-صلى اهللا عليه وسلم-به مثالً يصلي على النبي 
 قراءة يعرف لمفإذا  ،؛ ألنه ال يمكن ترجمته ترجمة حرفيةأما القرآن فال ، بعد الصالة باألعجمية،اهللا أكبرو

 هذا بالنسبة ، وال يقرأ باألعجمية؛ ألنه ال يمكن أن يكون قرآناً،-عز وجل- فإنه يذكر اهللا ،الفاتحة بالعربية
األصل أن الناس جميعاً و ، ذلك على أقسام وأما العربي فإن، العبادة فال إشكال فيه أما كالمه في غير،للعبادة

كما كان األمر عليه في عهد السابقين األولين ممن فتحوا األمصار وانتشر  ،طالبون بتعلم العربية والتكلم بهام
 لكن لما ضعف المسلمون صار تعلم هذه ، يتعلمون العربيةنيهم الذ فصار األعاجم ،اإلسالم على أيديهم
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 ولكن هذه ، وفي تبادل المصالح بين الناس،-عز وجل-األعجمية ضرورة ملحة في نقل الدعوة إلى اهللا 
قرر  وتُ،علم الجميع األعجميةت أو محدودة في األمة ال أن ي،ورة ليست لكل الناس وإنما هي ألعداد قليلةالضر

 وأما ،يتعلمها نفر محدود من األمة فقطوإنما  ، االبتدائي والمتوسط والثانوي والجامعة،عليهم في المدارس
 وهي عجمة في اللسان ، الخداع والمكروه والخب ،بقية الناس فال حاجة لهم فيها وال يتعلمونها؛ ألنها خب

الناس لغتنا  بحيث ال يتعلم ءوإذا لم نكن أقويا ، وعجمة اللسان تؤثر في عجمة القلب وفساده،وعجمة في القلب
صلى اهللا عليه - كما أمر النبي ، فعلى األقل يتعلم بعض األمة-ألن الناس يتعلمون لغة الغالب ويتشبهون به-

 فالمقصود أن التكلم باألعجمية  فتعلمها بنحو سبعة أيام؟-العبرية– أن يتعلم األعجمية  زيد بن حارثة-وسلم
أما و ،يتكلم مع أعجمي وهذا األعجمي ال يعرف العربية فال بأس بذلكلإن احتاج إليها : بالنسبة للعربي يقال

عربية فهذا ال ينبغي إال في سواء كان عربياً أو أعجمياً يعرف الالتكلم باألعجمية مع إنسان يعرف العربية 
وإذا كان األعجمي  ، فال حاجة بدون المحادثةا أما فيما عد، أو لغرض صحيح كالمحادثة للتعلم،النزر اليسير

 ونقص وعجز ما ،مذلةوهوان  ا فهذ واآلخر يتكلم معه باألعجميةالعربيةب يتكلم ويريد أنيعرف العربية 
 فهذا ما ينبغي أن يقع من ،أن يتكلم اثنان من العرب باللغة األعجمية وأقبح من هذا ،ينبغي للمسلم أن يفعله

   : وهذا على قسمين،اليسير كالكلمةر إال النز المسلم
مثالً هو يتكلم معك  يعني ، فهذا ال يجوز ولو كانت كلمة،أن يكون ذلك على سبيل اإلعجاب بهم: القسم األول
 والناس ،تحتمل منه: على لسانه من غير قصد فنقول هذه يمكن أن تكون جرت ،)OK(  ُأكي:ويقول لك

ن حينما كانوا أقوياء كان أبناء الملوك والمسلمو ،يقولها على سبيل اإلعجابمن الناس من ف ،يتفاوتون في هذا
في أوروبا يرسلون أبناءهم إلى األندلس عند المسلمين ليتعلموا منهم فكان أبناء الملوك إذا رجعوا إلى أوروبا 

فضج من ذلك القسس والرهبان  ، ليثبتوا لآلخرين أنهم مثقفون؛ن بلغتهم ويخلطون بكلمات عربيةيتكلمو
 ،وطالبوا مطالبة ملحة من الملوك أن يوقفوا هذه البعثات التعليمية إلى بالد المسلمين في األندلس والشرق

م بلغته ثم يمزج ذلك بكلمات عربية  فيتكلم الواحد منه،وقد تأثروا بالمسلمينإن هؤالء الشبان يرجعون : قالوا
 أثناء كالمه العربي على  أعجميةولو بكلمات، فالذي يتكلم انعكست القضيةو ، أنه متعلم ومثقفليثبت للناس

  .هذا ال يجوز:  لهسبيل اإلعجاب يقال
عند بعض  كما هو الحال ،أن يكثر منه: األول:  وهو قسمان،أن يقع ذلك ال على سبيل اإلعجاب: القسم الثاني

وكذلك عند بعض الناس في بعض البلدان التي استعمرت طويالً مثل  ،أصحاب بعض التخصصات مثل الطب
ما تفهم ماذا يقولون؛ ألن  ،إذا تكلموا مع بعضهمشيئاً  وال تكاد تفهم ، من الكلمات فرنسيةاالجزائر تجد كثير

 نحن صرناو ،اً كبيراًستعمار أثر فيهم تأثيرهذا االو ،إفساد للغة هذا ، من هذه الكلمات ليست عربيةاًكثير
إذا كثر هذا ينبغي أن يمنع و ، أعجميةم ألفاظهبعض فيهناك  فصار ، شعرنا أو لم نشعر،نستورد هذا ونأخذه

صلى اهللا عليه - والدليل على ذلك أن النبي ،افال بأس به على سبيل اإلعجاب أما الكلمة اليسيرة ال ،منه
 وقد قدمت من الحبشة ،قال ألم خالد وهي بنت صغيرة كان يداعبهاف ،لمات األعجمية تكلم ببعض الك-وسلم

:  ذلك الثوب قال لها-صلى اهللا عليه وسلم- فلما أعطاها النبي ،مع أهلها حينما كانوا مهاجرين في الحبشة
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ورد عن و ،ميل جيد جأيسنا باللغة الحبشية األعجمية و ، بنت سعيد بن العاص،)٩())سنا يا أم خالدهذا ((
جماعة من السلف من الصحابة والتابعين أنهم لربما تكلموا بالكلمة األعجمية ال على سبيل اإلعجاب وإنما 

 أو أصله ،ي يحدثونه؛ ألنه يعرف هذه اللغةلشخص الذل أو على سبيل الدعابة ،ألن هذا جرى على ألسنتهم
عه بالعربية وتأتي له ببعض الكلمات التي تخشى أن ال  فتتكلم م،ي أمامهم ال يفهم جيداً الذألن أو ،هؤالءمن 

أما  ،مكن في األرض وت،لناسلعلم ، وتُبالعربية عنى لكن ينبغي أن ي،ذاه ال إشكال في ف،مرادك بهايفهم 
إن األمة ":  كما قال ابن خلدون في المقدمة،يضمحل في لغة غيرهسطيع أن يفرض لغته ويستال فالمهزوم 

 والذي يقع للمسلمين ،" وذلك يؤذن بذهاب حضارتها ولغتها فتذوب،خصية األمة الغالبةالمغلوبة تتقمص ش
  فإذا جئت إلى بعض البالد ال تكاد، ومظاهرهم يتشبهون بهم،في أخالقهم ولغتهمويذوبون فيهم أنهم  اآلن
 فاهللا ، البالد تلك بل أحياناً من ينتسبون إلى الدعوة في، للمسلمين مظهراً وال تميز بينهم وبين عدوهمترى

  .المستعان
وروى فيه عن  ، فكره ذلك أشد الكراهة؟فإن للفرس أياماً وشهوراً يسمونها بأسماء ال تعرف: قلت ألحمد(

  ).ثاًمجاهد حدي
 إضافة إلى تعبيد ه قد تكون هذ،)ماه(و) آذر (، كأنها مركبة من كلمتين، آذرماه بالفارسية:أسماء الشهورمن 

 وما ، مارس ويناير وسبتمبر، وهكذا أسماء الشهور الرومية واليونانية وما إلى ذلك،-عز وجل-لغير اهللا 
  . عنها-عز وجل- قد أغنانا اهللا ،لسنا بحاجة إلى مثل هذه العجمةو ،إلى هذا

فإن كان : ماه قلت آذرماه، وذي: أنه كره أن يقال وروى فيه عن مجاهد حديثاً ،فكره ذلك أشد الكراهة(
  .)ه به؟ فكرههاسم رجل أسمي

، -رحمه اهللا-؟ كره ذلك أحمد التكلم يكون بالعربية، وإذا وجد رجل ال يعرف ما معنى اسمه فهل يسمى به
 وهو ،-صلى اهللا عليه وسلم-يا محمد؛ لئال يكون ذلك امتهاناً السم النبي :  وال نقول له،يا عبد اهللا :ونقول له

ِإن كُلُّ من ِفي السماواِت { ،يا عبد اهللا عبودية قهر: كن نقول له ل، وليس بمحمد،اًال يستحق هذا إذا كان كافر
  فالنيا أخ:  نقول لهاً وإذا كان مسلم،يا عبد اهللا:  نقول له،]٩٣:سورة مريم[ }والَْأرِض ِإلَّا آِتي الرحمِن عبدا

 فهذا ،فيمن جهل نسبه  ،]٥:سورة األحزاب[ }لديِن ومواِليكُمفَِإن لَّم تَعلَموا آباءهم فَِإخْوانُكُم ِفي ا{ :لقوله تعالى
 في بعض البلدان ،يسمون أحياناً بأسماء منكرة -نوحتى المسلم- واألعاجم ،اًإذا كان اسمه أيضاً منكر
 كلمة وردت ،ئاً عجم ما يفهمون شي،ونيفتحون المصحف وينظرإذا جاءهم ولد  ،األعجمية مسلم اسمه خنزير

أما األسماء األخرى فحدث  و، هذا موجود،اًسماه خنزيرف) خنزير(وقعت عينه على ف ، يسمون بهاقرآنفي ال
 ،"سقر"كـ  وتجد أسماء أحياناً غريبة ،وأحياناً أسماء ما لها معنى ،)متقين(والبعض يسمى بـ ،وال حرج
إذا :  فقال،]١:سورة التين[ } والزيتُوِنوالتِّيِن{ شافوا ،"تين"البنت وقد يسمون  ،زيتونك  بهاأسماء ال بأس وهناك

  .اً فأحياناً يكون االسم منكر، فزيتوناًولدكان  وإذا ، فهي تيناًكانت بنت
                                                

 -رضـي اهللا عنهمـا    -، عن أم خالد بنت خالد       )٣٦٦١(رواه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب هجرة الحبشة، برقم           - ٩
  خميصة لها أعالم، فجعل رسـول اهللا        -اهللا عليه وسلم  صلى  -قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية فكساني رسول اهللا          : "قالت

 ).٨/٢٣٤(، وهذا اللفظ رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى "))سناه سناه((:  يمسح األعالم بيده، ويقول-صلى اهللا عليه وسلم-
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 إن لم يكن : قال؟آذرماه، وذي ماه: اب يكتب بالشهور الفارسية مثلتاريخ الكتّ: وسألت إسحاق قلت: قال(
ال آمن أن يكون : المبارك يكره ايزدان يحلف به، وقالوكان ابن :  األسامي اسم يكره، فأرجو، قالكفي تل

 وسألت :قال، وكذلك أسماء العرب، كل شيء مضاف:  قال،أضيف إلى شيء يعبد، وكذلك األسماء الفارسية
  .كل اسم معروف في كالمهم فال بأس:  قال؟الرجل يتعلم شهور الروم والفرس: إسحاق مرة أخرى قلت

  -:األسماء له وجهانفما قاله أحمد من كراهة هذه 
 محرماً، فال ينطق المسلم بما ال يعرف معناه، ولهذا إذا لم يعرف معنى االسم، جاز أن يكون معنى: أحدهما

  . ال تجوزرهت الرقى العجمية، كالعبرانية، أو السريانية، أو غيرها، خوفاً أن يكون فيها معاٍنكُ
   .)المعنى مكروه فال ريب في كراهتهوهذا المعنى هو الذي اعتبره إسحاق لكن إن علم أن 

  . صاحب اإلمام أحمده إسحاق بن راهوي: يعنيإسحاق
فأحمد كرهه، وكالم إسحاق يحتمل أنه معناه وإن جهل  ،لكن إن علم أن المعنى مكروه فال ريب في كراهته(

  .لم يكرهه
بي شعار اإلسالم وأهله،  فإن اللسان العر،كراهته أن يتعود الرجل النطق بغير العربية: الوجه الثاني

واللغات من أعظم شعائر األمم التي بها يتميزون، ولهذا كان كثير من الفقهاء أو أكثرهم يكرهون في 
  . الصالة والذكر أن يدعى اهللا أو يذكر بغير العربيةهااألدعية التي في

  هل تقال بغير العربية؟: وقد اختلف الفقهاء في أذكار الصلوات
عالها القرآن، ثم الذكر الواجب غير القرآن، كالتحريمة باإلجماع، وكالتحليل، والتشهد وهي ثالث درجات أ

ه أفال يقر: فأما القرآن، ثم الذكر غير الواجب، من دعاء أو تسبيح أو تكبير أو غير ذلك، عند من أوجبهما
يه، بل قد قال غير بغير العربية، سواء قدر عليها أو لم يقدر عند الجمهور، وهو الصواب الذي ال ريب ف

  .أن يترجم سورة، أو ما يقوم به اإلعجاز  إنه يمتنع:واحد
واختلف أبو حنيفة وأصحابه في القادر على العربية، وأما األذكار الواجبة فاختلف في منع ترجمة القرآن، 

 ال أنه:  وفيه ألصحاب أحمد وجهان، أشبهها بكالم أحمد،هل يترجمها العاجز عن العربية وعن تعلمها
  .يترجم، وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي: يترجم، وهو قول مالك وإسحاق، والثاني

 صالته، وهو قول مالك تأنه ال يترجمها، ومتى فعل بطل: وأما سائر األذكار فالمنصوص من الوجهين
  .وإسحاق وبعض أصحاب الشافعي

له ذلك، إذا لم : ن أصحابنا من قالأنه يكره ذلك بغير العربية وال تبطل، وم: والمنصوص عن الشافعي
  .يحسن العربية

 وفي -كالتلبية والتسمية على الذبيحة-وحكم النطق بالعجمية في العبادات من الصالة والقراءة والذكر 
  .)العقود والفسوخ كالنكاح واللعان وغير ذلك معروف في كتب الفقه

 أو ،راءة باألعجمية وما حكم األذكار باألعجميةتحقيق الكالم في هذه القضايا ما حكم القليس المقصود هنا 
 المقصود أنه ال يتشبه باألعاجم وإنما ، أو الطالق باألعجمية،إجراء العقد عقد النكاح ونحو ذلك باألعجمية
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؛ ولهذا فصل الفقهاء في قضايا شرعية تتعلق -رطانة األعاجم-إلى درجة أنه ينبغي أن يتوقى الرطانة 
  . فهذا هو المراد،الت مما يتصل بالرطانةبالعبادات والمعام

 فهو منهي عنه، مع -كالتواريخ ونحو ذلك- غير حاجة في أسماء الناس والشهور منوأما الخطاب بها (
آذرماه، ونحوه : ن في كراهته أيضاً، فإنه كره بال ريب، وأما مع العلم به فكالم أحمد بيالجهل بالمعنى

  .ومعناه ليس محرماً
  وهو أيضاً قد أخذ بحديث عمر ! لسان سوء:  وقال،ن الدعاء في الصالة بالفارسية فكرههوأظنه سئل ع

 الذي فيه النهي عن رطانتهم، وعن شهود أعيادهم، وهذا قول مالك أيضاً، فإنه -رضي اهللا تعالى عنه-
عن رطانة  -نهرضي اهللا تعالى ع-نهى عمر : حرم بالعجمية، وال يدعو بها، وال يحلف بها، وقالال ي: قال

   .عن الرطانة مطلقاً -رضي اهللا تعالى عنه-، فقد استدل بنهي عمر "إنها خب: "األعاجم وقال
سمعت محمد بن : وقال الشافعي فيما رواه السلفي بإسناد معروف إلى محمد بن عبد اهللا بن عبد الحكم قال

تجاراً، ولم تزل العرب تسميهم سمى اهللا الطالبين من فضله في الشراء والبيع : إدريس الشافعي يقول
 بما سمى اهللا به من التجارة بلسان العرب، -صلى اهللا عليه وسلم-التجار ثم سماهم رسول اهللا 

 رجل يعرف العربية تاجراً، إال تاجراً، وال ينطق يوالسماسرة اسم من أسماء العجم، فال نحب أن يسم
 لسان العرب، فأنزل به كتابه -عز وجل-ختاره اهللا اي بالعربية فيسمي شيئاً بأعجمية، وذلك أن اللسان الذ

ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم : ، ولهذا نقول-صلى اهللا عليه وسلم-العزيز وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد 
 اللسان األولى بأن يكون مرغوباً فيه من غير أن يحرم على أحد أن ينطق  ألنه؛العربية أن يتعلمها

  .)بأعجمية
ال زالت مستعملة إلى اآلن ) سمسار( مثل كلمة ي أصلهاوِسنُوتُ،  أعجميةبع الناس على استعمال كلمٍةإذا تتا

ب ما استعملته العرب في لغتها وكان أصله  والمعر،بهذه الكلمة اآلن تعتبر من جملة المعرو ،منذ عهد بعيد
ي بعض التصرف مما يتالءم مع  ولكن من عادة العرب أنها تتصرف في بعض المناسبات باألعجم،أعجمياً

 ولربما بعض الحروف ، فيغيرون فيه بعض الحركات، فال تنطق به بلكنة أعجمية،طبيعتها في إلقاء الكالم
 وإنما ينطقونها ،ال يتقيدون بنطق األعاجم فالعرب ، بهأعجمي فالعب:  والقاعدة عندهم،مما يتالءم مع لغتهم
 وهو أديب أهل -رحمه اهللا- وتكلم على هذا المعنى ابن قتيبة ،عواهنهيلقون الكالم على : كما قال الشاطبي

 الكالم المعرب في : ولهذا، فالمقصود أن بعض الكلمات ذابت في لغة العرب،السنة والجماعة كما يقال
هذه : إنه موجود يقال:  فإذا قلنا،القرآن هل هو موجود أو ليس بموجود على خالف في أقوال ثالثة مشهورة

 فصار حكم هذه ،زل القرآن بلغة العربظ استعملتها العرب في لغتها فنزل القرآن والعرب تستعملها فنألفا
 ومن نظر إلى أصل ،القرآن ليس فيه ألفاظ أعجمية فهو بهذا االعتبار صحيح:  فمن قال،األلفاظ حكم العربية

:  بل نقول، األعجمية بأولى بهاليست:  وبعض أهل العلم يقول،إنها أعجمية:  فيمكن أن يقول،بعض األلفاظ
ِبِلساٍن عرِبي { واهللا أخبر عن القرآن بأنه ،أصلها أعجمية: نقولفال  ، والعجم هم الذين أخذوها،إنها عربية

ال شك أن بعض األلفاظ تذوب و ،هذه مشتركة بين اللغات:  وبعض أهل العلم يقول،]١٩٥:سورة الشعراء[ }مِبيٍن
 ،أصلها ليس بعربي ،)السكين( مثل ، فال يعاب التكلم بها،فتكون من جملة لغتهم، ملهافي لغة العرب وتستع
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 حتى إن كثيراً من العرب ال يعرفون غير هذه ، ندر استعماله أو،العربلكنها صارت تستعمل في لغة 
  . التكلم بها مذموم:  فال يقال،اللفظة

وأن يتكلم بها خالطاً لها بالعجمية، وهذا الذي قاله  بغيرها، ي أن يسمقد كره الشافعي لمن يعرف العربيةف(
  .األئمة مأثور عن الصحابة والتابعين

  . ما ذكره-مارضي اهللا تعالى عنه-وقد قدمنا عن عمر وعلي 
رضي - قال عمر: وروى أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف، حدثنا وكيع، عن أبي هالل عن أبي بريدة قال

   .))١٠("تهوءإال نقصت مررجل  ب، وال خَبالرجل بالفارسية إال خَما تكلم : "-اهللا تعالى عنه
 ،تورث شيئاً من السلوك السيئو ،يعني أن التكلم باألعجمية يؤثر في سلوك اإلنسان كما يؤثر في قلبه وعقله

 به  والمراد، أو لربما وقع كثيراً في طبائع األعاجم مما يفترقون به عن غيرهم من العرب،كما هو الغالب
  .الخداع

ال تعلموا رطانة األعاجم، وال تدخلوا عليهم كنائسهم، فإن : "حدثنا وكيع عن ثور عن عطاء قال: وقال(
  ".السخط ينزل عليهم

  .-رضي اهللا تعالى عنه-وهذا هو الذي روينا فيما تقدم عن عمر 
ص سمع قوماً يتكلمون حدثنا إسماعيل بن علية، عن داود بن أبي هند أن محمد بن سعد بن أبي وقا: وقال

وقد روى السلفي من حديث سعيد بن العالء البرذعي، ، ؟ما بال المجوسية بعد الحنيفية: بالفارسية فقال
حدثنا إسحاق بن إبراهيم البلخي، حدثنا عمر بن هارون البلخي، حدثنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن 

من يحسن أن يتكلم (( :- اهللا عليه وسلمصلى-قال رسول اهللا :  قال-مارضي اهللا تعالى عنه-عمر 
  .)١١())بالعربية فال يتكلم بالعجمية فإنه يورث النفاق

ورواه أيضاً بإسناد معروف، إلى أبي سهل محمود بن عمر العكبري، حدثنا محمد بن الحسن بن محمد 
 هارون، عن  حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحريري، حدثنا عمر بن-ببلخ-، حدثنا أحمد بن الخليل ئالمقر

صلى اهللا عليه -قال رسول اهللا : قال -مارضي اهللا تعالى عنه- أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر
  .)١٢())من كان يحسن أن يتكلم بالعربية فال يتكلم بالفارسية فإنه يورث النفاق((: -وسلم

                                                
ـ ما تعلم الرجل الفارسـية إال خَ      : "، ولفظه )٢٦٢٨٠(رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم         - ١٠ ـ  وال خَ  ،ثَب إال نقـصت    ثَب 

 ".مروءته

من أحسن منكم أن يتكلم بالعربية فال       ((:  قال -صلى اهللا عليه وسلم   -، أن النبي    )٧٠٠١(رواه الحاكم في المستدرك برقم       - ١١
 قال ابـن : " ، وفي إسناده عمرو بن هارون تكلم فيه أهل العلم قال اإلمام الذهبي رحمه اهللا       ))يتكلمن بالفارسية فإنه يورث النفاق    

ضعيف : غير ثقة، وقال علي، والدارقطني: وقال أبو داود  ،  كذاب خبيث : وك الحديث، وقال يحيى   متر: مهدى، وأحمد، والنسائي  
: فيه ضعف، وقال أبو على النيـسابوري : كذاب، وقال زكريا الساجى  : ضعيف جداً، وقال صالح جزرة    : جداً، وقال ابن المدينى   

ميـزان االعتـدال،    : انظـر " يءليس بش : وروى عباس عن ابن معين    ، ت المعضالت يروى عن الثقا  : متروك، وقال ابن حبان   
، بتصرف يسير، وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة في األحاديث الموضـوعة، كتـاب األدب والزهـد                 )٣/٢٢٨(للذهبي  

 ).٥٢٣(موضوع، برقم : ، وقال األلباني في السلسلة الضعيفة)١٥(والطب وعيادة المريض، برقم 

 .التخريج السابق: انظر - ١٢
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   .)-رضي اهللا تعالى عنه- وهذا الكالم يشبه كالم عمر بن الخطاب
 في النهي عن التكلم باألعجمية فيما -صلى اهللا عليه وسلم- وال يصح شيء عن النبي ، يصح الهذا الحديث

  .-عز وجل-  والعلم عند اهللا،أعلم
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