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 .1هت د

جمل د جامع د األنبددا للعل د اإلسدديم إىل

نشددد د ِ البحددد د

اإلنسددد دان العلم ددد د األصددد د ل

واملتم زة.
 .2تُص

اجمللد أ بعد أعد ا يف السدة  ،وتُةشد البحد

باللّغ الع ب .
 .3تقد ّ البحد
التخصدد د

مد قبد خددبن اثددةن يف
العلمدد د الدد د ق مل ضدد د

البح د ويف حددا اخددتي مهددا يف التق د فرتس د إىل حمك د ثال د  ،كمددا ق د
البح م قب خبن لغ ي.
 .1شددرت يف البح د أن ال ك د ن ق د نُش د َ أو
قُبِ َ للةش ِ يف أيِّ جمل ٍ أُخ ى.
 .2إنّ ميحظات احملكمن ت س كامل للباح ،
وال ةشدد د البحدددد إال باألخدددد مبيحظددددات
احملكمددن ،وأن ك د ن اإل سددا والتخاط د إلكرتون ددا ال و ق ددا ،وك د ا التص د

اللغ ي سد للخدبن اللغد ي ،و دت تصد
التخص

البحد مد قبد أسدتا مد أصدحا

باللغ  ،إلكرتون ا.
يف اختصاصددات (العل د اإلسدديم يف مج د ف وعهددا،

 .3شددرت أن تك د ن البح د

والعل األُخ ى املُتعلِّق بالعل ِ الش ع ).

 .4شرت يف البح املق إىل جملتةا فحصه على ب نامج ( ) turnitinعلى أن ال
تز نسب االستي يف البح ع  %22على وف التعل مات الةاف ة.

 .5علددى الباح د أو البدداح ن إ سددا ثددي نس د مطب ع د م د البح د  ،و طال د
الباح بةسخ مطب ع ج

م قب اخلرباء.

 .6طال الباح مبلخ

ة وبق صٍ م مجٍ للبح بعد قب لده للةشد ِ وتق مده

تع ف للبح باللّغتن الع ب واإلجنل ز  ،على أن ال ز

علددى ( )222كلم د مصددا

عل دده م د قب د امل كددز االستشددا ي للرتمج د يف كل د

الرتب  /جامع األنبا  ،م ق صٍ م مجٍ ب لك.
 .7طب البح باحلاس

ومبسافات مةف ة وعلدى وجده واحد علدى أالّ ز د علدى

( )32سط اً يف الصفح ال اح ة .
 .8ال تةش البح

إلّا بع

ف أج الةش والتق م قب الباح ن .

 .9أج الةش  ،كاآلت :
أ -ؤخد د مد د البددداح ن الد د
حيملد ن لق د (أسددتا ) مبل د
قدددد د ُ )000222( :ألدددد د
ةا ٍ ع اق للخمس والعش
 ؤخد د مد د البددداح ن الد د( )020222أل

صفح األوىل ما ع ا أج اخلرباء .
حيملد د ن لقد د (أسدددتا مسددداع ) مبلد د قد د ُ:

ةا ٍ ع اق للخمس والعش

صفح األوىل ما ع ا أج

اخلرباء.
ت -ؤخدد م د البدداح ن الدد
( )020222أل

حيملدد ن لق د (مدد

ةا ٍ ع اق للخمس والعش

فمددا وندده) مبلدد قدد ُ:
صفح األوىل ما ع ا أج

اخلرباء.
 ُضا مبل قد ُ )2022( :ألفدان ومخسدماة ةدا ع اقد عد كد ِّ صدفح ٍزاة ةٍ على اخلمس والعش

صفح األوىل.

ج -ضا مبل ق ُ )320222( :أل
الش ع والعل املتصل هبا).

ةا ٍ ع اق  ،ع أج اخلرباء (للبح

ح -ت استي مبلد مقد ّ د

يف اجمللد قد  )1200222( :ألد

ةدا ٍ ع اقد

كتأم ةات ،مد كد ِّ باحد ٍ (مد ضدمةها أجد اخلدرباء املُشدا هلدا يف أعدي )،
و ت احتسا التكال

الةهاة للةش بع نش البح يف اجملل .

خ -يف حال سح البح م قبَ الباح بع ا سا البح إىل اخلرباءُ ،عا
املبل ال ي مت استيمهُ م الباح وخيص مةهُ أج اخلرباء فقط.
 زو الباح مبستل م حب ه. تحم د الباح د املسددؤول القان ن د الكامل د يف حال د االعت د اء علددى احلق دالفك لآلخ .

 .11البح

املةش ة ال مت

 .11ال تعا مس ات البح

أي اجملل  ،وإنّما مت

أي أصحاهبا فقط.

إىل أصحاهبا س اء أنش البح أ مل ةش .

 .12إع ا الصفح  :أعلى وأسف ( )2س مي ةاً و سا اً ()2س حج ال ق ()B5
كت البح على وجهٍ واح ٍ (صفح ) م ال ق وت ق الصفحات.

 .13تكت احل و الع ب باخلط (.)Simplified Arabic
 .14كتد علددى الصددفح األوىل فقددط مد البحد عبددا ة (جملد جامعد األنبددا للعلد
اإلسيم )أعلى مين الصفح  ،و ك ن حتتها خط م مين إىل سا الصدفح (12
اس ع ض).
 .15ك ن عة ان البح ال ة س باحلج ( )11اس ع ض وسط الصفح .
 .16تكت أمساء الباح ن وعةاو ةه باحلج ( )10اس ع ض وسط الصفح
 .17ك ن تسلسد الكتابد للبحد علدى الةحد اآلتد  :عةد ان البحد الد ة س ،أمسداء
الباح ن وعة اناهت  ،ملخ

البح باللغتن الع ب واإلنكل ز  ،املق م  ،املباح

أو املطال  ،اخلامت  ،ث قاةم املصا وامل اج .
 .18تكتدد العة انددات األول دد ( :املق مدد ،املباحدد أو املطالدد ،اخلامتدد ،اهلدد ام ،
املصا ) باحلج ( )10أس ع ض وسط الصفح .
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 .21كت منت البح باحلج ( )11م ضدبط الصدفح وتدرت مسداف با ةد (1سد )
للسط األو فقط لك فق ة م املنت.

 .21ت ض اهل ام
ق اهلام

يف نفس الصفح م منت البح

و ك ن حج اخلط ( )12و ك ن

بن ق سن على الشك التايل ( )1و ك ن ت ق اهل ام

لك صفح

على ح ة.
 .22كد ن ت ت د املصدا حبسد احلد و الع ب د و كد ن ت ق مهددا تلقاة داً باسددتخ ا
التةس ال ي ك ن ف ه ال ق م نقط فقط.
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يتناكؿ البحث صكر تقميد الغرب كالتشبو بيـ لبعض مف شباب المسمميف تحت العنكاف
 كقد اخترت بعض،) (تقميد بعض المسمميف لعادات الغرب كمكقؼ الشريعة منيا:المكسكـ
الصكر الكبرل أنمكذجا لمتمثيؿ ال الحصر؛ ألىميتيا الكبرل في تأثيرىا عمى عقيدة كنفكس
و
مقدمة يتبعيا
 كقد اقتضت طبيعة الدراسة أف يككف ىذا البحث مقسمان عمى.شباب المسمميف
 أما المطمب، تضمف الفرؽ بيف التقميد كاالعتقاد: المطمب األكؿ: كمف ثـ ثالثة مطالب،تمييد
 صكر: كالمطمب الثالث، بياف ما يجكز فيو كما ال يجكز التقميد لغير المسمميف:الثاني فشمؿ
 كيتبع بعد كؿ ىذا خاتمة بينت،مف تقميد بعض المسمميف لعادات الغرب كمكقؼ الشريعة منيا
.فييا أىـ النتائج مف ىذه الدراسة
 موقف الشريعة، عادات الغرب، تقميد بعض المسممين:الكممات المفتاحية
SOME MUSLIMS IMITATE WESTERN CUSTOMS AND THE
POSITION OF SHARIA ON THEM LIGION
Dr. Firas F. Farhan Al-Muhammadi

The research deals with images of the tradition of the West and the
likeness of them to some of the Muslim youth under the tagged
title: (Some Muslims' tradition of the customs of the West and the
position of Sharia on them). The nature of the study required that
this research be divided into an introduction followed by a
preamble, and then three demands: the first requirement: the
difference between tradition and belief included, while the second
requirement included: a statement of what is permissible and what
is not permissible in it for non-Muslims, and the third requirement:
copies of tradition Some Muslims follow the customs of the West
and the position of Sharia on them, and after this all follow a
conclusion in which the most important results from this study are
indicated.
Key words: the tradition of some Muslims, the customs of the West, the
position of Sharia
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املقدمة

الحمد هلل الذم أنعـ عمينا بنكر اإلسالـ كجعؿ قمكبنا تنبض باإليماف ،كالصالة

كالسالـ عمى خاتـ األنبياء كالمرسميف سيدنا محمد ،كعمى ً
كمف
آلو كأصحابو أجمعيفٍ ،
بإحساف كسار عمى منيجيـ إلى ً
و
يكـ الديف ...أما بعد:
تىبً ىعييـ

قاؿ تعالى :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ،)ُ(كقاؿ

تعالى :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ * ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴
﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼.)ِ(
لقد شاع في عصرنا الحاضر التقميد األعمى لبعض شباب المسمميف لعادات

ً
بكتابة ىذا
الغرب كالتشبو بيـ ،كمف ىذا المنطمؽ كبعد التككؿ عمى اهلل تعالى تـ الشركع
البحث المتكاضع المكسكـ( :تقميد بعض المسممين لعادات الغرب وموقف الشريعة
منها) ،الذم يتناكؿ ما كصؿ إليو بعض المسمميف في ىذا العصر مف تقميد كالتشبو
بعادات الغرب التي ال تتكافؽ مع شريعة اإلسالـ ،إذ أصبح البعض يقمد الغرب في كؿ
شيء بدكف النظر في جكازه أك عدمو ،ككذلؾ بياف فيما يجكز التقميد فيو كالتشبو بغير
المسمميف مما ال يجكز .
أما أىمية المكضكع فتعكد إلى بياف ترسيخ العقيدة اإلسالمية الحقة التي ال تتأثر
بمغريات العصر ،كأف يعرؼ المسمـ ما لو كما عميو كعدـ االنجرار كالتشبو بعادات
كتقاليد غير المسمميف التي جاء الشرع بمنعيا .
لذا كاف مف أىـ أسباب اختيار ىذا المكضكع تعكد ألىميتو الكبرل في بياف

(ُ) سكرة آؿ عمراف ،اآلية َُِ.
(ِ) سكرة األحزاب ،اآليتاف َٕ.ُٕ-
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مكقؼ الشريعة فيما يجكز أك ال يجكز في ىذه العادات التي بدأ الشباب المسمـ يقمدىا،
ككذلؾ الكقكؼ كالتصدم بكجو كؿ الحمالت كاألفكار الغربية السمبية التي بدأت تغزك
مجتمعاتنا اإلسالمية في القرف الحالي ،كما غايتيا إال تطبيع المسمـ عمى عاداتيـ
كتقاليدىـ كجعمو يتشبو بيـ في كؿ شي ،لذا اخترت صكر مف ذلؾ التقميد الذم ال يجكز
أنمكذجا لمتمثيؿ ال الحصر ،ككذلؾ مف أىـ األسباب أنو بعد التتبع الدقيؽ – كاهلل تعالى
أعمـ  -لـ أجد أف ىذا المكضكع قد سمط الضكء عميو أك تمت دراستو دراسة عممية .

و
مقدمة يتبعيا
كقد اقتضت طبيعة الدراسة أف يككف ىذا البحث مقسمان عمى

تمييد ،كمف ثـ ثالثة مطالب :المطمب األكؿ :تضمف الفرؽ بيف التقميد كاالعتقاد؛
ليتحرل لممسمـ إلى أف ما بيف التقميد كاالعتقاد فرؽ كبير ،أما المطمب الثاني فشمؿ:
بياف ما يجكز فيو كما ال يجكز التقميد لغير المسمميف ،كالمطمب الثالث :فقد اشتمؿ عمى
صكر مف تقميد بعض المسمميف لعادات الغرب كمكقؼ الشريعة منيا ،كيتبع بعد كؿ
ىذا خاتمة بينت فييا أىـ النتائج مف ىذه الدراسة.
كختام نا  ...اسأؿ اهلل العمي القدير أف يجعؿ ىذا العمؿ خالصان لكجيو الكريـ إنو
سميع مجيب ،كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف كصمى اهلل عمى سيدنا محمد
كعمى آلو كصحبو كسمـ.
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التنهيد:

لقد أنعـ اهلل  عمى بني آدـ بكثير مف النعـ كخصيـ بالتكريـ عف بقية

المخمكقات ،قاؿ تعالى :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ،)ُ(إذ قاؿ الفخر الرازم

(ِ)

فييا( :إف اإلنساف

جكىر مركب مف النفس كالبدف ،فالنفس اإلنسانية أشرؼ النفكس المكجكدة في العالـ
السفمي ،كبدنو أشرؼ األجساـ المكجكدة في العالـ السفمي)(ّ) ،كاف اإلنساف يكلد عمى

كد ًإ اال يكلى يد عمىى ً
الفطرة كمف ثـ يقتدم(ْ) بكالديو لقكلو« :ما ًم ٍف مكلي و
الف ٍ
ى
ي
ط ىرًة ،فىأىىب ىكاهي
ىٍ
ى
ًً
ِّرانً ًو ،أ ٍىك يي ىم ِّج ىسانً ًو ،)ٓ(»...كمعناه أف كؿ مكلكد يكلد لما كاف عميو أبكاه،
يييى ِّكىدانو أ ٍىك ييىنص ى
فمف كاف أبكاه أك أحدىما مسممان استمر عمى اإلسالـ في أحكاـ اآلخرة كالدنيا ،كاف كاف
أبكاه كافريف جرل عميو حكميما في أحكاـ الدنيا ،كىذا معنى (ييكدانو كينصرانو
كيمجسانو) أم :يحكـ لو بحكميما في الدنيا(ٔ).

(ُ) سكرة اإلسراء ،اآلية َٕ.
(ِ) ىك اإلماـ المفسر ،أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسيف التيمي البكرم الشافعي ،الممقب بفخر الديف
الرازم ،لو مصنفات كثيرة منيا( :مفاتيح الغيب ،كلكامع البينات في شرح أسماء اهلل تعالى كالصفات،
كمعالـ أصكؿ الديف ،كغيرىا) ،مات سنة َٔٔق ،ينظر :كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ،ابف
خمكاف ،ِْٖ/ْ :كاألعالـ.ُّْ–ُّّ/ٔ :
(ّ) مفاتيح الغيب «التفسير الكبير» ،فخر الديف الرازم.ِّٕ/ُِ :

يؼ ًاال ٍقتً ىد ً
اء ،ييقىا يؿً :ق ٍد ىكةه كقي ٍدكةه ًل ىما يي ٍقتىدل بً ًو .ينظر :لساف
ص ًر ي
(ْ) يقتدم :كأصمو (القى ٍد يك) الذم ىيتى ىشع ي
اب منو تى ٍ
العرب ،البف منظكر )ُُٕ/ُٖ :مادة «قدا».
صماى ىعمى ٍي ًو ،ىك ىى ٍؿ
ىسمى ىـ ال ا
صبً ُّي فى ىم ى
(ٓ) جزء مف حديث أخرجو البخارم في كتاب الجنائز ،ىب ي
اب ًإ ىذا أ ٍ
ات ،ىى ٍؿ يي ى
صبً ِّي ً
اإل ٍسالى يـ ْٗ/ِ :برقـ (ُّٖٓ) ،كمسمـ في كتاب القدر ،باب معنى كؿ مكلكد يكلد
ض ىعمىى ال ا
يي ٍع ىر ي
عمى الفطرة َِْٕ/ْ :برقـ (ِٖٓٔ).

(ٔ) ينظر :شرح النككم عمى صحيح مسمـ ،محيي الديف النككم.َِٖ/ُٔ :
254

10
كقد أتمـ نعمو  أف بعث فينا رسكالن مف أنفسنا يتمك عمينا آياتو كيعممنا ديننا
الذم ختـ بو كؿ الديانات السابقة قاؿ تعالى :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ،)ُ(ككشؼ بو الغمة
كنقؿ الناس مف الظممات إلى النكر كرحمة لمعالميف قاؿ تعالى :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ،)ِ(لذا كجب عمينا أف نتبع بكؿ ما جاء بو ىذا الرسكؿ الكريـ  كأف ال
نحدث مف بعده أم انر ليس مف دينو ،كلكف أعداء الديف قد تكالبكا عمى جعؿ شباب
المسمميف باالبتعاد عف نيج شريعة سيدنا محمد  مف خالؿ غزك عقكليـ كجعميـ
يقمدكف الغرب بأمكر محدثة ليس ليا أصالن في ديننا الحنيؼ ،كقد تعددت أشكاؿ صكر
ىذا التقميد األعمى لمغرب ،كعمى ىذا األساس سأذكر بعضان مف ىذه الصكر في
المطمب الثاني أنمكذجان بعد أف نبيف الفرؽ بيف التقميد كاالعتقاد.

(ُ) سكرة التكبة ،اآلية.ُِٖ :
(ِ) سكرة األنبياء ،اآلية َُٕ.
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املطلب األول:

الفرق بني التقليد واالعتقاد

أوال :مفهوم التقليد في اللغة واالصطالح:

ىح ىد يى ىما :ىعمىى تى ٍعًمي ً
ؽ ىش ٍي وء
 -1الت قليد في اللغة :مصدره ىقمى ىد ،ىي يد ُّؿ عمى معنييف :أ ى
ٍّ
ظ كىن ً
و ً ًً
ص و
يب(ُ)،
ىعمىى ىش ٍيء ىكلىيوي بو مف غير نظر كتأمؿ في الدليؿ ،ىك ٍاآل ىخ ير :ىعمىى ىح ى
ً
اً
السمؼ)(ِ).
كجمعيا التقاليد ،كمعناىا( :اٍل ىع ى
ادات المتكارثة التي يي ىقمٌد فييىا اٍلخمؼ ٌ

ِ -التقليد في االصطالح :قاؿ الشريؼ الجرجاني(ّ)( :التقميد :عبارة عف إتباع

معتقدا لمحقيقة فيو ،مف غير نظر كتأمؿ في الدليؿ،
اإلنساف غيره فيما يقكؿ أك يفعؿ،
ن

(ْ)
أيضا( :التقميد :عبارةه
كأف ىذا المتبع جعؿ قكؿ الغير أك فعمو قالدةن في عنقو)  ،كقاؿ ن

عف قبكؿ قكؿ الغير بال حجة كال دليؿ)(ٓ).

(ٔ)
قبكؿ قىكؿ اٍل ىغ ٍير بً ىال ىدًليؿ
كقاؿ أبك البقاء الحنفي في تعريؼ التاٍقًميد أنو :ي
(ى ىك ي
تقميدا)(ٕ) .
قبكؿ قىكؿ اٍل يم ٍجتىيد مثمو يككف ن
امي مثمو ،ىك ي
فعمى ىى ىذا ي
قبكؿ قىكؿ اٍل ىع ٌ
كيمكف تعريؼ التقميد ىنا بأنو :يى ىك إتِّىباع مف لـ يقـ بإتباعو ا
يستىند ًإلى
حجة ،ىكلـ ٍ

(ُ) ينظر :مقاييس المغة ،البف فارس ُٗ/ٓ :مادة «قمد».
(ِ) المعجـ الكسيط ،لمجمع المغة العربية ْٕٓ/ِ :مادة «قمد».
(ّ) ىك الفيمسكؼ عمي بف محمد بف عمي ،المعركؼ بالشريؼ الجرجاني ،مف مصنفاتو( :التعريفات ،كشرح
المكاقؼ لإليجي ،كغيرىا) ،مات سنة ُٖٔق .ينظر :الضكء الالمع ألىؿ القرف التاسع ،لمسخاكم:
ٓ ،ِّٖ/كاألعالـ ،لمزركمي.ٕ-ٔ/ٓ :
(ْ) التعريفات ،الشريؼ الجرجاني :صْٔ.
(ٓ) المصدر نفسو.
(ٔ) ىك أبك البقاء أيكب بف مكسى الحسيني الكفكم الحنفي ،صاحب كتاب معجـ الكميات ،مات سنة
َُْٗق .ينظر :األعالـ.ّٖ/ِ :
(ٕ) الكميات ،الكفكم أبك البقاء الحنفي :صَّٓ.
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عمـ ،فيندرج تىحت ىى ىذا اٍل ىحد ٍاألى ٍف ىعاؿ كاألقكاؿ(ُ) ،والتقميد المراد بو في ىذه الدراسة :ىك
إتباع المسمـ لعادات كتقاليد غير المسمميف ،كاألخذ منيـ كالتشبو بيـ دكف اإلدراؾ أك
النظر في جكاز ما يقمده مف عدمو.

ثانيًا :مفهوم االعتقاد في اللغة واالصطالح:

 -1االعتقاد في
مقاييس المغة أف معنى

ً
الح ِّؿ(ِ) ،كقد جاء في
يض ى
الع ٍقد :ىنق ي
اللغة :مصدره عقد ،ك ى
اؼ كال ادا يؿ أىص هؿ ك ً
اح هد ىي يد ُّؿ ىعمىى ىش ٍّد ىك ًش اد ًة
ٍ ى
العقد( :اٍل ىع ٍي يف ىكاٍلقى ي ى
ىم:
ىخا ،أ ً
اعتىقى ىد في ىال هف يع ٍق ىدةن ،أ ً
اعتىقى ىد ىم ناال ىكأ ن
ىم :اتا ىخ ىذ ىىا ،ىك ٍ
ييقىا يؿٍ :

كثيك و
ؽ ...ىكاٍل ىج ٍمعي ( يعقى هد)،
ي
اعتىقى ىد ًٍ
اء:
ب .ىك ٍ
ا ٍقتىىناهي ،ىك ىعقى ىد ىقٍمىبوي ىعمىى ىك ىذا فى ىال ىي ٍن ًزعي ىع ٍنوي .ىك ٍ
صمي ى
اإل ىخ ي
اعتىقى ىد ال اش ٍي يء :ى
ت)(ّ).
ثىىب ى

(االعتقاد :ربط اٍلقمب عمى
ِ -االعتقاد في االصطالح :قاؿ السيكطي(ْ):
ي

ال اش ٍيء بالتكميؼ ،ىكقيؿ :يس يككف الانفس ًإلىى ال اش ٍيء)(ٓ).
كقد جاء في «الكميات» أف اال ٍعتًقىاد :يى ىك الحكـ اٍل ىج ًازـ اٍل يمقىابؿ لمتشكيؾ ،بً ًخ ىالؼ
ًً
ً
ص ُّكر ىم ىع الحكـ(ٔ).
اٍلىيقيف ،ىكقيؿ :يى ىك ًإثٍىبات ال اش ٍيء بًىنفسو أك التا ى

كالذم يظير مما تقدـ باف بيف التقميد كاالعتقاد فرؽ كبير ،فالتقميد عبارة عف

(ُ) ينظر :التمخيص في أصكؿ الفقو ،لمجكيني ،ِْٓ/ّ :كالبحر المحيط في أصكؿ الفقو ،أبك عبد اهلل بدر
الديف الزركشي.َِّ/ٖ :
(ِ) ينظر :لساف العرب ،البف منظكر ِٗٔ/ّ :مادة «عقد».
(ّ) مقاييس المغة ٖٕ-ٖٔ/ْ :مادة «عقد».
(ْ) ىك اإلماـ جالؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي ،مف كتبو( :اإلتقاف في عمكـ القرآف ،كاتماـ
الدراية لقراء النقاية ،كغيرىا) .مات سنة ُُٗق .ينظر :الككاكب السائرة بأعياف المائة العاشرة ،نجـ
الديف الغزم ِِٕ/ُ :رقـ الترجمة (ُْٔ) ،كاألعالـ.ََّ/ّ :
(ٓ) معجـ مقاليد العمكـ في الحدكد كالرسكـ ،جالؿ الديف السيكطي :صّٕ.
(ٔ) ينظر :الكميات :صُُٓ.
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معتقدا لمحقيقة فيو ،مف غير نظر كتأمؿ في
إتباع اإلنساف غيره فيما يقكؿ أك يفعؿ،
ن
الشيء المراد إتباعو ،أم :قبكؿ قكؿ كفعؿ غير المسمميف بال حجة كال دليؿ ،أما

االعتقاد فإنو ربط اٍلقمب كس يككف الانفس ًإلىى ال اشيء ،أم :يىك ًإثٍبات ال اشيء بًىن ً
فس ًو أك
ى ى
ي
ٍ
ٍ
ص ُّكر ىم ىع الحكـ ،كليذا فالبد لممؤمف المسمـ الثبات في القكؿ كالفعؿ كتجنب تقميد
التا ى
عادات غير المسمميف ،كأف يجعؿ االعتقاد السميـ نصب عينو .
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املطلب الثاىي:
بياٌ ما جيوز فيه وما ال جيوز التقليد لغري املسلنني

إف اتصاؿ المسمميف بالثقافات غير اإلسالمية ،كتأثر بعض المسمميف بتمؾ
ٌ

الثقافات الكافدة عمى مجتمعاتيا ،كلٌد بعض الظكاىر التي كقع فييا البعض بتقميد غير
المسمميف كالتشبو المنيي عنو بالنص الشرعي المقرر ،منيا التقميد كالتشبو لمشاىير
الغرب كالالعبيف حتى في أدؽ تفاصيؿ حياتيـ ،مثؿ ارتداء البناطيؿ الضيقة كالممزقة
لمبالغيف بؿ نجد البعض مف الشباب يمبس السالسؿ كالقيرط كنحك ذلؾ مف األمكر التي

أصبحت دخيمة عمى المجتمع اإلسالمي ،كليذا األمر الخطير اضطربت انطباعات

الناس بيف ما يجكز تقميد غير المسمميف كبيف ما ال يجكز ،كعمى ىذا األساس ارتأيت
بضركرة تبييف التقميد كالتشبو الذم جاء الشرع لمنعو ،كما يخرج عف ذلؾ .
لقد جاء عف أىؿ العمـ بأف تقميد غير المسمميف كالتشبو بيـ ال يكره في كؿ
شيء ،بؿ في المذمكـ ،كفيما يقصد بو التقميد كالتشبو ،فال يجكز التقميد كالتشبو بغير
المسمميف في عباداتيـ كعاداتيـ الخاصة بيـ التي يتميزكف بيا ،دكف ما يصنعكنو
كيخترعكنو مما يمكف أف ييستفاد منو ،فإنو ال حرج عمى المسمميف مف مشاركتيـ في
ىذا ،بؿ ينبغي عمى المسمميف أف يككنكا السباقيف إليو كمكاكبة التطكر كالتقدـ الحاصؿ

في تمؾ الشعكب إف كانت ال تخالؼ الشرع(ُ) ،إذ أف االستقراء التاـ القطعي دؿ عمى
أف الحضارة الغربية لغير المسمميف تشتمؿ عمى نافع كضار :أما النافع منيا :فيك مف
الناحية المادية كتقدميا في جميع المياديف المادية قد خدمت اإلنساف بصكرة ىائمة ،كأما
الضار منيا :فيك إىماليا بالكمية لمناحية التي ىي رأس كؿ خير ،فقد جاء في " أضكاء

البياف "بأف المكقؼ مف الحضارة الغربية ينحصر في أربعة أقساـ ال خامس ليا :األول:
ترؾ الحضارة نافعيا كضارىا ،والثاني :أخذىا كميا ضارىا كنافعيا ،والثالث :أخذ
(ُ) ينظر :رد المحتار عمى الدر المختار ،ابف عابديف. ) ِْٔ /ُ( :،
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ضارىا دكف نافعيا ،والرابع :أخذ نافعيا كترؾ ضارىا  .فنجد ثالثة منيا باطمة بال شؾ،
ككاحدا صحيحا بال شؾ كىك األخير ،أما الثالثة الباطمة :فاألكلى منيا تركيا كميا،
ككجو بطالنو كاضح؛ ألف عدـ االشتغاؿ بالتقدـ المادم يؤدم إلى الضعؼ الدائـ،
كالتكاكؿ كالتكاسؿ(ُ).

كعمى ىذا األساس فإف تقميد المسمـ كالتشبو بغير المسمميف فيك بيف أمريف :أما
محرم منهي عنه :كىذا غير جائز كىك فعؿ ما ىك مف خصائص ديف غير المسمميف مع
َّ
محرـ قطع نا ،كقد يككف مف الكبائر ،سكاء فعمو
عممو بذلؾ ،كلـ يرد في شرعنا ،فيذا ٌ
أف فعمو نافع في الدنيا كاآلخرة.
الشخص مكافقة ليـ ،أك لشيكة ،أك شبية تخيؿ إليو ٌ

والثاني :التشبه الجائز المباح :كىك فعؿ عمؿ ليس مأخكذان عف غير المسمميف في

األصؿ ،لكنيـ يفعمكنو أيضان ،كلكف تقميد غير المسمميف كالتشبو بيـ ال يباح إال
يميزكف بيا ،وثانيها :أف ال
بشركط :أولها :أف ال يككف ىذا مف تقاليدىـ كشعارىـ التي ٌ
يككف ذلؾ األمر مف شرعيـ كيثبت ذلؾ أنو مف شرعيـ بنقؿ مكثكؽ بو ،مثؿ أف يخبرنا

اهلل تعالى في كتابو أك عمى لساف رسكلو أك بنقؿ متكاتر ،وثالثها :أف ال يككف في شرعنا
بياف خاص لذلؾ ،فأما إذا كاف فيو بياف خاص بالمكافقة أك المخالفة استغنى عف ذلؾ
بما جاء في شرعنا ،ورابعها :أف ال تؤدم ىذه المكافقة إلى مخالفة أمر مف أمكر
الشريعة ،وخامسها :أف ال تككف المكافقة في أعيادىـ ،وسادسها :أف تككف المكافقة
بحسب الحاجة المطمكبة كال تزيد عنيا(ِ).

(ُ) ينظر :أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف ،محمد األميف الشنقيطي.َٓٓ/ّ :
(ِ) ينظر :السنف كاآلثار في النيي عف التشبو بالكفار ،لسييؿ حسف :صٖٓ.
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أما ما جاء في قكؿ عبد اهلل بف مسعكد « :فى ىما
ٌ
(ُ)
اهلل حسف ،كما أرىكا سينِّئا فىيك ًع ٍن ىد ً
ًع ٍن ىد ً
اهلل ىسيِّئه»  ،فميس
ى ىه ىى ى ٍ ى
يى

ً
كف ىح ىسننا ،فىيي ىك
ىأرىل اٍل يم ٍسم يم ى
المراد منو التحسيف العقمي

المخالؼ لمشرع ،كليس المراد منو التحسيف الذم يراه كاحد مف الناس دكف عامتيـ ،بؿ
ىذا الكالـ يمكف حممو عمى أحد معنيف :األول :أف المراد بذلؾ العمؿ بالعرؼ الذم ال

يخالؼ الشرع .والثاني :أف المراد بذلؾ حجية اإلجماع ،فإذا أجمع المسممكف عمى
استحساف شيء فيذا اإلجماع حجة ،فيككف ىذا الشيء حسنان في حكـ اهلل تعالى ،كىذا
قد يدؿ عميو قكلو" :ما رآه المسممكف حسنان"(ِ).
كلممزيد مف الفائدة سأذكر بعض مف صكر التي يجكز فييا التقميد كالتشبيو بغير
المسمميف لمتمثيؿ ال الحصر فإف المقاـ ال يسمح لالستطراد كذكرىا كميا ،منيا :فعؿ
رسكؿ اهلل  بحفر الخندؽ ،فقد انتفع بحفر الخندؽ في غزكة األحزاب مع أف ذلؾ
خطة عسكرية كانت لمفرس ،أخبره بيا سمماف الفارسي

(ّ)

فأخذ بيا ،كلـ يمنعو مف

ذلؾ أف أصميا الفرس(ْ) ،كمنيا أيضا :كما جاء في «الدر المختار» في قكلو" :ألف
التشبو بيـ ال يكره في كؿ شيء" :إذ قاؿ( :فإنا نأكؿ كنشرب كما يفعمكف ...قاؿ ىشاـ:
رأيت عمى أبي يكسؼ نعميف مخصكفيف بمسامير ،فقمت :أترل بيذا الحديد بأسا؟ قاؿ:
(ُ) أخرجو أبك داكد الطيالسي في مسنده ،ما أسند عبد اهلل بف مسعكد  ُٗٗ/ُ :برقـ (ِّْ) .كأخرجو

اإلماـ أحمد في مسنده ،مسن يد عبًد ً
اهلل ٍب ًف م ٍس يع و
كد  )ْٖ/ٔ :برقـ (ََّٔ) .قاؿ الحافظ ابف حجر
ي ٍى ىٍ
ى
ً
كف حسنا فىيك ًع ٍند اهلل حسف" لـ أ ً
ىحمد ىم ٍكقيكفا ىعمىى ٍابف
ىجدهي ىم ٍرفيكعا ىكأخرجو أ ٍ
سمم ى
العسقالني ( :ىحديث " ىما ىرآهي اٍل يم ي
يى
ىم ٍس يعكد بًًإ ٍسىناد حسف ،ىك ىك ىذًل ىؾ أخرجو اٍلىب ازار ىكالطاىي ًال ًسي ىكالطاىب ىرانً ٌي ىكأيىبك نعيـ ًفي تى ٍرىج ىمة ٍابف ىم ٍس يعكد ىكاٍلىب ٍييىًق ٌي ًفي
كتاب ًاال ٍعتًقىاد ،ىكأخرجو أ ٍىيضا مف ىكجو آخر ىعف ٍابف ىم ٍس يعكد) .الدراية في تخريج أحاديث اليداية ،ابف حجر

العسقالني.ُٖٕ/ِ :

(ِ) ينظر :المبسكط ،لمسرخسي ،ُّٖ/ُِ :كالفركسية ،البف قيـ الجكزية :صِٖٗ.
(ّ) سمماف الفارسي  ىك الصحابي الجميؿ كأسمو غني عف التعريؼ بو.
(ْ) ينظر :أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف ،محمد األميف الشنقيطي.َٓٔ/ّ :
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ال ،قمت :سفياف كثكر بف يزيد كرىا ذلؾ؛ ألف فيو تشبيا بالرىباف؛ فقاؿ :كاف رسكؿ اهلل
 يمبس النعاؿ التي ليا شعر ،كانيا مف لباس الرىباف ،فقد أشار إلى أف صكرة
المشابية فيما تعمؽ بو صالح العباد ال يضر ،فإف األرض مما ال يمكف قطع المسافة
البعيدة فييا إال بيذا النكع .كفيو إشارة أيضا إلى أف المراد بالتشبو أصؿ الفعؿ :أم
صكرة المشابية بال قصد)(ُ).
كمنيا ما جاء في «فتح البارم» عند تعميؽ ابف حجر
(ّ)

أنو رأل قكما عمييـ الطيالسة

(ِ)

عمى حديث أنس :

فقاؿ كأنيـ ييكد خيبر ،إذ قاؿ( :يصمح االستدالؿ

بقصة الييكد في الكقت الذم تككف الطيالسة مف شعارىـ كقد ارتفع ذلؾ في ىذه األزمنة
فصار داخال في عمكـ المباح)(ْ) ،كقد ذكر أيضا في «الفتح» عف لباس البرنس

(ٓ)

كاف

مف لباس الرىباف ،كلذلؾ كرىو بعض السمؼ ،كلكف سئؿ مالؾ عنو فقاؿ :ال بأس بو،
قيؿ فإنو مف لبكس النصارل ،قاؿ :كاف يمبس ىا ىنا ،كقيؿ :ما كاف أحد مف القراء إال
لو برنس(ٔ) ،ككذلؾ تقميد المسمميف الغرب في األمكر اإلدارية كخاصة التي اتخذىا
(ُ) ينظر :رد المحتار عمى الدر المختار ،ابف عابديف.ِْٔ/ُ :
(ِ) ىك الحافظ أبك الفضؿ ،أحمد بف عمي بف محمد الكناني ،شياب الديف ،ابف حجر العسقالني ،مف كتبو:
(فتح البارم عمى شرح صحيح البخارم ،كالدرر الكامنة في أعياف المئة الثامنة ،كلساف الميزاف ،كغيرىا)،
مات سنة ِٖٓق .ينظر :األعالـ.ُٕٖ/ُ :

ًّ
ً
اف كالطاٍيىم ً
ىصميو ً
(ّ) الطيالسة :الطاٍيمى ىس ً
فارًس ِّيً ،إان ىما
ض ٍر ي
س ،فىقيؿ :يى ىك ى
ب مف األى ٍكسىية ،كالطٍيمى ىس ى
بع ىربً ِّي كأ ٍ
ليس ى
اف ى
ً
اف .ينظر :لساف العرب ،البف منظكر ،ُِٓ/ٔ :كتاج العركس ،ا
الزبيدم.َِْ/ُٔ :
يى ىك تال ىس ي
(ْ) فتح البارم ،البف حجر العسقالني.ِٕٓ/َُ :

(ٓ) البرنس :كجمعو برانس ،كىك رداء ذك كميف يتصؿ بو غطاء لمرأس ،كقد جاء في لساف العرب قاؿ:
(البرينس :يك ُّؿ ثىك وب أرٍسو ًم ٍنو مٍمتى ًز ه ً
اف
ؽ بًو ،يد ار ى
اعةن ىك ى
يٍ
ي ي
ٍ
ً ً
الب ٍرين يس ىقمى ٍن يس ىكة
ىع ٍف أرٍسي ،يى ىك م ٍف ىذل ىؾ .اٍل ىج ٍك ىى ًرمُّ :ي

ط انر أىك جباة .كًفي حًد ً
الب ٍرين يس
يث يع ىم ىر  :ىسقى ى
أىك ًم ٍم ى
ط ي
ى
ي ى
ؾ يٍمبس ى ً
ص ٍد ًر ً
اف ُّ
اإلسالـ ،ىكقى ٍد
ى
ط ًكيمىةه ،ىك ىك ى
كنيىا في ى
النساا ي ى ى ي

الر يج يؿ ًإذا لىبً ىسوي) ،لساف العرب ِٔ/ٔ :مادة «برنس».
تىىب ٍرىن ىس ا
(ٔ) ينظر :فتح البارم ،البف حجر العسقالني.ِِٕ/َُ :
232

10
الخمفاء الراشديف ؛ لتنظيـ الخالفة اإلسالمية كتسييؿ أمكر الدكلة منيا :اتخاذ تدكيف
الدكاكيف :إذ استشار عمر بف الخطاب المسمميف في تدكيف الديكاف ،فقاؿ لو عمي بف
أبي طالب :تقسـ كؿ سنة ما اجتمع إليؾ مف ماؿ كال تمسؾ منو شيئا ،كقاؿ عثماف
بف عفاف  :أرل ماال كثي ار يسع الناس كاف لـ يحصكا حتى تعرؼ مف أخذ ممف لـ
يأخذ ،خشيت أف ينتشر األمر .فقاؿ لو الكليد بف ىشاـ بف المغيرة :يا أمير المؤمنيف قد
جئت الشاـ فرأيت ممككيا قد دكنكا ديكانا كجندكا جنكدا فدكف ديكانا كجند جنكدا فأخذ
بقكلو(ُ) ،ككذلؾ اتخاذ التاريخ :إذ جاء في «الفتح» بأف مف أسباب عمؿ عمر بف
الخطاب  بالتاريخ بأنو قدـ رجؿ مف اليمف فقاؿ :رأيت باليمف شيئا يسمكنو التاريخ
يكتبكنو مف عاـ كذا كشير كذا ،فقاؿ عمر  ىذا حسف فأرخكا(ِ) ،بيذا القدر اكتفي
خشية اإلطالة.
أما بعض الصكر التي تمثؿ فيما ال يجكز تقميد فييا غير المسمميف فقد جعمتيا
في المطمب الالحؽ الذم ىك صمب دراستنا كبحثنا .
كالذم يبدكا لي كيتضح مما سبؽ – كاهلل تعالى أعمـ كأحكـ – بأف تقميد غير
المسمميف بيف أمريف :محرـ منيي التقميد فيو ،كجائز ال حرج فيو ،فما كاف مف
العبادات :فمف المعمكـ أنو ال يجكز ألم مسمـ أف يتشبو بيـ في عباداتيـ ،كمف تشبو
بيـ في عباداتيـ فإنو عمى خطر عظيـ ،كقد يككف ذلؾ مؤديان إلى كفره كخركجو مف
اإلسالـ ،كأما العادات :كالمباس كغيره فإنو يحرـ أف يتشبو بيـ فيما اختصكا بو لقكؿ

النبي « :مف تشبو بقكـ فيك منيـ» ،أما ما كاف مف الصناعات ك ً
الح ىرؼ التي فييا
مصالح عامة فال حرج أف نتعمـ مما صنعكه كنستفيد منو ،كليس ىذا مف باب التشبو،
كلكنو مف باب المشاركة في األعماؿ النافعة التي ال يعد ىمف قاـ بيا متشبيان بيـ.
(ُ) ينظر :الطبقات الكبرل ،البف سعد ،ِِْ/ّ :كالسنف كاآلثار في النيي عف التشبو بالكفار :صٓٔ.
(ِ) ينظر :فتح البارم ،البف حجر ،ِٕٔ/ٕ :كالسنف كاآلثار في النيي عف التشبو بالكفار :صٔٔ.
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املطلب الثالث:
صور مً تقليد بعض املسلنني لعادات الغرب وموقف الشريعة ميها
أوالً :لبس المالبس التي عليها صليب(ُ) أو وضعه في البيوت:
لقد كثر في عصرنا اليكـ ارتداء بعض المسمميف المالبس
الرياضية كقد نقش عمييا صكرة لمصميب تقميدان منيـ لألندية
األجنبية الذيف يتخذكف مف الصميب نق نشا عمى مالبسيـ ،كعمى ىذا

قد أجمع جميكر أىؿ العمـ عمى نيي لبس المباس الذم فيو صكرة
لمصميب أك أف يتخذه صكرة في بيتو ،كاف صالة العبد كىك يرتدم
تمؾ المالبس تعد باطمة كتجب إزالة الصميب بما يزيؿ صكرتو بحؾ
أك صبغ أك نحك ذلؾ(ِ) ،كقد استدؿ مف ذىب إلى ذلؾ

ً
ً
ضي الماوي ىع ٍنيىا ىح ادثىتٍوي :أ ا
ىف الانبً اي « لى ٍـ
ىعائ ىشةى ىر ى

ً ا
ً
اف(ّ) ،أ ا
ىف
اف ٍب ًف حط ى
لحديث ع ٍم ىر ى
ؾ ًفي ب ٍيتً ًو ىش ٍينئا ًف ً
يو
ىي يك ٍف ىيتٍ ير ي
ى

ً
كف أىف
عم ى
(ُ) قاؿ العيني في تعريؼ الصميب( :الصميب يى ىك المربع اٍل ىم ٍشييكر لمان ى
ص ىارل مف اٍلخشب ،ىي ٍز ي
ً
ً
كذبيـ اهلل تى ىعالىى ًفي ًكتىابو
ُّكرة ،ىكقد
االة ىكالس ى
يسى ،ىعمى ٍي ًو الص ى
ع ى
ٍ
االـ ،صمب عمى ىخ ىشىبة عمى تٍم ىؾ الص ى
اٍل ىك ًريـ بقكلو :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼِّ 
كنوي مف ذىب
بما ىي ٍع ىممي ى
(الن ىساء ،)ُٕٓ:ىك ىك ى
اف أىصمو مف خشب ىكير ى
كىا) .عمدة القارم شرح صحيح البخارم ،بدر الديف العيني.ِٖ-ِٕ/ُّ :
ىكًفضة كنحاس ىكىن ٍح ى

(ِ) ينظر :فتح البارم ،البف حجر العسقالني ،ّٖٓ/َُ :كعمدة القارم شرح صحيح البخارم،ُٕ/ِِ :
كاإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ ،عالء الديف المرداكم ،ْْٕ/ُ :ككشاؼ القناع عف متف
اإلقناع ،منصكر بف يكنس البيكتى.َِٖ/ُ :

(ّ) ىك ًع ٍمراف بف حطاف بف ظبياف بف لكذاف ابف ىع ٍمرك بف الحارث بف سدكس ،قيؿ فيو بأنو بصرم تابعي
ثقة ،مات سنة ْٖق .ينظر :سير أعالـ النبالء ،لمذىبي ،ُِْ/ْ :كتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ،
المزم ،ِِّ/ِِ :كاألعالـ.َٕ/ٓ :
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(ّ)
(ُ)
تى ً
ت الانبً اي  ىكًفي يعين ًقي
ضوي»(ِ) ،ك ىع ٍف ىع ًد ِّ
م ٍب ًف ىحاتًوـ  ،قى ى
اؿ :أىتىٍي ي
يب ًإ اال ىنقى ى
صال ي
ى
(ْ)
ً
ً
كرًة
اؿ« :ىيا ىع ًد ُّ
م اٍ
يب ًم ٍف ىذ ىى وب ،فىقى ى
صًم ه
ى
الكثى ىف » ،ىك ىسم ٍعتيوي ىي ٍق ىأير في يس ى
ط ىرٍح ىع ٍن ىؾ ىى ىذا ى

اءةه:
ىب ىر ى

كنكا
ىي يك ي

(ٓ)
ىما ًإانيي ٍـ ىل ٍـ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ، قى ى
اؿ« :أ ى
كنيـ ،كلى ًكانيـ ىك يانكا ًإ ىذا أ ُّ
استى ىحمُّكهي ،ىكًا ىذا ىح اريمكا ىعمى ٍي ًي ٍـ ىش ٍينئا
ى
ىحمكا لىيي ٍـ ىش ٍينئا ٍ
ىي ٍع يب يد ى ي ٍ ى ي ٍ

(ُ) أشار العيني في العمدة إلى معنى تصاليب بيذا الحديث بقكلو( :قىكلوً « :ف ً
كرىمانًي:
يو تصاليب» ،قى ى
اؿ اٍل ٍ
ٍ
اً ً
ً
اؿ ىبعضيـ:
ص ىارل ،ىكقى ى
أىم التصاكير كالصميب ،ييقىاؿ :ثكب مصمب ،أىم :ىعمى ٍيو نقش كالصميب الذم لمان ى
ً
ً
ًً
التصاليب جمع ً
ص ىد ًر .قمت :عمى ىما
كرة الصاميب تصميبان تى ٍسمىية بًاٍل ىم ٍ
صميب ىكأىانيي ٍـ سمكا ىما ىك ىانت فيو ي
ى
صى
صًميب) .عمدة القارم شرح صحيح البخارم.ُٕ/ِِ :
ذكره يككف التصاليب جمع تصميب ىال جمع ى

قاؿ الحافظ ابف حجر العسقالني في المراد بنقض الصميب بيذا الحديث( :كالذم يظير أنو استنبط مف
نقض الصميب نقض الصكرة التي تشترؾ مع الصميب في المعنى كىك عبادتيما مف دكف اهلل فيككف
المراد بالصكر في الترجمة خصكص ما يككف مف ذكات األركاح بؿ أخص مف ذلؾ قكلو إال نقضو كذا
لألكثر) .فتح البارم ،البف حجر العسقالني.ّٖٓ/َُ :
ً
ُّكًر ُٕٔ/ٕ :برقـ.)ِٓٗٓ( :
(ِ) أخرجو البخارم ،كتاب المباس ،ىب ي
اب ىن ٍقض الص ى
(ّ) ىك الصحابي الجميؿ أبي الطريؼ عدم بف حاتـ بف عبد اهلل  ،كيقاؿ :أبك كىب ،كفد عمى النبي  في
مسمما فأكرمو كاحترمو ،مات  سنة ٖٔىػ .ينظر :الطبقات الكبرل ،ابف سعد،ٗٗ/ٔ :
كسط سنة ٕىػ
ن
كتاريخ بغداد ،أبك بكر الخطيب البغدادم ،ْٓٔ/ُ :كسير أعالـ النبالء.ُٔٓ-ُِٔ/ّ :
(ْ) الكثف :كىك كؿ ما لو جثة كيعبد مف دكف اهلل تعالى ،سكاء صنع مف خشب أـ حجر أك فضة أـ جكىر.
ينظر :تاج العركس مف جكاىر القامكس ،ا
الزبيدم ،ِّٗ/ّٔ :كمعجـ لغة الفقياء ،محمد ركاس
قمعجي ،حامد صادؽ قنيبي :صْٖٗ.
أف اٍلكثى ىف :ىك ُّ
كؿ ىما لىو
كفي التفريؽ بيف «اٍل ىكثى ًف كالصى
انـ» ذىب أكثر أىؿ العمـ إلى التفريؽ بينيما ،إذ قالكا :ب ا ى
ً
جثاة معمكلة ًمف جك ً
اىر ٍاأل ٍىر ً
صب فتي ٍعىبد .أما
كصكرة ى
ض أ ٍىك ًم ىف ى
ٍ ى
ي ىٍ
مي تي ٍع ىمؿ كتيٍن ى
الخ ىشب كالحجارة ،ي
اآلد ٌ
انـ :فيك الصُّكرة بًال يجثاة .كقد ذىب البعض ًم ٍنيي ٍـ :إلى عدـ التفريؽ ىب ٍيىنيما ،كاطالقيما ىعمىى
الصى
الم ٍعىنىييف .ينظر :النياية في غريب الحديث كاألثر ،ابف األثير الجزرم ،ُُٓ/ٓ :كنيؿ األكطار،
ى

الشككاني.ِٖٕ/ٖ :

(ٓ) سكرة التكبة ،اآلية ُّ.
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ىح اريمكهي»(ُ).

كقد جاء في «تحفة األحكذم» إلى بياف الزجر عف تقميد الييكد كالنصارل بأنو:

ً ًً ً
يد ىع ًف التاٍقًم ًيد ًفي ًد ً
يف
ام ىع ىك يى ىك ىش ًي ه
اف لىوي ىقٍم ه
(في ىىذه ٍاآلىية ىما ىي ٍز يج ير ىم ٍف ىك ى
ب أ ٍىك أىٍلقىى الس ٍ
ؼ ىعمىى ىما ًفي اٍل ًكتىاب اٍل ىع ًز ً
الما ًو ىكتىأٍثً ً
يز ىك ُّ
طياىرًة ،فىًإ اف ى
السان ًة اٍل يم ى
اعةى
ىس ىال ي
ط ى
ير ىما ىيقيكليوي ٍاأل ٍ
ًً ً
ً
ً ًً
ًً ً
ً
ً
ً ً
ت
اء ٍ
اٍل يمتى ىم ٍذى ًب ل ىم ٍف ىي ٍقتىدم بًقى ٍكًلو ىكىي ٍستى ُّف بً يسانتو م ٍف يعمى ىماء ىىذه ٍاألي امة ىم ىع يم ىخالىفىتو ل ىما ىج ى
بً ًو ُّ
كص
ص ي
الن ي
الرٍىىب ً
اف أ ٍىرىب نابا
ىك ُّ

ت بً ًو حجج الما ًو كبر ً
اى يينوي يىك ىكاتِّ ىخ ًاذ اٍلىييي ً
ىحىب ًار
ام ٍ
ص ىارل ًل ٍأل ٍ
يىي
كد ىكالان ى
ى ىى
ىكقى ى
ى
ًم ٍف يد ً
كى ٍـ ىك ىح اريمكا ىما ىح اريمكا
كف الما ًو ًلٍمقى ٍ
كى ٍـ ىب ٍؿ أى ى
اع ي
ط ًع بًأىانيي ٍـ لى ٍـ ىي ٍع يب يد ي
ط ي

ً
ً ً
ً
كحماميكا ما حماميكا ،ك ىى ىذا يىك صنًيع اٍلم ىقمًِّد ً ً ً
ض ًة
يف م ٍف ىىذه ٍاألي امة ىك يى ىك أى ٍشىبوي بًو م ٍف ىشىبو اٍلىب ٍي ى
ى ى
ىى
ى ى ي ي ى
ى
ض ًة ىكالتا ٍم ىرًة بًالتا ٍم ىرًة كالماء بالماء)(ِ).
بًاٍلىب ٍي ى

ثانيًا :لبس المالبس الممزقة (البنطلون الممزق):

ىع ٍف

قىٍبمى يك ٍـ ًش ٍب نار

أىبًي ىس ًع ويد  ،أ ا
ىف الانبً اي  ،قاؿ« :لىتىتابً يع اف ىسىن ىف ىم ٍف
(ّ)
ً
ض ٍّ
ب
اعا بًًذ ىر و
اع ،ىحتاى لى ٍك ىسمى يككا يج ٍح ىر ى
بًش ٍب ور ،ىكًذ ىر ن

اب ك ًم ٍف يس ى ً
كرة التا ٍكىب ًة ِٕٖ/ٓ :برقـ (َّٓٗ) .قاؿ الترمذم
(ُ) أخرجو الترمذم ،أبكاب تفسير القراف الكريـ ،ىب ه ى
يب ،ىال ىنع ًرفيو ًإ اال ًمف حًد ً
ىعىي ىف لى ٍي ىس
االًـ ٍب ًف ىح ٍر وب ،ىك يغ ى
يث ىع ٍبًد الس ى
عنو ( :ىى ىذا ىحًد ه
ط ٍي ي
يث ىغ ًر ه
ؼ ٍب يف أ ٍ
ٍ ى
ٍ ي
كؼ ًفي الحًد ً
بًمعر و
يث).
ى
ى ٍي
(ِ) تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم ،أبك العال المباركفكرم.ُّٗ/ٖ :

(ّ) إف المراد «بالشبر كالذراع كجحر الضب» التمثيؿ بشدة المكافقة ليـ كالمراد المكافقة في المعاصي
كالمخالفات ال في الكفر ،أم :كناية عف شدة المكافقة ليـ في عاداتيـ رغـ ما فييا مف سكء كشر
كمعصية هلل تعالى كمخالفة لشرعو .ينظر :شرح النككم عمى صحيح مسمـ .َِِ-ُِٗ/ُٔ :ك(جحر
ضب) ثقبو كحفرتو التي يعيش فييا ،كالضب دكيبة تشبو الجرذكف لكنو أكبر مف الجرذكف كيكنى أبا
حسؿ تأكمو العرب ،كالتشبيو بجحر الضب لشدة ضيقو كرداءتو كنتف ريحو كخبثو .ينظر :فتح البارم،
البف حجر ،ْٖٗ/ٔ :كٗ.ّٔٔ/
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لىسمى ٍكتيمكه» ،يقٍمىنا يا رس ى ا ً
اؿ« :فى ىم ٍف»(ُ) ،ما أركع ىذا التشبيو
ص ىارل قى ى
الييي ى
كؿ المو :ى
ى ي ي
كد ،ىكالان ى
ى ىي
الذم صدؽ معجزة لرسكؿ اهلل فنحف نشاىد تقميد أجياؿ األمة ألمـ الكفر في األرض
فيما ىي عميو مف أخالؽ ذميمة كعادات فاسدة تفكح منيا رائحة النتف كتمرغ أنؼ
اإلنسانية في مستنقع مف كحؿ الرذيمة كاإلثـ كتنذر بشر مستطير« ،فمف» أم :يككف
غيرىـ إذا لـ يككنكا ىـ كىذا كاضح أيضا فإنيـ المخططكف لكؿ شر كالقدكة في كؿ
رذيمة(ِ).
كح ٍسف المظير إذا يم ً
ت
كر ىس ٍ
فإف ديننا اإلسالـ لـ يكف يليعارض الجماؿ كاألناقة ي
أسبابو بضكابطيا الشرعية ،إف كانت ترفع كتعز صاحبيا كتدؿ عمى سمك خمقو ال أف
ي

بالتمرد كاالعتداء بعدـ الحياء مف
تذىب بصاحبيا إلى التيو كالرياء ،أك خدش األخالؽ
ُّ

اآلخريف.

ثالثًا :لبس السالسل والتمائم

(ّ)

للرجال ،وتشبه الرجال

بالنساء وتشبه النساء بالرجال:

ىر يسك يؿ الما ًو 
النس ً
ً
اء
م ىف ِّ ى

اس ر ً
اؿ« :لى ىع ىف
ض ىي الماوي ىع ٍنيي ىما قى ى
ىع ًف ٍاب ًف ىعاب و ى
النس ً
اء ،كالمتى ىشبِّي ً
يف ًم ىف ِّ ً
ات
المتى ىشِّب ًي ى
الرىجاؿ بً ِّ ى
ى ي ى
ي
الرىج ً
اؿ»(ْ) ،فإنو يدؿ عمى ذـ كتحريـ ىذا الفعؿ كىـ المتشبييف في المباس الخاص
بً ِّ
يؿ ُٔٗ/ْ :برقـ،)ّْٓٔ( :
اب ىما يذ ًك ىر ىع ٍف ىبنًي ًإ ٍس ىرائً ى
(ُ) أخرجو البخارم ،كتاب أحاديث األنبياء ،ىب ي
كأخرجو مسمـ ،كتاب العمـ ،باب إتباع سنف الييكد كالنصارل :صَِْٓ برقـ.)ِٔٔٗ( :
(ِ) ينظر :تعميؽ مصطفى البغا عمى الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل  كسننو
كأيامو لإلماـ البخارم. ) ُٔٗ /ْ ( :
ىع ىراب ييعمقكنيا عمى
(ّ) التمائـ :قاؿ أبك منصكر الزىرم( :التامائـ كاحدتيا تميمةه ىكًىي ىخ ىرىزات ىك ىانت ٍاأل ٍ
أىكىالدىـ يتاقكف بيا الان ٍفس كالع ٍيف بزعميـ ،كىك ب ً
اطؿ) .تيذيب المغة ،أبك منصكر األزىرم،ُْٖ/ُْ :
ى يى ى
ى
ى
ى
ٍ
كينظر :لساف العرب ،البف منظكر.َٕ/ُِ :
(ْ) أخرجو البخارم ،كتاب المباس ،باب المتشبيكف بالنساء ،كالمتشبيات بالرجاؿ ُٓٗ/ٕ :برقـ.)ٖٖٓٓ( :
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بالنساء كالزينة كاألخالؽ كاألفعاؿ كنحك ذلؾ ،فال يجكز لبس السالسؿ أك األساكر أك
التمائـ لمزينة لمرجاؿ سكاء أكانت مف الفضة أـ مف غيرىا ،إذا كانت بقصد التشبو
بالنساء ،فمعف رسكؿ اهلل  المتشبييف مف الرجاؿ بالنساء ،فكؿ ما اختص بو الرجاؿ
شرعان أك عرفان منع منو النساء ،ككؿ ما اختصت النساء بو شرنعا أك عرفنا يمنع منو
الرجاؿ ،كعمى ىذا فال يجكز لمرجاؿ التشبو بالنساء في المباس كالزينة التي تختص
بالنساء كال العكس ،ككذا في الكالـ كالمشي ،فأما ىيئة المباس فتختمؼ باختالؼ عادة
كؿ بمد فرب قكـ ال يفترؽ زم نسائيـ مف رجاليـ في المبس لكف يمتاز النساء
باالحتجاب كاالستتار(ُ).
أما في لبس الرجؿ لمسالسؿ كالسكار كالطكؽ كنحك ذلؾ فإنو منيي عنو شرنعا،

(ِ)
ىص ىح يابىنا:
كىذا ما ذكره اإلماـ النككم في «المجمكع شرح الميذب» إذ قاؿ( :قى ى
اؿ أ ٍ
اع كأى اما ما ًسكاه ًم ٍف حًم ِّي اٍل ًف ا ً
ض ًة بً ًٍ
كز ًل امر يج ًؿ ىخاتى يـ اٍل ًف ا
ِّك ًار ىكاٍل يم ىد ٍممى ًج
ىي يج ي
ي
اإل ٍج ىم ً ى ى ى ي
ضة ىكالس ى
طع اٍلجميكر بًتى ٍح ًر ً
كالطا ٍك ً
يميىا)(ّ).
ؽ ىكىن ٍح ًك ىىا فىقى ى ى ي ٍ ي ي
ى
(ْ)
كز ًل ِّمرىج ً
اؿ التا ىحمِّي
كعمى ىذا جاء في «فتح القدير» لمكماؿ بف اليماـ  ( :ىكىال ىي يج ي
بً ا
طقى ًة ك ًحٍمي ًة الس ٍاي ً
ً
ً
الذ ىى ًب ًلما ركٍيىنا ،كىال بًاٍل ًف ا ً
ؼ ًم ٍف
ضة ً -ألىانيىا في ىم ٍعىناهي -اإال بًاٍل ىخاتىًـ ىكاٍلم ٍن ى ى ى
ى
ى ىى

(ُ) ينظر :فتح البارم ،البف حجر العسقالني.ِّّ/َُ :
(ِ) ىك اإلماـ محي الديف ،أبك زكريا يحيى بف شرؼ بف مرم بف حسف الحزامي الحكراني ،النككم،
الشافعي ،مف كتبو( :المنياج في شرح صحيح مسمـ ،كالتقريب كالتيسير ،كغير ذلؾ) .ينظر :طبقات
الشافعية الكبرل ،السبكي ،ّٗٓ/ٖ :كاألعالـ.ُْٗ/ٖ :
(ّ) المجمكع شرح الميذب ،لمنككم.ْْْ/ْ :

(ْ) ىك مح امد بف عبد اٍلك ً
احد بف عبد الحميد بف ىم ٍس يعكد اٍل ىك ىماؿ ٍابف اٍليماـ ،المعركؼ بابف اليماـ ،مف كتبو:
يى
ى
(فتح القدير ،كالتحرير-في أصكؿ الفقو ،-كالمسايرة في العقائد المنجية في اآلخرة ،كغيرىا ) تكفي سنة
ُٖٔىػ .ينظر :الضكء الالمع ،ُِٕ/ٖ :كالبدر الطالع ،لمشككاني ،َُِ/ِ :كاألعالـ.ِْٓ/ٔ :
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اٍل ًف ا
ض ًة)(ُ).

ككذلؾ لبس التمائـ فقد نيى عنيا رسكؿ اهلل  إذا قاؿ( :م ٍف تىعما ى ً
يمةن ،فى ىال
ى ى
ؽ تىم ى
ع اهللي لىوي)(ِ) ،إذ ذىب أىؿ العمـ بأف التميمة ىي
ؽ ىكىد ىعةن ،فى ىال ىكىد ى
أىتى اـ اهللي لىوي ،ىك ىم ٍف تى ىعما ى
ً
ب تيعمٌقيا ىعمىى أ ٍىكىال ًد ًى ٍـ ىيتاقيكف بًيىا اٍل ىع ٍي ىف ًفي زٍعميـ أىانيىا تدفع ىع ٍنييـ
ىخ ىرزات ىك ىانت اٍل ىع ىر ي
فأبطميا ًٍ
الرٍم جيؿ كضاللة ًإ ٍذ ىال ىمانع ًإ اال اهلل ىكىال ىدافع
اإل ٍس ىال يـ ،كاعتقاد ىى ىذا اأ
ٍاآلفىات ٍ

الشفى ً
ىغيره(ّ) ،ىكأىانيـ ىك يانكا يعتىًق يدكف أىانيا تىم ا ً
اء ك ِّ
ادكا
اء ،ىكًاان ىما عد ذلؾ ًش ٍرنكا ؛ ًألىانيي ٍـ أ ىىر ي
يٍ
ىٍ ى ى ى ي
اـ الد ىك ى
ً (ْ)
بًيىا ىد ٍف ىع اٍل ىمقى ًاد ً
طمىيبكا ىد ٍف ىع ٍاألى ىذل ًم ٍف ىغ ٍي ًر الما ًو الاًذم يى ىك ىداف يعوي .
كب ًة ىعمى ٍي ًي ٍـ ىك ى
ير اٍل ىم ٍكتي ى

ابعا :حالقة الرأس ب القزع(ٓ):
رً

لقد أجمع العمماء عمى كراىة القزع كىك حالقة بعض أجزاء

الرأس كعدـ التشبو بما يفعمو الغرب ؛ لكركد أحاديث عدة في النيي

عف ىذا الفعؿ ،ف ىعف ٍاب ًف يع ىم ىر رضي اهلل عنيما« :أ ا
كؿ الما ًو 
ىف ىر يس ى
ىنيىى ىع ًف القى ىزًع » قاؿ :قمت لنافع كما القزع ؟ قاؿ « :يحمؽ بعض رأس

(ُ) فتح القدير ،لمكماؿ بف اليماـ.ُِ/َُ :
(ِ) أخرجو أحمد في مسنده ِّٔ/ِٖ :برقـ (َُْْٕ) ،كأخرجو أبي يعمى في مسنده ِٗٓ/ّ :برقـ
(ُٕٗٓ).
(ّ) ينظر :معالـ السنف ،الخطابي ،َِِ/ْ :كالنياية في غريب الحديث كاألثر ،ابف األثير الجزرم:
ُ ،ُٕٗ/كالترغيب كالترىيب مف الحديث الشريؼ ،المنذرم.ُٕٓ/ْ :
(ْ) ينظر :عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد ،العظيـ آبادم.َِٓ/َُ :

ٍس ال ا
صبً ِّي ىكييتٍ ىر ىؾ ًم ٍنوي مكاضعي ِّ
متفرقةه
(ٓ) القزع :قاؿ ابف منظكر في لساف العرب بأف القزع ( :يى ىك أىف يي ٍحمى ى
ؽ أر ي
و
ً
ً
ً ً
ا
غير م ٍحميكقى وة تى ٍشبًييا بًقى ىزًع الس ى ً
كف
الم ٍنتىتؼ ،اٍل ىكاح ىدةي قى ىزىعةه ،ىك ىك ىذل ىؾ يك ُّؿ ىش ٍيء ىي يك ي
ن
احاب .كالقى ىزعي :ىبقى ىايا الش ٍع ًر ي
ي ى
اب ًفي الس ً
اح ً
شعر ال أر ً
يؽ ً
ٍس
يؿ ًل ًق ى
ًق ى
طعان يمتىفىِّرقىةن ،فىييىك قى ىزعه؛ ىك ًم ٍنوي ًق ى
كمتىقىِّزعه :ىرًق ي
ط ًع الس ى
اماء قى ىزعه .ىكىر يج هؿ يمقى ازعه ي
ى
ً
ا
المتىقىِّزًع ًم ىف
الر ً
طاي ير ىم ىع ِّ
ِّ
متفرقيو ىال يي ىرل ىعمىى أرٍسو ًإال شعر ه
ات يمتىفىِّرقىةه تى ى
يح .كالقى ىزعةي :ىم ٍكضعي الش ٍع ًر ي
ال أرٍس) .لساف العرب ِِٕ/ٖ :مادة «قزع».
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الصبي كيترؾ بعض»(ُ) ،قاؿ النككم( :إف القزع حمؽ بعض الرأس مطمقنا ،كمنيـ مف
قاؿ ىك حمؽ مكاضع متفرقة منو ،كالصحيح األكؿ؛ ألنو تفسير الراكم كىك غير مخالؼ

لمظاىر فكجب العمؿ بو ،كأجمع العمماء عمى كراىة القزع إذا كاف في مكاضع متفرقة
إال أف يككف لمداكاة كنحكىا كىي كراىة تنزيو ككرىو مالؾ في الجارية كالغالـ
مطمقا)(ِ).

خامسا :وشم الرجال والنساء ،والمتفلجات من النساء:
ً

لقد استشرل في المجتمعات اإلسالمية ظاىرة تقميد الغرب بقياـ

بعض رجاؿ كنساء المسمميف بكشـ أجسادىـ ،كىذا مما نيى عنو
الشرع ،بؿ كعد رسكؿ اهلل  بالمعف لكؿ مف يفعؿ ذلؾ ،فعف ىع ٍك يف ٍب يف
اؿ« :لىعف الانبً ُّيً 
أىبًي جح ٍيفىةى(ّ)  ع ٍف أىبً ً
الم ٍستى ٍك ًش ىمةى ،)ْ(»...فقد جاء
ق
،
يو
ى
ى
ى
يى
ى
ى
الكاش ىمةى ىك ي
ى
عف أىؿ العمـ بأف مفيكـ (الكاشمة) مف الكشـ -بالشيف اٍل يم ٍع ىج ىمة -ىك يى ىك غرز اإلبرة ًفي

كىا ث اـ ىذر النيمة ىعمى ٍي ًو ،إذ ىك ىانت اٍل ىم ٍأرىة تغرز معصميا بإبرة أىك مسمة ىحتاى تدميو
اٍلىيد ىكىن ٍح ى
ث اـ تحشكه بالكحؿ فيخضر ،تفعؿ ىذًلؾ دارات كنقكشان ييقىاؿ ًم ٍنوي :كشمت اٍل ىم ٍأرىة تشـ فى ًي ىي
اً
ً
تسأىؿ كتطمب أىف يفعؿ ىذًلؾ بيىا(ٓ) ،كنيي رسكؿ
(كاٍل يم ٍستى ٍكش ىمة) كًىي التي ٍ
كاشمة ،كقى ٍكلو :ى

اب القى ىزًع ُّٔ/ٕ :برقـ ،)ُِٓٗ( :كأخرجو مسمـ ،كتاب المباس
(ُ) أخرجو البخارم ،كتاب المباس ،ىب ي
كالزينة ،باب كراىة القزع ُٕٔٓ/ّ :برقـ.)َُِِ( :

(ِ) شرح النككم عمى صحيح مسمـ ،َُُ/ُْ :كينظر :فتح البارم ،البف حجر العسقالني.ّٔٓ/َُ :

(ّ) ىك الصحابي عكف بف أىبي جحيفة  ،كاسمو كىب ٍبف ىعبد الماو السكائي الككفي  .ينظر :الطبقات
الكبرل ،البف سعد ،ُِٗ/ٔ :كتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ.ْْٕ/ِِ :

اح الفى ً
الب ًغ ِّي ىك ِّ
اسًد ُٔ/ٕ :برقـ.)ّْٕٓ( :
الن ىك ً
اب ىم ٍي ًر ى
(ْ) جزء مف حديث أخرجو البخارم ،كتاب الطالؽ ،ىب ي
(ٓ) ينظر :معالـ السنف ،َِٗ/ْ :كفتح البارم ،البف حجر العسقالني ،َِٓ/ُ :كعمدة القارم شرح صحيح
صحيح البخارم.ّٔ/ِِ :
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رسكؿ اهلل  عف الكاشمة كالمكشكمة أم :نيى عف فعميما(ُ).
كىذا مما أشار إليو العيني(ِ) في "العمدة" إذ قاؿ( :الان ٍيي ىعف فعؿ الكاشمة
كالمكشكمةً ،ألىانو مف عمؿ اٍلج ً
اىًماية ،ىكًفيو تى ٍغيًير لخمؽ اهلل تى ىعالىى)(ّ) ،كىذا النيي يشمؿ
ى
ي

الرجاؿ أيضا كاف أقتصر ذكر النساء في األحاديث التي كردت في ىذا الجانب؛ لما

جرت بو العادة في العصكر المتقدمة ،مف أف النساء ىف الالئي كف يفعمف ذلؾ ،لكف
ذلؾ ال يعني أف الكشـ أك غيره مف األمكر المنيي عنيا في الحديث جائز لمرجاؿ ،بؿ
أجمع أىؿ العمـ عمى أف ىذه األمكر كما ىي محرمة عمى النساء فإنيا محرمة عمى

ا
ات كالمستىك ًشم ً
اشم ً
ً
ات،
ى يٍٍ ى
الك ى
الموي ى
تى ىعالىى» ىم ًالي الى أىٍل ىع يف ىم ٍف لى ىع ىف

الرجاؿ أيضان ،كذلؾ لما كرد في حديث «:لى ىع ىف
ات ًلٍمحس ًف ،الم ىغيِّر ً
ات ،كالمتىىفمِّج ً
كالمتىىن ِّمص ً
ؽ الما ًو
ات ىخٍم ى
ى ي ى
يٍ
ى ي ى
ي ى
الانبً ُّي  ،ك يىك ًفي ًكتى ً
اب الما ًو :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ[ الحشر ،)ْ(»]ٕ:فيذا يبيف
ى ى
العمة التي مف أجميا حرمت ىذه األشياء كىي تغيير خمؽ اهلل ،كىذه العمة مكجكدة فيمف

فعؿ ذلؾ سكاء مف الرجاؿ أك مف النساء ،ثـ إنو إذا حرمت ىذه األشياء عمى النساء
كىف الالتي مف شأنيف التجمؿ كالتزيف فكيؼ يباح ذلؾ لمرجاؿ الذيف مف شأنيـ
التخكشف كعدـ االحتياج إلى الزينة.
أيضا في الحديث الذم كرد في
أما المتفمجات مف النساء فقد جاء النيي عنو ن
ات ًلٍمحس ًف ،الم ىغيِّر ً
ىذه المسألة ...« :كالمتىىفمِّج ً
ؽ الما ًو تى ىعالىى» ،كالمتفمجة :ىي
ات ىخٍم ى
ى ي ى
يٍ
ي ى

(ُ) ينظر :فتح البارم ،البف حجر العسقالني.ُّٓ/ْ :
(ِ) ىك اإلماـ أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد ،بدر الديف العيني الحنفي ،مف كتبو (عمدة
القارم في شرح البخارم ،كالبناية في شرح اليداية ،كغير ذلؾ) مات سنة ٖٓٓق .ينظر :البدر الطالع:
ِ ،ِْٗ/كاألعالـ.ُّٔ-ُِٔ/ٕ :
(ّ) عمدة القارم شرح صحيح البخارم.َِْ/ُُ :

(ْ) أخرجو البخارم ،كتاب المباس ،باب المتىىفمِّج ً
ات ًلٍم يح ٍس ًف ُْٔ/ٕ :برقـ.)ُّٓٗ( :
ى ي ي ى
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المفرقة بيف أسنانيا المتالصقة بالنحت لتبعد بعضيا مف بعض ،كالفمج :تباعد مابيف
الشيئيف يقاؿ :منو رجؿ أفمج ،كامرأة فمجاء ،فدؿ ىذا الحديث عف رسكؿ اهلل  أنو ال
يجكز المرأة تغيير شيء مف خمقيا الذم خمقيا اهلل عميو بزيادة فيو أك نقص منو التماس
التحسف بو لزكج أك غيره ،كىذا الفعؿ حراـ عمى الفاعمة كالمفعكؿ بيا؛ ألنو تغيير لخمؽ
اهلل تعالى كتزكير كتدليس ،ككذلؾ نقض منيا خمقيا إلى غير ىيئتو ،كسكاء فمجت
طمبا لمحسف ،أك
أسنانيا المستكية البنية ككشرتيا أك كانت ليا أسناف طكاؿ فقطعت ن

أسناف زائدة عمى المعركؼ مف أسناف بني آدـ فقمعت الزكائد مف ذلؾ بغير عمو إال

طمب التحسف كالتجمؿ ،ففيو إشارة إلى أف الحراـ ىك المفعكؿ لطمب الحسف(ُ).

سادسا :الكذب ليضحك الناس وما تسمى ب ( كذبة نيسان):
ً

تعد مسألة الكذب ليضحؾ بو القكـ مف المسائؿ التي حرميا

اإلسالـ ،كقد ذـ أىؿ العمـ صفة الكذب؛ إذ عدكىا صفة ذميمة تزرم
بصاحبيا كتجعمو غير مرغكب فيو ،بؿ جعمو رسكؿ اهلل  مف

المىن ًاف ً
ؼ،
ؽ ثىالى ه
عالمات المنافؽ إذ قاؿ  :قى ى
ثً :إ ىذا ىح اد ى
ب ،ىكًا ىذا ىك ىع ىد أ ٍ
ىخمى ى
ث ىك ىذ ى
اؿ « :ىآيةي ي
ً
اف»(ِ) ،كليذا نيى أىؿ العمـ عف الكذب ليضحؾ الناس حتى لك كاف عمى
ىكًا ىذا ٍاؤتيم ىف ىخ ى

ث
يث ًفي ىذا ىكثً ىيرةه منيا قكؿ النبي  قاؿ « :ىكٍي هؿ ًلماًذم يي ىح ِّد ي
ىح ًاد ي
سبيؿ المزاح ،ىك ٍاأل ى
(ّ)
ً
يث ىدًلي هؿ ىعمىى تى ٍح ًر ًيـ اٍل ىك ًذ ًب
ض ًح ىؾ بً ًو اٍلقى ٍكىـ ،ىكٍي هؿ لىوي ىكٍي هؿ لىوي»  ،اٍل ىح ًد ي
ب ًل يي ٍ
فىىي ٍكذ ي
ً
ً
ًً
ًًإل ٍ ً
اعوي إ ىذا ىعم يمكهي ىكذنبا؛ ًألىانوي
يف ىس ىم ي
يـ ىخاص ،ىكيي ىح اريـ ىعمىى الساامع ى
ض ىحاؾ اٍلقى ٍكًـ ،ىك ىى ىذا تى ٍح ًر ه
ً
ً
إ ٍقرار عمىى اٍلم ٍن ىك ًر ب ٍؿ ي ًجب عمى ٍي ًيـ الان ًكير أىك اٍل ًقي ً
ب ًم ٍف
اـ م ٍف اٍل ىم ٍكًقؼ ،ىكقى ٍد يع اد اٍل ىكذ ي
ىه ى
ى ى ي ى ٍ
ي
ي ٍ ىي

(ُ) ينظر :شرح صحيح البخارم البف بطاؿ ،ابف بطاؿ ،ُٕٔ/ٗ :كشرح النككم عمى صحيح مسمـ:
ُْ.َُٕ/

ً
المىن ًاف ً
ؽ ُٔ/ُ :برقـ.)ّّ( :
(ِ) أخرجو البخارم ،كتاب اإليماف ،ىب ي
اب ىعالى ىمة ي
اب ًفي التا ٍشًد ًيد ًفي اٍل ىكًذ ًب ِٕٗ/ْ :برقـ.)َْٗٗ( :
(ّ) أخرجو أبي داكد ،كتاب األدب ،ىب ه
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ادتيو ،كًا ٍف لىـ يض ار بًاٍل ىغ ٍي ًر؛ ًأل ا ً
ً
ً
ب ىح ىرهاـ بً يك ِّؿ
ص ندا يراد ٍ
ىف اٍل ىكذ ى
ت ىشيى ى ي ى ٍ ى ي
اٍل ىكىبائ ًر ،ىك ىم ٍف ىكذ ى
ب قى ٍ
ىح و
الكذب صدقان ،كال فرؽ بيف القميؿ كالكثير منو(ُ) ،فإ اف
كيرم
ى
اؿ ،فإف الكذب مف ييخبر ي
ىما ىيتىفى اكهي بً ًو
بًتى ٍخ ًك و
يؼ ًم ٍف

طفى ً
اؿ ًع ٍن ىد
اس ًل ٍألى ٍ
الان ي
ىشي وء حراـ ىد ً
اخ هؿ ًفي
ٍ ىى ه
(ّ)

كقد قاؿ المناكم

طً
ً
اء مثى نال بً ىكًمم و
اء ىش ٍي وء أ ٍىك
ات ىى ٍ نزال أ ٍىك ىك ًذنبا بًًإ ٍع ى
ى
اٍل يب ىك ى
اٍل ىك ًذ ًب(ِ).

في "فيض القدير"( :كيؿ لمذم يحدث فيكذب في حديثو

ليضحؾ بو القكـ كيؿ لو كيؿ لو ،كرره إيذانا بشدة ىمكتو؛ كذلؾ ألف الكذب كحده رأس
كؿ مذمكـ كجماع كؿ فضيحة فإذا انضـ إليو استجالب الضحؾ الذم يميت القمب
كيجمب النسياف كيكرث الرعكنة كاف أقبح القبائح ،كمف ثـ قاؿ الحكماء :إيراد
المضحكات عمى سبيؿ السخؼ نياية القباحة)(ْ).
كمف ىذا الكذب الذم انتشر في مجتمعاتنا اإلسالمية الكذبة المشيكرة بػ(كذبة
نيساف) كىذا منيي عنو شرعا كال يجكز؛ ألف الكذب حراـ في شريعة اإلسالـ سكاء كاف
في ذلؾ الشير أك غيره ،كألنو ال يجكز لممسمـ أف يتشبو بغيره في ىذا كغيره؛ ألف
رسكؿ اهلل  قاؿ« :مف تشػبو بقػكـ فيػك منيـ» ،كعف عبد اهلل بف مسعكد  قاؿ :قاؿ
رسكؿ اهلل « :عميكـ بالصدؽ ،فإف الصدؽ ييدم إلى البر ،كاف البر ييدم إلى
الجنة ،كما يزاؿ الرجؿ يصدؽ كيتحرل الصدؽ حتى يكتب عند اهلل صديقا ،كاياكـ
كالكذب ،فإف الكذب ييدم إلى الفجكر ،كاف الفجكر ييدم إلى النار ،كما يزاؿ الرجؿ

(ُ) ينظر :نياية المطمب في دراية المذىب ،الجكيني ،ِٓ/ُٗ :كسبؿ السالـ ،الصنعاني.ّٖٔ/ِ :
(ِ) ينظر :عكف المعبكد لمعظيـ آبادم.ِِٗ/ُّ :
(ّ) ىك زيف الديف ،محمد عبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف ابف عمي بف زيف العابديف الحدادم ثـ المناكم
الشافعي ،مف كتبو (فيض القدير ،ككنكز الحقائؽ ،كالتيسير) ،مات سنة َُُّق .ينظر :خالصة األثر
في أعياف القرف الحادم عشر ،محمد أميف الحمكم ،ُِْ/ِ :كاألعالـ.َِْ-َِّ/ِ :
(ْ) فيض القدير ،لممناكم.ّٖٔ/ٔ :
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يكذب كيتحرل الكذب حتى يكتب عند اهلل كذابا»(ُ) ،فقد جاء في – شرح النككم عمى
مسمـ – إلى الحث عمى الصدؽ كالنيي عف الكذب ،إذ قاؿ( :قاؿ العمماء :ىذا فيو حث
عمى تحرم الصدؽ كىك قصده كاالعتناء بو ،كعمى التحذير مف الكذب كالتساىؿ فيو،
فإنو إذا تساىؿ فيو كثر منو فعرؼ بو ككتبو اهلل لمبالغتو صديقا إف اعتاده أك كذابا إف
اعتاده)(ِ).

(ُ) أخرجو مسمـ في كتاب البر كالصمة كاآلداب ،باب قبح الكذب كحسف الصدؽ َُِّ/ْ :برقـ:
(َِٕٔ).
(ِ) شرح النككم عمى صحيح مسمـ.َُٔ/ُٔ :
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اخلامتة

الحمد هلل الذم بنعمو تتـ الصالحات ،كالصالة كالسالـ عمى سيدنا المؤيد
بالمعجزات الباىرات ،نبينا محمد كعمى آلو كصحبو كسمـ  .كبعد..
و
بحكؿ منو سبحانو كعكنو ،كقد خمص
فإف بعد ىذه الدراسة فقد أنجز ىذا البحث
البحث إلى بعض النتائج ،كىي ما يأتي:

و
و
جميمة ،كىي أف يميز المسمـ المؤمف بيف التقميد
حقيقة
أوالً :خمص البحث إلى

كاالعتقاد في األفعاؿ كاألقكاؿ ،كأف بينيما فرؽ كبير ،فالتقميد عبارة عف إتباع اإلنساف
معتقدا لمحقيقة فيو ،مف غير نظر كتأمؿ في الشيء المراد
غيره فيما يقكؿ أك يفعؿ،
ن

إتباعو ،أم :قبكؿ قكؿ كفعؿ غير المسمميف بال حجة كال دليؿ ،أما االعتقاد :فإنو ربط
ًً
ص ُّكر ىم ىع الحكـ،
كس يككف الانفس ًإلىى ال اش ٍيء ،أم :يى ىك ًإثٍىبات ال اش ٍيء بًىنفسو أك التا ى
اٍلقمب ي
كليذا فالبد لممؤمف المسمـ الثبات في القكؿ كالفعؿ كتجنب تقميد عادات غير المسمميف،
كأف يجعؿ االعتقاد السميـ نصب عينو.
ثانيًا :مف نعـ اهلل تعالى عمى المسمميف أف بعث فييـ رسكؿ مف أنفسيـ يتمك

عمييـ آياتو كيعمميـ ىذا الديف الذم ال يأتيو الباطؿ ال مف بيف يديو كال مف خمفو ،كقد
ختـ بو كؿ الديانات السابقة ،لذا كجب عمينا أف نتبع بكؿ ما جاء بو ىذا الرسكؿ الكريـ

 ،كأف ال نحدث مف بعده أم انر ليس مف دينو ،كعدـ أتباع عادات كتقاليد الييكد
كالنصارل أك التشبو بيما ،كانو ال خيار لممسمـ المؤمف باهلل تعالى كبرسكلو  إال
بالتمسؾ كاالعتزاز بعقيدتو الحقة.
ثالثا :ذىب أىؿ العمـ بأف مسألة التقميد كالتشبو بغير المسمميف بيف أمريف:
محرـ منيي التقميد فيو ،كجائز ال حرج فيو ،فما كاف مف العبادات :فمف المعمكـ أنو ال
يجكز ألم مسمـ أف يتشبو بيـ في عباداتيـ ،كمف تشبو بيـ في عباداتيـ فإنو عمى
خطر عظيـ ،كقد يككف ذلؾ مؤدي نا إلى كفره كخركجو مف اإلسالـ ،كأما العادات:
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كالمباس كغيره فإنو يحرـ أف يتشبو بيـ فيما اختصكا بو لقكؿ النبي « :مف تشبو بقكـ

فيك منيـ» ،أما ما كاف مف الصناعات ك ً
الح ىرؼ التي فييا مصالح عامة فال حرج أف
نتعمـ مما صنعكه كنستفيد منو ،كليس ىذا مف باب التشبو ،كلكنو مف باب المشاركة في
األعماؿ النافعة التي ال يعد ىمف قاـ بيا متشبيان بيـ.
رابعا :اشتمؿ البحث عمى بعض الصكر التي حث ديننا الحنيؼ باالبتعاد عنيا
مف خالؿ تقميدىا أك االعتقاد بيا ،كىي كاآلتي:
 -1إجماع أىؿ العمـ عمى نيي لبس المباس الذم فيو صكرة لمصميب أك أف
يتخذه صكرة في بيتو ،كاف صالة العبد كىك يرتدم تمؾ المالبس تعد باطمة
كتجب إزالة الصميب بما يزيؿ صكرتو بحؾ أك صبغ أك نحك ذلؾ .
ِ -تجنب لبس المالبس الممزقة ( البنطمكف الممزؽ ) أك نحك ذلؾ ؛ ألنيا مف
عادات الييكد كالنصارل ،كتقميدىما أك التشبو بيما يعد خركجان عف الديف
اإلسالمي الحنيؼ .
ّ -النيي عف لبس السالسؿ كالتمائـ لمرجاؿ أك تشبو الرجاؿ بالنساء كتشبو
النساء بالرجاؿ.
ْ -إجماع العمماء عمى كراىة حالقة بعض أجزاء الرأس المعركؼ – بالقزع -
إذا كاف في مكاضع متفرقة إال أف يككف لمداكاة كنحكىا كىي كراىة تنزيو .
ٓ -أجمع أىؿ العمـ عمى نيي الكشـ لمرجاؿ كالنساء ؛ ألف فييا تغيير خمؽ اهلل
 ،كىذه العمة مكجكدة فيمف فعؿ ذلؾ سكاء مف الرجاؿ أك مف النساء،
ككذلؾ النيي عف التفمج لمنساء ،كانو ال يجكز المرأة تغيير شيء مف خمقيا
الذم خمقيا اهلل عميو بزيادة فيو أك نقص منو التماس التحسف بو لزكج أك
غيره ،كاف ىذا الفعؿ حراـ عمى الفاعمة كالمفعكؿ بيا ؛ ألنو تغيير لخمؽ اهلل
تعالى كتزكير كتدليس ،ككذلؾ نقض منيا خمقيا إلى غير ىيئتو .
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ٔ -ككذلؾ تجنب المسمـ المؤمف مف الكذب ليضحؾ بو اآلخريف ؛ ألف الكذب
كحده رأس كؿ مذمكـ كجماع كؿ فضيحة ،فإذا انضـ إليو استجالب
الضحؾ الذم يميت القمب كيجمب النسياف كيكرث الرعكنة كاف أقبح
القبائح ،فإف إيراد المضحكات عمى سبيؿ السخؼ نياية القباحة ،كأنو ال
يجكز الكذب في كؿ شيء ال في شير نيساف كال في غيره.
وأخيراً  ...كفي نياية ىذا المطاؼ ،كبما ختمتو مف نتائج ،فأف جيدم ىذا
أحسبو جيد المقؿ ،كلعؿ ما فيو مف األخطاء كالعثرات كالكبكات ،تككف بداية لعمؿ
صالح ينفع اهلل عز كجؿ بو الناس ،فمقدرة اإلنساف محدكدة قاصرة ،فال بد مف خمؿ
كىفكة ،فإف التقصير ككثرة العيكب مف صفات المخمكقيف ،كاهلل اسأؿ أف يككف ىذا
العمؿ خالصان لكجيو الكريـ كأف يكفقنا جميعان ليدم كتابو كالسير عمى سنة رسكلو 
كاهلل مف كراء القصد كىك حسبنا كنعـ الككيؿ.
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 بعد القرآن الكريم.

املصادر واملراجع

ُ -أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف ،محمد األميف بف محمد المختار
بف عبد القادر الجكني الشنقيطي (تُّّٗىػ) ،دار الفكر لمطباعة
كالنشر كالتكزيع بيركت ،لبنافُُْٓ ،ىػُٗٗٓ-ـ ػ
ِ -اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ ،عالء الديف أبك الحسف عمي بف
سميماف المرداكم الدمشقي الصالحي الحنبمي (تٖٖٓىػ) ،دار إحياء
التراث العربي ،د.ت.
ّ -البحر المحيط في أصكؿ الفقو ،أبك عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل
بف بيادر الزركشي (تْٕٗىػ) ،دار الكتبي ،طُُُْْ ،ىػُْٗٗ-ـ.
ْ -البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع ،محمد بف عمي بف محمد بف
عبد اهلل الشككاني اليمني (تَُِٓىػ) ،دار المعرفة ،بيركت ،د.ت .
الرزاؽ ،أبك
محمد بف عبد ٌ
محمد بف ٌ
ٓ -تاج العركس مف جكاىر القامكسٌ ،
الفيض ،الممقٌب بمرتضى ،ا
الزبيدم (تَُِٓىػ) ،تحقيؽ :مجمكعة مف
المحققيف ،دار اليداية ،د.ت.

ٔ -تاريخ بغداد ،أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب
البغدادم (تّْٔىػ) ،تحقيؽ :الدكتكر بشار عكاد معركؼ ،دار الغرب
اإلسالمي ،بيركت ،طُُِِْ ،ىػََِِ-ـ.
ٕ -تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم ،أبك العال محمد عبد الرحمف بف عبد
الرحيـ المباركفكرم (تُّّٓىػ) ،دار الكتب العممية ،بيركت ،د.ت.
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ٖ-

الترغيب كالترىيب مف الحديث الشريؼ ،عبد العظيـ بف عبد القكم ،أبك
محمد ،زكي الديف المنذرم (تٔٓٔىػ) ،تحقيؽ :إبراىيـ شمس الديف ،دار
الكتب العممية ،بيركتُُْٕ ،ىػ.

ٗ -التعريفات ،عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني (تُٖٔىػ)،
المحقؽ :ضبطو كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر ،دار الكتب
العممية ،بيركت ،لبناف ،طَُُّْ ،ىػُّٖٗ-ـ.
َُ -التمخيص في أصكؿ الفقو ،عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد
الجكيني ،أبك المعالي ،ركف الديف ،الممقب بإماـ الحرميف (تْٖٕىػ)،
المحقؽ :عبد اهلل جكلـ النبالي كبشير أحمد العمرم ،دار البشائر
اإلسالمية ،بيركت.
ُُ -تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ،يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ ،أبك
الحجاج ،جماؿ الديف ابف الزكي أبي محمد القضاعي الكمبي المزم
(تِْٕىػ) ،تحقيؽ :د .بشار عكاد معركؼ ،مؤسسة الرسالة ،بيركت،
طََُُْ ،ىػَُٖٗ-ـ.
ُِ -تيذيب المغة ،محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم ،أبك منصكر
(تَّٕىػ) ،المحقؽ :محمد عكض مرعب ،دار إحياء التراث العربي،
بيركت ،طََُُِ ،ـ.
ُّ -الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل  كسننو كأيامو
«صحيح البخارم» ،محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي
(تِٓٔ:ق) ،تحقيؽ :محمد زىير بف ناصر الناصر ،دار طكؽ النجاة
(مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي) ،طُ،
ُِِْىػ.
233

10
ُْ -خالصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر ،محمد أميف بف فضؿ اهلل
بف محب الديف بف محمد المحبي الحمكم األصؿ الدمشقي (تُُُُىػ)،
دار صادر ،بيركت ،د.ت .
ُٓ -الدراية في تخريج أحاديث اليداية ،أبك الفضؿ ابف حجر العسقالني
(تِٖٓىػ) ،تحقيؽ :السيد عبد اهلل ىاشـ اليماني المدني ،دار المعرفة،
بيركت.
ُٔ -رد المحتار عمى الدر المختار ،ابف عابديف ،محمد أميف بف عمر بف عبد
العزيز عابديف الدمشقي الحنفي (تُِِٓىػ) ،دار الفكر ،بيركت ،طِ،
ُُِْىػُِٗٗ-ـ.
ُٕ -سبؿ السالـ ،محمد بف إسماعيؿ بف صالح بف محمد الحسني ،الكحالني
ثـ الصنعاني ،أبك إبراىيـ ،عز الديف ،المعركؼ كأسالفو باألمير
(تُُِٖىػ) ،دار الحديث ،د.ت.
ُٖ -سنف أبي داكد ،أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف
شداد بف عمرك األزدم الس ً
ِّج ٍستاني (تِٕٓىػ) ،تحقيؽ :محمد محيي
الديف عبد الحميد ،المكتبة العصرية ،صيدا ،بيركت ،لبناف.
ُٗ -السنف كاآلثار في النيي عف التشبو بالكفار ،سييؿ حسف عبد الغفار ،دار
السمؼ لمنشر كالتكزيع ،الرياض ،المممكة العربية السعكدية ،طُ،
ُُْٔقُٗٗٓ-ـ.
َِ -سير أعالـ النبالء ،شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف
بف ىق ٍايماز الذىبي (تْٖٕىػ) ،تحقيؽ :مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ
الشيخ شعيب األرناؤكط ،مؤسسة الرسالة ،طَُّْٓ ،ىػُٖٗٓ-ـ.
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ُِ -شرح صحيح البخارم البف بطاؿ ،ابف بطاؿ أبك الحسف عمي بف خمؼ بف
عبد الممؾ (تْْٗىػ) ،تحقيؽ :أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ ،مكتبة الرشد،
السعكدية ،الرياض ،طُِِّْ ،ىػََِّ-ـ.
ِِ -شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ،أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ
النككم (تٕٔٔىػ) ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت ،طُِِّٗ ،ق.
ِّ -الضكء الالمع ألىؿ القرف التاسع ،شمس الديف أبك الخير محمد بف عبد
الرحمف بف محمد بف أبي بكر بف عثماف بف محمد السخاكم (تَِٗىػ)،
منشكرات دار مكتبة الحياة ،بيركت ،د .ت.
ِْ -طبقات الشافعية الكبرل ،تاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف السبكي
(تُٕٕىػ) ،تحقيؽ :د .محمكد محمد الطناحي ،د .عبد الفتاح محمد
الحمك ،ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،طُُِّْ ،ىػ.
ِٓ -الطبقات الكبرل ،أبك عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع الياشمي بالكالء،
البصرم ،البغدادم المعركؼ بابف سعد (تَِّىػ) ،تحقيؽ :محمد عبد
القادر عطا ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ،طَُُُْ ،ىػ-
َُٗٗـ..
ِٔ -عمدة القارم شرح صحيح البخارم ،أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى
بف أحمد بف حسيف الغيتابي الحنفي بدر الديف العيني (تٖٓٓىػ) ،دار
إحياء التراث العربي ،بيركت ،لبناف ،د.ت.
ِٕ -عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد ،كمعو حاشية ابف القيـ :تيذيب سنف
أبي داكد كايضاح عممو كمشكالتو ،محمد أشرؼ بف أمير بف عمي بف
حيدر ،أبك عبد الرحمف ،شرؼ الحؽ ،الصديقي ،العظيـ آبادم
(تُِّٗىػ) ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طُُِْٓ ،ىػ.
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ِٖ -فتح القدير ،كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي المعركؼ بابف
اليماـ (تُٖٔىػ) ،دار الفكر ،د.ت.
ِٗ -الفركسية ،محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ
الجكزية (تُٕٓىػ) ،المحقؽ :مشيكر بف حسف بف محمكد بف سمماف،
دار األندلس ،السعكدية ،حائؿ ،طُُُْْ ،ىػ–ُّٗٗـ.
َّ -فيض القدير شرح الجامع الصغير ،زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ
بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف الحدادم ثـ المناكم القاىرم
(تَُُّىػ) ،المكتبة التجارية الكبرل ،مصر ،طُُّٓٔ ،ق.
ُّ -كشاؼ القناع عف متف اإلقناع ،منصكر بف يكنس بف صالح الديف ابف
حسف بف إدريس البيكتي الحنبمي (تَُُٓىػ) ،دار الكتب العممية،
د.ت.
ِّ -الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية ،أيكب بف مكسى
الحسيني القريمي الكفكم ،أبك البقاء الحنفي (تَُْٗىػ) ،تحقيؽ :عدناف
دركيش ،محمد المصرم ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ،د.ت.
ّّ -الككاكب السائرة بأعياف المئة العاشرة ،نجـ الديف محمد بف محمد الغزم
(تَُُٔىػ) ،تحقيؽ :خميؿ المنصكر ،دار الكتب العممية ،بيركت،
لبناف ،طُُُْٖ ،ىػُٕٗٗ-ـ.
ّْ -لساف العرب ،محمد بف مكرـ بف عمى ،أبك الفضؿ ،جماؿ الديف ابف
منظكر األنصارم الركيفعي اإلفريقي (تُُٕىػ) ،دار صادر ،بيركت،
طُُّْْ ،ىػ.
ّٓ -المبسكط ،محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي
(تّْٖىػ) ،دار المعرفة ،بيركتُُْْ ،ىػُّٗٗ-ـ.
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ّٔ -المجمكع شرح الميذب ،أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم
(تٕٔٔىػ) دار الفكر ،د.ت.
ّٕ -مسند أبي داكد الطيالسي ،أبك داكد سميماف بف داكد بف الجاركد الطيالسي
البصرل (تَِْىػ) ،المحقؽ :الدكتكر محمد بف عبد المحسف التركي،
دار ىجر ،مصر ،طُُُْٗ ،ىػُٗٗٗ-ـ.
ّٖ -مسند أبي يعمى ،أبك يعمى أحمد بف عمي بف المثينى بف يحيى بف عيسى
بف ىالؿ التميمي ،المكصمي (تَّٕىػ) ،تحقيؽ :حسيف سميـ أسد ،دار
المأمكف لمتراث ،دمشؽ ،طَُُْْ ،ق–ُْٖٗـ.
ّٗ -مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ
(تُِْىػ) ،تحقيؽ :شعيب األرنؤكط ،عادؿ مرشد ،كآخركف ،إشراؼ:
د.عبد اهلل بف عبد المحسف التركي ،مؤسسة الرسالة ،طُُُِْ ،ىػ-
ََُِـ.
َْ -المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل  ،مسمـ
بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم (تُِٔىػ) ،تحقيؽ :محمد
فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت ،لبناف ،د.ت.
ُْ -معالـ السنف ،كىك شرح سنف أبي داكد ،أبك سميماف حمد بف محمد بف
إبراىيـ البستي المعركؼ بالخطابي (تّٖٖىػ) ،المطبعة العممية ،حمب،
طُُُّٓ ،ىػُِّٗ-ـ.
ِْ -المعجـ الكسيط ،لمجمع المغة العربية بالقاىرة ،إبراىيـ مصطفى ،أحمد
الزيات ،حامد عبد القادر ،محمد النجار ،دار الدعكة ،د.ت.
ّْ -معجـ لغة الفقياء ،محمد ركاس قمعجي ،حامد صادؽ قنيبي ،دار النفائس
لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،طَُِْٖ ،ىػُٖٖٗ-ـ.
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ْْ -معجـ مقاليد العمكـ في الحدكد كالرسكـ ،عبد الرحمف بف أبي بكر ،جالؿ
الديف السيكطي (تُُٗىػ) ،تحقيؽ :أ .د محمد إبراىيـ عبادة ،مكتبة
اآلداب ،القاىرة ،مصر ،طُُِْْ ،ىػََِْ-ـ.
ْٓ -مفاتيح الغيب «التفسير الكبير» ،أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف
بف الحسيف التيمي الرازم الممقب بفخر الديف الرازم (تَٔٔىػ) ،دار
إحياء التراث العربي ،بيركت ،لبناف ،طَُِّْ ،ىػ.
ْٔ -مقاليد العمكـ في الحدكد كالرسكـ ،عبد الرحمف بف أبي بكر ،جالؿ الديف
السيكطي (تُُٗىػ) ،تحقيؽ :أ.د .محمد إبراىيـ عبادة ،مكتبة اآلداب،
القاىرة ،مصر ،طُُِْْ ،ىػََِْ-ـ.
ْٕ -مقاييس المغة ،أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم ،أبك الحسيف
(تّٓٗىػ) ،تحقيؽ :عبد السالـ محمد ىاركف ،دار الفكرُّٗٗ ،ىػ-
ُٕٗٗـ.
ْٖ -نياية المطمب في دراية المذىب ،عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ بف
محمد الجكيني ،أبك المعالي ،ركف الديف ،الممقب بإماـ الحرميف
الديب ،دار
(تْٖٕىػ) ،حققو كصنع فيارسو :أ.د .عبد العظيـ محمكد ٌ
المنياج ،طُُِْٖ ،ىػََِٕ-ـ.

ْٗ -النياية في غريب الحديث كاألثر ،مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف
محمد بف محمد بف محمد ابف عبد الكريـ الشيباني الجزرم ابف األثير
(تَٔٔىػ) ،تحقيؽ :طاىر أحمد الزاكل ،محمكد محمد الطناحي ،المكتبة
العممية ،بيركتُّٗٗ ،ىػُٕٗٗ-ـ.
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َٓ -نيؿ األكطار ،محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني
(تَُِٓىػ) ،تحقيؽ :عصاـ الديف الصبابطي ،دار الحديث ،مصر،
طُُُّْ ،ىػُّٗٗ-ـ.
ُٓ -كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ،أبك العباس شمس الديف أحمد بف
محمد بف إبراىيـ بف أبي بكر ابف خمكاف البرمكي اإلربمي (تُٖٔىػ)،
تحقيؽ :إحساف عباس ،دار صادر ،بيركت ،طُُُٕٗ ،ـ.
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