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الآمبادضاسُاسم سًً^^ًًأحث/هلج
اثقدمة

إن الحمد ممه نحمده ونتعينه ،ونستغفره ،ونتوب إليه

ونعوذ باق من ثرور أنف نا ومن سيئات أعمالما ،من يهده اف
فلا مقل له ومن يضلل فلا هادي له ،وأنهي أن لا إله إلا اف
وحده لا شريلئ ،له ،وأنهي أن محمدا عبده ورسوله.

هخممح.بجمح'يآصقه■^
ؤ تاهاالناس آقتدأوظ* ^١؛،

£٧؟ ه\ أس'آيى

يثبمآ

ثن مى نؤدؤ ئ"مح نثاروجهاوث

ظومحز

ؤيتأ;ئا ٣١٠ cM؛ أهمأ أس يمئيأ مت" ثديثإ ?0؟ بمئ تؤم
^ . ٠٣٠
وبعد!

فان من أعظم الممائب التي ابتلي  ١— ٠٢المسالمون ق
عصورهم المتاحرة ،تقليد الكفار واتباع سيلهم ق كثير من
الشؤون ،ففد اتبعت ؤلواتف من هذه الأمة سيل الكافرين ق
ر  ١ا مررة آل عمر ١ن آية ت ل  ١ ٠ ٢ا •
(أ)ّورة الماءآية :ل\].

( )٣سورة الأحزاب آية.]٧ ١ ،٧ • [ :

أمور عظيمة ،مم ا تعالق ق العقائد ،ول الأحكام ،وق

الشرانع ،وق الشعائر ،وق الأعياد ،وق الأخلاق ،والأدايّح
التي نتناق مع الإسلام ،وكان من أبرز مظاهر هدا التقليد ~
تقاليد الكفار— تقليدهم ق أعيادهم ،أومشاركتهم ق شيء
منها ،بأي نؤع من أنولع المشاركة التي حذر اش منها وحذر
منها رسوله ج ،وأحمع أئمة الدين على التحذير منها ،لذلك

قال ش يخ الإسلام ابن تيمية جش ت "إن تحذير الأمة من
البيع والقائلين  ٦١-واجب باتفاق الملمين*

فكان على أهل العلم اليان والمح للأمة فيما يتعلق ثبدْ
الأمور الخطيرة ،وباثارها المسلية على الم لمين ق دينهم

ودنياهم ،وق هذه الأيام  .تكثر أعياد أهل الكتامب ،،اليهود
والصارى ،وغالب ،الأعياد عند الأمم مرتيطة يالشعائر الدينية

عندهم ومسبج وجودها قد يعود إلى شيء مثرؤع عندهم أو
غير مشرؤع أومشاحة لن سمهم لذللئإ يقول الدهلوي ث?قنئ '•
امحا من عيد ق الماس إلا وسبا وحوله تنويه يشعاتر دين ،أو
موافقة أئمة مذهبا ،أوصيء مما يمامي ذللثا ا • وقد يقع كثير
()١سوعاكاوى( x٢٣١ /٢٨
(  ) ٢القيستؤ هذ 0المحاصرة نبيل عيد الميلاد عند التماري ل م جد
الرصوان بالرياض عام  ١٤١٢ى
( )٣حجة اف الملغة(ا.) ٤٧٩ /

الأهي1دبضالقردعواضنوع

 Liل ثيخ الإمحلأم ابن تيمية ِ-قذئ  ١٠العيد Iام م لما
يعود من الاحتم— 1ع الع—ام على وجه معتاد ،عائد! إما بعود

السنة ،أوبعود الأسؤع أو الشهر أونحوذللت• ،
فالحيد! يجمع أمورا منها؛ يوم عائد ،كيوم الفطر ،ليوم
الجمعة ،ومنها اجتماع فيه ومنها؛ أعمال ثبح ذلك !،من
الحبادات ،والعادات ،وقد يختص الحيي بمكان بحينه ،وقد يكون

مهللقا ،وكل من هدْ الأمور قد ي مي عيدا ،فالزمان؛ كقوله
هز ليوم الجمعة؛  ١إن هدا اليوم جعله النه للم لمين عيداه ٠

والاجتماع والأعمال؛ كقول ان عباس فصا ؛ (نهدت،
العيد مع رسول اممه جج)
^قولهاج؛ن؛ ررلأسخذواقريعيداه ؛ .

وأعياد الجالوس ،وأعياد الأوطان ،أوالاستقلال ،أونحو
ذللث.،

(ا) الأقضاء(ا/ا؛؛-آآأأ).

( ) ٢رواء \ j _uووط\( ،) ١٤٤ ،-رالمهق-ي ل الكرى (ح ،) ١ ٣٢ ٦
وصححه الألباق ل صحيح الجامع (.) ٤٤٩ / ١
( )٣دوام البخاري ( .) ٩١٩

( )٤رراْ أحمد ( ،) ٨٧٩ ٠واب ن أبى ث ببة (  ،)١^٥ ٤٢وتمد ال رزاق

(  ،) ٦٧٢٦وأبو بمش (  ،) ٤٦٩وقوام شخ الإسلام ق اتضا ،الصراط،

وصححه الألب—اق ق فمل الصلاة على التبي إي رنم (  ) ٢٠رواه
البخاري ^ .) ٢٧١٦

W <،،٥٠١١٢١؛ ،امرؤع وايبملؤخ ً^ً^ًًثت'ُظوآ
وقد يكون لفظ العيدت اسما لمجمؤع اليوم والعمل فيه،
وهو الغالب ،كقوله إتمحأ■؛ رردعهما يا أيا بكر• فإن لكل ئوم عيدا ،إن
هداعيدناا>.

فالعيد يطلق على أي نؤع من أنولغ الاجماع .ومها على
سيل الإجمال ،أنولع•
الوع الأول :الاحتفال بالذكريات ،النارة :طى أي ثكل
من أشكال الاحتفال— الذي لم يرد ق الشؤع— فإذا تكزر
وأحد صبغة التقليد والعادة والتكرار! صار عيدا ،مثل أعياد
الميلاد وأعياد الومحلن أو الاستقلال ونحوها.

المؤع الثان :الدكريايت ،غير المعارة! فبعضن الأمم ئد تيتم
باليكريايت ،المؤلمة ،وتعيد الذكرى  ١ ٢٠كنؤع من المأتم
ؤإظهار الحزن ،أوليكون ذلك ،من المذلاهر القومية الني تعتز
•يا أو تظهرها أي أمة من الأمم ،كالمآتمكاتخاذ يوم عاشوراء
مأتما عند الرافضة ،وكذكرى الأربعين والسنوية! حيث ،يحقد
بعضي الماس مجلسا يقرأ فيه القرآن داخل سرادقا^!! ،كبيرة بعد

موُتج الشخص بأربعين يوما أو يعد ستة س وفاة المبتح ،وهي
عادة فرعونية قديمة كما ذكر غير واحد س أهل الحلم ،ؤإحياء
ذكرى الكوارمثج المؤلمة.

الوع الثالث :،الأماكن التي شخي مزارا! كالمثاهد ويطلق
عاليها الموالي المي تقام عند المشاهد المي دفن فيها بعفن

سمبهتال؛<ئداسم ًًلآظتتهج
الجاهلية  jجزيرة العرب ،وند توعد الني ه من دعا إلى
إحياء السنن الجاهلية ،والسنن السيئة فقال

راأدغاس الناس

إلى اف ثلاثة ت ملحد ل الحرم ،وبغ إلى الإسلام سة الجاهلة،
ومعلق دم امرئ شر حق ليهربق دمه»ُا /وقال :ررمنمنّسة
ميثة فعليه يزرها يوزر من عمل بهاءرأ'• لذلك مى الني أك عن

اتخاذ القبور أعيادا ،أي :اتخاذها أماكن لكجمع أونيارما
على وجه التعفليم أوالتعبد غير الزيارة المشروعة ،لذللئ ،ثال
النيه« :لأثخدواقبريعيداءر'/

^حدءلاعالأحماماسرراكات:كلماأحذ
محناع الاهتمام والالتزام المتكرر الثابت من مكان أوزمان أوأي
شيء من الأشياء ،فإن هذا يكون عيدا كالأيام المح ،تمتم -بما الأمم

أوبعض الدول ل العصر الحاصر؛ كيوم الأم - ،وهومن بيع
أهل الكتاب وقد جعلوه ل يوم خاص ليحفلوا بالأم نغلرا
(ا)رواْ البخاري( .) ٦٨٨٢

ل(  ،) ٢٣١٧س

حرير ش ب اف فهي.

( )٣رواء أحمد(•  ،) ٨٧٩واب ن أبي ب(  ،) ٧٥٤٢ومد ال رزاق
(  ،) ٦٧٢٦وأبويعلى(  ،) ٤٦٩وتواْ شخ الإسلام  jافتحا ،انمراط،
وصححه الأ'لاق ل شل الصلاة على الض!ًءت رنم (* .)٢
وند يكون لنقل العيدت اسما لمجمؤع اليوم والعمل ضه ،وهر الغالب،

كقوله! دعهما يا أب ا بكرت فإن لكل قوم مدا ،إن مدا مدنا رواء
البخاري ( .) ٢٧١٦

الأهياد يم الفيعخ واسوع

لتقصيرم ق حقها بل وجدت بعض الحالات ق الغرب لأناس
لم يرعوا حق أمهاتيم ،فقد تموت أم شخص ما ل بيتها ولم يدر
عنها أحد ولا تعرف إلا بانتشار رائحتها بينما ولدها على بضع
حهلوات منها يكن ل نفس  ٤^٠١^١ولا يدري أن أمه ت كن فيه
لأنه أهملها كما حدث ذلك ق ألمانيا ،أما ل الإسلام فبر
الوالدين لا يحدد بيوم ولا بشهر بل الر مستمر وطاعتهم واحة

ق غير محصية ،ؤيكمي أن اممه تعالى قرن حقهما بحقه فقال!

وقد،سالت ،اللجنة الدائمة عن حكم الاحتفال بعيد الأم
فكان الجواب! لا يجوز الاحتمال بما يسمى عيد الأم ولا
نحوه من الأعياد المبتدعة لقوله S؛• ُإمن عمل عملا ليس عليه

أمرنا فهو رئاء؛ ؛ ،وليس الاحتفال بعيد الأم من عمله ه ولا
من عمل أصحابه قمحقي ،ولا ص عمل سلفإ الأمة ،ؤإنما هو
بدعة وتشبه بالكفار وبافه التوفيق

فيكون من الأعياد الممنوعة.

(ا)ّورةالإساءتمآ].

( )٢روا ،طم ( . ) ١٧١٨

( )٣اكوى رنم  ، ٧٩ ١ ٢مجلا الحوت ( ،) ٩٣ /ATفتاوى اللت الداتمة
( .) AT-A0 fr

ت؛.اظآزهلآ؛ ==== الآءيادضاض٤داسم
وجعل لهم أعيادهم الخاصة حم لا يعدوما ولا يزبدون
عليها ،ولا يقلدون غيرهم فيها ولا يلغون شيئا منها ،فكل أمة
لها أعيادها التي تتميز -ها وتعتر نيا •

الأعياد ق الإسلام من شعائر الدين الونبمة•

فالأعياد من الشراع والثعائر التعبدية ،فهي تدخل ق العقيدة
من جانب ،وق الشريعة من جانب آخر ،فحلى هدا ،فهي توفيقية
لمعنى أتبما موقوفة على ما جاء عن الله تعالى ،وعن رسوله ه

حبث ،شمع عيدي الفهلر والأضحى ،ولا يجوز لأحد بحال أن
يشؤع عيدا جديدا ،أوينشئ نوعا من أنولع الأعياد بأي وجه من
الوجوه ،كما أنه لا يملك أحد من الناس أن يلغى عيدا من الأعياد

التي شرعها اممه تعالى؛ لأن العيد من شعائر الا.ين ،وأنه من شمع
افه الذي لا يجوز فيه الزيادة ولا القص ،وسن الرسول ص هذا

يقوله وبفعله ويتقريره وبأمره وبتهيه ،بأمره بالأعياد وبنهيه عن

أعياد حديدة ،أوإحياء أعياد قديمة ،أو اتبلع أعياد الكافرين ،وثد
أخبر الجمم ،هؤ عن مشا-هة الأمة الإسلامية لليهود والنصارى• .
وغيرهم ق متنهم وحذر من ذللث ،فمالت ®لتبن سنن من كان
ملكم نبرا بشبر ،وتراعا شريع ،حى لودخلوا جحرصس_ ،سعتموهمءا
قلنا يارمحول الله! اليهودوالمحّارى ،ءالت ررفمن®
( )١دوام الخاوي (  ،) ٦٨٨٩وم لم ( .) ٢٦٦٩

اسضادقروعمحاس =—^=^ًأ؛،ظي؛هء

قال النووي ءءفٌ،ت ءالمراد

والدريع وجحر الضب!

التميل دثدْ الموايقة لهم ل المعاصي والمخالفات،

وقال شيخ الإسلام تعليقا على الحديث! رروهذا كله حرج
مخرج الخر عن وقؤع ذللتا ،والذم لن يفعله ،كما كان يخبر
عما يفعله الن اس بين يدي الساعة من الأشرامحل والأمور

الحرمات ،فعالم أن مشا-ية هذه الأمة اليهود والممارى،
وفارس والروم ،مما ذمه افه ورموله وهوالهللورّ_،اا
قافه تعالى مؤع للملمين عيدين ق الستة ،وهما؛ عيد

الفطر ،وعيد الأصحى ،وعندا ق الأمح بؤع هو يوم الجمعة،
ونبي عن الزيادة عنها• كما ذكر الني ءاة ق الحديث ،الصحيح

الذي رواه أنس بن ماللث . ،قال :قدم رمول اطه ءة المدسة
ولهم يومان يلحبون فيهما فقال؛ ارما هذان اليومان؟ ،قالوا؛ كنا

نلعب ،فيهما ل الجاهلية فقال رسول اطه,ي؛ ارإن اف ند أبدلكم
هما حيرا منهما؛ يوم الأصحى ،ويوم اكلر،
()١شرحممحلجإ( x٢٢ •- ٢١٩/١٦
(آ) اةتفاءاّاطاِ(ا/بأا-بم؛ا).

 ٣١؛ حديث ،صعحت رواه أبر داود ،كتاب الملأة ،ب اب :صلاة السدين،
الحدث رنم(؛"اا -،) ١؛؛، ١-ص(هبآ) ،الدعام ،وم ني الإمام أحمد جx
ص (  ،) ٣٢ ٥( ،) ١ • ٣ق م ند انس بن مالك ،،ومتن الن ائي ،كتاب صلاة
العيدين- ،؟ ،٣-ص ( ،) ١ ٨' - ١ ٩٧كلهم من حديث ،أنس بن مالك 'سمن.

ئ؟اظ؟ زهةات؛أ =^=^== الأميالبمد ا،رفررع واسمع
رروامتنيط منه كراهة الفرح
مال الحافظ ابن حجر
ق ا عياد المركن ،وال يه *هم ،وياغ اليخ ابو حهمر
الكبير النفي من الحنفية فقال :من أهدى فيه بيضة إلى
منرك تعفلثما للبوم فقد كفر باض تعالى ( ١ولعله يمحي الكفر

انماليالأصم)اا' '/
وكان علقمة يقول :اللهم إن هؤلاء اعتكفوا على كفرهم
ونحن على إيماننا فاغفر لنا ،وقال المجد ابن تيمية :الحديث

يفيد حرمة التشبه ببمم ق أعيادهم لأنه لم يقرهما على العيدين
الجاهليين ،ولا تركهم يلعبون فيهما على الع ادة ،وقال:

رُأبدلكماا ،والإبدال يقتضي ترك المثيل منه إذ لا يجمع بين
البدل والمثيل منه ،ولهدا لا تستعمل هده العب ارة إلا ق ترك
احتماءهمااا

.

فالنيي.؟؛غد■ ق هدا الحديث وق عيره ،امتنكر ما رام عند

أصحابه ق المدينة من نؤع عيد لم يكن مشروعا ق الإملأم،
ْع أمم حديثو عهد بالإمحلأم وعهدهم بالجاهلية قريب ،ومع
ذللث ،لم يتسامح معهم النبي ه ،بل ماهم أشد النهي ،لأن
الانحراف إلى مشامة اليهود والنصارى أمر مذموم وهو على
:ا)نحابري(آ/مآ؛؛).
:آآ)ذصالقاوير(أ) ٥١١ /

وئو أهدم ——^= الأساد ض الفرؤع
اكشريق عيدنا أهل الإسلام ومي أيام أكل وشربا>ر .٠
قال شيخ الإسلام تعاليما على الحدث؛ ارفيه دليل على

مفارقتنا لُيرنا ق العيد ،والتخصيص  eJLf-الأيام الخسة ،لأنه
يجتمع فيها العيدان المكاق والزماق ،ويطول زمنه ،وببمذا
ي مي العيد الكبير ،فلما كملت ،فيه صماُت ،التعييد! حمر

الخكم فيه لكماله ،أو لأنه هو عيد الأيام ،وليس لنا عيد هو
أيام؛ إلا هنْ الخمسة • ؤيوم عرفة يوم عيد مكاق للحجاج،
ولا يشرع فيه التعبيد ،إنما يشرع فيه الصوم لغير الخاج ،أما
الخاج فلا يصمه.

أما عن عيد الأسوع ،فقد نال المي ه« :أصل اف عن
الجمعة من كان قبلتا فكان لليهود يوم الست ،وكان للنصارى يوم
الأحد»ءم.

( )١حدث صحيح ت رواه أبو داود ق كت اب المرم ،ب اب؛ صيام أي ام
التثريق ،الحديث رنم( • ٤١٨ا)،ج'ا ،ص( ،)٨• ٤والشاتي ،كتاب

الحج ،باب النهي ص صوم يوم ءرذة،جْ ص(  ،) ٢٥٢والترمذي،

كتاب الصوم ،باب؛ ما حاء ق كرامة الصوم أيام التشريق ،الحديث
(  ،) ٧٧٣ج ،٣ص(  ،) ١ ٤٣واحمد (أ ،) ١٥٢ /كالهم من حدث ضة
ابن عامر ؤنقغ.

( )٢انتفاءالمراطاسيم(ا.) ٤٤٨ /

( )٣حدث صحيح؛ رواء م الم ،كتاب الجمعة ،باب* ساية هدْ الأمة
ليوم الجمعة ،الحليثا رنم(آهم)،جمآ ،مجن( ,) ٥٨٦

قال شيح الإملأم ابن تيمية ءض' '.ررووجه الاستدلال من
الحديثأ أنه ه! ذكر أن الجمعة لنا ،كما أن السبت لليهود،

والأحد للمنصارى ،واللام تقتفي الأخصاص ،وهذا الكلام
يقتضي الاقتسام فإذا نحن ش اركناهم ي عيدهم بوم الستا،
أو عيد يوم الأحد ،حالفنا هذا الحدسث ،،ؤإذا كان هذا ق العيد
الأسبوعي ،فكذلك ،ق العيد الحولي ،إذ لا فرق ،بل إذا كان
هذا ق عيد يعرف بالحساب العربي ،فكيمؤ بأعياد الكافرين
العجمية التي لا تعرف إلا بالحساب الرومي أوالقبهلى ،أو

الفارسي أوانمري ،ونحوذللث،اا
إذا :فما عدا عيد الأضحى وعيد الفطر للثنة وعيد

الجمحة للأمبؤع ،فهو محرم قعلعا بموجب ،المصوص الماءلحة

ق ا لقرآن والسنة ،ؤإحماع المحابة والتابعين وأئمة السلم،
وعلماء الأمة إلى يومنا هدا ،وماذكر محيثا من هذا ق مضمون
الرسالة.

فالأعياد المحرمة هى كل ما ثرعه الناس وأئشأوه أو
قلدوا فيه غيرهم.
الأعياد المحرمة على نوعين ت

النوع الأول :أعياد الكفار التي تخصهم؛ كال بت ،لليهود،
(ا)اءتفاء1سماطامحر(ا.) Y،>\-Xo • /

^==—اسمصياس

وكالأحد للنمارى ،فلا يجوز لأهل بلد من بلاد الم لمين أو

شلاضة أولفرد من أفراد المسلمين أن يعثد معهم ق هدا اليوم على
وجه التعبد ،يل لا يجوز لبلد من بلاد الملمين أل يعهلل هذا

النوم على أنه عيد ،ولا تجوز مجاملة اليهود والتماري ق ذلك؛
لأنه يجب أن تكون عليهم الدلة والمغار ي بلاد المسلمين،
رروجعل الذل والمغار
محنيغي أن يكونوا هكذا فإن الّك ،جحت
على من حالفإ أمرىا؛ُن فمن شاركهم أو قلدهم ق عيدهم فقد
شارك و إعزازهم وهذا لا يجوز ولا ينغي ولهذا نال ،عمر بن
الخطاب وه عنه لأبى موسى الأشعري <? .لما انمي كاتبا
نصرانيات ئال; (مالك،؟ قاتللث ،اه أما ّممات اممه تعالى يقول ت
أئن«امنوأ لأنهغددأ أثبمود وأفتنزئ آولآ؛ ٣٠؛؛أنوي ثتيأنثنأزلُر
متمحأ؛ومحذيأه ألا اتخدت ،حنيفا؟ قاوت قلت ،يا أمير الؤمين

لي كتابته وله دينه ،قال؛(لا أكرمهم إن أهاتبمم النه ،ولا أعزهم إذ
أذلهم افه ولا أدنيهم إذ أقصاهم الق)  ،وأن يكونوا أهل ذمة ،قد
أذن لهم بإقامة أعيادهم ل بيوتبمم؛ ويغلقون أبواحم عليهم ،ولا
ي محون لأحد من الخلين بان يشاركهم؛ لأن ق مشاركتهم
تكثيرا ل وائهم مما يدخل ال رور عليهم ،ولا يجوز ل لم أن
( )١رواه أحمد ( ،)٢ ٠ ٥ ٠ /Yوغير 0وحسنه غير واحد من العلهاء ،وجود
إضاده شخ الإسلام ابن تمة ذالاقضاء(ا.) ٢٣٦ /
( )٢سورة المائدة ل  ١ه ء.

(م)أحلكمأهلاادمة(ا.) ٤٠٤ /

اصدبصالخمدعىس =^==^^^ئءوتاهج

أعمال عيدهم أعغلم من مجرد الدخول عليهم ق عيدهم؟
ؤإذا كان النخهل ينزل عليهم يوم عيدهم سسبا عمالهم ،فمن

بشركهم ق العمل أو بعضه أل يس قد تعرض لعقوب ة

ذلاك؟ا>  .٠ولأن هده الأعياد لا خير فيها ولا نفع ل حضورها
قال شيخ الإملأم ابن تيمية

اروأما أعياد المشركين:

فجمعت ،الشبهة والشهوة ،وهي باطل؛ إذ لا منفعة فيها ق

الدين ،وما فيها من اللدة الحاحلة :قعاقبتها إلى ألم ،فصارت
زورا ،وحضورها :شهودها ،ؤإذا ك ان الله قد مدح ترك

شهودها ،الذي هو مجرد المحفور برؤية أو رس_ماع ،فكيف،
؛الموافقة بما يزيد على ذللثإ ،من الممل الذي هوعمل الزور،

لا مجرد شهوده  . ٠كما بين ذللث ،أئمة الم لمين على وجه
التفصيل.

الوعالئانْ :ن الأعيادالمحرمة :الأعياد ام أحدثها أهل
البيع وأهل الافتراق من ءإوائفح الم لمين والدين ينتسبون
للامحلأم ،كعيد مولد النبي ه ،أوالوالد الأخرى ،وعيد
الولد البوي لم يكن معروفا ل عهد الصحابة ولا التابعين
ولا القرون اكلائة الفاص_الة ،ؤإلما ا؛تدعته محلوايف ؤ من
)١:اتكاءالمراط اكم(؛/وهأ) ،اكاوىاهمى(آ/هه).
الخراط انم(؛/آآ؛).

حقيم==—==سمضصوص
الروافص وهم (العييدية) الباطنية ،الذين هم ق الحقيقة على
دين الفرس والمجوس ،قال فيهم بعض العلماءت ظاهرهم

الرقص وباطنهم الكفر المحض ،وأن نبتهم إلى فاطمة ذ.ا
لا تصح بل ينحدرون من أصل يهودي أو مجومي سون
إلى عبيد افه ين القداح من مدينة المهدية بتونس وقد كانوا
زنادق ة من افقين  ،وحكم عل يهم الم لمون ب امم من

الخارجين أصلا عن الإسلام.
وحدث هدا المولد أول ما حدث على يد الدولة الفاطمية

التي قامتخ ق ممر ،وقد أثاعمتح هذْ الدولة العبيدية البيع
ازكثيرة ل ممر وما جاورها ولم تترك ممر إلا وجعلت ،ق
كل مدينة قباب ا على القبور وأبنية عاليه ا وألزمت ،الناس
بالاحتفال بأعياد بدعية كثيرة ومنها المولد النبوي ،وهى دولة

رافضية باطنية قامت ،أصلا على البيع والانحرافاُت ،،فهي أول
من ا؛تدءتخ للم

لمين الاحتفال -يذم الموالي ،وكذلك،

الهلوائف  ،الأحرى والفرق الباطنية الأحرى التي ظهر٠تإ ق
بلاد الم لمن قد امهمحج ق إظهار هذه البدعة ،مم اءنسراح،

أنولع من الموالي والأعياد المثتدعة ومن ذلك :،الاحتفال
 )١:انفر ظو'ق بض الق; ق(،ص  ،) ٢٧٢مجموع الفتاوى(،) ١٢ • / or
وفاتالأء؛اذ'(،آ/باا،-ماا).

ت؟و\زوهدء—ءً
إدا :الأعياد المشروعة هي الأضحى والفطر والجمعة،
فالتعييد فيها واحب شرعا ،يمعنى الاحتماء ؛ما والتبد بما،

واعتبارها أعيادا من أعياد الم لمين ،فلا يجوز لبلد أو

لطائفة أو لقرئ من المسلمين أن يحيين ،عيدا من الأمحبؤع
غير يوم الجمعة.

قال الإمام ماللئح

رروبلغني أن بعض أصحاب رسول،

اض ل؛ئتت كانوا يكرهون أن يرك الرحل الممل بوم الجمعة،

كما تركتر اليهود والصارى العمل ل ال ست ،والأحا.راُ ،مع
أن العيد لا يحني العطلة ،فهذا مفهوم خاؤلئ؛ إنما العيد نؤع

من الاحتفاء والأحتماع ،وأخذ الزينة المثروعة كالاحتماع
للصلاة ل يوم الجمعة ،ونحوذلك من المعاق والظاهر التي
تظهر ش عائر ال دين ومظاهر العزة والقوة والاحتم بع

والتماسك ،والتعاطف والتكافل بين الأمة ،لكن ْع ذللثج كون
الأمة تعطل بعض أعمالها يوم الجمعة ميئة للملأة ،ولل عي
إليها ،ولللأم وصلة الأرحام ،والاحتبع على الأمور التي
فيها متالمر ومصالح وعز للأملأم والمسلمين ،فهذا مشرؤع،

فلا يحل لأحد أن يشرع للم لمين يوم عيد للأمحبؤع غير
الجمعة ،فإن هذا من الشؤع الد.ي لم يشرعه اش ،بل هومن
) ا لمدونة المى( ،) ١ ٥ ٤ / ١اقتفاء المراهل المشم(  ،) ١٣٥سوير

الحوالكلاووطي(ا/؛ا،)،ثرحاضرنان(ا.) ٣٠ • /

وظل؛ •زهج==== 0
أعي اد المشركين والكفار ،والمفمود ي -ؤينهد ه ،أي•
يحضرون ،فهذا دليل على أن مجرد حضور أعياد الكفار

للأستهللاع حرام؛ لأنه تعزيز لهم ومشاركة ،قال ،شخ الإسلام
ابن تنمية َمحنننت أن مشامتهم ل بعض أعيادهم يوجب ،مرور
مالوحم يما هم عليه من الباطل ،خصوصا إذا كانوا مقهورين
تحت ذل الجزية والصغار ،فرأوا المسالمين قد صاروا فرعا
لهم ل خصائص دينهم ،فان ذلك يوجب قوة قلوحم وانشراح

صدورهم ،وربما أطمعهم ذللئج ق انتهاز الفرص ،واستدلال
الضعفاء ،وهدا أيضا أمر محسوس ،لا يارس_ ،فيه عاقل،
فكيف ،يجتمم ما يمتفبمى إكرامهم بلا موجس ،مم ثرء الصغار

= و الضحاك ،تمر ابن أبي حاتم ( ،) ٢٧٣٧ /Aوالربيع بن أنس كما
نقاله ابن الجوزي ل زاد الم ير  ٦١إ  /)١ ٠ ٩ومجاهد ،نف ير الغوي

(م  ،) ٣٧٨والإمام أحمد ،مجموع اكاوى (0آ ،) ٣٢٦ /وأبو النيح
الأصهاو ،ومجموع الفتاوى ( ٥أ ،) ٣٢٧ /والزجاج المزقم السبل
الأعظم لابن ميده  ،) ١٠٢ / ٩٦والعز بن عبد ال لام كما ل نف يره
رأ ،) ٤٣٤ /وابن تيمية ل موامحح كثيرة من كتب ه أعفلمهسأ انتشاء
الصراط المقيم ،وابن القيم ز إغانةاللهفان (ا ،) ٢٤١ /وابن مفلح

كما  jالفروع (ه ،) ٢٣٥ /والأدابق ال ثرب (م  ،) ٤١٦وال معان
كم ا ز نف يره(؛ ،) ٣٥ /وابن العربي كما ق كتابه أحكام القرآن
( ،) ٤ ٥٣ !٣وأبي <؛ان كما ز نف يره البحر المْيعل(.) ٤٧٣ /٦
 )١:اتتضاءالمراط اسقيم( ا.) ٤٨٦ /

 =^== Gg،r Yالآهيأد ب؛ى ايشريغ وابيغؤع

ومنهجهم ،ومما شرعه الأعياد ،محلا يجوز مل لم أن يريد أو
ينقمى ق هذه الأعياد ،ولا أن يشارك غيره من الأمم الأحرى
ق أ عيادهم الخاصة . ٢٠٢
 Uا لمنة:

محالحديث ،المسابق وند ذكرته ،وكذللئ ،قول ه يلإ؛■ ق

ال بت ،والأحدت 'رانهما يوما عيد للمشركين فأنا أحب أن

أحالفهم»؛أ'.
محالط الحافغل ابن حجر ِبجوهت ®أثار بقوله ءءت رايوما عيد®

إلى أن يوم المن ،عيد عند اليهود ،والأحد عيد عند النصارى
وأيام العيد لا نمام فخالفهم بصيامها •وقوله؛؟هن■• ررإن لخل

قوم عيدا ،وهال.ا عيدنا>،ر'أُ ،ينير إلى عيد الأضحى ،وهذا وارد
ل ا لصحيحين ،وكاوللئج الحل.يثإ المابق هو صحيح الإّ ناد
( )١رواء الإمام احمد را ٤٣ /؛-ه  ،)٤ ٤وازني و الكرى ( ،) ٢٦٦٧
والفراق  jالكبير(  ،) ٤٠٢ ; ٢٣وابن حب ان(  ،) ٣٦٤٦وقال شخ

الإسلام ابن تيمية رحمه افه؛ صححه بعض الحف اظ .الاقتماء
( .) ٥٧٥ /yوحول إسناده الشيح محمد بن عبد الوهاب رحمه افه (ح
 ) ٤٤٥١مجموعة الحدث.

( )٣حديث صحيح؛ رواه الإمام البخاري(  ،) ٩٥٢كتاب العيدين،
مة العيدين لأهل الإسلام ،وم لم كتاب العيدين (  ،) ٨٩٢ب اب:

الرخصة ق اللعب ق أيام العيد ،وم ني الإمام احمد(أ.) ١٣٤ /

؛،٣؟؟؛ ^—— ا'صدبجصءاسم

والتهديد والوعيد من التشه يا لكفار ق أيوالهم ،وأفعالهم
ولبامهم وأعيادهم ،وعباداتم ،وغير ذلك من أمورهم التي
لم تشرع لنا ،ولا نقر عليها
ومحال الصنعان؛ والحديث ،دال على أن من تثبه بالف اق

كان منهم أو بالكفار أو يالمبتدئ ق أي شيء مما يختصون
يه من ملبوس أو مركوب ،أو هيئة ،قالوات فاذا تثبه بالكافر ق

زي ،واعتقد أنه يكون يدللث ،مثله كفر ،فإن لم يعتقد ففيه
حلاف ،ب ين الفقه اء ،م نهم من ف اوت يكفر ،وهو فن اهر

الحديث ،،ومنهم من قال؛ لا يكفر ولكن يؤدبُ ؛•

ومن أعظم مظاهر التشبه وأبرزها :الأعياد؛ لأن الأعياد
من سماُت ،الأمم وحمائمها ،فلدللثؤ المشاركة لهم ق أي
نؤع من أعي ادهم ،أو التهنئة لهم ،أو اعطازهم الفرص ة
ليعتدوا هو من باب ،موالأتبم والرصا يما يصنعون والتشبه
بيم ،وإءهiاؤهم الفرصة فتما لا يجوز لهم.

وكدللثؤ ن ال النيئ كج ق أحاديث ،كثيرة؛  ٠حالفوا
اليهود» ،وررحالفوا الشركينءأى ،وكان من أبرز الأمور التي
تجب ،فيها الخالقة الأعياد.
(ا)فرابنكير(؛/ه؛ا).

('ا)سلالألآم;(أ/خ؛آ).

( )٣الحديث صحيح ت رواه البخاري (  ،) ٣٤٦٢وم لم (  ،)٢ ١ ٠٣وأحمد
(  ) ٢٦٠ ،٢٤٠/٢من حديث أبي هريرة '؛كقي.

ااصدضاؤصواس ========

إدا :فالأعياد من حمال ة الشرائع والمام لئ ،التوقيعية،

وافه تع —الى يقول :ؤ,وقل لثو■؛سيامتنذؤأِ ثامهكؤء ه ر ُ.
فالعيد كالصلاة وكالقبلة وكالصيام ،والعيد —كما أسلمك—
من أبرز ما تتميز به الأمة ،فيجب على الم لمين أن يعتنوا

ويتميزوا بأعيادهم ،وأن يتمبروا بمحالفة أعياد ا لأخرين من
الكف-ار والمشركين واليهود والنصارى.

ولعله من المفيد أن نفصل ل مشاركة غير الملمين ق

 ١^٠هر المشاركة
أعيادهم ،خاصة وأنه قد ءلهرت< يعفس ١
للمآكف ار ق أعي ادهم ق الأون ة الأخيرة من يعص جهل ة
الم لمين والفناق ،فكان لابد من البيان والتفصيل ق هدا

الأمر على وجه تقوم ؛ 4الحجة وتولى به الصيحة.
ومن المعلوم أن الهي عن مشاركة الكفار ي أعيادهم باى نؤع
من أنولع المشاركة هوأمر متفق عليه ق الجملة عند العلماء
ال٠حتارين قديما وحديثا ،وللعلماء ق هذا الموضع فتاوى تبين

وتؤكد ما ذكرته س ابقا وللشيخ عبد العزيزبن باز ءوخإٌ؛ ق الأعياد
كتائب ،صغير جيد ق هذ.ا الموصؤع أنصح بقراءته.

يقول السميح محمد بن عيمن تأغجأٌأ :لا يجوز تهنئه
الكفار بعيد الكري مامحى لا هو ولا عيره من أعيادهم؛ لأن
ذلك ص عن رصا :؛ذا العيد وإقرارهم عليه ،ولا يجوز رصا
( )١سورة الحج آية ت [ .] ٦٧

ئ؟اظ؛جهئ ًًس— اسب؛قصداص
السالم شعائر  ^١ولا الإقرار بما؛ لأن ذلك لا,رصي اغ
 ،.قال افه تعالى :ؤ ءان

^٦

ؤ<كثأمح

وف ال ج —و وعلا :ؤ ثشثتغوالإمدكا ش

يسل نه وهن ي أ'ؤني1نت مى آكسون باُ ؛ هذا فيه إثارة إلى أن
البلدين•

ونقل ابن القيم؛خه!،إ؛ ق(أحتكام أهل الذمة) الاتفاق بين
أئمة الدين على أنه لا يجوز بمنئة الكفار بأعيادهم ،فمجرد
التهنئة لا تجوز ،فكيف بالمشاركة؟

وعبارة ابن القيم دقيقة حدا ومهمة لذا ناي ،نقلها هنا

أو ولي
ر فمحل ت ق
حيث يقول ابن القيم
أو قدوم غائب أو عافية أو ملامة من مكرو؛ ونحو ذلك ،وقد
احتلمت الئواية فى ذلك عن أحمد فأباحها منة ومنعه ا

أحرى ،والكلام فيها كالكلام في التعزية والعيادة ولا فرق

بينهما ،لكن يحذو الوقوع فيما يقع فيه الجهال من الألفاظ
التي تدل على رصاه يدينه ،كما يقول أحدهم :متعلث ،الله
دينلث ،أو تحاث ،فيه ،أو يقول له :أعزك الله أو أكرملثؤ إلا أن

يقول :أكرمك الله بالإسلام وأعزك يه ونحو ذلك ،،فهذا في
 ) ١ ،محورة الزمر• [*]٧

[ )٢صورة  jTعمرازت!*] ٥٨

الآءهادب؛دامحعدسم =ً===^^ً==أة،ظتآهلج
الثهنتة بالأموو المشركة.

وأما التهنئة بشعاتر الكفر المخممنة به فحرام بالاماق مثل
أن يهتئهم بأعيادهم وصومهم ،فينول ت عيد مبارك علسك ،أو
تينا بهذا العيد ،ونحوم ،فهذاإن ملم قاتله من الكفر فهومن

المحنمادت ،،وهو بمنزلة أن يهقه؛جود 0للملبب ،بل ذلك

أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشريت ،الخمر وقتل
النفس وارتكاد_ ،الفرج الحرام ونحوأ.

وكمحر منن لا قدر للدين بميم يقع في ذلك ،ولا يدوى

فح ما فعل ،فمن هنا عبدا بمعصية أو بدعة أوكفر فقد تعنءس

لمقت ،الله وسخطه ،وقد كان أهل الويع من أهل العلم
يتجنبون تهنئة الفللمة بالولايايتج ،وتينثة الجهال بمتصسجإ

القضاء والتدريس والإفتاء تجنبا لممت ،الله وسقوطهم من
بمني ،ؤإن بلي الرجل بذللئ ،فتعاطا 0دفعا لشر يتوقعه منهم
فمشى إلهم ولم يقل إلا حيرا ،ودعا لهم بالتوفيق والتسديد
فلا بأٌس بذلل— ،،وبالله الثويق®' '*

وأما كونيم يهنئوننا ؛اءيادت-ا قائما يهنئوننا بأمور رضيها
افه لعبادْ ،وشرعها لهم ،بخلاف تبمنئتنا لهم بأعيادهم ،لأن
حميع الأدي ان من وحه بدين الإسلام الذي يمث الله ب ه
(ا)أحكامأعلالن.ة(\ /اأأ،أ1؛).

^ً^===:اسضاصمص

محمدا ئ؛• ،وإذا هنئونا بأعيادهم فإنا لا تجيبهم على ذلك؛
لأنبما ليست ياعياد لنا ،وإذا كان لا يجوز منئتهم بأعيالهم،
فإنه لا يجوز مشاركتهم فيها والذهاب إلى أماكن احتفالأتمم
ب|ا ،ولو بدعوة منهم ،ولا تجوز مجاملتهم ق هذه الأمور؛
لأن هذا من المداهنة ق الدين ،واف أم أل ،أن يهديهم لدين
الإسلام ،وأن يثبتنا عاليه ،ويرزقنا الاعتزاز به.
بن صالح الثيمين
وهناك فتوى حيدة ،وكلام متين للشيخ محمد بن إبراهيم

مفتى عام المملكة سابعا ءءف؛،ة  ،ينول فيه ت ءرأما بعد؛ فإن
تخصيص يوم من السنة بخصيصة دون غيره من الأيام كون
به ذلك اليوم عيدا ،يعتبمر بدعق ق نف ه ،وشؤع دين لم يأذن
به اف ،والواقع أصدق شاهد ،وشهادة الشؤع المطهر فوق
ذلك وأصدق ،إذ اليد اسم لما يعود مجيئه ويتكرر ،مواء
كان عائدا بعود السنة أو الشهر أو الأسبؤع ،كما قال شيخ

الإسلأما؛ننميةم».
نم يقول إ ولقد من اف على الملمين بما شرعه ليم على
لمان ييه الأمين محن من اليدين الإٌلامين الشريفين الذين

يفوقان أي عيد كان ،وهمس ات راعيي الفهلراا وراعيي الأص—حى؛؛
ولا عيد للم لمين سويا سواهما ،وكل واحد من هذين

اليدين شرع نكرا ف تعالى على أداء ركن عغليم من أركان

الآء،ادمامحدعمحاسم

إلا النادر.
اسالثاو :الفثاق:
والفئاق أيما صفان:

الأول :فتّاق جهلة .الثاف؛ فثاق تمردوا ،أي :أنهم عرفوا
أن هدا فسق ،ومن طبيعتهم المسق والإحرام ،فأخذوا بأعياد

الكفار وثاركوهم فيها ،إما حثا للكفار ؤإعجاتا -هم وولأء
لهم أو لإشباع الرغبات الشهوانية.
اس

الثالث:

أهل الفاق الذين ينلهرون للملمن الإسلام ،ولكنهم
يوالون الكفار باي نؤع من أنولع الموالاة ق الباطن ،فهؤلاء
من أحرص الناس على مشاركة الكفار ل أعي ادهم ،بل
يته افتون عليه ا ،ويتقربون إلى الكف ار وينوللون إل يهم
ياهدائهم بطاقات التهنتة ق العيا ،Jوالمشاركة لهم ق ذلك،

ول ال بلاد التي يكون الإملأم فيها عزيزا نجد أن هؤلاء
المافقين ي ارقون الوفت ،،ويسارقون الظروف ،ليئاركوا

اوكفار ل أعيادهم بأي نؤع من المشاركة ،حتى إن بعضهم
ممن يقوم على إدارات الموم ات ،أو الشركات أوغيرها
يتقرب للعاملين لديه من الكافرين باتاحة الفرصة لهم للتعيسد
ومشاركتهم ،ؤإظهار أعيادهم والإعلان عنها ق اللافتات

واللوحان

بل ربما هيئوا الفرصة لهؤلاء الكفار

لدعوة بعفر الملمين ليشاركوهم عيدهم وبعضهم يشارك

الكمار أعيادهم كنؤع من الجاملة ،وهذا هويعينه الذل
والصغار والهوان ،والانحراف ،والتبعية والامزام.
صور من الضار التي تلحق بالمسلمين ل تقليد الآكفار

ل أ عيادهم:

تقليد المسالمين للكفار ق أعيادهم ننج عنه أضرار وآثار
واضحة ل المسلمين اليوم ،من أبرزها:
أ~الإحلأل بالعقيدة :لأن التعييد أوالعيد هومن نؤع
اف ،،وهوداخل ق الشراع والثحائر والعقائد ،لمثاركة

الكافرين ل أعيادهم هواهتزاز بل وخلل ل عقيدة الذي
ب—انلهار الولاء للكفار :بالمشاركة للكفار ق عيدهم،
وهو إظهار الولاء والحب لهم ؤإعلأنه لهم من حيث يشعر

المشارك أول م يشعر .ق الغالي ،لا يفلهر الولاء لغير
المسلمين ل السلوك ول ،العمل إلا وند ونرهم وأحبهم ل
الملمح—ن أل اش الحافية" ثم إنه حكم بغير ثيع اش ،وتشرع

ما لم يشرعه افه محبحانه وتعالى ،وهومحالة وممادمة لأمر
افه وعلى أمر رسوله تئن؛ لأن اش نهانا عن  ،،^ USوكذلي تبانا

ئ؟أءثزآهدء ——— اصدضص|اص
إذن ما الخل:

هناك يعص الومائل التي ينبغي أن نتخذها؛ لإزالة مظاهر
تقاليد الكف ار ل أعي ادهم ب ين الم لمين بقدر الجهد
والأمطاعة:

من مقتمى الممسحة ف ولكتابه ولرسوله ;ى ولأئمة

الم لمين وعامتهم بي ان هذا الأمر ثرعا؛المحاصرات
والندوات والكتب ،وكل ما يملك الم لم من الوسائل

المشروعة المتاحة ،و؟اذا تقوم الخجة ونرأ الذمة؛ لأن هناك

من يقع ق هذه المجاورات وهو جاهل ،أو يضعف ،أمام هذا
الغزو ،وهناك من أهل البامحلل من سضُما المؤمنين ،وهناك
من الفثاق والمجار من يستغفل الم لمين ،فإذا وحد الإنكار

والبيان أهيمت ،الخجة ،فسيرتيع من ق قلمه مرض بإذن الله
ويتمر المؤمن ليقوى•

إدا؛ لابد من قطع دابر هذه البدعة والضلالة ب ين
الم لمين ،وتحذير الم لمين من فعله ا ،وبي ان الحكم

الشرعي فيها على وجه التفصيل يكل وميلة ،وبيان أحكام
الولاء والثراء المي تميز الم لم بسلوكه وبعقيدته وثريعته
وهويته وبنهجه ،ويامتقلأليته وشخصيته ،ونصوص الولاء

والثراء —واضحة ق الكتاب والمنة ،وما علينا إلا أن نتجليها

الآعي،دضاثثرئمحسم ==^^===جمآ\'

ونبينه ا ،وأن نشرحها وأن نربي عليه ا الم لمين خاصة

الأجيال الناشئة ؤيجب أيصا النصح لن قد يقع ق مشاركة
الكفار جهلا منه؛ حيث إن بعض من يشارك الكف ار ق

أعيادهم ومناما مم يشاركهم عن جهل ،وربما لم بلغه
الأحكام الشرعية المتعلقة حدا الأمر ،أو ظن أن هزه من
المائل عادية ولا ثناق مع الشؤع أو اغز بفتاوى منحرفة
عن الحق ،فلا بد من نصح هذا الصنف وتبصير ،0فاذا عرفنا
أن أحدا من المسلمين يفعل هذا المحفلور ،فعالسوا أن ننمحه

ونبين له أن هذا لا يجوز ،وأته حرام ويتناق مع العقيدة ومع
الشريعة ،ومع حكم افه وحكم رسوله ;ه ومسيل المؤمنين،

وأنه مشاقة فه ولرموله.جآ كما قال تع الى ت ءؤ ومندثاءي

آلرّءول ،يئ بمد ما خإئ له ألهدئ ويشمع
^ ١ول و<صإهءجمغلم وثآءم،ضرا ؟.' ١١٠

ئق،

وقد تكون هناك طائفة من الجاهلين وأهل البيع والأهواء
والفسان) والفجرة يصرون على هذا المكر رغم البيان ؤإقامة

الحجة ،فهؤلاء لأبد أن يرفع أمرهم لولأة الأمر؛ فإذا أصر
فاسق أو فاجر أومنافق أو واحد ممن يشارك اصار ق الأعياد

وأن يواليهم بأي نؤع من أنولع المشاركة والموالاة ،فلابد من
 ١آ سورة التاء آية*! ١٥

ة؟ظجيم— اصدب؛ىصوص
رفع أمر© للموولين؛ لأن هذا ممنؤع شرعا وب التع فهو
ممنؤع نذلاما ق هذا البلد (المملكة العربية السعودية),
ويجب التنبيه إلى م ا يفله—ر من بعض المومح

ات

والثركات التي تعمل على إتاحة الفرصة للكفار بإعلان

أعيادهم والاحتفال ما ؤإتاحة الفرصة للمسلمين بمشاريهم
أو دعوتم لذلك أو التغاصي عن هذا مع فلهورْ ،إما ق مفر
العمل أوق الإسكانات أوأم اكن الاحتمالات ،ويجب أن

يبين للكفار أن هذا لا يجوز ؤيتناق مع دين البلد وتقاليدها
ونفلامها ،والذي أعرفه أن من أنفلمة العقود مع غير الم لمين
لهم،إلأإذاكات بمص الدوائر تت اهوو
تهلبيق هذه الأنفلمة.

ل ذا يلزم أن ننب ه من يخالف ،هذه الأنفلمة ،ونبلغ
المسئولين والجهات المعنية بأي مخالفة أوتجاوز؛ لأن هذه

الم الة —مع الأسف —،بدأت ق الثلهور والإعلان ،وند
تجرأت يعفى المؤسسات وبعض الشركات بوصع إعلانات
بالخهل الحريص عن بعض أعياد الميلاد ونحوها ،وتونيع
البهلاiات والكروت بالتهنئة للكافر بأعيادهم.
وهذا أمر حعلير وثر متهلير لابد من التعاون والتناصح
حتى يتم القضاء عليه قبل أن يستفحل ،ونحن الم لمين أحق

الآصادضادغرمح٤داسم =====ًًلآظ؛خهج
من غ؛رنا أن نظهر الحق الذي هودين اممه وأن نرد الباطل وألا
يتجاوز أحد هذا الحد؛ لأن فيه صغارا وذلة لالسسالمين ،وفيه
حرب عر الإسلام وأهال ،ولابد من التأكيد عر الكفار بألا
يعلنوا اعيادهم والأ ي محوا للم لمن بم اركتهم ،والا
يكون هناك شيء من التجاوزاُت ،التي نتناق هع دين البلد ومع
ثوابته وهويته الملتزمة لشريعة الله.

وأحيزات فإنه على كل م لم أن يبدل جهده ق درء مثل هذه

البيع والمنكرات ،بالحكمة؛ لأنه ا من أعظم المفاسد التي
تودي إلى تخلي الأمة عن عقيدما وهويتها وتوقعها ق الذل
والهوان والتبعية ،ؤإهمال هذه البيع والمنكرات ،والتغاصي
عنها ،إنما هو تقصير وخيانة للأمانة من كل م لم يعلمها،

ويّتطح أن ينكرها ،فعلى الجمع أن يودوا الصيحة كما أمر
اممه تعار ،المصيحة لهذا الدين ،والمميحة لولأة الأمور،
وال—صمحة عامة للم

لمن ب الهلرق الم

روعة والمتاحة

وبالحكمة والموعغلة الحنة ،يم إن المنكر إذا ظهر فلا حرمة
لماحثه وكل معفى إلا الجامحر كما ذكر ذلك ،الني هآ و

الحديث ،الصحيح من حديث ،أبي مريرة ''مض • "كل أمتي معاق
إلا المجاهرين ،وإن من المجاهرة ،أن يعمل الرجل بالليل عملا نم
يصح وقد ستره الله فيقول• يا فلأن عمالت ،البارحة كذا وكذا وئغ.

ة؛لظن' تع^لآ؛ =^==؛ الآءهادب؛ىالأرزعماسع
بات يتره ريه ويصح يكشف محتر اض عئ 4ا  ،فادا جاهر الاءس

أوبعض صعاف النفوس بمثل هذه المنكرات التي تودي إلى
الإحلال بقيم المجتمع وثوايته ،فلأيي من الأخذ على أيديهم؛
لأن التي وص• يقولت ررإن الناس إذارأوا المنكر فلم يغيروء ،يوشك
اف أن يعمهم بعقاب®  .وأن اممه جن قد لعن يني إسرائيل وقرفهم
وكتب عليهم الذلة والصغار ،لأمم لم يأتمروا بالمعروف ولم
يتناهوا عن النكر ولم ياحذوا على يد القيه.

قالتعار :ؤ فيك< أئن ًْقعروأ بم؛ بتإنمحل ءك
لآتاتيداود وع؛بىآبجمرُ-ندذتلكتاعصوأوحكامرأتثليث

.ا ْكاؤأ لأ ثدثاهوك< عن منا=كموصئوه لمك ما حكا<وأ
؛^^. ٠٢٠ ^١

إذن فمن يفلهر البدع الغلغلة والنكرات الشنيعة التي

تخل بالعقيدة أو الأحكام الشرعية أو ب الأخلاق وتخل
؛الفضيلة وتنتهك حرمات المجتمع ،فهو مجاهر لأبد من
الأخذ على يده بالطرق المشروعان.
( )١حدث صحيحت أحرجه البخاري(  ،)٦ • ٦٩وم لم كتاب الزمر،
حدمث ،رقم( .) ٥٢

( )٢حدين ،سبح :رواء أب و داود( TU-A؟؛ ) ،والزم رى ( ،) ٢١٦٩
(  ،)٣• ٥٩وابن ماجه ( ،)٤ • • ٥وأحمد (ا.)٩ ،٧ ،٥ ٠٢ /
( )٣مورة المائدة ،الأسان.] ٧٩ ، ٨٧[ :

اصدبجااصعواسع =ء=====؛=^ً=ًلآءواههءج
هذا وأمال اض لي ولكم التوفيق والرشاد وال داي ،وأن
يحمين ا ويحمي Jلأدذا من البيع والمحدثات ،وأن يغلهر
السنة وأهله ا وأن يخذل البيع وأهله ا ،إنه ح بنا ونعم
الوكل•

وصلى افه على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجممن.

الأسلة

س  ١ما واجبنا ق هده الأيام وخاصة ْع اقتراب عيد التماري ؟

وكيف نمنعهم من ذلك؟ نرجوطرح بعض الأمالب التي يمكن
اتخاذها ز ذلك؟

الجواب؛ ق رأيي أن هذا الأمر لأبل فيه من أشياءت
أولها! بيان الحكم الشرعي ق مشاركة الم لمين ق أعياد
الكفار ،أو  jإءلهارها محن الملمين من نبلهم ،ولابد من يان
ذلك بكل وم يالة بالكت اب ،وب الإعلأم ،وبنشر الفت اوى،
ويالمحاصرات ،والدوات . .,مر الوسائل المتاحة وغير ذللث.،

ثانيها! لأبد من إشعار غير اللين بطريقة مناسبة بأن ما

يعملونه من الإعلان مثل هذا الاحتفال بأعيادهم والدعوْ إليها
يسيء إلى هذا المجتمع ،ؤيمادم ما عليه هذا البلد من الدين
والعميدة والشؤع القويم ،وكثير من الكفار الذين ق البلد ربما لو

قيل لهم هذا لاحرموا هذا المبدأ ،بناء على أمم يفرض فيهم
أن ي٠حارموا البلاد وأهالها ودينها^ ،ا هوالأصل •

فالبيان للكفار أنمهم أرى أنه مهم جدا لكن بملريمة
مشروعة وباملوب مثاسم ،ليس فيه استفزاز ،ولا عنفح إنما
يا لحكمة.

الآعيادصاصؤلس

ظمة،لء

ثالثهاإ أرى أنه من الضروري نتع الجهات التي طهر فيها
أعياد الكفار ،ؤإيلاع المسئولين ثها ،فالجهات الم ؤولة هي
المعنية وتمللئ ،من القدرة أكنر مما Jمل اان Vالأفراد ،ولا يجوز

استعمال القوة أوالعنف ق إيقاف مثل هذه الاحتمالات أو

منع الخلين من المثاركة؛ لأن القوة لا يملكها إلا من
يايديهم الملاحيان ق ذل لئج ،وعلى هدا قاليي يستهنم،

الأفراد هوالناصحة والبيان ،ؤإبلاغ الجهات المؤولة،
ؤإثعار الذين يفعلون هده الأعياد أن هدا لا يجوز ،وأنه يتنال

مع أوضاع هدا البلد ..إلى آخره.
ولابد للناصح أن يلتزم ياراء الحلماء وءللأاء_إ العال م ،وأن
يكون لديه فقه كامل ق مقتفيات النصيحة وآدابه ا وشرومحلها
وقواعدها.

؛ ل قد ذكرتم أن العاّ هو ما أحذ صفة ومحي اع الدوام
والاستمرار ،فلوأقام نخص حفلا مرة واحدة ز حياته لمامسة ما،
مثل :ذكرى ميلاده ،أو ذكرى وفاة عزيز لديه ،أو أي منابة أخرى• ■ ■
فما الحكم ز ذلك؟

ااجوادِإت إذا أحذ صفة التعييد فهو عتل ،،حتى وإن ل م
يتكرر؛ ولأنه لير من ثروء؛ل العيد أن يتكرر ،ومنى سمى

اسدبءثاص،ثسم

عيدا واحتفل به على نحو الاحتفال بمولد الشخص فهو عيد

أو هو ذريعة إلى العيد؛ لأنه عب ارة عن إحماء ذكرى قد
تكررت ،وهى ما بين الميلاد والعيد ،فهنا يكون ممنوشا.

واض أعلم.

س  '. ٣الأي ام الض تمام للهلفل والشجرة والطاقة والغداء

والشرطة وغيرها ،هل يحكم عليها بالأبتدلع ولوكاث ل أمور
دنيوية مائية ولب ت ،ز أمور تعبدية ،نرحو التوصح ق ذلك لإزالة
الشبهة؟

الجواب I،ليس من ثرومحل العيد أن يكون تعبديا فمهل ،بل
متى ما توافريت ،صمفاُت ،التعييد والتكرار والالتزام ل مناسبة

أحدمتؤ حكم العيد ،أيا كان اسمه أورسمه يتكرر ق السنة ،أو
يتكرر بشكل دورى كل سنتين ،أو كل عثر مثلا فإنه يصبر

يدلك ،عيدا ،ولكن ق تفاصيل ها ْ،الموازل يحتاج الأمر إلى
فتوى ْن كبار العلماء،

اسبهثادف<دعءص ==——^صهظ"o 0
_؛ إ بما ال اعمل ز مطار الملك حال ي الدولي موظف
بالخطوط المودية ،فاو أئابل ركائا من غير الملمن ،ول مثل
هده الأيام دائما يحيوننا بتحية يقولون فيها ما معناها باللغة المربية؛

سنة حديدة سعيدة ،. . .فهل أرد عليهم التحثة أم اسكت ،والعتاد أن
يرد عليهم بنقر الكلمة ،فما رأي فضيلتكم ١
الجواب ،؛ مقتضى ما عرفن اه من التموصن أقوال أهل
الملم من علماء هذه الأمة من المحدثين والفقهاء وأئمة
الدين ومشايخنا ق هذا الصر ،لا يجوز مبادلتهم بالتهنئة،

ومن هنأنا منهم بعيده فلا يرد عليه بالتهنئة ونرد عليه ردا
جميلا لا يقتضي التهنئ ة يعيدهم وق التع ابير الأحرى
مندوحة ،والفتوى واضحة ق هذه المسألة ولا بأس أن أعيد
الجزء الختص بجواب ،هذا الموال من فتوى الشيخ محمد

 Iيقول الشيخ؛ ءؤإذا هنوونا ؛أعيادهم فإننا
ابن عثيمين
لا تجيبهم على ذللث،؛ لأتبا لمست ،بأعياد لماه .وهذا كلام
الشيخ ،وهو أيصا ما عليه سائر أهل اللم مجن أهل المنة
العمرين ،واض تعالى أعلم.
سْ ! لأحفل أن استخدام التاريخ الميلادي بدأ يفرض نف ه،
وللأمف  ،على الخويي،ن الرٌمى والخايس ،فا حكم اس تخدامه
والإصدار عليه وإغفال التاريخ الهجري؟

الجواب ،؛ أولا؛ استخدام الماؤيخ الميلادي أمر عادي ق

،٥٦؛<؛ _=_^=

الأصل لكنه ذظنا لارساطه خصوصيات الممارى وعقائدهم
الماطالة فهونؤع من الميعية للكفار ،وحكمه لأبد فيه من
الممصيل؛ لأنه قد يجوز أحيانا ام تخدامه لحاجة تمتضيها
مملحة الم لمين ق مصالحهم الدنيوية ،أو علاهاتيم مع

الأمم الأحرى ،أولضهل أوقات تقتضي المصلحة ق مثل
فصول الستة ونحوها فهي تنضعل بالمقويم الميلادي ،ولكن

ما يتعلق ياحكام العبادات الشرعية والحدود والعدد ونحوها
كالصيام والحج وعدة الهللاق والإحداد ونحو ذللث ،كثير ،كله

يجب أن يكون باكاريخ الهجرى.
والنؤع الثاق! استعمال اكاريح الهجرى لأمور تخصنا ق
هدا الملو ،فأرى أنه من الذل والصغار والامزامية ان نورخ
يالمارخ الميلادي ،حتتى ؤإن كان بينن ا كف ار هد ابتليت ا

بوجودهم لضرورة معينة ،فينبغي أن يعرفوا تاريخن ا ولا
نحضع لماريخهم ،ولذا فينبغي أن تكون الموارخ المتعلقة
يالبلد ءنا.نا وبالمجتمع المسلم ويالأحوال الداخلية أن تكون
؛الهجري كلها دون امتثناء مواء ما يتعلق بالقرارات ،أوما
يتعلق بمواعيد ،أو مناسبات علمية أو عملية عامة أو خاصة

لابد أن نتعامل فيها باكاؤيخ بالهجري فهدا حزء من هويتنا.

========= ءظبِهإهمج
سا"  Iالمائل! هناك من يبدأ بالتارخ الميلادي؟
الجواب :نعم هنالأ من يفعل هذا ل ببض!

السب الأول؛ أن هن اك من يبدأ به فعلا ؤيتعمد هذه

المسألة تبعية للكفار ،ؤإرغام الملمين على تواؤيح غير
الم لمن ،وهن ال حنافة من الملمن يفعلون ذلي عن

غملة ،ؤيفلتون أن هذا نوعا من أنولغ المملور والتميز ،وهذا
ذل وهوان.

الب الثاف؛ وهو أن بعض العاملين ق هذه الموّ

ات

التي تؤرخ بالميلادي هم أصلا من غير المسلمين ،أومن
الملين الذين لا يعرفون التاريخ الهجرى؛ بسبب تأثير
الأستعمار ومسح الاحتلال لكثير من ٠ثلاهر الإسلام ق البلاد

الإسلامية الأحرى ،فهم لا يعرفون إلا الميلادي ،ومن هنا قد
يمعب على بحفهم أن يتعرف على التاريخ الهجري.
والذي أعرفه أن التعاليم الصادرة من قبل الدولة توحبر
الالتزام بالتارخ الهجري واستعماله قبل التاؤخ الميلادي،

أو استعماله مفردا ،فالبدء بالتارخ الميلادي وتفضيله اختيارا
دون برو أو تجاهل التارخ الهجري كل ذللث ،نقص ق الولاء
وتجاوز للأنفلمة ،وعلى المسئولين الل.ين يتساهلون يل.للث ،أن
يتقوا الله بدين الأمة وعزنيا وهيبتها وكرامتها.

ت؟إظ؛زهنء ^=^==

 ٠^٧القرئ داس

_ !Uما رأاث \ فيمن يجعل للعمرة يوما محددا من اله؟

الجواب! إذا كان الذي حدد يوما من الستة للمحمرة يقصد

يه التعبد ف تعالى ل تخصيص ذلك اليوم بغير دليل شرعي،

بمعنى ت أن يعتقد أنه يشيع له أن يوقع المحمرة ل هذا اليوم
على جهة التعبد والشرح فهذا لا يجوز ،أما إذا كان من باب
تحري يوم من الأيام الفاصالة كأيام رمقان وكليلة القدر ،أو
يوم عرفة لغير المحاج ،أوالحاج إذا أمكنه ذللنا مع الوفاء
بالحج فلا باس ،لكن من الناس من يتحرى أياما للعمل
الصالح تعبدا دون أن يرد فيه نص بفضله ،ق هذه الأيام مثل ت
تحري العمرة ي بعض الأيام من رجبا أوبعض أيام شعبان،
أوليلة الإسراء والمعراج؛ وكتتحري العمرة ليلة المولد ،فهدا
كله بدعة لا يجوز.

_ : Aما رأيكم ل أن تقام احتفالات ل عيدي الفطر والأصحى
ونشئا فيها المقالات والمحاضرات والهلرائف المفيدة والألغاز

والأناشمد الجماعية للاحلفال من الجن ين تحت من مع محتوات،
والأولاد الكبار بئرتل عدم اعتبارها تعبدا ،ولكن لكي يعرف العالم
أن ل لينتا قحة ،ويكون القائمون عليها من أهل الدين والصلاح،

وهو أفضل  ■ ٠٥ترلث ذللئ ،،فينشأ فراغ؛ لأن يعة الماس يبحثون ءسن

؛؟•٠٦٢^٠

^ —— ^،اسص صو»س

مى؟ ؛ تحتفل شركه (أرامكو) بعيد الكرب

هاسمّر وتعطى

موظفيها إجازة لذلك ،فما حكم ذلك؟ وما هي النصيحة ونحن على
مقربة من نهاية السنة الميلادية؟

الجواب؛ الأمر ليس تماصنا على شركة أرامكو ،ربما هناك

أيقا شركات أحرى تعمل نفس العمل ،ولا شك أن هذا العمل
ل ب لاد الملمين غير حائز ،لكن لا أدرى ما يكتنفه من أحوال
ومن ظروف للثركة؟ فلا ث الث ،أن هذا الإجراء هوتحهليل
للعمل حمى للموظصن الم لمن يوم عد النصارى او الهود،
هذا لا يجوز .أرى أن العاما1ين من الم لمين ق الشركة لابد أن

يتفاهموا مع المثولين ؤإدارة الشركة على الفصل ل هذا

الموصؤع ،ؤإذاكان فيها من الكفارعدد ؤيريدون أن يحتفلوا
لأنف هم بعيد ميلادهم فلهم ذلكر ،لكن عليهم أن يخفوا هذا
العيد ولايظهروه ،وأن لايشاركهم م لم ،وأن لايعلن التععليل
بالعيد اعلأثا ظاهنا ،وألا يكون هذا الأمر مما يلزم به الموظف
الم لم ،فلابد من التحاكم إلى ثؤع اش ل هذا الأمر وغيره،
وهذا لم بالطرى المنام به مع ال ركه ،ؤيجما على الم لمن

الاJين يعملون ق الشركة أن يجتمعوا فيما بينهم مع مووليهم
ومع مديري الإدارات أورئيس الشركة أومجلس الإدارة فيها،
ؤيتاقشوا القضية مناقشة حادة عالي صوء النظم الشرعية ؤيملوا
إلى ما فيه المملحة ق هذا الأمر.

ا~محآ؛ ^
الصنف ااناو; اكثاق

الصنف اكاك :أهل
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