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 �?مد هللا ��لصال� ��لسال� ; �سو+ �هللا

 

 :تمهيد -

 

 B'� Cخ	هللا عليه �سلم  -فقد � Gمته لألمم �لسابقة من  -ص	متابعة  Mليس هذ� عن �قو� �Pلفر�� Sصا�'�� TهوU�- 

� ��لوعيد� فعن 	X سعيد  -بال شك Y� لفعلهم هذ� بل هو من Zهللا عنه  -من �"د� [�-  B'� \	-  هللا عليه �سلم� Gص

 بذ���Mٍ حc لو سلكو� جحر ضب_ لسلكتمو^� قلنا{ : قا+ -
ً
f��g� Cٍبش 

ً
�Cمن قبلكم ش kتبعن َسn : يا �سو+ �هللا TهوU�

 ).7vvw( �مسلم ) t� ^��� � )57vwخا�p{ r!فمن: ��'صا�pS قا+

 

ال تقو� �لساعة حc تأخذ 	م| بأخذ �لقر�\ { : قا+ -صG �هللا عليه �سلم  - عن �'B  -�] �هللا عنه  - عن 	X هرير� 

 بذ���Mٍ فقيل
ً
f��g� Cٍبش 

ً
�Cفقا+: قبلها ش p�� ) ���t� ^��� )vخا�r .}اP �ال 	��كp �من �': يا �سو+ �هللا كفا�P ��لر�

 .�"� ; س�تهم: 	خذ �لقر�\

 

� عقائدهم �مناهجهم  Pلفر�� Sصا�'�� TهوU� قتها �ألمم �لسابقة منTقد تابع جهلة هذ^ �ألمة �مبتدعتها ��نا�

عيد " 	� " عيد �أل� " بهتم � �بتد�M 	\ ننبه عليه � هذ^ �أليا� هو �تباعهم �مشا -�آل\  -�	خالقهم �هيئاتهم� ��ا يهمنا 

 "�أل�� 
ً
ل فيه ����ئر �يصل فيه  -� �عمهم  -� �هو �Uو� �rY �بتدعه �'صا�S تكريما ما تعط�  معظ�

ً
لأل�� فصا� يوما

 .��لعقو� �'اP 	مهاتهم �يبعثو\ �ن ��د�يا ��لرسائل �لرقيقة� فإ�g �نت� �Uو� �Tf �ألمو� "ا �نت عليه من �لقطيعة

 

� عليهم عقوقها �جعل ��ز��  ��لعجيب من �"سلم� 	\ �تاجو� "ثل هذ^ �"شابهة �قد 	�جب �هللا تعا� عليهم بر �أل� �حر�

 .; gلك 	�فع ���جا�

 

 :تعريف �لعيد -

 

�لسنة 	� بعوT �ألسبوM 	� �ما بعوT : فالعيد �سم "ا يعوT من �الجتماM ; �جه معتاf �Tئد: " قا+ شيخ �إلسال� �بن تيمية

 ). 443/  3" ( �قتضا� �ل£�¢ �"ستقيم " " �لشهر 	� ¡و gلك 

 

	نو�M �إلحسا\ �لعائد� ; : ُس¨ �لعيد بهذ� �السم § أل\ هللا تعا� فيه عو�ئد �إلحسا\� 	r: " -�¦ه �هللا  -�قا+ �بن fبدين 

� ª يو�� منها ^Tعبا :� ��صدقة �لفطر� �¯تما� �?ج بطو� �لزيا��� �?و� �ألضا¬� �غ� gلك� �لفطر بعد �"نع عن �لطعا
 ). ±3v/  7" ( حاشية �بن fبدين "." �أل\ �لعا�T فيه �لفرZ ��ل°�� ��لنشا¢ ��?بو� 

 

- p � كم عيد � �إلسال

 

عيد " � " عيد ��لوP " � " + عيد �لعما" � " عيد �لشجر� " يلحظ �"سلم ك�³ �ألعياT عند �"سلم� � هذ^ �أل�منة� مثل 

 Tيال"� "… ��لخ �هكذ� � قائمة طويلة� �· هذ� من �تباU� MهوT ��'صا���µ¶"�� S �ال 	صل �ذ� � ��ين� �ليس 

 .لفطر�إلسال� �ال عيد �ألض¹ �عيد �



 3 

 

B'� ��"دينة  - صG �هللا عليه �سلم  - عن 	نس بن مالك قا+ �\ ألهل ��اهلية يوما\ � ª سنة يلعبو\ فيهما فلما قد

 منهما{ : قا+
ً
)  3354( ���^ 	بو T��T .}يو� �لفطر� �يو� �ألض¹ : �\ لكم يوما\ تلعبو\ فيهما �قد 	بدلكم �هللا بهما خ��

 .� �صححه �لشيخ �ألtا¼)  v±±3( ��لنسا« 

 

- � بر �أل

 

و: قا+ �هللا تعا� 
ُ
µ ِ¶ْ

ُ
ْرÁَ ﴿ َ��ْقبُُد�� �هللا�َ َ�ال ت

ُ
ق
ْ
َاِ� rgِ �ل

ْ
َمَساِكِ� َ���

ْ
َتَاÂَ َ��ل

ْ
U��َ Áَْر

ُ
ق
ْ
 َ�بِِذr �ل

ً
يِْن �ِْحَسانا َو�ِ�َ

ْ
 َ�بِال

ً
� بِِه َشيْئا

ْفَمانُُكْم ِ�\� �هللا�َ ال ُ�ِبÄ َمْن �َ 
َ
ْت 	

َ
ك
َ
ِبيِل َ�َما َمل َنِْب َ��بِْن �لس�

ْ
اِحِب بِا� ُنُِب َ��لص�

ْ
َاِ� ��

ْ
���َ 

َ
ت
ْ ُ
Ç 

َ
\ ﴾ 

ً
و��

ُ
خ
َ
 ف
ً
 ]. 5v/ �لنسا� [ اال

َحُدُهمَ : �قا+ تعا� 
َ
	 َCَِك

ْ
َغن� ِعنَْدÊَ �ل

ُ
بْل
َ
ا ف  �ِم�

ً
يِْن �ِْحَسانا َو�ِ�َ

ْ
ُ̂ َ�بِال ال َيْعبُُد�� ِ�ال �ِي�ا

َ
Íَ َ�بÄَك 	

َ
 ﴿ َ�ق

_

ُ
ُهَما 	

َ
 ل
ْ
ال َيُقل

َ
ْ� Îُِهَما ف

َ
ا 	

 
ً
ْوال

َ
ُهَما ق

َ
 ل
ْ
ل
ُ
َما َ�ق

ُ
َهْره

ْ
ن
َ
ِريما ً﴾  َ�ال ي

َ
 ]. 75/ �إل��� [ ك

 

يا �سو+ �هللا من 	حق �'اP : فقا+ -صG �هللا عليه �سلم  - جا� �جل �� �سو+ �هللا : قا+ -�] �هللا عنه  -عن 	X هرير� 

( ���^ �tخا�r .ثم 	بوÊ: ثم منp قا+: ثم 	مك� قا+: ثم منp قا+: ثم 	مك� قا+: ثم منp قا+: 	مك� قا+: Ðسن صحاب|p قا+

±v7v  ( مسلم� )4±7� .( 

 

�g \Òلك لصعوبة �?مل : مقتضا^ 	\ يكو\ لأل� ثالثة 	مثا+ ما لأل) من �ل�C قا+: قا+ �بن بطا+: "قا+ �?افظ �بن حجر

﴿  : ثم �لوضع ثم �لرضاM فهذ^ تنفرT بها �أل� �تشÕ بها ثم تشا�Ê �أل) � �لÔبية� �قد �قعت �إلشا�� �� gلك � قوÓ تعا�

� fم� ﴾� فسو�S بينهما � �لوصاية� �خص �أل� باألمو� �Öالثة� ��ص Óهٍن �فصا� ; 
ً
ينا �إلنسا\ بو��يه ¦لته 	مه �هنا

Bقا+ �لقرط :Øلك ; حق �أل) عند �"ز�¦ة� �قا+ عياg � � : �"ر�T 	\ �أل� تستحق ; �لو� �?ظ �أل�فر من �ل�C �تقد�

." " يكو\ برهما سو��� �نقله بعضهم عن مالك ��لصو�) �أل�+: � تفضل � �لC ; �أل)� �قيل�gهب ��مهو� �� 	\ �أل

 rا�t� 487/  38" ( فتح .( 

 

 : قالت -�] �هللا عنهما  -فعن 	سما� بنت 	X بكر : بل �حc �أل� �"¶µة فإ\ �ل¶M �"طهر �?كيم �غ�ب بوصلها
ْ
قدمت

: قلت -صG �هللا عليه �سلم  -فاستفتيُت �سو+ �هللا  -صG �هللا عليه �سلم  -سو+ �هللا ع �Ü	Ù� ÚÛ م¶µة � عهد �

 ). t� ^��� )74ÝÝخا�r . نعم ِصÜِ 	م�ك: قدمْت ع �Ü	Ù� ÚÛ ��غبة 	فأصل 	pÛ قا+

 

� بالT �لكفر - � :�أل

 

ليسمع �يقر	 عجباً� فال تكاß Tد 	�� متÞملة  �\ �"تتبع ألحو�+ �أل�� عموما �لأل� خاصة � �"جتمعا� �لغ� �سالمية
 فضال عن لقا��� áدà بينهم �فضال عن �جتما�T Mئم

ً
 .يصل 	فر�Tها بعضهم بعضا

 

�نك قد ßد � �ألسو�� 	� �لطرقا� 	ما ��بنها 	� �بنتها� 	� 	با ��بنه ��بنته� لكنه من : �µما قا+ بعض �"شاهدين tالT �لكفر

 .�أل�� �ملة تتسو� 	� تم� � �لطرقا��'ا �T	ß \د 
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� حالة �لِكCَ يسا�t� Mا� �بهما �� �ضعهما � ��T �لعجز� ��"سن��Ú �قد gهب بعض �"سلم� ! �عندما يص� �أل) 	� �أل

�لو�حد منهم من �ما gلك �� بسبب ما يعيشه !! �"و�: �� بعض تلك ���� �سأ+ ع¶� من �"سن�Ú عن 	منيته� فäهم قالو�

 .قهر �حز\ �	é ; �?ا+ �ل| �صل �لو�حد منهم �Uها �Gè عنهم فث�� 	كباTهم � �قت 	حوå ما يكو\ �لو�حد �Uهم

 

 :�قت عيد �أل� عند ���+ -

 

 .�الحتفا+ بعيد �أل� �تلف تا��ه من �Tلة ألخرµ� �Sذلك 	سلو) �الحتفا+ به

 

 من ف�Cير� 	ما � �أل�جنت� فهو يو� �ألحد �Öا¼ من 	كتوبر� �t ëنا\ يكو\ �Uو� �أل�+ فال�êيج تقيمه � �ألحد �Öا¼ 

 .من فصل �لربيع� �جنو) 	فريقيا áتفل به يو� �ألحد �أل�+ من مايو

 

 	ما � فرنسا فيكو\ �الحتفا+ 	ك³ بالعيد كعيد �أل�� � يو� �ألحد �ألخ� من مايو حيث ìتمع 	فر�T �أل�� 
ً
للعشا� معا

� .ثم تقد� كيكة لأل

 

 ��T�� ببيع rلصليب �أل¦ر �لسويد� ���لسويد 	يضا عندها عطلة عيد �أل�� � �ألحد �ألخ� من مايو �قبلها بأيا� يقو

 .صغ�� من �tالستيك تقد� حصيلتها لألمها� �لالî يكن � عطلة لرfية 	طفا�ن

 

د �Öا¼ من مايو مثل 	مريكا �لشماUة �فيه يتم عرØ صو� �سمها 	طفا+ ب� �U� ëابا\ يكو\ �الحتفا+ � يو� �ألح 

�  �4يتم نقله  " ª	Û"�لساTسة ��لر�بعة ع¶� من عمرهم �تدخل ضمن معرØ متجو+ �مل �سم  Øسنو�� يتجو+ �"عر

 .عديد من ���+

 

 :عيد �أل� � نبذ� تا��ية -

 

	\ عيد �أل� �\ قد بد	 عند �إلغريق � �حتفاال� عيد �لربيع� �Òنت هذ^ يزعم بعض �"ؤ�خ� : " قا+ بعض �tاحث�
 ��إلÓ �أل)� �ë ��ما �لقديمة �\ هناÊ �حتفا+ مشابه �ذ^ " كر�نس"��جة " �يا"�الحتفاال� مهد�� �� �إلÓ �أل

� 	خرS لآل�ة–" سيبل"�الحتفاال� �\ لعبا�T 	� تبجيل 	 . ðألخ�� حو�� �	لسيد �"سيح عليه  8±�7قد بد� Tسنة قبل ميال

 ñهذ^ �الحتفاال� ��ينية عند �لر�ما\ �نت تس� §� .ما�P ���3  ±�3تستمر Öالثة 	يا� من " هيال�يا"�لسال

 

- �Ôلò� � �ألحد 

 

� ف�Ô �هو يو� شبيه باحتفاال� عيد �أل� �?اUة� �لكنه �\ يسñ 	حد �ألمها� 	� 	حد نصف �لصو�� ألنه �\ يُقا �

لت من قبل " سيبل"�لصو� �لكب� عندهم� ��tعض يقو+ �\ �الحتفاال� �ل| �نت تقا� لعبا�T �تكريم 
Ú
�لر�مانية بُد

�لكنيسة باحتفاال� nوق� �تبجيل مريم عليها �لسال�� �هذ^ �لعا�T بد	� ÐَثÚ �ألفر�T ; �يا�� �لكنيسة �nابع� �ا 

ل� با � ��لكنيسة �أل� %م�f ë� 3لقر�ب��v88  �بد	 �لشبا) ��لشابا� ��g �?ر �لبسيطة ��óاTمو\ � �يا�� 	مهاتهم 

ل� با�د�يا ��"أكوال�� هذ� عن �òل�Ô 	ما عن �لواليا� �"تحد� �ألمريكية فÞنت هناÊ قصة 	خرS" 	حد �ألمها�"  .ُ%م�
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 :�لواليا� �"تحد�  -

 

صاحبة فكر� �م¶�M جعل يو� عيد �أل� �جا�� �سمية � �لواليا� �"تحد�� فõ لم  3�v4-3w4� :(Ù: (جا�فس.�.ôنا

� مد�سة �ألحد �nابعة للكنيسة �'ظامية  Pنت �بنه لتير� �تد�Ò� نت شديد� �ال�تبا¢ بو��تها�Ò� قط å�øند��"ت	 " �

ا� شملت �جا+ �ألعما+ ��لو���� ��جا+ جر�فتو\ غر) فرجينيا� �بعد مو� ���تها بسنت� بد	� ¦لة ��سعة �'ط

�لكوòرP§ إلعال\ يو� عيد �أل� عطلة �سمية � �tالÒ� �T\ �يها شعو� 	\ �ألطفا+ ال يقد��\ ما تفعله �ألمها� خال+ 

 و�Tحياتهم� �Òنت تأمل 	\ يزيد هذ� �Uو� من �حساP �ألطفا+ ��ألبنا� باألمها� ��آلبا�� �تقوS �لر��بط �لعائلية �"فق

 

 :�tد�ية -

 

� �Òنت �3w8قامت �لكنيسة بتكريم �آلنسة ôنا جا�فس � جر�فتو\ غر) فرجينيا �فالTلفيا �بنسلفانيا � �لعا& من مايو 

� �لواليا� �"تحد� � .هذ^ بد�ية �الحتفا+ بعيد �أل

 

��'قا� ��nحمل ��rY يتمù به حب �أل�� �Ò\ �لقرنفل من ���T ���تها �"فضلة �خصوًصا �ألبيض§ ألنه يعC عن �لطيبة 

 .�مع مر�� �لوقت 	صبح �لقرنفل �أل¦ر �شا�� �� 	\ �أل� ; قيد �?يا�� ��ألبيض 	\ �أل� �حلت عن �?يا�

 

� �لواليا� �"تحد� �\ غر) فرجينيا �الية 	�úهوما سنة  �� �3w38	�+ �عال\ �س¨ عن عيد �ألf �3 �معw33  ª نت�

 من �"كسيك� �µند�� ��لص�� �لو
ً
Î خلتT مع هذ� �لوقت �نت �الحتفاال� قد� ��اليا� �"تحد� قد �حتفلت بهذ� �Uو

 ���Uابا\� �	مريكا �لالتينية �	فريقيا � ثم ��فق �لكوòرP �ألمريكي �سميûا ; �إلعال\ عن �الحتفا+ بيو� �أل�� �gلك 
 .يو� �ألحد �أل�+ من شهر مايو لالحتفا+ بعيد �أل� � �قد �خت��3w35لعا& من مايو سنة 

 

- ýلعر� � :عيد �أل

 

� م£ ; يد �ألخوين  ýلعر� �.. مؤس� ��T 	خبا� �Uو� �لصحفية" مصطþ �عÜ 	م� " بد	� فكر� �الحتفا+ بعيد �أل

.. ا� �تتألم من نكر�نهم للجميلفقد ���T �� عÜ 	م� �gته �سالة من 	� تشكو Ó جفا� 	�الTها �سو� معاملتهم �

لت �	�الTها صغا�� .. �تصاT 	\ ���� �حدS �ألمها� مصطþ 	م� � مكتبه �حكت Ó قصتها �ل| تتلخص � 	نها ترم�

فلم ت�å�ø �	�قفت حياتها ; 	�الTها� تقو� بد�� �أل) ��أل�� �ظلت تر� 	�الTها بكل طاقتها� حè cرجو� � ��امعة� 

� ��ستقل ª منهم Ðياته� �لم يعو��T يز���نها �ال ; ف��Ô متباعد� للغاية� فكتب مصطþ 	م� �عÜ 	م� � �تز�جو�
يقÔحا\ èصيص يو� لأل� يكو\ بمثابة تذكر� بفضلها� �	شا�� �� 	\ �لغر) يفعلو\ gلك� �¯� 	\ " فكر�"عموTهما �لشه� 

óطابا� عليهما تشجع �لفكر�� ��قt� ZÔعض 	\ �صص 	سبوM لأل� �ليس �إلسال� �ض ; �الهتما� باأل�� فانهالت �
�رT يو� ��حد� ��فض ôخر�\ �لفكر� Ðجة 	\ ª 	يا� �لسنة لأل� �ليس يوًما ��حًد� فقط� لكن 	غلبية �لقر�� ��فقو� ; 

 ��+ 	يا� فصل �لربيع§ Uكو\ �مًز� ما�U Pكو\ عيًد� لأل�� �هو 	 73فكر� èصيص يو� ��حد� �شا�Ê �لقر�� � �ختيا� يو
� .. للتفتح ��لصفا� ��"شاعر ��ميلة ��من م£ خرجت �لفكر� �� .. � 3w±vما�P سنة  ��73حتفلت م£ بأ�+ عيد 	
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 Sلعربية �ألخر� Tالt� .. يًضا�	كو\ تكريًما لأل) U بعيد �أل�� ��قد �قt� ZÔعض � �قت من �أل�قا� تسمية عيد �أل

 كبً��� ��عتC �'اg Pلك �نتقاًصا من حق �أل�� 	� 	\ 	صحا) فكر� عيد �أل�� لكن هذ
ً
^ �لفكر� لم تلق قبوال

�يتم .. �حc �آل\ áتفل �tالT �لعربية بهذ� �Uو� من خال+ 	جهز� �إلعال� �"ختلفة.. ; �أل� يوًما ُ�صص �ا" يستك�³\"

 �نت�. فاZ عظيمة من 	جل 	بنائهن � ª صعيدتكريم �ألمها� �"ثاUا� �للو�î عشن قصص ك

 

 ��ال عجب بعدها من معرفة 	\ 	ك³ من �تفل بهذ^ �ألعياU� TهوT ��'صا�S ��"تشبهو\ بهم� �يُظهر�\ gلك ; 	نه �هتما

 .با"ر	� ��أل� �áتفل بعض �ألندية �"اسونية � �لعالم �لعرý بعيد �أل� كنو�rT �لر�تا�r ��لليونز

 

 .ما�P هو �	P �لسنة عند �ألقبا¢ �'صا��S �هو يو� عيد �'و��� عند �ألكر�T 73ا"ناسبة فإ\ يو� عيد �أل� �هو �ب

 

- � :�"وقف �ل¶� من عيد �أل

 

Mبتد"� � .�إلسال� غ� عما �بتدعه �آلخر�\ سو�ً� عيد �أل� 	� غ�^� �ë ت¶يعاته من �لC باألمها� ما يغ� عن عيد �أل

 

Sهل �لعلم فتا�	: 

 

 :قا+ علما� �للجنة ���ئمة - 3

 

 :�بعد.. �?مد هللا �حد^ ��لصال� ��لسال� ; �سوÓô� Ó �صحبه  

 

�لعيد �سم "ا يعوT من �الجتماM ; �جه معتاT �ما بعوT �لسنة 	� �لشهر 	� �ألسبوM 	� ¡و gلك فالعيد ìمع 	مو��  -	�ال 
� gلك �Uو� � �منها : � ��معة � �منها يو� fئد كيو� عيد �لفطر �يو: منها  Mالجتما� : ��ألعما+ �ل| يقا� بها � gلك �Uو

��Tf� ��Tمن عبا. 

 

ما �\ من gلك مقصو�T به �nنسك ��nقر) 	� �nعظيم كسبا لألجر � 	� �\ فيه تشبه بأهل ��اهلية 	� ¡وهم من  -ثانيا 

� �مرنا هذ� ما ليس منه " �Tخلة � عمو� قو+ �'B صG �هللا عليه �سلم طو�ئف �لكفا� فهو بدعة %دثة �نوعة  àحد	من 

 T� لم " فهو �Tعبا àأل�+ من �حد�� ����^ �tخا�r �مسلم � مثا+ gلك �الحتفا+ بعيد �"و� �عيد �أل� ��لعيد �لوط� "ا 

"ا � �Öا¼ ��Öالث من �لتشبه بالكفا� � �ما �\ يأg\ بها �هللا � �µما � gلك �لتشبه با'صا�S �¡وهم من �لكفر� � �

�"قصوT منه تنظيم �ألعما+ مثال "صلحة �ألمة �ضبط 	مو�ها كأسبوM �"ر�� �تنظيم مو�عيد ����سة ��الجتماM با"وظف� 

 ال يشملها قوÓ صG �هللا للعمل �¡و gلك �ا ال يف� �� �nقر) به ��لعباn�� �Tعظيم باألصالة � فهو من �tدM �لعاTية �ل|

� �مرنا هذ� ما ليس منه فهو �T : " عليه �سلم  àحد	من  " 
ً
f�¶فيه بل يكو\ م åفال حر. 

 

 .�باهللا �nوفيق �صG �هللا ; نبينا %مد �Óô �صحبه �سلم

 

 ). w  �v3±/  5" ( فتا�S �للجنة ���ئمة " �للجنة ���ئمة للبحوà �لعلمية � �إلفتا� 
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  -قالو� � -7
ً
 :-	يضا

 

 ñو� �الحتفا+ بما يسì ال " �من عمل عمال "  -صG �هللا عليه �سلم  -�ال ¡̂و من �ألعياT �"بتدعة لقو+ �'B " عيد �أل

 T� مرنا فهو	صحابه �] �هللا عنهم "ليس عليه 	هللا عليه �سلم �ال من عمل � Gمن عمله ص �� �ليس �الحتفا+ بعيد �أل

 ). �v/  5" ( فتا�S �للجنة ���ئمة ." �ألمة � �¯نما هو بدعة �تشبه بالكفا�  �ال من عمل سلف

 

 :�قا+ �لشيخ عبد �لعزيز بن با� - 5

 

�تكريم .. تكريم �أل�(�áت عنو�\  35�4/  33/  58� عدTها �لصا�T بتا�يخ ) �'د��(�طلعُت ; ما ن¶ته صحيفة 

Tََ��ْ عليه فألفيت �لÞتب قد حبذ من بعض �ل) �أل��
َ
	� �� �لسنة �تفل فيه باأل �وجو^ ما �بتدعه �لغر) من èصيص يو

شيئا غفل عنه �"فكر�\ � �حد�à هذ� �Uو� �Ù ما ينا+ �ألطفا+ �Yين �بتلو� بفقد �أل� من �لكآبة ��?ز\ حينما ير�\ 

تذ� عن عد� م�� �إلسال� بهذ� �لعيد § �مالئهم �تفلو\ بتكريم 	مهاتهم ��قZÔ 	\ يكو\ �الحتفا+ لأل�� 
ها ��ع

 � .أل\ �ل¶يعة �إلسالمية قد 	�جبت تكريم �أل

 

�لقد 	حسن �لÞتب فيما �عتذ� به عن �إلسال� �فيما 	��T^ من سيئة هذ� �لعيد �ل| قد غفل عنها من 	حدثه �لكنه لم ي¶ 

ليه 	فضل �لصال� ��لسال� �ال �� ما � gلك من �� ما � �tدM من Çالفة يح �'صو� �لو���T عن �سو+ �إلسال� ع

�أل��� �مشابهة �"¶�µ ��لكفا� فأ��T بهذ^ �لäمة �لوج�ù 	\ 	نبه �لÞتب �غ�^ ; ما � هذ^ �tدعة �غ�ها �ا 	حدثه 

� ��ين حc شوهو� سمعته �نفر�� �'اP منه �حصل بسبب gلك م Mدt� اهلو\ به من��� �ن �للبس 	عد�� �إلسال

 .��لفرقة ما ال يعلم مدS ��^ �فساT^ �ال �هللا سبحانه

 

�nحذير من �"حدثا� � ��ين �عن مشابهة  -صG �هللا عليه �سلم - �قد ثبت � �ألحاTيث �لصحيحة عن �سو+ �هللا 

 Óمثل قو �µ¶"� غ�هم من� Sصا�'�� TهوU� عد�� �هللا من	هللا عليه �سلم  - � Gص-  : }àحد	مرنا هذ� ما ليس  من 	 �

 T� منه فهو { لفظ "سلم ë� متفق عليه� } T� مرنا فهو	ليس عليه  
ً
فهو مرT�T ; ما 	حدثه �Ò\ : � ��"ع�}من عمل عمال

	ما بعد فإ\ خ� �?ديث كتا) �هللا �خ� ��دS هدr %مد صG { : يقو+ � خطبته يو� ��معة  -صG �هللا عليه �سلم  -

خرجه مسلم � صحيحه� �ال �يب 	\ èصيص يو� من �لسنة } سلم �& �ألمو� %دثاتها �· بدعة ضاللة �هللا عليه �

�ال صحابته  -صG �هللا عليه �سلم  - لالحتفا+ بتكريم �أل� 	� �أل�� من %دثا� �ألمو� �ل| لم يفعلها �سو+ �هللا 

 .هللا ��سو�Ó"رضيو\� فوجب ترµه �áذير �'اP منه� ��الكتفا� بما &عه �

 

�قد سبق 	\ �لÞتب 	شا� �� 	\ �ل¶يعة �إلسالمية قد جا�� بتكريم �أل� ��nحريض ; برها ª �قت �قد صد� � gلك 

فالو�جب ; �"سلم� 	\ يكتفو� بما &عه �هللا �م من بر �لو��� �تعظيمها ��إلحسا\ �Uها ��لسمع �ا � �"عر� ª �قت 
� �ألمو� �ل| حذ�هم �هللا منها ��ل| تف� بهم �� مشابهة 	عد�� �هللا ��لس� � �Òبهم ��ستحسا\ ما �	\ �ذ��� من %دثا

Mدt� هما � �ستحسن̂و منU� \هللا للمسلم� بر �لو��ين �يعا �تكريمهما ��إلحسا� M& بل قد ��ليس gلك خاصا باأل

ص �أل� بمزيد �لعناية ��لC§ أل\ عنايتها بالو� 	كC ما ينا�ا �صلة �يع �لقر�بة �حذ�هم سبحانه من �لعقو� ��لقطيعة �خ
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 ﴾ �إل���: من �"شقة � ¦له �¯�ضاعه �تربيته 	ك³ قا+ �هللا سبحانه
ً
يِْن �ِْحَسانا َو�ِ�َ

ْ
ُ̂ َ�بِال ال َيْعبُُد�� �ِال �ِي�ا

َ
 75/﴿ َ�قÍََ َ�بÄَك 	

َساَ\ بَِو�ِ�َ : � �قا+ تعا�
ْ
يْنَا �ألِن َمِصُ� ﴿ َ��َص�

ْ
� �ل

َ
ð�ِ يَْك ْر ðِ َ�لَِو�ِ�َ

ُ
ِ\ �ْشك

َ
� fََمْ�ِ 	ِ ُ

ُ
Óَ�ْهٍن َ�فَِصا 

َ َ
; 

ً
ُه َ�ْهنا Äم

ُ
تُْه 	

َ
﴾ يِْه َ¦َل

�َْحاَمُكْم : � �قا+ تعا�34/لقما\
َ
ُعو� 	 Úَ�ُيَقط Øِْ�

َ
ْ\ ُيْفِسُد�� ِ� �أل

َ
ْتُْم 	

�
Uَِك . ﴿ َفَهْل َعَسيْتُْم �ِْ\ تََو

َ
��

ُ
ُهْم  	 َصم�

َ
َعنَُهُم �هللا�ُ فَأ

َ
يَن ل ِ

�
Y�

بَْصا�َُهْم ﴾ %مد
َ
	 ñَْق

َ
	�َ/75�77. 

 

�إل&�Ê باهللا : بG يا �سو+ �هللا� قا+: 	ال 	نبئكم بأكC �لكبائر p قالو� : 	نه قا+ -صG �هللا عليه �سلم  - �صح عن �سو+ �هللا 

يا : ز�� 	ال �شها�T �لز�� � �سأÓ صG �هللا عليه �سلم �جل فقا+ 	ال �قو+ �ل: � �عقو� �لو��ين �Ò\ متكئا فجلس فقا+ 

ثم : ثم 	مك � قا+ : ثم من p قا+ : ثم 	مك � قا+ : ثم من p قا+ : 	مك � قا+ : �سو+ �هللا 	r �'اP 	حق Ðسن صحاب| p قا+ 

 .	بوÊ ثم �ألقر) فاألقر): من p قا+ 

 

{ : 	نه قا+ -صG �هللا عليه �سلم  -قاطع �حم� �صح عنه : � يع�}نة قاطع ال يدخل ��{  - عليه �لصال� ��لسال�  -�قا+ 

� 	َجله فليصل �¦ه  Ó قه �يُنسأ�� � Ó \ يبسط	حب 	بر �لو��ين �صلة �لرحم �بيا\ تأكيد }من  �� ��آليا� ��ألحاTيث 

ْن تأملها Tاللة ظاهر� ; �جو) �كر�� حق �أل� كث�� مشهو�� �فيما gكرنا منها كفاية �Tاللة ; ما سو�^ �Ù تد+ مَ 

�لو��ين �يعا ��ح�Ôمهما ��إلحسا\ �Uهما �¯� سائر �ألقا�) � �يع �أل�قا�� �ترشد �� 	\ عقو� �لو��ين �قطيعة �لرحم 

 .من 	قبح �لصفا� ��لكبائر �ل| توجب �'ا� �غضب ��با� نسأ+ �هللا �لعافية من gلك

 

دثه �لغر) من èصيص �أل� باnكريم � يو� من �لسنة فقط ثم �هما�ا � بقية �لعا�� مع �إلعر�Ø �هذ� 	بلغ �	عظم �ا 	ح
 M¶الفا لÇ لكب� مع كونه� Tتب ; هذ� �إلجر�� من �لفساÔللبيب ما ي� ; þ� عن حق �أل) �سائر �ألقا�)� �ال

 للوقوM فيما حذ� منه �سوÓ �ألم�
ً
 .	حكم �?اكم�� �موجبا

 

�يلتحق بهذ� �nخصيص ��البتد�M ما يفعله كث� من �'اP من �الحتفا+ با"و��� �gكرS �ستقال+ �tال�T 	� �العتال� ; 

عر� �"لك� �	شبا^ gلك� فإ\ هذ^ 
ها من �"حدثا� �ل| قت فيها كث� من �"سلم� غ�هم من 	عد�� �هللا �غفلو� عما جا� 

 -صG �هللا عليه �سلم  -gلك ��'õ عنه� �هذ� مصد�� �?ديث �لصحيح عن �سو+ �هللا  به �ل¶M �"طهر من �nحذير من

� قالو�{ : حيث قا+  يا �سو+ �هللا �Uهوn : Tتبعن َسk من �\ قبلكم حذ� �لقذ� بالقذ� حc لو Tخلو� جحر ضب �خلتم̂و

 بذ��M � قالو� nأخذ\ 	م| مأخذ �ألمم قبلها { : � �ë لفظ ôخر}فمن : ��'صا�pS قا+ 
ً
f��g� Cبش 

ً
�Cيا �سو+ �هللا : ش

من  -صG �هللا عليه �سلم  -� ��"ع� فمن �"ر�T �ال 	��ك فقد �قع ما 	خC به �لصا�T �"صد�� }فمنp : فا�P ��لر��p قا+

ر� � كث� من متابعة هذ^ �ألمة �ال من شا� �هللا منها "ن �\ قبلهم من �UهوT ��'صا�S ��"جوP �غ�هم من �لكف

	خالقهم �	عما�م حc �ستحكمت غربة �إلسال� �صا� هدr �لكفا� �ما هم عليه من �ألخال� ��ألعما+ 	حسن عند 

�لكث� من �'اP �ا جا� به �إلسال� �حc صا� �"عر� منكر� ��"نكر معر�فا ��لسنة بدعة ��tدعة سنة عند 	كó� ³لق 

 .�إلسال� من �ألخال� �لكريمة ��ألعما+ �لصا?ة �"ستقيمة فإنا هللا �¯نا �Uه ��جعو\بسبب ��هل ��إلعر�Ø عما جا� به 
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�نسأ+ �هللا 	\ يوفق �"سلم� للفقه � ��ين �	\ يصلح 	حو��م �يهدr قاTتهم �	\ يوفق علما�نا �µتابنا لن¶ %اسن Tيننا 
; ª �� قدير �صG �هللا �سلم ; عبد^ ��سوÓ %مد ��nحذير من �tدM ��"حدثا� �ل| تشو^ سمعته �تنفر منه �نه 

 ). 3�w/  ±" ( �موM فتا�S �لشيخ �بن با� ." �Óô �صحبه �من سلك سبيله ��تبع سنته �� يو� ��ين 

 

 :�قا+ �لشيخ صالح �لفو��\ - 4

 

�ألمو� �ل¶µية من �tنا� ; �لقبو� �  تقليدهم � 	مو� �لعبا��T � كتقليدهم �: �من �ألمو� �ل| ìرr تقليد �لكفا� فيها 

لعنة �هللا ; �UهوT ��'صا�è� Sذ�� قبو� 	نبيائهم : " -صG �هللا عليه �سلم  -�قد قا+ . �تشييد �"شاهد عليها ��لغلو فيها 

� �óلق � �قد �قع � �	خC 	نهم ��g ما� فيهم �لرجل �لصالح بنو� ; قC^ مسجد� � �صو��� فيه �لصو� � �¯نهم &�" مساجد 

Sصا�'�� TهوU� لك تقليدg سبب� �� هذ^ �ألTلة من �ل¶Ê �ألكC بسبب �لغلو � �لقبو� ما هو معلو� �ó� Sا� ��لعا. 

�	عياT مو��  -صG �هللا عليه �سلم  - �من gلك تقليدهم � �ألعياT �ل¶µية ��tدعية كأعياT �"و�� عند مو� �لرسو+ 

Êألسابيع �لر�سا� ��"لو� �	 ��Uو� �لوط� للبال�T �يو� �أل� �	سبوM  –� �قد تسñ هذ^ �ألعياt� Tدعية 	� �ل¶µية باأليا

: �غ� gلك من �ألعياU� Tومية ��ألسبوعية� ��ها ��فد� ; �"سلم� من �لكفا�§ �¯ال فليس � �إلسال� �ال عيد�\ -�'ظافة 

هو بدعة �تقليد للكفا�� فيجب ; �"سلم� 	\ ينتبهو� Yلك �ال يغ��Ô بك�³ عيد �لفطر �عيد �ألض�¹ �ما عد�هما ف

 �من يفعله �ن ينتسب �� �إلسال� �هو ìهل حقيقة �إلسال�� فيقع � هذ^ �ألمو� عن جهل� 	� ال ìهل حقيقة �إلسال
حسنة "ن �\ يرجو �هللا ��Uو� �آلخر  �لكنه يتعمد هذ^ �ألمو�� فا"صيبة حينئذ 	شد� ﴿ لقد �\ لكم � �سو+ �هللا 	سو�

 ﴾ �ألحز�)
ً
 "�?ث ; Çالفة �لكفا�" من خطبة . g�/73كر �هللا كث��

 

± - p � .�سئل فضيلة �لشيخ %مد بن صالح �لعثيم� عن حكم �الحتفا+ بما يسñ عيد �أل

 

 :فأجا)

 

تكن معر�فة � عهد �لسلف �لصالح ��بما يكو\  �\ ª �ألعياT �ل| èالف �ألعياT �ل¶عية 
ها 	عياT بدM حاTثة لم

منشؤها من غ� �"سلم� 	يضا§ فيكو\ فيها مع �tدعة مشابهة 	عد�� �هللا سبحانه �تعا�� ��ألعياT �ل¶عية معر�فة عند 
 Mعيد �لفطر� �عيد �ألض�¹ �عيد �ألسبو Ù� ��عياT �ليس � �إلسال� 	عياT سوS هذ^ �أل) يو� ��معة ( 	هل �إلسال

 B'� +يعة �هللا سبحانه �تعا� � لقو& �صÖ� -  Gالثة � �· 	عياT 	حدثت سوg Sلك فإنها مر�T�T ; %دثيها �باطلة 

� 	مرنا هذ� ما ليس منه فهو �T "  -�هللا عليه �سلم  àحد	من  "r	 :لفظ ë� عليه غ� مقبو+ عند �هللا T�Tمن عمل : " مر

T� مرنا فهو	و� فيه " عمال ليس عليه ì ال ��� �¯�g تب� gلك فإنه ال ìو� � �لعيد �g rYكر � �لسؤ�+ ��"سñ عيد �أل

�حد�à �� من شعائر �لعيد� كإظها� �لفرZ ��ل°��� �تقديم ��د�يا �ما 	شبه gلك� ��لو�جب ; �"سلم 	\ يعø بدينه 

فيه �ال ينقص منه� ��rY ينب� للمسلم 	يضا 	ال يكو\ �معة  �يفتخر به �	\ يقت£ ; ما حد^ �هللا تعا� لعباT^ فال يزيد

يتبع ª ناعق بل ينب� 	\ يُكوÚ\ شخصيته بمقتÍ &يعة �هللا تعا� حc يكو\ متبوf ال تابعا� �حc يكو\ 	سو� ال 

§ أل\ &يعة �هللا 
ً
م Tينكم �	تممت ﴿ �Uو� 	كملت لك: �ملة من �يع �لوج̂و كما قا+ تعا� -��?مد هللا  -متأسيا

� �لسنة� بل �أل� �ا �?ق ; 	�الTها  
ً
 ��حد�

ً
عليكم نعم| ��ضيت لكم �إلسال� Tينا ﴾� ��أل� 	حق من 	\ �ت� بها يوما
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v -  �� �nعليق ; موضوM مقا�)  –�قا+ شيخ �إلسال-: 

 

 Óهللا لرسو� M& مة ] من [ �بهذ� يتب� لك كما+ موقع �ل¶يعة �?نيفية� �بعض حكم ماf �مباينة �لكفا� �Çالفتهم 

د عن �لوقوM فيما �قع فيه �'ا�P فينب� للمسلم ��g طلب منه 	هله �	�الT^ �ألمو�§ nكو\ �"خالفة 	حسم "ا�T �ل¶ �	بع

 من gلك 	\ �يلهم ; ما عند �هللا ��سوÓ �يق� �م � عيد �هللا من �?قو� ما يقطع �ست¶�فهم �� غ�^ فإ\ لم 
ً
شيئا

 .يرضو� فال حو+ �ال قو� �ال باهللا �من 	غضب 	هله هللا 	�ضا^ �هللا �	�ضاهم

 

{ : -صG �هللا عليه �سلم  -قا+ �سو+ �هللا : ليحذ� �لعاقل من طاعة �لنسا� � gلك �ë �لصحيح� عن 	سامة بن �يد قا+ف 

� �	ك³ ما يفسد �"لك ����+ طاعة �لنسا�� ف� صحيح �tخا�r عن 	X } ما ترµت بعدr فتنة 	� ; �لرجا+ من �لنسا� 

 -صG �هللا عليه �سلم  -�قد قا+ . .. } ال 	فلح قو� �لو� 	مرهم �مر	� { :  - ليه �سلم صG �هللا ع -قا+ �سو+ �هللا : بكر� قا+

� يريد 	\ �لنسا� من شأنهن مر�جعة rg �للب }�نكن صو�حب يوسف : " ألمها� �"ؤمن� "ا ��جعنه � تقديم 	X بكر

 .}لب من �حد�كن ما �	يت من ناقصا� عقل �Tين 	غلب للب rg �ل{ : كما قا+ � �?ديث �آلخر 

 

من تشبه بقو� فهو { : -صG �هللا عليه �سلم  -ينب� للرجل 	\ ìتهد �� �هللا � �صالZ ��جته� �قد قا+ : قا+ بعض �لعلما�

 ) . 57v – 574/  ±7" ( �موM �لفتا�S ." }منهم 

 

 .��هللا 	علم 


