أعيـــــاد
يا أَزل اهلل بها يٍ سهطاٌ

تأليف
فضيلة الشيخ

وليد بن را شد السعيدان
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الحؿد هلل حؿد الشاكرين والشؽر هلل شؽر الؿعرتفقن الؿؼصرين  ،وأشفد أن
ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ولى الصالحقن ،وأشفد أن محؿدا طبده ورسوله
الصادق األمقن  وطؾى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعفم بنحسان
إلى يوم الدين وسؾم تسؾقؿا كثقرا  ،الؾفم إكا كسللك بلسؿائك الحسـى وصػاتك
العؾى أن تعؾؿـا ما يـػعـا وأن تـػعـا بؿا طؾؿتـا وأن ترزقـا العؿل بؿا طؾؿتـا إكك
خقر مسمول.
سقؽون الؽالم عؾى مسللة عظقؿة وواقعة من وقائع األمة وهي  :مسللة األطقاد
طؾى اختالف أجـاسفا وتباين أكواطفا وسوف يؽون الؽالم إن شاء اهلل تعالى طن
جؿل من الؼواطد التي هبا يتعرف الؿسؾم طؾى ما يجوز وما ال يجوز من األطقاد
،واألصول التي قررها أهل العؾم  يف ذلك فنن من تعرف طؾى هذه
األصول والؼواطد فنكه يؽون هو بـػسه إن شاء اهلل تعالى طـده الػرقان بقن ما يجوز
وما ال يجوز من هذه االحتػاالت وهذه األطقاد  ،وسوف كدرس بعد ذلك جؿال
من األطقاد الؿـتشرة يف العالؿقن العربي واإلسالمي ثم كبقن إن شاء اهلل أحؽامفا
الشرطقة بـاء طؾى األدلة الؿرطقة واألصول الشرطقة بلكه سبحاكه  ،فبادئ ذي بدء
أكبه طؾى أن كالمـا هـا ويف غقرها من كتبـا ومحاضراتـا إكؿا كؼصد به الـصقحة ال
الػضقحة والذي كػسي بقده أكـا ال كريد أن كؼدح يف أحد وال كؼدح يف صائػة وال
بالد وال يف غقرها بؿثل هذه الؽؾؿات واألصول الشرطقة الؿـبثؼة من الؽتاب
والسـة وففم سؾف األمة وإكؿا ال كريد إال إحؼاق الحق وإبطال الباصل طؾى
الؿـفج الشرطي والطريق الؿرطي الذي سـه لـا كبقـا  ، فال يجوز
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ألحد من الـاس أن كػسر كالمـا بؿا ال كريد  ،وال أن كؼحم يف ثـايا مرادتـا مؼاصد
لم تخطر لـا طؾى بال.
ثم أكبه عؾى تـبقه أخر وهو  :أن ديــا اإلسالمي واهلل الحؿد والؿـة دين كامل
تام قد أكؿؾه اهلل بؼوله (ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅﮆ) [الؿائدة ، ]3:فشريعة اهلل تعالى شريعة كامؾة ال تحتاج إلى تؽؿقل
مؾك وال إلى أمقر وال إلى بالد وال إلى صائػة وال إلى مرجعقات شرطقة وال ديـقة
وال طؾى غقرها فدين اهلل تعالى قد تولى إكؿاله  ،فجؿقع ما يتعؾق باألمور
الؿشروطة والتي هي محط السمال يوم الؼقامة قد بقـفا لـا كبقـا  فال
مزايدات يف هذا األمر فديــا كامل تام بجؿقع تػاصقؾه وكؾقاته وجزيئاته وفروطه
وأصوله وأوائؾه وأواخره فالدين وهلل الحؿد كامل.
ومن جؿؾة ما أكؿؾه لـا ديــا مسائل األطقاد فاألطقاد الشرطقة التي ترضي اهلل
تعالى ويحبفا ويريد من طباده الؼقام هبا قد أكؾؿفا لـا ربـا تبارك وتعالى يف أدلة
الؽتاب والسـة  ،فجؿقع ما يحدث من األطقاد بعد ذلك ففي أمور ال يحبفا اهلل طز
وجل وال يرضاها بغض الـظر طن الؿصدر الذي أحدثفا أو الطائػة التي أكشلهتا
فن ن دين اهلل تعالى ال مجامؾة فقه وال مراطاة لؾخواصر فقه ففو دين سوف يسللـا اهلل
طز وجل طـه يوم الؼقامة وهو أماكة ربطفا اهلل طز وجل يف أطـاق العؾؿاء وصؾبة
العؾم والؿسؾؿقن طامة ولن يػك هذا الؼقد يوم الؼقامة إال بقان الحق وقول الحق
والصدع بالحق وال كخاف يف ذلك لومة الئم  ،فديــا قد اكتؿل وال يحتاج إلى
تؽؿقل أحد قال اهلل تعالى (ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅﮆ) [الؿائدة ، ]3:ويؼول أبو ذر ◙ « :ما تويف رسول اهلل
 وصائر يؼؾب جـاحقه يف السؿاء إال ذكر لـا مـه عؾؿا»( ، )1فال حق
ألحد أن يزيد يف دين اهلل تعالى  ،كؿا أكه ال حق ألحد أن يـؼص من دين اهلل تعالى ،
( )1أخرجه أحؿد ( ،)11311والطقالسي يف «الؿسـد» ( ،)181والبزار ( ،)3883والطرباين
يف «الؽبقر» ( ،)1113( )111/1وإسـاده ضعقف.
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وال حق ألحد أن يستغل مـصبه يف أن يػرض طؾى طباد اهلل ما لقس من دين اهلل فنن
الؿـاصب إكؿا وضعفا اهلل تعالى وأختار أهؾفا لفا لقؼوم شريعة اهلل  ،ويحقوا شريعة
اهلل  ،ويـصروا شريعة اهلل  ،ويـفوا طن الؿـؽر الذي هنى اهلل طز وجل طـه (ﮄ ﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ) [الحج ، ]11:فؿسللة األطقاد ال بد أن تؼدم بؿثل هذه
الؿؼدمة ألن مسمولقة إكؽار هذه األطقاد الؿحرمة الؿحدثة لقست مسمولقة العؾؿاء
فؼط  ،وال مسمولقة الؿؾوك واألمراء فؼط  ،وال مسمولقة الشعوب فؼط بل هي
مسمولقة كل إكسان مؾؽا كان أ و مؿؾوكا أو أمقرا أو ملمورا أو وزيرا أو مستوزرا أو
حاكؿا أو محؽوما  ،فؾقس إكؽار هذه األطقاد الؿحرمة التي اكتشرت يف األوصان
اإلسالمقة وطؿت البؾوى هبا وضقػة صائػة أو وضقػة لجـة أو وضقػة طالم أو وضقػة
فرد من أفراد الؿسؾؿقن بل ال بد أن يتؽاتف الؿسؾؿون طؾى مختؾف أصقاففم
وتباين مـاصبفم يف إكؽار هذه الؿحدثات التي طؿت هبا البؾواء وصؿت ،
فالؿسمولقة لقست مسمولقة فرد وإكؿا هي مسمولقة الجؿقع  ،فؼد ابتؾقـا يف هذه
األزمـة ويف ما سبق من األزمـة بؽثرة األطقاد البدطقة وكثرة االحتػاالت الؿـؽرة
وقل الـاصحون الؿبقـون لخطورهتا وسؽت كثقر من الـاس مجامؾة طن بقان
حؽؿفا ألكه إما تتعؾق بدولة وإما أن تتعؾق بجفة  ،وإما أن تتعؾق بشيء ُيدطى فقه
أن السؽوت طـه مصؾحة ولؽن هقفات أن يؽون السؽوت طن الؿـؽر مصؾحة فال
بد من بقان الؿـؽرات وال بد من األمر بالؿعروف وال بد من الـفى طن الؿـؽر كل
طؾى حسبه وقدرته واستطاطته وال يؽؾف اهلل كػسا إال وسعفا.
وإذا عؾم ذلك فؾقعؾم مسللة أخرى مفؿة وهي  :أن العزة لـا معاشر الؿسؾؿقن
وال طزة إال باإلسالم فـحن قوم قدركا كوكا وشرطا أن ال كعتز إال بنسالمـا
والتؿسك بؼضايا طؼقدتـا وأمتـا فؿتى ما حدكا طن هذا الطريق صرفة طقن صؾبا
لؾعزة يف ُبـقات الطريق من ها هـا ومن ها هـا فو اهلل أكـا كبحث طن الذل وكبحث
طن االكؽسار وكبحث طن اإلمعة وكبحث طن التبعقة الؿؼقتة كؽون فقفا طبدا لغقركا
ملموركا لغقركا وكحن أقوام قد سدكا العالم وحؽؿـا العالم من مشارقه ومغاربه

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

بؽؾؿة اهلل طز وجل وبشريعة اهلل تعالى وديـه فحق األمم أن تؼتدي بقـا يف أموركا ،
وال حق لؾؿسؾؿقن أن يتطؾعوا إلى ما طـدا همالء الؽػرة والؿخالػقن لفذه الشريعة
فقتتبعون أواصرهم ويتؾؼػون أوامرهم ويـظرون يف أحوالفم وحضاراهتم  ،فلكت
لديك الحضارة أيفا الؿسؾم وطـدك العزة أيفا الؿسؾم وطـدك الرفعة أيفا الؿسؾم
فؿتى ما استؿسؽت األمة باإلسالم واطتصؿت بقن اهلل تعالى االطتصام الحؼقؼي
فو اهلل إن العزة مؽتوبة لـا وال يضركا بعد ذلك من خالػـا وال من خذلـا حتى يليت
أمر اهلل تعالى وكحن طؾى هذه العزة هاماتـا تـاصح كجوم السؿاء  ،وكؾؿتاكا تسري
هبا الركبان  ،وأحؽامـا تتعاقب يف األمة تعاقب الؾقل والـفار  ،ولؽن متى ما كـا أذلة
تبعقن لغقركا كتؾؼف ما يليت من غقركا فحقـئذ لن يؽتب لـا إال الذل (ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ) [الـساء ، ]138:فؿن تؿسك بؽؾؿة اهلل تعالى فؾه
العزة  ،ومن استعصم بدين اهلل تعالى فؾه العزة  ،ومن حاد طن بساط الشرطقة فؾن
يؼع إال يف حػر الذل ومستـؼعات الؿفاكة والؿسؽـة ويؽون طؾى هامشقة األمم ال
يلبه به وال بلحواله وال بؿجتؿعاته أبدا كم هو حال كثقر من البالد اإلسالمقة يف هذا
الزمان  ،وال أدل طؾى ذلك من أن الؿسؾؿقن ُيؼتؾون يف مشارق األرض ومغارهبا
وال يرفع لفم قؾم  ،وال يؽتب يف حؼفم ورقة إكؽار  ،بقـؿا لو مات كؾب من كالب
األرض يف أدغال أفريؼقا لؼامت له الدول ولم تؼعد قائؿتفا وهذا دلقل الذل ودلقل
التبعقة ودلقل الؿفاكة التي كحن أكزلـا أكػسـا لفا بسبب طدم تؿسؽـا بشريعة ربـا طز
وجل  ،فلطقادكا كامؾة فال كحتاج أن كتؾؼف أطقادا من األمم يف مشارق األرض
ومغارهبا  ،فحؼـا أن كؽون أهل اقتداء يتبعـا غقركا وال كتبع غقركا  ،ويفتدي بـا غقركا
وال هنتدي هبدي غقركا ألن طـدكا الفدي الؽؿال أال وهو هدى كتاب اهلل تعالى
وسـة رسوله  فنن خقر الحديث كتاب اهلل وخقر الفدى هدى محؿد
.
ثم كـطؾق بعد ذلك إلى معرفة الؼواطد واألصول التي كعرف ما يجوز من
األطقاد واالحتػاالت وما ال يجوز ولفا قواطد وأصول أقسم باهلل العؾى العظقم أهنا
أصول صحقحة وهذا الؼسم يرجع إلى الـظر يف أدلة هذه الؼواطد واألصول ومن
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أين اكبثؼت وما مصادرها فال تجد قاطدة مؼررة سلذكرها إال ولفا أدلتفا من الؽتاب
والسـة وكالم سؾف األمة رحم اهلل أمواهتم وثبت أحقائفم  ،وال شلن لـا بتػاصقل
أسؿاء األطقاد كثقرا يف هذا الؿوضوع وإكؿا الؿؼصود األطظم أن يتؼرر يف الؼؾوب
تؾك األصول والؼواطد  ،والؽالم سوف يؽون طن طشر قواطد  ،وطشر مسائل
بنذن اهلل طز وجل :
القاعدة األولي
األصم يف األعياد انخىقيف عهً األدنت.
وهذه أم الؼواطد يف هذا الباب فال يجوز ألحد كائـا من كان أن يؼرر يف األمة
طقدا زماكقا أو طقدا مؽاكقا إال وطؾى ذلك التؼرير دلقل من الشرع  ،فنن األطقاد ال
ُتث َبت إال باألدلة فؽل طقد من األطقاد فال يجوز إقامته يف األمة إال وطؾقه إذن من اهلل

تعالى ؛ يؼول اهلل تعالى (ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷
﮸﮹) [الشورى ، ]11:فاألطقاد يف اإلسالم مبـاها طؾى اإلذن الشرطي فنذا رأيت
أكاسا يحتػؾون بعقد من األطقاد فاكظر إلى مستـدهم يف هذا االحتػال فنن كان
مستـدهم شرطقا مـبثؼا من اآلية والحديث الصحقح فلهل وسفال وطؾى العقن
والرأس  ،وإال فؼولفم واحتػالفم وأطقادهم مردودة طؾقفم مضروبة هبا يف وجوهم
وال كرامة  ،فؾقس لؽل أحد من هذه األمة أن يؼرر فقفا ما يشاء من االحتػاالت
واألطقاد الؿتؽررة بل ال بد طؾى كل ذلك من دلقل من الشرع  ،فؽؿا أكـا كحارب
البدع الؼولقة والعؿؾقة فؽذلك يجب طؾقـا أن كحارب تؾك األطقاد البدطقة الوثـقة
التي ما أكزل اهلل هبا من سؾطان ألن العؾة واحدة وهي طدم وجود األدلة يف كل ،
فؿن أصاع أحدا من الـاس طالؿا أو حاكؿا يف تؼرير طقد يف األمة ال دلقل طؾقه فؼد
اتخذهم شركاء مع اهلل تعالى  ،وصار هبم سـة القفود والـصارى يف رهباهنم
وأحبارهم فؼد كان القفود والـصارى أول ما دخل طؾقفم التحريف أهنم كاكوا
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يطقعون أمرائفم وطؾؿائفم يف تحؾقل ما حرم اهلل أو تحريم ما أحل اهلل طز وجل
فلكزل اهلل تعالى (ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ) [التوبة ، ]31:قال طدى بن حاتم ◙ لؾـبي
 يا رسول إكا لسـا كعبدهم فال كركع لفم وال كسجد لفم فؽقف
كتخذهم أربابا؟ فؼال «ألقس يحؾون لؽم ما حرم اهلل فتحؾوكه  ،ويحرمون عؾقؽم ما
أحل اهلل فتحرموكه "  ،قال كعم  ،قال " فتؾك عبادتفم»( ، )1وهذه طبادة الطاطة ؛
فال يجوز صاطة أحد كائـا من كان يف سن أو تؼرير شيء من األطقاد الوثـقة أو
األطقاد البدطقة الؿخالػة لشريعة اهلل تعالى إال بدلقل من الؽتاب والسـة فؾقس باب
األطقاد بابا مػتوحا أمام من هب ودب يؼرر فقه ما يشاء كقػؿا شاء يف أي زمن يشاء
وطؾى أي صػة يشاء  ،ال  ،وألف ال  ،وكال وألف كال  ،بل األطقاد توققػقة طؾى
األدلة الشرطقة من كتاب وسـة فنن ورد الدلقل الشرطي الصحقح الصريح الؿؼرر
لفذا العقد فلهال وسفال  ،وإال فال أهال وال سفال وال حي هال فنن الباب تعبد حتى
وإن زطم بعض الـاس أهنا أطقاد مبـقة طؾى العادات والتؼالقد لؽـفا حجج داحضة
وفرار من معرفة وتؼرير هذا الحؽم الشرطي وهي أن األطقاد ترجع إلى أمر التعبد
وأمر التعبد توققػي طؾى الـص فاألصل يف العبادات التوققف طؾى األدلة  ،فؾتحػظ
هذه الؼاطدة  :أن األطقاد مبـقة طؾى األدلة الشرطقة ألن إثبات كون هذا الزمان طقدا
من األطقاد دون بؼقة األزمـة  ،أو إثبات أن هذا الؿؽان طقدا من األطقاد دون بؼقة
األمؽـة هذا مبـي طؾى التوققف فؾقـتبه لفذه الؼاطدة رحؿؽم اهلل تعالى  ،فال طقد
لؾؿسؾؿقن إال تؾك األطقاد التي كبه طؾقفا الشرع وهي  :طقد الػطر  ،وطقد األضحى
وهؿا طقدكا أهل اإلسالم ومن ابتغى العزة يف أطقاد غقرها أذله اهلل طز وجل.
القاعدة الثانية
( )1أخرجه الرتمذي ( ،)3981والطرباين يف «الؽبقر» ( ،)118( )81/13والبقفؼي يف
«الؽربى» ( ،)19319وحسـه األلباين.
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كم يٍ اختر عيدا مل يدل عهيه دنيم انشسع فقد أحدد يف انديٍ.
وهذه الؼاطدة مـبثؼة من الؼاطدة التي قبؾفا فؿن اطتؼد أن هذا الزمان الؿعقن
بعقـه طقدا  ،أو أن هذا الؿؽان الؿعقن بعقـه طقدا فؼد أحدث يف شريعة رب
العالؿقن والؿتؼرر يف قواطد العؾؿاء بنجؿاطفم أن كل إحداث يف الدين ففو رد ،
وجؿقع األدلة الواردة يف شلن التحذير من اإلحداث يف الدين يدخل فقفا دخوال
أولقا اإلحداث يف األطقاد  ،فاإلحداث يف األطقاد يدخل دخول أولى من دخول
األذكار الجؿاطقة  ،واالحتػاالت الجؿاطقة  ،والؾقالي البدطقة ،والصؾوات البدطقة
 ،والصد قات البدطقة  ،فنن أول ما يدخل يف هذا الحديث تحريم األطقاد الؿحدثة ؛
يؼول الـبي « من أحدث يف أمركا هذا ما لقس مـه ففو رد»( ،)1ويف
رواية اإلمام مسؾم «من عؿل عؿال لقس عؾقه أمركا ففو رد»( ،)1ويف صحقح اإلمام
مسؾم من حديث جابر ◙ أن الـبي  كان إذا خطب احؿرت
طقـاه واشتد غضبه وطؾى صوته حتى كلكه مـذر جقش يؼول «صبحؽم
ومساكم»ويؼول «أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب اهلل  ،وخقر الفدى هدى
محؿد  ، وإياكم ومحدثات األمور فإن كل بدعة ضاللة»( ، )3ويف
حديث العرباض ابن سارية ◙ قال وطظـا رسول اهلل  موطظة
بؾقغة وجؾت مـفا الؼؾوب وذرفت مـفا العقون فؼؾـا يا رسول اهلل كلهنا موطظة
مودع فلوصـا فؼال « أوصقؽم بالسؿع والطاعة وإن تلمر عؾقؽم عبد
فإكه من يعش مـؽم فسقرى اختالفا كثقرا فعؾقؽم بسـتي وسـة الخؾػاء الراشدين
من بعدى تؿسؽوا بفا وعضوا عؾقفا بالـواجذ وإياكم ومحدثات األمور فإن كل

( )1أخرجه البخاري ( ،)1183من حديث طائشة ▲.
( )1رقم (.)1318
( )3رقم (.)813
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محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة»( )1أو كؿا قال الـبي  ، فؿن أحدث
طقدا لم تلت به األدلة كتابا وسـة فؼد أحدث يف الدين وابتدع يف شريعة رب
العالؿقن حتى وإن زخرف هذا العقد أو هذا االحتػال بشيء من األلػاظ من باب
التغرير والؿخادطة والتسويق فنكه ال يخرج طن حؼقؼته الشرطقة وهو أكه من البدع ،
فجؿقع البدع الؿـتشرة يف العا َلؿقن اإلسالمي والعربي كؾفا من البدع الؿحدثة يف
أهنا إحداث شيء يف الدين لقس طؾقه أمر رب العالؿقن طز وجل.
القاعدة الثالثة
كثسة األعياد وإحداثها يٍ سٍُ اجلاههيت.
أي كثرة إحداثفا من سـن الجاهؾقة فؿن أحقا يف اإلسالم بقن الؿسؾؿقن طقدا
ال دلقل طؾقه ففو يطؾب يف اإلسالم سـة الجاهؾقة وهذا من أبغض الـاس إلى اهلل
طز وجل ألكه يطؾب يف الـاس سـة من سـن الجاهؾقة  ،وكثرة األطقاد يف
الؿجتؿعات من سـن الجاهؾقة ولذلك فلطقاد الؿسؾؿقن قؾقؾة إكؿا هؿا طقدان
باطتبار السـة  ،وط قد باطتبار األسبوع  ،وأما لو قؾبت صرفك يف كثقر من بالد
الؿسؾؿقن لوجدت أكه هـاك أطقادا طؾى مدار العام متؽررة  ،ووجدت أطقادا طؾى
مدار األسبوع  ،وأطقادا تؽرر طؾى مدار الشفر  ،وما أكثر الؿـاسبات طـدهم التي
تسؿي أطقادا  :كعقد قطف الزهور ،طقد االستؼالل  ،طقد الـؽسة  ،طقد والدة
الرجل الػالين  ،طقد موت الرجل الػالين  ،وكل طقد يصاحبه ما يصاحبه من
تعطقل أمور الؿسؾؿقن وأطؿال الؿسؾؿقن وإقػال حواكقت الؿسؾؿقن  ،واجتؿاع
الؿسؾؿقن  ،وتوزيع الحؾوى وإيؼاد األضواء  ،واختالط الحابل بالـابل  ،وتوزيع
األصعؿة فصارت أيام الؿسؾؿقن كؾفا أطقادا محدثة وهذا دلقل جفل هذه الطائػة ،
فؽؾؿا رأيت مجتؿعا من الؿجتؿعات تؽثر فقه أطقاده فاطؾم أن هذا الؿجتؿع من
( )1أخرجه أحؿد ( ،)13111وأبو داود ( ،)1193والرتمذي ( ،)1131وابن ماجه (،)11
وصححه األلباين.
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مجتؿعات الجاهؾقة التي يحي أفراده سـة من سسن الجاهؾقة ولذلك يف صحقح
البخاري من حديث ابن طباس ¶ قال قال رسول اهلل « أبغض
الـاس إلى اهلل ثالثة  :مؾحد يف الحرم  ،ومبتغ يف اإلسالم سـة الجاهؾقة  ،ومطؾب دم
امرأ مسؾم بغقر حؼا لقفريق دمه»( )1أو كؿا قال  ، ولؿا جاء الـبي
 إلى الؿديـة وجد لفؿا يومقن يؾعبون فقفؿا فسلل طن السبب
فلخربوه بلهنا أيام اكتصروا فقفا طؾى أطدائفم فلبطل الـبي  هذه السـة
الجاهؾقة والعادة الشقطاكقة وقال «لؼد أبدلؽم اهلل عز وجل بفؿا خقرا مـفؿا عقد
الػطر وعقد األضحى»( ، )1ولذلك كثرة األطقاد يف الؿجتؿعات دلقل طؾى تؼرر سـة
الجاهؾقة فقفا ولذلك كؾؿا كان الؿجتؿع أبعد طن شرطقة اهلل كؾؿا كثرة أطقاده
وقؾب صرفك تجد صحة ما أقول  ،وكؾؿا كان الؿجتؿع ألزم لشريعة اهلل تعالى
وألصق بدين اهلل كؾؿا قؾت أطقاده.
القاعدة الرابعة
يٍ أصىل انديٍ إمخاد سُت اجلاههيت.
وهذا أصل كبقر طـد أهل السـة والجؿاطة  وبؿا أن كثرة األطقاد من
سـن الجاهؾقة فالواجب طؾى الؿجتؿعات اإلسالمقة أن تسعي سعقا حثقثا يف
إخؿاد ه ذه السـة الجاهؾقة فؼد روى أبو داود يف ســه بسـد صحقح من حديث
ثابت بن الضحاك ◙ أن رجال جاء إلى الـبي  فؼال يا رسول
إين كذرت أن أكحر إبال ببواكة – فؼبل أن يجقزه الـبي  قال «هل كان
فقفا وثن من أوثان الجاهؾقة يعبد» ،قالوا ال  ،قال «هل كان فقفا عقد من أعقادهم» ،

( )1رقم (.)1881
( )1أخرجه أحؿد ( ،)11991وأبو داود ( ،)1131والـسائي ( ،)1111من حديث أكس
◙ ،وصححه األلباين.
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قالوا ال ،فؼال لرجل «فلوف بـذرك»( ، )1لؿا تلكقد الـبي  أن هذا
الؿؽان ال يرجع تخصقصه هبذا الذبح إلى إحقاء شيء من وثـقات الجاهؾقة أو
أطقاد الجاهؾقة ألكـا ملمورون شرطا بنخؿاد سـة الجاهؾقة وطدم إحقائفا وإثارهتا
من جديد  ،وهل أكزل اهلل كتابه وبعث رسوله  إال لفذا الؿؼصود وهو
إخؿاد سـة الجاهؾقة الؼولقة والعؿؾقة وإبدال العالؿقن بالسـن الرباكقة الرحؿاكقة ،
فؾو أن جواب هذا الصحابي كعم يا رسول اهلل قد كان فقفا طقد من أطقادهم لؽان
جواب رسول اهلل  إذا ال تويف بـذرك يف هذا الؿؽان ألن من أخص
خصائص أيام األطقاد هو الذبح فقفا  ،فاألطقاد فقفا صالة  ،وفقفا ذبح وفقفا
اجتؿاع فؽل اجتؿاع متؽرر يشتؿل طؾى هذه األمور الثالثة ففو طقد وإن سؿاه
أصحابه ما سؿوه – اجتؿاع وصالة وذبح – فـفى الـبي  طن إحقاء
سـة من سـن الجاهؾقة  ،فال يجوز لـا أن كذبح يف مؽان ُيذبح فقه لغقر اهلل  ،أو يؼام
فقه مراسم شركقة كاكت تتخذ أطقادا يف األمم قبؾـا  ،فاكظروا رحؿؽم اهلل تعالى
كقف استػسر مـه الـبي  هذا االستػسار حتى يجعؾفا سـة يف أمته
وهي إخؿاد سـة الجاهؾقة  ،فؾذلك ال يجوز كػض الغبار طن سـن الجاهؾقة مطؾؼا
بل زد طؾقفا يا رطاك اهلل غرابا وردما ألكك بذلك تحؼق سـة من سـن اإلسالم فال
يجوز إحقاء سـن الجاهؾقة وأطقادهم السابؼة  ،وال الدطوة إلقفا  ،وال كػض الغبار
طـفا  ،وال الرتويج والدطاية لفا ألهنا آثار جاهؾقة بعقدة طن الحق والفدى فحؼفا
اإلخؿاد ال اإلحقاء  ،وإكـا لـشؽو هلل تبارك وتعالى من أكاس أضفروا كثقرا من هذه
اآلثار الجاهؾقة وجعؾوا لفا االحتػاالت و األطقاد  ،ورتبوا لفا الؿسابؼات
والجوائز  ،وهي كاكت أماكن يؽػر فقفا باهلل تعالى ويشرك فقفا مع اهلل تعالى غقره ،
ولؽن الجفل قد ابتؾى به الـاس هذا الزمان ففمالء الذين يحقون سـن الجاهؾقة يف
الحؼقؼة يفدمون أصول الشريعة وهم إما جفؾة بحؼقؼة ما يػعؾوكه وهذا هو
األغؾب  ،وإما مـافؼون خوكة لديـفم وبالدهم  ،وإال فالواجب طؾى الجؿقع أن
يخؿدوا سـة الجاهؾقة ،ولو كظرت إلى كثقر من األطقاد يف العالم اإلسالمي
( )1رقم ( ،)3313وصححه األلباين.
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والعربي لوجدت أن مبـاها طؾى إحقاء سـة الجاهؾقة  ،وأكا أطرف بؾدا من البالد
الؿجاورة طـده ثالثؿائة وستون طقدا من األطقاد الؽػرية الوثـقة – هذا يوم السقد
البدوي – هذا يوم لست زيـب – وهذا يوم العقداروس – وهذا يوم الحسقن –
وهذا يوم رسول اهلل – وهذا يوم اإلسراء – وهذا وهذا ...وكؾفا احتػاالت
مرجعفا إلى إحقاء سـة من سـن الجاهؾقة  ،فاالجتؿاع طؾى الؼرب من سـن الجاهؾقة
 ،والطواف بالؼرب من سـن الجاهؾقة  ،وإحقاء موالد األكبقاء من سـن الجاهؾقة فؿا
أمركا هبذا كؾه ولؽـه الجفل الذي أصبق طؾى كثقر من بالد اإلسالم والعرب  ،فـحن
ملمورون بنخؿاد هذه األطقاد وملمورون بؼتؾفا ووأدها يف مفدها وباإلكؽار طؾى
من يدطوا إلى إحقائفا بحجة الؿحافظة طؾى الرتاث أو بحجة اقتصاد البؾد  ،أو
بحجة السقاحة فؽؾفا حجج داحضة ما أكزل اهلل هبا من سؾطان ألن مآلفا وحؼقؼتفا
أهنا هدم لفذا األصل العظقم من أصول الشريعة وهي إخؿاد سـة الجاهؾقة.
القاعدة الخامسة
ال يدخم نهعاداث وانخقانيد واألعساف وانسهىو يف حقسيس شيء يٍ
األعياد.
فالعقد ال يؽون إال بلمر من الشارع طز وجل فؿصدر معرفة العقد من طدمه
إكؿا هو إذن اهلل تعال فنذا أذن له لـا بنقامة طقد يف يوم من األيام فعؾى العقن والرأس
 ،وأما أن كضع مصادر أخرى كستؼي مـفا أطقادكا فنن هذا فتح لؿا أوجب الشارع
إغالقه وسده وإحؽام سده  ،فال شلن لؾعؼول بتؼرير األطقاد  ،وال مدخل لؾرغبات
الـػسقة ،و الخؾجات الشقطاكقة يف تؼرير أو سن شيء من األطقاد  ،وال مدخل
لالستحساكات الػؽرية يف سن شيء من األطقاد فنن كثقرا من األطقاد الؿحدثة  ،بل
األطقاد الؽػرية الشركقة الوثـقة إكؿا يرجع سـفا وتؼريرها إلى غقر مصادر الشرع
وإكؿا أطقاد اتخذت طادة  ،أطقاد فرضتفا سؾوم الؼبائل أو سؾوم الدول واألطراف
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الدولقة أو الؼبؾقة اتخذت طقدا وقررت يف الـاس هبذه الؿصادر  ،فالواجب طؾى
الؿسؾم أن يعتؼد اطتؼادا جازما أن هذه الؿصادر من السؾوم والعادات واألطراف
الخاصة أو العامة والتؼارير والعادات واالستحساكات الػؽرية العؼؾقة والرغبات
الباصـقة الـػسقة ال تصؾح أن تؽون مصدرا يستؼي مـه العقد أو يعرف مـه العقد من
طدمه ؛ فؽل ذلك من الباصل الذي ما أكزل اهلل به من سؾطان  ،فنذا رأيت إكساكا
يحتػل بشيء من األطقاد التي تتؽرر كل طام طؾى األمة فسلله ما مستـدك وما
برهاكك؟ ائتـي بلثارة من طؾم إن كـت من الصادققن (ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ) [البؼرة ، ]111:وإال ففو ضالل وتقه وشبه وحقرة وبعد
طن شريعة اهلل طز وجل  ،ولذلك الـبي  أكؽر طؾى األكصار القومقن
الذين كاكوا يؾعبون فقفؿا ألن مصدرهم يف جعؾفا أطقادا لقست مصادر شرطقة
وأبدلفم بؿا هو خقر مـفا وهؿا يوم الػطر ويوم األضحى والتي مصادرها شريعة ،
فالعادات والعؼول والسؾوم واألطراف الػردية أو الؿجتؿعقة أو الدولقة ال تصؾح
أبدا أن تؽون مستـدا لؿعرفة ما يجوز من األطقاد مؿا ال يجوز بل األمر مبـاه طؾى
التوققف وطؾى اإلذن من اهلل تعالى.
القاعدة السادسة
وهي يٍ أهى انقىاعد إحياء ذكسي يا يس يٍ احلىادد
واأليىز إحياء يخكسزا عيد حمسو.
أي ما مر يف سالف الزمان سواء كان من سالف الزمان البعقد أو من سالف
الزمان الؼريب فالحؽم فقفا واحد ،فؿا يجريه اهلل تعالى طؾى العبد أو طؾى الدول
أو طؾى الؿجتؿعات واألفراد من األمور سواء كاكت من أمور الػرح والسرور أو
من أمور الرتح واألحزان ال يجوز إحقائفا مرة أخرى  ،وال التعبد هلل تعالى بنحقائفا
واستـػاق الؿال فقفا مطؾؼا ففذا ال يجوز إطادة إحقائه ؛فؿتى ما صؾب إحقائه
وت ؽرر هذا اإلحقاء كل طام ففو طقد سواء شاء صاحبه أم أبي ،سواء سؿي بعقد أو
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احتػال أو ذكرى صقبة أو ُزخرف بلي اسم أو صػة فؽؾه من زخرفة الباصل بشيء
من الحق  ،فال يجوز إحقاء هذه الذكرى مطؾؼا شاء الؿحتػؾون هبا أم أبو  ،وسؿفا
ما شئت فؾقسؿوها ما شاءوا ولقصػوها ما شاءوا ولؽـفا يف حؼقؼتفا طقد  ،ولقس
هـاك دلقل يدل طؾى مشروطقة إحقاء شيء من الذكريات التي مرت طؾى اإلكسان
أبدا  ،فنن تذكرها وازداد طربة يف ما بقـه وبقن كػسه فال بلس  ،وأما أن يتخذها طقدا
متؽررا كؾؿا مر يومفا احتػل إن كاكت من ذكرى الػرح  ،أو حزن إن كاكت من
ذكرى الحزن واجتؿع لفا ودطا لفا ففي طقد شاء أم أبي -وستلتقـا قاطدة أن العربة
بالحؼائق والؿضؿون ال بؿجرد الشعارات واألسؿاء واأللؼاب –
فقدخل يف ذلك  :إحقاء ذكرى الزواج إحقاء متؽررا ففذا من البدع سواء أكان
اإلحقاء وافق يوم الزواج أو قبؾه أو بعده فؽل ذلك من األطقاد الؿحرمة.
ويدخل يف ذلك  :إحقاء ذكرى األموات كالذكرى العشريـقة بعد طشرين يوما
من موت إكسان غال طؾى أهؾه  ،أو الذكرى األربعقـقة وهي مػعولة وموجودة
طـدكا يف العالم اإلسالمي وإن لم تؽن يف بالدكا يف الؿؿؾؽة وهلل الحؿد والؿـة كثقر
مـفا ولؽــا كخشى إذا سؽتـا طن هذا الباصل أن كرتسم خطى من يػعؾه بسبب
السؽوت طن إكؽاره.
ويدخل يف ذلك  :ذكرى االكتصارات ؛ فتجد إذا اكتصرت البؾد فنكه يف يوم
اكتصارها أو يوم توحقدها يجعؾون لفا ذكرى متؽررة يف هذا االكتصار أو هذا
التوحقد فؽل هذا من البدع الؿحرمة واألطقاد الؿحدثة يف اإلسالم التي ما أكزل اهلل
هبا من سؾطان  ،ولذلك األكصار كاكوا يحتػؾون بقوم اكتصروا فقه ومع ذلك لم
يؼرهم رسول اهلل  طؾى إحقاء هذه الذكرى بل أبدلفم خقر مـفا.
ويدخل يف ذلك  :ذكرى توحقد البالد أو ذكرى خروج الؿستعؿر من البالد ،
ويدخل يف ذلك أيضا  :ذكرى موت أحد من األولقاء والصالحقن واألكبقاء.
ويدخل يف ذلك  :إحقاء ذكرى اإلسراء والؿعراج  ،أو ذكرى مولد من موالد
األكبقاء مثال  ،أو ذكرى موت أحد من األكبقاء أو غقر ذكرى فؿا دامت من الذكرى
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واألمور التي مضت ومن الحوادث التي اكؼضت فال يجوز لؾؿسؾؿقن من بعدهم
أن يحتػؾوا هبذه الذكر ى مطؾؼا  ،ولو أكك قؾبت صرفك يف كثقر من األطقاد
الؿـتشرة يف العالم اإلسالمي والعربي لوجدت أن كثقرا مـفا يتضؿن إحقاء ذكرى ،
فال كػصل أكثر فاألن اتضح األمر أن إحقاء ذكرى ما مر من فرح أو ترح إحقاء
متؽررا هو من اتخاذ هذا القوم طقدا شاء همالء أم أبوا  ،فاألصل الؿتؼرر طـد
العؾؿاء  أن ما يؽون يف هذا الزمان من الحوادث واألمور ال يطؾب إحقائفا
كل طام يف يوم مرورها أو قربا مـه قبل أو بعد حؾوله  ،فؿن أحي هذه الذكرى فؼد
اتخذها طقدا شاء أم أبي فتؽقػفا الشرطي طـد العؾؿاء وحؽؿفا الشرطي طـد
العؾؿاء أهنا طقد محرم وإن سؿاها أصحاهبا ما سؿوها  ،ففذه الؿسائل ترجع إلى
التؽققف الشرطي ألهنا أمر شرطي فال يستػتي فقفا األصباء أو االقتصاديون أو
الؿؾوك أو الرؤساء أو الوالة وإكؿا تعرف حؼقؼتفا من أفواه العؾؿاء ألن الؿسللة
شرطقة لؼول اهلل تعالى (ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ) [الـحل، ]13:
فنحقاء الذكريات ا لتي مرت سواء كاكت ذكريات فرح أو ذكريات ترح كؾه من
اتخاذ هذه الذكرى طقدا فالواجب االكتباه والحذر من هذا اإلحقاء
 وقبل ذكر الؼاطدة التالقة أكبه طؾى أهؿقة هذه الؼواطد فلكت بـػسك وطؼؾكوففؿك تستطقع أن تستـبط أحؽاما لؿا يدور يف خؾدك األن من األسئؾة.
القاعدة السابعة
وهي قاعدة يهيحت ونى كاَج ايسأة خلطبُاها يٍ عظى يهحها
تؼول الؼاعدة  :األصل استواء أجزاء الزمان يف الػرح والرتح.
فؿن خص زماكا دون زمان ،أو مؽاكا دون مؽان بػرح وسرور زائد طؾى غقره
من األزمـة واألمؽـة وكان ذلك الحزن أو الػرح متؽررا فنكه يطالب بالدلقل الدال
طؾى زيادة هذا الػرح الؿتؽرر وبدلقل يدل طؾى مشروطقة حزكه الؿتؽرر ؛ ألكه
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أططى هذا الزمان الؿتؽرر فرحا زائدا طؾى غقره من األزمـة  ،ويعطى هذا الؿؽان
فرحا زائدا طؾى غقره من األزمـة وما يؼال يف الػرح يؼال مثؾه تؿاما سواء بسواء يف
الرتح ألن األطقاد قد تؽون األطقاد فرح أو قد تؽون مواسم ومـاسبات ترح ،
ولقـتبه فـحن ال كؼل لؾـاس ال تػرحوا  ،وال كؼول لؾـاس ال تحزكوا فالؿـاسبات
التي توجب فرحك افرح هبا واحؿد اهلل طؾقفا  ،والؿـاسبات التي تحرك شقئا من
حزن احزن طؾقفا وال بلس حزكا معتدال  ،ولؽن الذي كـؽره يف هذه الؼاطدة هو
استؿرار هذا الػرح واستؿرار هذا الرتح وتؽرره يف كػس القوم الذي مر طؾقك فقه
هذا األمر فنذا كان يوم فرح أططقت هذا القوم فرحا زائدا فتخص هذا الزمان بػرح
دون سائر األزمـة واألصل استواء أجزاء الزمان يف الػرح  ،أو تخصه برتح دوكه
غقره من األزمـة بزيادة الرتح وأكت مطالب بالدلقل الدال طؾى هذه الزيادة  ،وأما
فرحك يف سائر أيام العام فـسلل اهلل أن يجعل أيامـا كؾفا أيام فرح وحضور وسرور
بطاطته وفضؾه سبحاكه وتعالى (ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ) [يوكس ، ]18:فـحن ال كحارب فرح الـاس ومن ذا يحاربه  ،ولؽــا
كؼول لفم ال تعقدوا هذه األفراح بعود مـاسباهتا ومواسؿفا وال تؽرروا هذه
األحزان بتؽرر مرورها كل طام ألن هذا التؽرير يدخل يف مسؿى األطقاد الؿحرمة
،
فقدخل يف ذلك  :األطقاد الؿسؿاة بعقد الـؽسة  ،ويدخل فقفا أطقاد الرافضة
بقوم طاشوراء ففذه أطقاد حزن وهو طقد طـد الرافضة يتضؿن إثارة األحزان طؾى
موت الحسقن ◙  ،ويدخل فقفا أيضا إحقاء أهل الؿقت إطادة ذكرى يوم
موت قريبفم  ،وسواء كان هذا اإلحقاء إحقاء شفر أو إحقاء سـة أو كصف سـة ألن
من الـاس من يسؿعـا كؼول يتؽرر كل طام فقرى أن الؿخرج الشرطي أن يؽرره يف
العام مرتقن فقؽرره كل ستة أشفر وإن مثل همالء لفم يف ففم فـون.
القاعدة الثامنة
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انعربة يف انعيد حبقيقخه ويضًىَه ال مبجسد انشعازاث واألمساء.
فنن من صرق أهل الباصل يف ترويج باصؾفم تغققر األسؿاء الصريحة لفذا
الشيء إلى أسؿاء تدغدغ مشاطر العامة وتدغدغ مشاطر السذج وأكصاف الؿثؼػقن
مؿن لقسوا ط ؾى دراية وخربة هبذا الؿسؾك الشقطاين ففم يسؿون الباصل بغقر اسؿه
ترويجا وتزويؼا وتؿؾقحا وتزيقـا ومن باب الدطاية اإلطالكقة الباصؾة حتى تؼبؾه
الـػوس فقليت الؿسؾم الراسخ يف طؾؿه يؼول طن العربة إكؿا هو بالحؼقؼة
والؿضؿون ال بؿجرد الشعارات واألسؿاء الرباقة الزائػة  ،وإال فؼد سؿى قوم
الخؿر بلم األفراح أو أم األرواح  ،وسؿى صائػة طبادة الؼبور بؿعرفة مـازل أولقاء
اهلل والصالحقن وتعظقم األولقاء ،
وسؿى صائػة هذه األعقاد الؿحدثة البدعقة بلسؿاء براقة وزخرفوها بزخارف
األلػاظ حتى تروج فسؿوها مثال  :بعقد الوصن أو بالقوم الوصـي  ،أو بلطقاد
االستؼالل  ،أو بلطقاد الحرية  ،أو بذكرى االكتصار  ،أو بعقد الحب  ،أو بقوم
الؿولد  ،أو بعقد األم  ،أو أهنا أطقاد جرت هبا العادات واألصل يف العادات الحل
واإلباحة وغقرها من األسؿاء الرباقة لقزخرفوها ويدلسوا هبا طؾى العامة وأكصاف
الؿثؼػقن مع أن حؼقؼتفا طقد محدث محرم  ،فال تغركؽم أيفا الؿسؾؿون تؾك
الشعارات وال تؾك األسؿاء .فنهنا من باب التزيقف ومن باب زخرف الؼول غرورا
وقد قال اهلل طز وجل يف أهل الباصل من شقاصقن اإلكس والجن (ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ) [األكعام ، ]111:وهذه صريؼته يف تزيقن الباصل  ،وثؿة
صريؼة مؾعوكة أخرى لفم وهي تسؿقة الحق بلسؿاء مـػرة بغقضة حتى يـػروا الـاس
طن الحق ويصدوا الـاس طـه فسؿوا اإلسالم إرهابا  ،وسؿوا من يدطوا إلي الحق
متطػال  ،بل سؿوا األكبقاء سحرة كفـة مشعوذين طرافقن أصولققن رجعققن أو ال
تسؿع هذه األسؿاء تطؾق طؾى أهل الحق؟ كؼول  ،بال  ،فقؼولون همالء وهابقون
ومتطرفون ،
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فألهل الباصل صريؼان مؾعوكان إبؾقسقان ال بد من الحذر مـفؿا  :إن جاءوا يف
مجال الباصل أضػوا طؾى هذا الباصل أسؿاء براقة وزيـوه وزخرفوه بؾباس الجؿال
وجعؾوا له الدطايات التي تستؿقل الؼؾوب لؼبوله واالكصقاع له وفعؾه والؼقام به ،
وإن جاءوا إلى الحق وصػوه باألوصاف الؼبقحة واألوصاف الؿستفجـة حتى
يـػروا الـاس طـه وكال الطريؼقن قد ذكرهؿا اهلل طز وجل يف الؼرآن وهؿا صريؼان
مؾعوكان إبؾقسقان فاجران يزين فقفؿا الشقطان ألتباطه وأولقائه الباصل فقخرجه يف
صورة الحق ،
ويؽره لفم الحق فقخرجه يف صورة الباصل وال مخرج من ذلك إال بلمرين :
ِّ
بؿعرفة الحق ومضؿوكه بغض الـظر طن الشعارات واألسؿاء  ،وبؽثرة دطاء اهلل
تعالى أن يعطقك الػرقان الذي تؿقز به بقن الحق والباصل قال تعالى (ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ)
[الحجرات ، ]3:وكان من دطاء الـبي « أركا الحق حؼا وارزقـي
إتباعه  ،وأركا الباصل باصال وارزقـا اجتـابه»(، )1
ففؿا كعؿتان  :أن تعؾم الحق وال يؽػي هذا بل تتبعه  ،وأن تعرف الباصل وال
يؽػي هذا بل تجتـبه.
القاعدة التاسعة
وهي قاعدة عظيًت زائعت َبه عهيها انعهًاء نكٍ يف ثُايا انكخب
فربؿا ال يعؾؿفا الؽثقر وهذه من فوائد الؿحاضرات والؿجالس العؾؿقة إثارة
هذه الػوائد وسردها يؽون باإلجابة طؾى هذه الؿسللة  -:إن قال قائل وما حؽم
أسابقع – أطقاد  -الشجرة  ،وأسبوع الدفاع الؿدين  ،ويوم الؿرور العالؿي هل هذه
( )1لم أجده.
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من األطقاد الؿحرمة أم ال؟ وأكا أجقب طن هذا السمال بؼاطدة يتعرف هبا طؾى ما
هو طقد وما لقس بعقد ،
تؼول هذه الؼاعدة  :من خصص زماكا دون زمان بشيء من االحتػال أو بشيء
من التـظقم وزيادة الرتتقب أو زيادة الػرح والسرور أو زيادة الرتح ال يخؾوا هذا
التخصقص من حالتقن  :إما أن يؽون تخصقصا يرجع إلى أمر حدث يف هذا القوم
ففو يخصص هذا القوم ألمر حدث يف هذا القوم  ،وإما أن يؽون تخصقصا ال يؼصد
وال يـظر فقه إلى طقن القوم مطؾؼا  ،وال يـظر فقه إلى ذكرى سابؼة مطؾؼا وإكؿا من
باب الرتتقب والتـظقم فؼط ؛
فؿثال األول  :أطقاد الؿقالد فؾو ققل لؾؿحتػل هبا لؿاذا تحتػل بقوم مولدك يف
هذا القوم بخصوصه؟ سقؽون جوابه أحتػل به ألمر حصل لي يف هذا القوم وهو
يوم والديت ففو يحتػل هبذا القوم لخصقصة ترجع إلى هذا القوم ففذا هو حؼقؼة
العقد وإن سؿاه ما سؿاه ،
وكذلك احتػال كثر من دول الؿسؾؿقن بليام توحقدها أو استؼاللفا لؿاذا
يحتػؾون هبذا القوم دون غقره من سائر األيام؟ فنن ققل هل تحتػؾون باألمس؟
قالوا ال  ،هل تحتػؾون غدا؟ قالوا ال  ،ولؽي يخرجوا من هذا الؿلزق يحتػؾون
طؾى مدار أسبوع كامل ولؽـه إلحقاء هذه الذكرى الؿعقـة فقؼولون ألكه يوم حصل
فقه كذا وكذا ففم يحتػؾون هبذا القوم ألمر حصل يف هذا القوم  ،فؿن أحي ذكرى
ألمر حصل يف هذا القوم فؼد اتخذ هذا القوم طقدا شاء أم أبي.
كذلك احتػاالت رأس السـة مشاهبة لؾؿشركقن وستلتقـا قواطدها إن شاء اهلل
تعالى  ،فنن ققل له لؿاذا تحتػل يف رأس السـة؟ تجده يجقب طؾقك ألكه يوم ولد
فقه كبي اهلل طقسى طؾقه الصالة والسالم ،ففو يحتػل ألمر حصل يف هذا القوم.
كذلك االحتػال بؿولد الـبي  - طؾى خالف العؾؿاء يف تحديد
يوم مولده – ولؽـفم يحتػؾون يف الثاين طشر من ربقع األول ؛ فنن ققل لفم لؿاذا
تحتػؾون يف هذا القوم؟ تجدهم يؼولون ألكه يوم ولد فقه رسول اهلل 
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ففم قد خصصوا هذا االحتػال لفذا القوم ألمر يرجع إلى كػس هذا القوم ففذا هو
البدطة واإلحداث يف الدين وهذا هو الذي أكؽره العؾؿاء ووردت األدلة بتحريؿه
وإكؽاره  ،فؾقس ألحد الحق أن يخصص هذا القوم ألمر حصل يف هذا القوم ألن
هذا التخصقص ألمر حصل يف القوم مرجعه إلى الشارع ففو الذي يخصص من
األيام ما يشاء طز وجل  ،وأما أكت فال حق لك أن تخصص ففذا تدخل يف التشريع
 ،ولؽن من خصص يوما من العام ال لخصقصة ترجع إلى هذا القوم ففو ال يؼصد
تعظقم هذا القوم هبذا التخصقص وال يؼصد مطؾؼا طقن هذا القوم ولؽـه اختاره من
بقن سائر العام من باب التـظقم  ،أو موافؼة بعض الدول  ،أو من باب أن هذا هو
الؿؽان الؿتاح ألن الـاس مثال طـدهم ططؾة  ،أو ألن الـاس يػرغون من أشغالفم
فؿبدأ تخصقصه لفذا القوم ال يرجع إلى شيء حصل يف هذا القوم وإكؿا يرجع إلى
تعؾقالت أخرى فحقـئذ هذا ال يدخل يف مسؿي األطقاد  ،وإن كان تركه أفضل من
فعؾه من باب سد الذرائع ولؽـه ال يدخل يف مسؿي العقد ؛ فليام الؿرور ال يختارها
والة األمر بالـظر إلى طقن هذا القوم أو ألمر حدث يف هذا القوم وإكؿا يختاروهنا
من باب الرتتقب طؾى حسب األكظؿة والتؼريرات التي يتػؼون طؾقفا يف مجؾس
التعاون لدول الخؾقج  ،أو يتػؼون يف هذا القوم مع األيام الدولقة العالؿقة لؾؿصالح
الؿرتبة طؾى هذا القوم ففذا ال بلس به.
وأسبوع الشجرة هذا أسبوع أو يوم الشجرة  ،أو يوم الدفاع الؿدين كحن كؼول
تركه خقر من فعؾه  ،ولؽن إن ُفعل ال كسؿقه طقدا ألن اختقار هذا القوم من بقن سائر
األيام ال يرجع إلى خصقصقة حصؾت يف هذا القوم فؾقس ثؿة ذكرى سابؼة يطؾب
إحقائفا وإطادة إثارهتا يف هذا القوم  ،فالؼول الصحقح يف هذه الؿسللة أن أيام الدفاع
الؿدين جائزة  ،وتركفا خقر من فعؾفا من باب قطع طالئق الؿشاهبة ومن باب سد
الذرائع فؼط  ،ولؽن إن ُفعؾت فال كرى يف ذلك أهنا طقد محدث وال تدخل يف
مسؿي األطقاد.
فإن قال قائل أولقس فقفا تشبفا بالؽػرة؟ كؼول الجواب يعرف من هذا
التػصقل الذي سلذكره األن  :وهو أن أمور الؽػرة ال تخرج طن حالتقن  :أمور
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طبادات  ،وأمور طادات  ،فاألطقاد الزماكقة أو الؿؽاكقة التي ترجع لؾؽػرة إن كاكت
تتعؾق بشيء من صؼوس شرائعفم أو ديـفم ففذا يحرم طؾى الؿسؾؿقن إحقاء هذه
األيام ألهنا ترجع إلى أمور تعبدية فـحن كحرم التشبه بالؽػرة يف مسائل العبادات
مطؾؼا من غقر تػصقل فال يجوز لـا أن كتشبه هبدى الؽػرة يف ما يرجع ألمور
تعبداهتم ولذلك كحن كحرم االحتػال بعقد رأس السـة الؽرسؿس ألكه طقد يرجع
إلى صؼوس ديـقة طـدهم وثـقة شركقة  ،وكذلك كحرم االحتػال بقوم األم ألكه
يرجع طـدهم باالحتػال بلم الرب -طؾى حسب زطؿفم  -وهي مريم األم ففم
يسؿوهنا مريم ففم يحتػؾون بولدها يف طقد يؼال له طقد الػصح  ،ويحتػؾون بعد
ذلك بلم الرب فاحتػؾوا بالرب واحتػؾوا بلم الرب ،فقليت الؿسؾؿون يف كػس القوم
يحتػؾون بشيء اسؿه طقد األم أو يوم األم وهو يرجع إلى أمر ديـي طـدهم ،
فالتشبه بؿا هو من طباداهتم أمر مػصول  ،ولؽن أيام الؿرور  ،وأيام الدفاع الؿدين ،
وأسبوع الشجرة طادات  ،وهل يجوز التشبه هبم فقفا حتى وإن كاكت من العادات؟
كؼول فقه تػصقل طؾى حالتقن  ،والتػصقل هـا قؾـاه يف أمور العادات ال يف أمور
العبادات وهذا ما كدين اهلل تعالى به ؛ فـؼول  :هو إن كان التشبه هبم يف هذه العادة
الؿعقـة ألمر يرجع إلى تعظقؿفم ال مصؾحة لإلسالم وال لؾؿسؾؿقن فقه ال مصؾحة
خالصة وال راجحة فقه فحقـئذ يؽون التشبه هبم يف هذا األمر الدكقوي محرم
كاألكل بالشؿال ؛ فال يؼول أحد طادة ؛ أو التشبه هبم يف قصة الشعر وهي يحرمفا
العؾؿاء مع كوكه تشبه يف أمر طادى ولؽن ال مصؾحة يف التشبه هبم فقه فضال طؾى
أن هذا التشبه يف الباصن يوجب اتػاق الصورة والتوادد يف الظاهر وسد الذرائع يف
مثل ذلك مطؾوب ؛ ولذلك يؼول الـبي « من تشبه بؼوم ففو
مـفم»(.)1
وأما التشبه هبم يف أمور دكقوية بحتة يرجع أخذها طـفم – وال أقول تشبه –
طؾى الؿسؾؿقن بالخقر العظقم والؿصالح والؿـافع ففـا يجوز لـا وال بلس وال
( )1أخرجه أحؿد ( ،)1111وأبو داود ( ،)1931من حدث ابن طؿر ◙ ،وصححه
األلباين.
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دلقل طؾى تحريؿه  ،وأغؾب األمور التي يػعؾفا الؿسؾؿون يف تـظقم حقاهتم
ال دكقوية قد يؽون يف كثقر مـفا تشابه بالؽػرة أي أهنا أكظؿة مستؼاة من الؽػرة ولؽن
لؿا رأى والة األمر طؾؿاء وأمراء أن يف تطبقؼفا يف العالم اإلسالمي مصالح كثقرة
ترجع طؾى الؿسؾؿقن فحقـئذ قرروها ؛ فلكظؿة الؿرور من أين أتقـا هبا؟ ولؽن فقفا
مصالح لؾؿسؾؿقن فػقفا حػظ مؿتؾؽاهتم وحؿاية أرواحفم وغقرها ففو تشبه هبم
يف أمر دكقوي يرجع طؾى الؿسؾؿقن بالؿصؾحة الخالصة أو الراجحة فال حرج يف
ذلك  ،فالتشبه هبم يف أسابقع الؿرور هذا األسبوع تؽثف الجفات الؿعـقة تـبقه
الـاس وتوجقففم طؾى ما يرجع إلى حػظ كػوسفم ومؿتؾؽاهتم من الفالك وهي
م ؼاصد جاء هبا اإلسالم ومؼاصد الدين الضرورية خؿسة  :حػظ العؼل  ،وحػظ
الـسل  ،وحػظ الدين  ،وحػظ الـػس  ،وحػظ الؿال.
ويوم الدفاع الؿدين يؽثف فقه الدفاع الؿدين توجقه الـاس يف كقػقة التعامل يف
ما إذا احرتقت مـازلفم ويف توزيع بعض الـشرات الؿفؿة التي يػتؼر لفا الـاس يف
حؿاية مؿتؾؽاهتم وأرواحفم من البوار والعطب والحرائق فػقفا مصالح.
فصارت أكواع التشبه ثالثة  :قسؿان مؿـوطان  ،وقسم جائز :
الؼسم الؿؿـوع األول :الذي ال تػصقل فقه هو  :التشبه هبم يف أمر يرجع إال أمر
ديـي.
والؼسم الثاين  :التشبه هبم يف أمر دكقوي بحت ال مصؾحة لؾؿتشبه فقه إال
تعظقؿفم وكشر قذارهتم يف الـاس وال مصؾحة ترجع ال لفا وال لؾؿسؾؿقن به
فحؽؿه التحريم.
الؼسم الثالث  :التشبه هبم أمر دكقوي بحت ال طالقة لؾدين به مع طظم
الؿصؾحة يف هذا األمر التي ترجع طؾى الؿسؾؿقن يف طاجل أمرهم وآجؾه ففذا ال
بلس به.
فلسبوع الؿرور  ،وأسبوع الشجرة  ،ويوم الدفاع الؿدين وكحوها همالء ال
يؼصدون بتخصقص هذه األيام إحقاء شيء من األمور التي مرت بعقـفا يف هذه
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األيام وال يؼصدون هبا لخصقصة هذا القوم  ،وإكؿا هي من باب التـظقم الؿتػق
طؾقه أو من باب التـظقم التي صؾب فقه موافؼة غقرهم وما أقرب هذا إلى تخصقص
العؾؿاء لؾدوارات السـوية فتجد أهل العؾم يرتبون يف يوم كذا سقتم شرح كذا وكذا
من الػؼه  ،والسـة التي بعدها يف كػس القوم كشرح كذا ففذا ال يدخل فقه أكه من
باب التعبد إلحقاء هذا القوم ولؽـه من باب الرتتقب والتـظقم ومراطاة أحوال
الـاس وال يدخل ذلك يف مسؿي األطقاد.
القاعدة العاشرة
كم يٍ أعاٌ عهً إقايت يساسى انعيد احملدد فهى يشازك ألههه يف
اإلثى
واإلحداد.

فؽل من أطان طؾى إقامة مراسم األطقاد الؿحرمة ففو مشارك ألهؾفا يف
اإلحداث واإلثم  ،واهلل تعالى يؼول (ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﯷ) [الؿائدة ، ]1:والؿتؼرر طـد العؾؿاء  أكه ال يجوز بقع الشيء
لؿن يستخدمه يف أمر محرم فؼد حرموا بقع العصقر لؿن يتخذه خؿرا  ،وبقع
السالح لؿن يؼتل به مسؾؿا  ،وبقع البقض لؿن يؾعب الؼؿار  ،وكذلك بقع أي شيء
يستعقن به أصحاب األطقاد الؿحدثة طؾى إقامة أطقادهم  ،وبـاء طؾى هذه الؼاطدة
فال يجوز الؿشاركة يف إقامة مراسم هذه األطقاد البدطقة الؿحرمة بلي كوع من أكواع
اإلطاكة سواء كان من اإلطاكة الحسقة أو اإلطاكة الؿعـوية فؼد قرر أهل العؾم
 أكه ال يجوز بقعفم أمورا تعقـقفم طؾى إقامة مراسم أطقادهم  ،وال قبول
دطوهتم إلحقائفا  ،وال إضفار الػرح والسرور بؿجقئفا  ،وال هتـئتفم هبا  ،وال تؽثقر
سوادهم بحضورها وشفودها  ،وال الرضي بنقامتفا أصال  ،بل يجب اإلكؽار طؾى
أهؾفا بؿا يؼدر اإلكسان طؾقه بال مػاسد أربى من الؿصالح الؿرجوة من اإلكؽار ؛
فال يجوز أن كعقـفم بلي كوع من أكواع اإلطاكة وهذا أصل متؼرر فنن من أطان
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صاحب الحرام طؾى فعل الحرام ففو مشارك له يف اإلثم والتحريم ولقعاقبن يوم
الؼقامة إن لم يغػر اهلل له طؾى فعؾه لفذا الحرام بؿجرد هذه اإلطاكة  ،ولذلك
الؿحرم ال يجوز له صقد الرب  ،وال يجوز له أن يشقر إلى صقد الرب لقصقده أخر ،
وال أن يـاول السالح لؿن يصقد صقد الرب  ،وال أن يشارك يف صقد الرب بلي كوع من
أكواع الؿشاركة ال مشاركة معـوية بالحث وإضفار الػرح  ،وال مشاركة حسقة
بؿـاولة شيء أو داللة أو إشارة وهؽذا كؼوله يف األطقاد الؿحرمة فنن الؿتؼرر طـد
العؾؿاء أن الراضي كالػاطل  ،وأن الؿتسبب كالػاطل  ،وال يجوز مجرد الجؾوس
معفم يف هذه األطقاد والؿراسم البدطقة لؼول اهلل تعالى (ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ) [األكعام، ]18:
ويف آية أخرى (ﯽ ﯾ ﯿﰀ) [الـساء ، ]119:فبؿجرد جؾوسؽم وإطاكتؽم
لفم أكتم يف مـزلتفم  ،ولؼد أجؿع أهل العؾم  من أهل السـة والجؿاطة
طؾى حرمة الجؾوس مع أهل البدع -أطقادا أو غقرها – فالجؾوس مع أهل البدع
محرم بنجؿاع أهل السـة والجؿاطة  ،وأجؿعوا طؾى وجوب مصارمتفم واإلكؽار
طؾقفم  ،وطدم الرضي بباصؾفم  ،وقد أجؿع العؾؿاء طؾى حرمة مشاركة الؽػرة يف
أطقادهم الوثـقة الشركقة ؛ قال اإلمام ابن الؼقم  : )1( وأما التفـئة بشعائر
الؽػر الؿختصة به فحرام باالتػاق مثل أن يفـئفم بلطقادهم فقؼول طقد مبارك
طؾقؽم  ،أو هتـئون هبذا العقد وكحوه ففذا – أي التفـئة – إن سؾم قائؾه من الؽػر
ففو من الؿحرمات وهو بؿـزلة أن هتـئه بسجوده لؾصؾقب بل ذلك أطظم إثؿا طـد
اهلل تعالى وأشد مؼتا من التفـئة بشرب الخؿر – الذي يؽون يف طقدهم – وقتل
الـػوس وارتؽاب الػرج الحرام وكحوه  ،وكثقر مؿن ال قدر لؾدين طـده يؼع يف
شيء من ذلك  ،وال يدرى قبح ما فعل  ،فؿن هـئ طبدا بؿعصقة أو بدطة أو كػر
فؼد تعرض لؿؼت اهلل تعالى وسخطه.
(« )1أحؽام أهل الذمة» (.)111 /1
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وقد حرم اهلل طز وجل طؾقـا أن كرضى بالؽػر قال اهلل تعالى (ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ) [الزمر، ]3:
وأختم الؽالم بجؿل من الؿسائل الخػقػة :
الؿسللة األولي  :ما الواجب طؾى والة األمر تجاه هذه األطقاد؟ كؼول الواجب
طؾى والة األمر وفؼفم اهلل تعالى ققاما بالواجب طؾقفم الذي خولفم اهلل تعالى فقه
وأد اء ألماكة الؿـصب أن يـؽروا يف بالدهم هذه األطقاد وال يرضوا هبا  ،وال يؿؽـوا
أصحاهبا من فعؾفا يف مـطؼة كػوذهم وسؾطاهنم فنن هذا ضريبة الؿؾك والسؾطان
قال اهلل تعالى (ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ) [الحج ، ]11:وقوله (ﮓ
ﮔ ﮕ) [الحج]11:
أي أكؽم يا والة األمر إن لم تلمروا بالؿعروف ولم تـفوا طن الؿـؽر ولم
تؼقؿوا الصالة ولم تمتوا الزكاة فالذي أوصل الؿؾك إلقؽم يسؾبه طـؽم فاهلل تعالى
له العاقبة  ،وأطظم ما يثبت به مؾك الؿؾوك وإمارة األمراء ومـصب أهل الؿـاصب
هو إقامة شرع اهلل طز وجل  ،فال يجوز السؿاح ألي أحد يريد أن يؼقم يف بالد
الؿسؾؿقن طقدا محدثا فال يجوز من قبل والة األمر أن يسؿحوا هبذه اإلقامة وهذه
أماكة سقسللون طـفا يوم الؼقامة.
الؿسللة الثاكقة  :ما الواجب طؾى العؾؿاء تجاه هذه األطقاد؟ كؼول الواجب
طؾى العؾؿاء بقـا أحؽامفا لؾـاس وتوضقح قواطدها وأصولفا الؿـبثؼة مـفا  ،وداللة
الـاس طؾى حرمتفا  ،وتحذير الـاس من الوقوع يف شيء من غرابقؾفا أو حػرها أو
مستـؼعاهتا العػـة  ،وال يجوز لؾعؾؿاء أن يسؽتوا مجامؾة لؿؾك أو أمقر وال أن
يسوغوا ألكػسفم إكؽار هذه األطقاد الؿحرمة بحجة أهنا خالف الؿوجة ،أو أهنا
خالف الؿصؾحة ففي أطقاد محدثة فقجب طؾى العؾؿاء وفؼفم اهلل وسدد أقوالفم
وأطؿالفم أن يحرصوا طؾى إكؽارها ما استطاطوا إلى ذلك سبقال.
الؿسللة الثالثة  :من أطظم األطقاد الؿحرمة طـد اهلل تعالى اتخاذ الؼبور أطقادا
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يؼول « الؾفم ال تجعل قبري وثـا يعبد  ،اشتد غضب اهلل عز وجل
عؾى قوم اتخذوا قبور أكبقائفم مساجد  ،الؾفم ال تجعل قبري عقدا»( ،)1فاتخاذ
الؼبور أطقادا من أبغض ما يػعل طؾى أرض اهلل تعالى ويف كون اهلل تعالى ألهنا أطقاد
مشتؿؾة طؾى االجتؿاع طـد صاحب هذا الؼرب الؿعظم طـده والطواف به  ،ودطائه ،
واالستغاثة به من دون اهلل تعالى  ،والذبح له  ،والـذر له  ،وكل ما شئت من صور
الشرك يف أيام الؿوالد وهذه األطقاد  ،فالؼبور تتخذ طقدا وهو أن يجعل لفا يوم يف
السـة يجتؿع لفا الؿسؾؿون الذين يعظؿون هذا الولي أو هذا السقد من كل أقطار
الؽرة األرضقة ويجتؿعون طـد صاحب هذا الؼرب أطظم من اجتؿاطفم يف يوم
طرفات فقجتؿعون طـده بالؿاليقن.
الؿسللة الرابعة  :ما حؽم االحتػال بؿولد الـبي ؟ كؼول محرم
وال يجوز  ،فؼد طاش الـبي  أربعقن سـة قبل البعثة وثالث وطشرين
سـة بعد البعثة ولم يشر يف يوم من أيام مولده طؾى إحقاءه فؾو كان إحقاءه مشروطا
ألمر به  ،ولو كان ديـا وقربة وصاطة لؿا أغػؾه  ثم يليت يعؾؿه من بعده
 ،والؿتؼرر طـد العؾؿاء أن كل شيء تركه الـبي  مع الؼدرة طؾى فعؾه
فالؿشروع تركه  ،وكل طبادة ال يعرففا أصحاب رسول اهلل  فنهنا ال
تؽون إال بدطة مخالػة لؾدين  ،وما لم يؽن من الدين يف طفده  فال
يؿؽن أن ُيدخل يف الدين بعد طفده  ؛ فؿا لم يؽن يف طفده ديـا فال
يؿؽن أن يؽون بعد طفده  ديـا.
الؿسللة الخامسة  :ما حؽم التفـئة الؿتؽررة بقوم الجؿعة؟ كؼول أولقس يوم
الجؿعة كان يؿر طؾى رسول اهلل  وطؾى أصحابه؟ كؼول كعم  ،ففل
كان يخصون مرور هذا القوم بشيء من التفـئة والتربيك؟ كؼول ال  ،فلكت لقس لك
مصدر يف هذه التفـئة ولذلك الؼول الحق يف هذه الؿسللة أن من استؿرأ وصارت
( )1أخرجه هبذا الؾػظ :مالك يف «الؿوصل» ( ،)81من حديث ططاء بن يسار ،وصححه
األلباين.
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التفـئة هي هجراه وديدكه يف كل جؿعة تؿر يفـئ هبا فقؽون قد ولج بابا من أبواب
البدع  ،فالتفـئة الؿتؽررة بؿرور يوم الجؿعة من البدع الؿحدثة التي ال كعؾم لفا
أصال  ،ولؽن إن فعل أحقاكا طؾى غقر وجه الديؿومة واالستؿرار فال حرج  ،وأما
أن يػعل دائؿا فنكه بديؿومة واستؿراره يؽتسب صػة الؿشروطقة ويضاهى
الؿشروع فال بد حقـئذ له من دلقل خاص  ،ولو كاكت التفـئة بقوم الجؿعة خقرا
لسبؼـا إلقه من هم أحرص مـا طؾى الرب والفدى  ،فـحن لسـا كالقفود الذين قالوا
لعباد اهلل الؿممـقن (ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ) [األحؼاف ، ]11:ال  ،بل كحن كؼول
لو كان خقرا لسبؼـا إلقه أصحاب رسول اهلل .
الؿسللة السادسة  :ما حؽم االحتػال بؿـاسبات التخرج؟كؼول ال بلس هبا إن
كاكت يف حدود الوسطقة واالطتدال وأن تؽون خالقة من مظاهر الحرام من التربج
والسػور أو اإلسراف يف الؿآكل والؿشارب  ،أو خؾت من األمور التي كص الشارع
طؾى تحريؿفا فنضفار الػرح يف بعض الؿواسم يف الـجاح الديـي أو الدكقوي ال
بلس به  ،ولؽن تؽون حراما إذا كاكت متؽررة كل طام فؽل ما جاء يوم التخرج
تجتؿع الدفعة يف اسرتاحة أو مؽان ما ويجعؾون لفم صؼوسا من صؼوس التخريج
فحقـئذ تؽتسب كوهنا طقدا ألهنا إحقاء لفذه الذكرى أو لحدث حصل يف هذا القوم
 ،فػعؾفا أول مرة بعد التخرج ال حرج فقه إن سؾم من األمور التي توجب تحريؿفا
 ،وأما تؽرارها وإقامتفا وإطادهتا يف كل طام ال جرم أهنا تلخذ صػة العقدية.
الؿسللة السابعة  :هل يجوز هتـئة البالد الؽافرة بعقد استؼاللفم؟ كؼول ال
يجوز ألن هذا من إضفار الػرح والسرور ببؼاء كػرهم طؾى السرور ألن بالدهم
بالد وثـقة كػرية فؽقف تػرح بطول مدة ققام الؽافر وققام دولته ففذا أمر محرم وال
يجوز ولقحاسبن اهلل تعالى كل إكسان بؿػرده ففذه هتـئة ال تجوز وهي محرمة يف
الشرع ألهنا تتضؿن هتـئة الؽافر بؼقام دولته الؽػرية التي آذت الؿسؾؿقن قال اهلل
تعالى (ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ) [البؼرة ، ]183:و " الػتـة " هي الشرك  ،إذ
كقف يطول أمل صول دولته الؽػرية وكحن هنـئفم يف كل طام بؼائفم سالؿقن
مصدرين لؾؽػر.
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الؿسللة الثامـة  :اطؾم أن كثرة األطقاد الؿبتدطة تزاحم األطقاد الشرطقة حتى
تؽون األطقاد ال مباالة هبا  ،وال يػرح بؿرورها ألن الؿواسم كثرة وإذا كثر
اإللؿاس قل اإلحساس ولذلك ال يػرح أهل هذه البالد بؿرور األطقاد الشرطقة من
طقد الػطر واألضحى ألكه صارت طـدهم ال مباالة لؽثرة الؿـاسبات وكثرة
االجتؿاطات وكثرة االحتػاالت يف أيامفم السـوية  ،فؾو لم يؽن من مػاسد األطقاد
الؿحدثة التي ما أكزل اهلل هبا من سؾطان إال هذه الؿػسدة لؽػى هبا دلقال طؾى
تحريؿفا.
الؿسللة التاسعة  :مؿا ذكركا يتبقن أن العؾل العظقم التي توجب تحريم األطقاد
الؿحدثة التي ما أكزل اهلل هبا من سؾطان طدة طؾل وحرمـا هذه األطقاد بسببفا :
العؾة األولى  :كحرم كثقر من األطقاد ألهنا مـبثؼة من مشاهبة الؿشركقن.
العؾة الثاكقة  :كحرم هذه األطقاد ألهنا إحداث يف الدين.
العؾة الثالثة  :كحرم هذه األطقاد ألهنا تضاهى األطقاد الشرطقة وتزاحؿفا يف
فرحفا وحضورها.
وكسلل اهلل أن يوفؼـا لصالح الؼول والعؿل وأن يعصؿـا من الخؾل والخطل والزلل
وأن يجعؾـا هداة مفتدين ال ضالقن وال مضؾقن  ،وكسلله سبحاكه أن يبارك يف أقوالـا
وأطؿالـا
وأن يجعل أطؿالـا خالصة لوجفه الؽريم وال حظ فقفا ألحد وال رياء فقفا وال
سؿعة واهلل أطؾى وأطؾم ،
وصؾى اهلل طؾى كبقـا محؿد وطؾى آله وصحبه وسؾم.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

o

فهرس الكتاب

o

الؿؼدمة3 .........................................................................
الؼاطدة األولي األصل يف األطقاد التوققف طؾى األدلة3 ......................... .
الؼاطدة الثاكقة كل من اتخذ طقدا لم يدل طؾقه دلقل الشرع فؼد أحدث يف الدين8 . .
الؼاطدة الثالثة كثرة األطقاد وإحداثفا من سـن الجاهؾقة19 ...................... .
الؼاطدة الرابعة من أصول الدين إخؿاد سـة الجاهؾقة11 ........................ .
الؼاطدة الخامسة ال مدخل لؾعادات والتؼالقد واألطراف والسؾوم يف تؼرير شيء
من األطقاد13 ....................................................................
الؼاطدة السادسة وهي من أهم الؼواطد إحقاء ذكرى ما مر من الحوادث واألمور
إحقاء متؽررا طقد محرم11 .......................................................
الؼاطدة السابعة وهي قاطدة مؾقحة ولو كاكت امرأة لخطبـاها من طظم مؾحفا 11 .
الؼاطدة الثامـة العربة يف العقد بحؼقؼته ومضؿوكه ال بؿجرد الشعارات واألسؿاء.
13 ...............................................................................
الؼاطدة التاسعة وهي قاطدة طظقؿة رائعة كبه طؾقفا العؾؿاء لؽن يف ثـايا الؽتب 18
الؼاطدة العاشرة كل من أطان طؾى إقامة مراسم العقد الؿحدث ففو مشارك ألهؾه
يف اإلثم11 .......................................................................
واإلحداث11 ....................................................................
ففرس الؽتاب39 ................................................................



