
 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 )٤٣(اقتضاء الصراط المستقيم 

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

 وغ أنه لو كان الذبح في موضع العيد جائزاً لس: الثالث( :- تعالىرحمه اهللا-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 للناذر الوفاء به، كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف أن تضرب به، بل ألوجب -صلى اهللا عليه وسلم-

الوفاء به، إذ كان الذبح بالمكان المنذور واجباً، وإذا كان الذبح بمكان عيدهم منهياً عنه، فكيف بالموافقة 
 في نفس العيد بفعل بعض األعمال التي تعمل بسبب عيدهم؟ 

ما بعود وإإما بعود السنة، :  أن العيد اسم لما يعود من االجتماع العام على وجه معتاد، عائديوضح ذلك
  :  فالعيد يجمع أموراً،األسبوع، أو الشهر، أو نحو ذلك

  .)أعمال تتبع ذلك: ومنها، جتماع فيها: ومنها، يوم عائد، كيوم الفطر ويوم الجمعة: منها
 .بسم اهللا الرحمن الرحيم

 . والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا

 ويستدل على ، يتحدث عن مشابهة المشركين في أعيادهم وأن ذلك محرم-رحمه اهللا-شيخ اإلسالم ابن تيمية 
يا رسول اهللا إني نذرت أن ": حينما سألته المرأة فقالت -صلى اهللا عليه وسلم- أن النبي :، منهاذلك بأدلة

: ال، قال: لوثن؟ قالت: ال، قال: لصنم؟ قالت:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-لنبي أذبح بمكان كذا وكذا، فسألها ا
 وسألته مسألتين، أخبرته أنها نذرت أن تضرب -صلى اهللا عليه وسلم- النبي أخبرت، ف)١())أوفي بنذرك((

 استنبط -رحمه اهللا- شيخ اإلسالمو مكان معين،  في والثانية أنها نذرت أن تذبح،رأسه بالدف إذا قدمعلى 
صلى -يقول بأن النبي  ف، ومن غيره تحريم مشابهة المشركين في أعيادهم وموافقتهم في ذلك الدليلمن هذا

هل هذا مكان :  وفي مسألة الذبح بهذا المكان سألها،)) بنذركيأوف((:  في مسألة الدف قال لها-اهللا عليه وسلم
 ال يجوز بإطالق إذا  الوفاء بالنذر يدل على أنلعيد من أعياد المشركين؟ فالسؤاهل فيه  يذبح فيه لصنم؟

يدل  واستفصاله -صلى اهللا عليه وسلم-وسؤال النبي  مع أن اإليفاء بالنذر واجب، كان المكان فيه محظور
 بعد -صلى اهللا عليه وسلم- وقوله  مع وجوب الوفاء بالنذر،،على أن هذا العمل وإن كان فيه موافقة ال يجوز

 ،ال يوجد فيه عيد للمشركينأنه ب عقبه بهذا التعقيب بناء على الجواب ،)) بنذركيفأوف((: هذين السؤالين
 فإنه ال في هذا المكانمن هذه األشياء شيء للمشركين فدل على أنه لو كان ، عنده له وليس فيه صنم يذبحون

 ثم ،))نذر في معصية اهللاال وفاء ل((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- بل إن النبي ،يجوز لها أن تفي بهذا النذر
صلى -  لسوغلو كان الذبح في موضع العيد جائزاًف :يؤخذ من هذا الحديثوأنه  ذكر وجه الداللة من المنع

صلى -للناذر الوفاء به كما سوغ لهذه المرأة التي نذرت أن تضرب على رأس رسول اهللا  -اهللا عليه وسلم
وإذا كان الذبح بمكان :  فيقول،بين األمرين - عليه وسلمصلى اهللا-النبي  ففرق ، بالدف-اهللا عليه وسلم

                                                
وصححه األلباني في مشكاة  ،)٣٣١٣(رواه أبو داود، كتاب األيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، برقم  -  ١

  ).٢٥٥١(، وفي صحيح الجامع برقم )٣٤٣٧(قم المصابيح بر
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لم تقصد العيد ومع ذلك وهذه نذرت أن تذبح في عيدهم ف ،؟عيدهم منهياً عنه، فكيف بالموافقة في نفس العيد
يوم الجمعة ف ويطلق على مجموع األمرين، ، ويطلق على المكان، والعيد يطلق على الزمان،هي ممنوعة

 ويوم عرفة اجتمع ،عيد زماني عيد، يوم الجمعة عيد زماني، ويوم الفطر  ويوم عرفة، عيد ويوم الفطر،عيد
 ، وقد يكون العيد مكاناً في مكان معين، مخصوص يجتمع الناس في مكان،فيه العيد الزماني والعيد المكاني

العيد الذي كان عليه و ، كما كان عليه بعض أعياد الجاهليةإما لعبادة أو لعادة، يجتمعون فيه من األمكنة
 بينما توجد أعياد  وجدهم يلعبون في يومين، المدينة-صلى اهللا عليه وسلم-قدم النبي حين األوس والخزرج 

ا عبادة الصالة، م عندنا فيه عيد األضحى والفطر مثالً، مثل أعياد أهل الكتاب فيها ألوان من التعبد،أخرى
  .واألضحية والتكبير وهكذا وصدقة الفطر،

  ).منها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعاداتو(
منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم األضحى، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من : نيفالعيد يجمع أمر

  .العبادات والعادات، وما قد يختص بمكان بعينه
صلى - فالزمان كقوله ،يداًسمى عتوقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقاً، وكل هذه األمور قد (

واالجتماع واألعمال كقول ابن ، )٢())ن عيداًإن هذا يوم جعله اهللا للمسلمي((:  ليوم الجمعة-اهللا عليه وسلم
صلى - والمكان كقوله ،-صلى اهللا عليه وسلم-شهدت العيد مع رسول اهللا : -مارضي اهللا عنه- عباس

 وقد يكون لفظ العيد اسماً لمجموع اليوم والعمل فيه وهو ،)٣())ال تتخذوا قبري عيداً((: -اهللا عليه وسلم
 ،)٤()) وإن هذا عيدنا،دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيداً((: -صلى اهللا عليه وسلم-الغالب كقول النبي 

يريد اجتماعاً معتاداً من اجتماعاتهم ، ))؟هل بها عيد من أعيادهم(( :-صلى اهللا عليه وسلم-فقول النبي 
 وهذا يقتضي أن كون البقعة مكاناً لعيدهم مانع من ،))أوف بنذرك((:  قال له ال،: كانت عيداً، فلما قالالتي

 ومعلوم ،الذبح بها وإن نذر، كما أن كونها موضع أوثانهم كذلك وإال لما انتظم الكالم وال حسن االستفصال
لمشاركتهم في التعييد فيها، أو إلحياء شعار أن ذلك إنما هو لتعظيم البقعة التي يعظمونها بالتعييد فيها، أو 

 فإن كان من أجل تخصيص البقعة ،عيدهم فيها ونحو ذلك، إذ ليس إال مكان الفعل أو نفس الفعل أو زمانه
ا خلت من ذلك أذن  ألجل كونها موضع عيدهم، ولهذا لم؛ فإنما نهى عن تخصيص البقعة-وهو الظاهر-

                                                
إن هذا يوم عيد جعله اهللا للمسلمين، فمن جاء الجمعة : ((، ولفظه)٧٣٥٥(رواه الطبراني في المعجم األوسط، برقم  -  ٢

قم في صحيح الترغيب والترهيب، بر" حسن لغيره: "، وقال األلباني))فليغتسل، وإن كان له طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك
)٧٠٧ .(  

      أخرجه : "إسناده حسن؛ ألجل عبد اهللا بن نافع، وقال األلباني: ، وقال محققوه)٨٨٠٤(رواه أحمد في المسند، برقم  - ٣
، )٢١٩(أحكام الجنائز : ، انظر"أبو داود، وأحمد بإسناد حسن، وهو على شرط مسلم، وهو صحيح مما له من طرق وشواهد

  .المكتب اإلسالمي
، )٣٧١٦( وأصحابه المدينة، برقم -صلى اهللا عليه و سلم-البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مقدم النبي رواه  - ٤

  ).٨٩٢(معصية فيه في أيام العيد، برقم  ومسلم، كتاب صالة العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي ال
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 تخصيص بقعة عيدهم، وإذا كان تخصيص بقعة ظورأن المح: لم، فعفي الذبح فيها، وقصد التخصيص باق
  .) فكيف نفس عيدهم؟محظوراًعيدهم 
عرفنا أن استفسر و حينما سأل -صلى اهللا عليه وسلم-النبي فهذا بطريق السبر وتقسيم العقليين، : يعني

ذا كان في عيد من أعياد  بل إ،أياً كاني بنذره يجوز أن يوفّ اإلنسان  أن فيالقضية ليست على إطالقها
نه لو إ بحيث ، النتيجة التي خرجنا بها وهي عدم موافقة المشركين في أعيادهمه فهذ،المشركين فإنه ال يجوز
  . في ذلك إحياء ألعياد المشركين إن كان؛نذر فإنه ال يفي بالنذر

بسبب المكان بأنه   أو هنا،ود وهذا غير موج،دد للنذر مثالً بسبب الوقت الذي حاًالمنع إما أن يكون متعلقو
 -عز وجل- أو نفس الفعل وهو الذبح، والذبح مشروع وعبادة إن نذر اإلنسان أن يذبح هللا ،عيد من أعيادهم
  . ألنه عيد من أعيادهم؛المكان فكان المنع ألجله بقي من األقسام الثالثةو ،ال إشكال في هذا

دة األوثان كان ذلك أدل على النهي عن الشرك وعبادة هذا كما أنه لما كرهها لكونها موضع شركهم بعبا(
   ).األوثان
في  أو ،-عز وجل-فقط في الذبح هللا في مكان يذبح فيه لغير اهللا من باب أولى إذا كان مجرد الموافقة : يعني

  .؟عيد من أعياد المشركين فكيف بالذي يقيم أعياد المشركين
 إذ مجرد الذبح ،لهم في عمل عيدهم فهو عين مسألتنافقط   كان النهي ألن في الذبح هناك موافقةذاوإ(

 وإنما كان االحتمال األول ، آخرظورهناك لم يكره على هذا التقدير إال لموافقتهم في العيد إذ ليس فيه مح
هل يذبح وقت :  لم يسأله إال عن كونها مكان عيدهم، ولم يسأله-صلى اهللا عليه وسلم- ألن النبي ؛أظهر

لم أنه وقت السؤال لم يكن العيد موجوداً، وهذا  فع،))؟هل كان بها عيد من أعيادهم((: ه قال وألن؟عيدهم
 فإذا ،أن القصة كانت في حجة الوداع، وحينئذ لم يكن قد بقي عيد للمشركين:  فإن في الحديث اآلخر،ظاهر
اً وإن كان أولئك الكفار  قد نهى أن يذبح في مكان كان الكفار يعملون فيه عيد-صلى اهللا عليه وسلم-كان 

فقد ظهر أن ذلك سد للذريعة  قد أسلموا وتركوا ذلك العيد، والسائل ال يتخذ المكان عيداً، بل يذبح فيه فقط
إلى بقاء شيء من أعيادهم خشية أن يكون الذبح هناك سبباً إلحياء أمر تلك البقعة، وذريعة إلى اتخاذها 

:  سوقاً يتبايعون فيها ويلعبون، كما قالت له األنصار-واهللا أعلم- عيداً، مع أن ذلك العيد إنما كان يكون
 -صلى اهللا عليه وسلم- لم تكن أعياد الجاهلية عبادة لهم ولهذا فرق ،يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية

فعل شيء من أعياد الجاهلية على أي ي  وهذا نهي شديد عن أن،بين كونها مكان وثن، وكونها مكان عيد
 وأعياد الكفار من الكتابيين واألميين في دين اإلسالم من جنس واحد، كما أن كفر الطائفتين ، كانوجه

وال يختلف حكمهما في حق المسلم، لكن أهل  سواء في التحريم وإن كان بعضه أشد تحريماً من بعض
ن دينهم، وأولئك لم قروا على دينهم مع ما فيه من أعيادهم، بشرط أن ال يظهروها وال شيئاً مالكتابين ُأ
 ألن التعبد بما ؛تخذ لهواً ولعباًتخذ دينا وعبادة أعظم تحريماً من عيد يأعياد الكتابيين التي تُ يقروا بل

  .)يسخطه اهللا ويكرهه أعظم من اقتضاء الشهوات بما حرمه
فأعيادهم فيها  ، ودين محرف منسوخ، بها-عز وجل-عندهم أعياد محدثة وبدع يتقربون إلى اهللا أهل الكتاب 

 ثم إن دين المشركين قد اندثر وأسلم ،أما أعياد المشركين فهي لعبو ،طقوس دينيةفيها شعائر وفيها أعمال و
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 ، فكانت عباداتهم وأعمالهم فيها شيء من البساطة والسذاجة،ال يحملون رسالة وشرعاً الذين هؤالء الناس
  على التراب ثم عجن منه واتخذه رباً-إن لم يجد حجراً-وربما حلب الشاة  اً وشجراًيعبد الواحد منهم حجر

صلى اهللا - فالمقصود أن التشبه بهؤالء ال شك أنه أشد كما أخبر النبي ،أهل الكتاببخالف  ،وما إلى ذلك
 فالحذر من ذلك ينبغي أن يكون آكد من الحذر من متابعة دين قد ، أن هذه األمة ستتبع سننهم-عليه وسلم

  .آثارهاندثر واضمحلت 
ولهذا كان الشرك أعظم إثماً من الزنا، ولهذا كان جهاد أهل الكتاب أفضل من جهاد الوثنيين، وكان من (

وإذا كان الشارع قد حسم مادة أعياد أهل األوثان خشية أن يتدنس ، قتلوه من المسلمين له أجر شهيدين
في جزيرة العرب فالخشية من تدنسه  الشيطان أن يقيم أمرهم ئسالمسلم بشيء من أمر الكفار الذين قد ي

الصادق بسلوك طائفة من هذه األمة  بأوضار الكتابيين الباقين أشد، والنهي عنه أوكد، كيف وقد تقدم الخبر
 سبيلهم؟

أن هذا الحديث وغيره قد دل على أنه كان للناس في الجاهلية أعياد يجتمعون : الوجه الثالث من السنة
  ). محا اهللا ذلك عنه، فلم يبق شيء من ذلك-صلى اهللا عليه وسلم-ول اهللا فيها، ومعلوم أنه بمبعث رس

 بها في الجاهلية ن هذه األعياد كان معموالًأ ، مما يدل على تحريم موافقة المشركين في أعيادهم:الوجه الثالث
هللا عليه صلى ا-عث النبي  فالمعروف في التاريخ أنها قد اضمحلت واندثرت لما ب،هافيوالناس يجتمعون 

  ألن؛ فلو كانت هذه األعياد سائغة لما اندثرت،-عليه الصالة والسالم- وانتشر اإلسالم وظهر أمره -وسلم
 األعياد تتشوف إليها وتتطلع إلى وقتها لتقوم هالنفوس التي ألفت هذو ،الداعي إلى إقامتها موجود في النفوس

  فلو كان فعل ذلك سائغاً،من السهولة أن تتخلص منها وليس ،بهذه األعمال التي كان من عادتها القيام بها
 فيدل ، له في النفوس من إقبال الناس إليه وتطلعهم إليهىالستمر بعد اإلسالم ولكنه اندثر مع وجود المقتض

 وأن ، وقف وقفة صارمة من هذه األعياد ولم يسمح ألحد بإقامتها-صلى اهللا عليه وسلم-على أن النبي 
 هذا وجه  الناس، والداعي لها في نفوسى فلم تقم لها قائمة بعد ذلك مع قوة المقتضا جيداًالصحابة فهموا هذ

األعياد من أمور : بعض الناس يقولو ، أن اندثارها يدل على صرامة الشرع في هذا الباب:هذا الدليل
ن نقيم حفلة للشركة كل فما المانع أ ،بالدينلها عالقة ال و ومن األمور التي يفرح الناس بها ويسرون ،العادات

 أو حفلة ، أو حفلة لتأسيس هذه المدرسة كل سنة، أو حفلة للميالد كل سنة،سنة بمناسبة إقامة هذه الشركة
 هذا كله من األعياد التي ال ،؟للمعلم كل عشرين سنة أو كل مائة سنة أو كل ألف سنة أو كل مليون سنة

 أو كان ذلك يفعل بعض أهل البدع،أو ذكرى أربعينية كما  ،يجوز إقامتها سواء كانت إقامته بشكل أسبوعي
كل هذه من البدع مهما سميت باألسماء التي لربما يظن ف ،ليس ألحد أن يقول هذه من أمور العاداتو ،يتكرر
 يوم الشجرة، يوم المعلم، وفي البالد : قد يقال لها، فهي عيد سواء سميت بيوم أو بغيره، أثرهاففأنها تخ
 وعيد ، وعيد الشيطان، وعيد الكراهية، وعيد الحب، وعيد األم، عيد المعلم:يقال لها خذت منهاتي ُأ الاألخرى

  .والنصارى المجوس واليهود
 ألن المقتضى لها قائم من جهة الطبيعة التي ؛ومعلوم أنه لوال نهيه ومنعه لما ترك الناس تلك األعياد(

، ومن جهة العادة التي ألفت ما يعود - من اللعب واللذاتخصوصاً أعياد الباطل-تحب ما يصنع في األعياد 
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، من العيد، فإن العادة طبيعة ثانية، وإذا كان المقتضى قائماً قوياً فلوال المانع القوي لما درست تلك األعياد
 كان يمنع أمته منعاً قوياً عن أعياد -صلى اهللا عليه وسلم-وهذا يوجب العلم اليقيني بأن إمام المتقين 

لكفار ويسعى في دروسها وطمسها بكل سبيل، وليس في إقرار أهل الكتاب على دينهم إبقاء لشيء من ا
أعيادهم في حق أمته، كما أنه ليس في ذلك إبقاء في حق أمته لما هم عليه في سائر أعمالهم من سائر 

ر من المباحات،  في أمر أمته بمخالفتهم في كثي-صلى اهللا عليه وسلم-كفرهم ومعاصيهم، بل قد بالغ 
وصفات الطاعات، لئال يكون ذلك ذريعة إلى موافقتهم في غير ذلك من أمورهم، ولتكون المخالفة في ذلك 
حاجزاً ومانعاً عن سائر أمورهم، فإنه كلما كثرت المخالفة بينك وبين أصحاب الجحيم كان أبعد عن أعمال 

 وكل ذلك من فضل اهللا عليه -أبي هو وأميب-فليس بعد حرصه على أمته ونصحه لهم غاية ، أهل الجحيم
  .ولكن أكثر الناس ال يعلمون وعلى الناس،

 دخل علي":  قالت-ارضي اهللا تعالى عنه-ما خرجاه في الصحيحين عن عائشة : الوجه الرابع من السنة
ستا ولي: عاث، قالت بكر وعندي جاريتان من جواري األنصار تغنيان بما تقاولت به األنصار يوم بأبو

؟ -صلى اهللا عليه وسلم- أبمزمور الشيطان في بيت رسول اهللا :-رضي اهللا عنه-بمغنيتين، فقال أبو بكر 
  .)))ا وهذا عيدن،يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً((: -صلى اهللا عليه وسلم- فقال رسول اهللا ،وذلك يوم عيد

صغيرة - هذه الجاريةفهم ال تجوز، وموافقتهم في أعياددليل رابع من السنة على أن مشابهة المشركين و
 أن -صلى اهللا عليه وسلم-بين له النبي فلما كانت تغني وتضرب بالدف، أنكر عليها أبو بكر،  -ليست امرأةو

 على أن كل أمة يلدل ))لكل قوم عيدا((: قوله ف)) وهذا عيدنا،إن لكل قوم عيداً((: هذا جائز في هذا اليوم فقال
 :يعني ))وهذا عيدنا(( :ثم قال، ؟ المسلمين بعيد النيروز وعيد رأس السنة والميالد فما شأن،تختص بأعيادها

 ،يجوز لنا أن نوافقهم فيها  وهذا يدل على أن أعيادهم ال،هذا يخصنا، لنا عيدنا الذي يميزنا عن غيرناأن 
  . لنامفهومه أن غيره ليس بعيٍدف، ))هذا عيدنا و،عيدالكل قوم ((وليست بأعياد لنا 

:  وفي الصحيحين أيضاً أنه قال،)٥()) وإن عيدنا هذا اليوم،يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً((: وفي رواية(
  .))٦())دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد، وتلك األيام أيام منى((

يوم عرفة، و يوم الفطر ويوم األضحى،  فأعياد المسلمينمن أعياد المسلمين،هذا يدل على أن أيام التشريق 
 يدل على أن -أيام التشريق- وكون الجارية تضرب بالدف وتحتفل بأيام منى ،كل هذه أعياد، فالتشريقأيام و

 وإظهار الفرح والسرور والبهجة في ،عيد ويجوز فيها الضرب بالدف للجواري أيام التشريق األربعة كلها
هذا غير و العيد ثالثة أيام :ونقولكثير من الناس يو- وال يختص ذلك بيوم النحر، بخالف عيد الفطر ،العيد

ما قبل لم يتمكن من صوم وفقد الهدي الذي ولهذا ال تصام أيام التشريق، يحرم صومها إال للحاج  -صحيح

                                                
 وأصحابه المدينة، برقم -على آله وسلمصلى اهللا عليه و-رواه البخاري، كتاب مناقب األنصار، باب مقدم النبي  -  ٥

)٣٩٣١ .(  
ومسلم بمعناه، كتاب صالة العيدين، باب ، )٩٨٧(رواه البخاري، كتاب العيدين، باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، برقم  -  ٦

  .). ٨٩٢(معصية فيه في أيام العيد، برقم  الرخصة في اللعب الذي ال
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، فيرخص له بصيام أيام التشريق، وما عدا ذلك ال يجوز ولو كان ناذراً فهي أيام عيد، بخالف ثاني النحريوم 
  . واألضحى في أربعة أيام،كغيره من األيامعيد الفطر فهو 

  :فالداللة من وجوه(
، فإن هذا يوجب اختصاص كل قوم ))إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا((: -صلى اهللا عليه وسلم-  قوله:أحدها

نكُم ِلكُلٍّ جعلْنَا ِم{: ، وقال]١٤٨:سورة البقرة[}وِلكُلٍّ ِوجهةٌ هو مولِّيها{: بعيدهم، كما أن اهللا سبحانه لما قال
 أوجب ذلك اختصاص كل قوم بوجهتهم وبشرعتهم، وذلك أن الالم تورث ،]٤٨:سورة المائدة[}ِشرعةً وِمنْهاجا

، فإذا كان لليهود عيد، وللنصارى عيد، كانوا مختصين به فال نشركهم فيه، كما ال نشركهم في االختصاص
  .)قبلتهم وشرعتهم

 مع أن ،ود أو النصارى أو المجوس كانوا يحتفلون بأعياد المسلمينالعجيب أنه لم يعرف في التاريخ أن اليه
 إلى يومنا المسلمين كانوا ظاهرين والمغلوب عادة يتقمص شخصية الغالب ويتأثر به ومع ذلك لم يعرف عنهم

  .هذا
  .وكذلك أيضاً على هذا ال ندعهم يشركوننا في عيدنا(

، فإنه يقتضي حصر عيدنا في هذا فليس لنا عيد ))ناوهذا عيد((: -صلى اهللا عليه وسلم- قوله: الثاني
، فيقتضي أن االستغراق، فإن التعريف بالالم واإلضافة يقتضي ))وإن عيدنا هذا اليوم((: سواه، وكذلك قوله

  .))٧())متحريمها التكبير وتحليلها التسلي((: يكون جنس عيدنا منحصراً في جنس ذلك اليوم، كما في قوله
 لهم لو تأثروا بالمسلمين وأرادوا أن يقيموا احتفاالت بعيد الفطر يقال م أن يكون ذلك عيداًمراد شيخ اإلسال

وهذا ((: قوله : والوجه الثاني من استنباط هذا المعنى من الحديث،ليس هذا بعيد لكم، لكم أعيادكم: لهم
وإن عيدنا هذا (( :يقتضي حصر عيدنا في هذا فليس لنا عيد سواه وكذلك قولهفإنه (: ، يقول))عيدنا
 فإن التعريف بالالم واإلضافة يقتضي االستغراق، فيقتضي أن يكون جنس عيدنا منحصراً في جنس ،))اليوم

 :يقول ، نا المتكلم ضمير رفع في محل جر مضاف إليه)نا(و  مضاف)عيد(فـ ))وإن عيدنا((، )ذلك اليوم
 ،))وإن عيدنا هذا اليوم((: التعريف بأل نقول وكذلك ،عيد سواه  ليس لناأنه: ، يعني)يقتضي االستغراق(

  .-رحمه اهللا- هذا مراده ، ليس لنا عيد آخر:يعني
 الحصر في عين ذلك العيد أو عين ذلك اليوم باإلشارة إلى جنس -صلى اهللا عليه وسلم-وليس غرضه (

باب صالة العيد، وصالة العيد كذا وكذا، ويندرج فيها صالة العيدين، وكما : المشروع كما تقول الفقهاء
جنس هذا اليوم، كما يقول القائل لما يعاينه : وإن هذا اليوم، أي: ال يجوز صوم يوم العيد، وكذا قوله: يقال

صالة  هذه صالة المسلمين، ويقول لمخرج الناس إلى الصحراء وما يفعلونه من التكبير وال:من الصالة
 -رضي اهللا تعالى عنه- هذا عيد المسلمين ونحو ذلك، ومن هذا الباب حديث عقبة بن عامر :ونحو ذلك
 وأيام منى عيدنا أهل اإلسالم، وهي ، ويوم النحر،يوم عرفة((:  أنه قال-صلى اهللا عليه وسلم-عن النبي 

                                                
، كتاب الطهارة، باب مفتاح الصالة الطهور، ه، وابن ماج)٦١(ب فرض الوضوء، برقم رواه أبو داود، كتاب الطهارة، با -  ٧

صحيح : انظر..." إسناده حسن صحيح، وصححه الحاكم وابن السكن وكذا الحافظ، وحسنه النووي: ، وقال األلباني)٢٧٥(برقم 
  ). ٥٥(، برقم )١/١٠٢(أبي داود 
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فإنه دليل مفارقتنا ح، ن صحيحديث حس:  رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال)٨())أيام أكل وشرب
المكاني والزماني، ويطول :  ألنه يجتمع فيها العيدان؛لغيرنا في العيد، والتخصيص بهذه األيام الخمسة

  .)رزمنه، وبهذا يسمى العيد الكبي
  .بخالف عيد الفطر فإنه عيد زماني فقط وليس بعيد مكاني

 أياماً، وليس لنا عيد هو أيام إال هذه دأو ألنه هو عفلما كملت فيه صفات التعييد حصر الحكم فيه لكماله، (
  .)الخمسة
لما كملت فيه صفات ف( : ويقول هنا، هذه الخمسة المتتابعة بخالف عيد الفطر أو يوم الجمعة فإنه منفرد:يعني

 العيد الذي  باعتبار: يعني،))عيدنا أهل اإلسالم((: عبر بقوله:  فأين يوم الفطر؟ نقول:، قد يقول قائل)التعييد
  . نفي أن يكون للمسلمين عيد سواه بذلك وليس المراد،هو األكمل من أعياد المسلمين وأعظم، هذا هو المراد

وتغنيهن معلالً بأن لكل قوم عيداً وأن هذا عيدنا، وذلك  أنه رخص في لعب الجواري بالدف: الوجه الثالث(
 تتعدى إلى أعياد الكفار، وأنه ال يرخص في اللعب يقتضي أن الرخصة معللة بكونه عيد المسلمين، وأنها ال

في أعياد الكفار كما يرخص فيه في أعياد المسلمين، إذ لو كان ما فعل في عيدنا من ذلك اللعب يسوغ مثله 
 ألن تعقيب الحكم بالوصف بحرف ؛)) وإن هذا عيدنا،فإن لكل قوم عيداً(( :في أعياد الكفار أيضاً لما قال

 أنه علة، فيكون علة الرخصة أن كل أمة مختصة بعيد وهذا عيدنا، وهذه العلة مختصة الفاء دليل على
  .)بالمسلمين

يقرن الحكم بوصف لو لم يكن أن حقيقتها وداللة اإليماء والتنبيه،  ))فإن لكل قوم عيدا((: نوع الداللة في قوله
 ،شرب هذا الماء فإنه يرويا: ذا قلت مثالً فإ،لما صح االقتران بينهماو ؛ عند العقالءعلة له لكان ذلك معيباً

 أنا ،شرب الماء الذي يرويأن أأنا ما أقصد :  ولو قال،الماءرب  شُ هيعلة الريف ،هذا يدل على العلةف
لماذا تقرن بينهما بالفاء وتعقب ف: نقول ،يحصل لك الري بالنوم إذا نمت برد عليك حرارة العطشأنه قصدت 

ليس له ، سرق فقطعت يده:  وهكذا إذا قال مثالً،ه عليه؟ اشرب هذا الماء فإنه يرويهذا على هذا بالفاء وترتب
 سرق : معه لما حسن أن يقوللو كانت علة القطع هي المرض مثالًو، غير السرقةعلة القطع  إن :أن يقول

كم  فإذا قرن ح،لمرض فدل على أن علة القطع هي ا، مرضت يده فقطعت: لكن يمكن أن يقال،فقطعت يده
تسمى داللة اإليماء   هذه، فإن هذا يدل على أن هذا الوصف علة لهذا الحكم،بوصف ورتب عليه بالفاء

 إما أن تكونالداللة بالمنطوق و،  إما منطوق وإما مفهوم: الكالم ألن أنواع؛ وهي من أنواع المنطوق،والتنبيه
  .، خمسة)والتضمنأ ،والتنبيهأ ،واإليماءأواإلشارة أواالقتضاء، أداللة المطابقة، (
 لكان األعم مستقالً بالحكم، فيكون األخص عدم التأثير، فلما علل "عيد"فلو كانت الرخصة معلقة باسم (

 عيد، فال يجوز لنا أن نفعل في كل عيد للناس :باألخص علم أن الحكم ال يثبت بالوصف األعم وهو مسمى

                                                
، والنسائي، كتاب الحج، باب النهي عن صوم يوم )٢٤١٨(رقم بأيام التشريق، رواه أبو داود في كتاب الصوم، باب صيام  -  ٨

، وضعفه )٧٧٣(رقم ب، والترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهة الصوم في أيام التشريق، )٣٠٠٤(عرفة، برقم 
  ).١٤٢٣٠(األلباني في ضعيف الجامع برقم 
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ب، وهذا فيه داللة على النهي عن التشبه بهم في  وهذا هو المطلو،من اللعب ما نفعله في عيد المسلمين
  .)اللعب ونحوه

 ، أنه في كل عيد يجوز ذلك: يعني،)لكان األعم مستقالً بالحكم كانت الرخصة معلقة باسم عيد لو(: هقول
 لكن ،لم أن الحكم ال يثبت بالوصف األعم وهو مسمى عيد فلما علل باألخص ع،فيكون األخص عدم التأثير

 :هذا عيد، يعني: -صلى اهللا عليه وسلم-النبي ولم يقل  ،))وهذا عيدنا((:  قال-لى اهللا عليه وسلمص-النبي 
لكل ((:  قال، بالعيدء وتفعل مثل هذه األشياء التي هي مظاهر للفرح واالحتفا،يجوز لها أن تضرب بالدف

لكل قوم عيدا وهذا : قالفاألعم  بالوصف -صلى اهللا عليه وسلم- فلو علقه النبي ،)) وإن هذا عيدنا،قوم عيدا
 وعيد رأس السنة وما إلى ذلك، لكن ، وعيد الشجرة، يجوز لها أن تحتفل لكل عيد، عيد النيروز:عيد، يعني

 وإنما ، ال يجوز لها أن تحتفل بكل عيداً إذ))وهذا عيدنا((: قالف علل باألخص -صلى اهللا عليه وسلم-النبي 
  . فقط للمسلميناًفيما يكون عيد

    أن أرض العرب ما زال فيها يهود ونصارى حتى أجالهم عمر بن الخطاب : الوجه الخامس من السنة(
صلى اهللا عليه - في خالفته، وكان اليهود بالمدينة كثيراً في حياة رسول اهللا -رضي اهللا تعالى عنه-

يهود وإن لم يكونوا كثيراً،  قد هادنهم حتى نقضوا العهد، طائفة بعد طائفة، وما زال بالمدينة ان، وك-وسلم
د يهودي، وكان في اليمن يهود كثير، والنصارى ن مات ودرعه مرهونة ع-صلى اهللا عليه وسلم-فإنه 

     ومن المعلوم ، بنجران وغيرها، والفرس بالبحرين، ومن المعلوم أن هؤالء كانت لهم أعياد يتخذونها
والشرب، واللباس والزينة، واللعب والراحة ونحو ذلك من األكل   أن المقتضى لما يفعل في العيد-أيضاً-

  .) وأكثر الفارغين من الناس،قائم في النفوس كلها إذا لم يوجد مانع خصوصاً في نفوس الصبيان والنساء
 ى والمقتض، وكانت لهم أعياد، كانوا قريبين في المدينة-بالذات اليهود-أهل الكتاب ن إ: يريد أن يقول: يعني

مع ذلك لم يحتفلوا و : فيقول،ح في هذه األعياد موجود خاصة عند الفارغين من النساء والصبيانإلظهار الفر
 ليس لهم أن على أن القضية محسومة شرعاً بهذه األعياد ولم يشاركوهم فيها مع وجود الدافع فهذا يدل

  .، هذا هو المراديشاركوا هؤالء في أعيادهم
 ما كانوا -صلى اهللا عليه وسلم-ناً أن المسلمين على عهده ثم من كانت له خبرة بالسيرة علم يقي(

   يشركونهم في شيء من أمرهم، وال يغيرون لهم عادة في أعياد الكافرين، بل ذلك اليوم عند رسول اهللا 
  .) وسائر المسلمين يوم من األيام ال يخصونه بشيء أصالً-صلى اهللا عليه وسلم-

 وال يلبس  فيها تهنئة، التيه كلمة من الكلمات ل وال يقول،اًة وال زهور ال يتبادلون فيه بطاقات تهنئ:يعني
 فهو يوم كغيره من األيام ال يظهرون فيه أي تغير على أنماط حياتهم وسلوكهم ، أحمر أو غيرهلباسا معيناً

  .المعتاد
يخصونه بشيء  وسائر المسلمين يوم من األيام ال -صلى اهللا عليه وسلم-بل ذلك اليوم عند رسول اهللا (

  .)إال ما قد اختلف فيه من مخالفتهم فيه كصومه، على ما سيأتي إن شاء اهللا تعالىأصالً 
صيام يعد من جنس إفراد هذه األيام بال ألن ؛ فيه كالم ألهل العلم مثالًإفراد يوم السبت أو يوم األحد بالصيامو

  . وإن لم يقصد اإلنسان،التعظيم لها
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دينهم الذي تلقوه عن نبيهم منع من ذلك وكف عنه لوجب أن يوجد من بعضهم فلوال أن المسلمين كان (
فلوال المانع الشرعي لوجد فعل بعض ذلك؛ ألن المقتضي إلى ذلك قائم كما تدل عليه الطبيعة والعادة، 

، غاية ما -مرضي اهللا تعالى عنه-مقتضاه، ثم على هذا جرى عمل المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين 
  .)..يوجد من بعض الناسكان 

 الجاهلية، هذه مشهورة في كانتاألسواق استمرت بعد اإلسالم مثل سوق عكاظ وذي المجاز وأشباه ذلك التي 
لإلسالم كبيرة  مع وجود حواظر -صلى اهللا عليه وسلم- فاستمرت ولم يمنع منها النبي أسواق وليست أعياداً

 ،األسواق إلى قرابة القرن السادس الهجريه بعض هذالشام والعراق ومع ذلك استمرت في بعد ذلك، 
كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل ك ، ومن قرأ في التاريخ عرف هذا،أكثر من هذاوبعضها ربما إلى 

  فعالً لهماًاألماكن التي كانت أعيادك ، كل ما يتعلق بالعربه فيحد عشر مجلداًأ هذا الكتاب يقع في ،اإلسالم
  . وغيرها من الطقوسأماكن الذبحك ،ن التي يتعبدون فيهاألماكا و،واألسواق

فنهى عمر   ذهاب إليهم يوم العيد للتنزه بالنظر إلى عيدهم، ونحو ذلك:غاية ما كان يوجد من بعض الناس(
  .)كرهذ عن ذلك كما سن-مرضي اهللا تعالى عنه- وغيره من الصحابة

عمال التي يقومون بها من أمور الزينة، تزيين الشوارع األ من بألوان  ويظهرونهاأعيادهم يهتمون بها كثيراً
 ألن المدينة تأخذ حلة من الزينة ؛ربما يذهب بعض الناس يتفرجو وتوزيع الحلوى،، واألشجار باإلضاءات

 الخيول ،، ومشيهم في مسيرات االحتفال بهذا العيد الحفل أو وغير ذلك من مظاهر، عن األطعمةفضالً
رها من الدواب، والعربات التي يركبونها في أحسن زينة، واصطفافهم واجتماعهم ، أو غيتستعرض أمامهم

  . نهى الناس عن مثل هذا-رضي اهللا تعالى عنه-في الطرقات، فعمر 
فكيف لو كان بعض الناس يفعل ما يفعلونه أو ما هو بسبب عيدهم، بل لما ظهر من بعض المسلمين (

 من تعظيم ما ه الفقهاء أو كثير منهم عن ذلك؛ ألجل ما فياختصاص يوم عيدهم بصوم مخالفة لهم نهاه
 المنع عن مشاركتهم -صلى اهللا عليه وسلم-لعيدهم، أفال يستدل بهذا على أن المسلمين تلقوا عن نبيهم 

  . جداًن، وهذا بعد التأمل بي؟في أعيادهم
صلى اهللا عليه -مع النبي  أنه س-رضي اهللا تعالى عنه-ما رواه أبو هريرة  :الوجه السادس من السنة

من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، م القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب نحن اآلخرون السابقون يو((:  يقول-وسلم
 فهدانا اهللا له فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى ،ثم هذا يومهم الذي فرض اهللا عليهم فاختلفوا فيه

بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم، فهذا ((: صحيحوفي لفظ  ، متفق عليه،)٩())بعد غد
قال :  قاال-مارضي اهللا تعالى عنه-وحذيفة   وعن أبي هريرة،)١٠()) فهدانا اهللا له،يومهم الذي اختلفوا فيه

  وكان،أضل اهللا عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت((: -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
للنصارى يوم األحد، فجاء اهللا بنا فهدانا ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت واألحد، وكذلك هم تبع لنا يوم 

                                                
، ومسلم في كتاب الجمعة، باب هداية هذه األمة )٢٣٨(اء الدائم، برقم رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب البول في الم - ٩

  ).٨٥٥(ليوم الجمعة، برقم 
  ).٨٥٥(رواه مسلم، كتاب الجمعة، باب هداية هذه األمة ليوم الجمعة، برقم  - ١٠
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بينهم قبل ((:  وفي رواية،))القيامة، نحن اآلخرون من أهل الدنيا، واألولون يوم القيامة المقضي لهم
  .)مرواه مسل، )١١())الخالئق
 فال يجوز للمسلمين أن ، وتتميز به عن غيرها،لثالث يوم يخصها أن لكل طائفة من هذه الطوائف ا:يعني

 وهكذا من باب ، بيوم الجمعة-عز وجل- أو في يوم األحد وقد أكرمهم اهللا ،يشاركوهم في يوم السبت مثالً
أي مظهر أو  إذا كان هذا عيد األسبوع الذي قد ال يظهر عليهم فيه شيء ،أولى مشاركتهم في أعيادهم الكبار

 فكيف بأعيادهم الكبيرة التي ال ، ويتركون أعمالهم، سوى أنهم يذهبون فيه إلى الكنيسةء،ظاهر االحتفامن م
  .؟في السنة إال مرةتتكرر 

 ونهى عن إفراده بالصوم لما فيه ، الجمعة عيداً في غير موضع-صلى اهللا عليه وسلم-وقد سمى النبي (
لجمعة لنا، كما أن السبت لليهود، واألحد للنصارى، والالم ثم إنه في هذا الحديث ذكر أن اد، من معنى العي

هذا لي، : هذه ثالثة أثواب، أو ثالثة غلمان:  إذا قيلاالقتسامتقتضي االختصاص، ثم هذا الكالم يقتضي 
وهذا لزيد، وهذا لعمرو، أوجب ذلك أن يكون كل واحد مختصاً بما جعل له وال يشرك فيه غيره، فإذا نحن 

خالفنا هذا الحديث، وإذا كان هذا في العيد األسبوعي  أو عيد يوم األحد عيدهم يوم السبتشاركناهم في 
فكذلك في العيد الحولي إذ ال فرق، بل إذا كان هذا في عيد يعرف بالحساب العربي فكيف بأعياد الكافرين 

  .)؟كالعجمية التي ال تعرف إال بالحساب الرومي القبطي، أو الفارسي أو العبري، ونحو ذل
ذاتاً إلى ذات من شأنها فإذا أضفت  ، وتارة تكون لالستحقاق، وتارة تكون للملك،تكون لالختصاصالالم تارة 
 وإذا ، فالالم لالستحقاق،الحمد هللاك ذاتلمعنى أضفت وإذا  ،الالم للملكف ،الكأس لزيد:  مثالً فقلتأن تملك

 للكتاب الورق ،المفتاح للباب : تقول مثالًتصاصأن تملك فالالم لالخشأنها إلى ذات ليس من  أضفت ذاتاً
  .فالالم لالختصاص، وهكذا

بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي (( :-صلى اهللا عليه وسلم-وقوله (
، أنا أفصح العرب بيد أني من قريش(( : كما يرى أنه قال،من أجل: أي ،)) فهدانا اهللا،اختلفوا فيه

 أي نحن اآلخرون في الخلق، السابقون في -واهللا أعلم-والمعنى ، ))بكرواسترضعت في بني سعد بن 
الحساب والدخول إلى الجنة، كما قد جاء في الصحيح أن هذه األمة أول من يدخل الجنة من األمم، وأن 

دينا لما كتاب من بعدهم، فهفتح له باب الجنة، وذلك ألنا أوتينا ال أول من ي-صلى اهللا عليه وسلم-محمداً 
اختلفوا فيه من العيد السابق للعيدين اآلخرين، وصار عملنا الصالح قبل عملهم، فلما سبقناهم إلى الهدى 

  .غير، فقد أبعد: بيد، هنا بمعنى: ومن قال، والعمل الصالح جعلنا سابقين لهم في ثواب العمل الصالح
أرسلني ابن ":  قال-مارضي اهللا تعالى عنه- ابن عباس ما روى كريب مولى: الوجه السابع من السنة

أي : ، أسألها-ارضي اهللا عنه- إلى أم سلمة -صلى اهللا عليه وسلم-عباس وناس من أصحاب النبي 
كان يصوم يوم السبت ويوم األحد، أكثر ما :  أكثرها صياماً؟ قالت-صلى اهللا عليه وسلم-األيام كان النبي 

                                                
  ). ٨٥٦(رواه مسلم، كتاب الجمعة، باب هداية هذه األمة ليوم الجمعة، حديث رقم  - ١١
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رواه أحمد والنسائي وابن  )١٢(" إنهما يوما عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم:يصوم من األيام، ويقول
أبي عاصم، وهو محفوظ من حديث عبد اهللا بن المبارك عن عبد اهللا بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه 

  ).عن كُريب، وصححه بعض الحفاظ
يشرع صيام يوم السبت بل ال  ،حد أنه كان يصوم يوم السبت واأل-صلى اهللا عليه وسلم-ال يصح عن النبي 

  .وكذلك األحد عند كثير من أهل العلم
ال بأس من صيامه من غير إفراد، أو يكون لإلنسان عادة أن يصوم يوماً ويفطر يوماً فوافق ذلك يوم السبت 

أن يوافق يوم عرفة، فال حاجة أن :  ولو كان على سبيل االنفراد مثل،فال إشكال، أو وجد المقتضي لذلك
صم يوماً قبله مثالً أو بعده؛ ألن المقتضي وجد كما أنه لو كان : يطالب اإلنسان إذا وافق يوم عرفة فيقال

  . معه يوم األحدم ص:يصوم يوماً ويفطر يوماً فوافق ذلك يوم السبت فال يقال
  في شرع مخالفتهم في عيدهم، وإن كان على طريق االستحباب، وسنذكر حديث نهيه عن صوموهذا نص(

 صومه مفرداً عند العلماء وأنهم متفقون على شرع  ونذكر حكم،يوم السبت وتعليل ذلك أيضاً بمخالفتهم
 وإنما اختلفوا هل مخالفتهم يوم عيدهم بالصوم لمخالفة فعلهم فيه، أو باإلهمال حتى ،مخالفتهم في عيدهم

  .)ى ما سنذكره إن شاء اهللا تعالى عل؟ال يقصد بصوم وال بفطر، أو يفرق بين العيد العربي والعيد العجمي
 الجمعة يقولون ى وهكذا إل،يوم األحد يسمونه أهون و،لية كانوا يسمون يوم السبت أولفي الجاهالعرب 
لما كانت أيام األسبوع سبعة ال ثامن لها كان البد لها من و ، فال شك أن يوم الجمعة هو آخر األيام،العروبة

كذلك (، يوم السبت أيام األسبوع  فيكون أول،على ذلك األدلةفدل  ،و يوم الجمعة فالسابع ه،ول إلى السابعاأل
 ، هذا هو المراد، فهم بعدنا-الجمعة– لنا فنحن متقدمون عليهم في العيد  أن عيدهم صار تالياً: أي)هم تبع لنا

 وإنما يتحدث عن أن ،في بدايتها ال يتحدث -صلى اهللا عليه وسلم- فالنبي ،أيام األسبوع ليس المراد بدايةو
 أول ليس المقصود إطالقاً تحديدو ،بعدنا، هذا هو المقصود اليهود عيدهم في األسبوع يلي عيدنا، ثم النصارى

  .أيام األسبوع

                                                
، وضعفه )٢٧٧٦(إسناده حسن، والنسائي في السنن الكبرى، : ، وقال محققوه)٢٦٧٥٠(ي المسند برقم رواه أحمد ف -  ١٢

  ).١٠٩٩(األلباني في السلسلة الضعيفة برقم 
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