
 

 

 

ون العاملين   رب    هللِ  احلمد   ولن للمتقين   العاقبة  ،  ع  ،  علن إَل   دوانن   الظاملين      ،

ونن   ، الذينن املكذبين   ، والزنادقةِ واملرشكين   املبتدعةِ كن    ن آمنن من   اهللِ  سبيلِ   عن    يصدُّ

 . مبي    ضالل  ِف  أولئكن ا ا عوج  ويبغونن  بهِ 

إلهن أن َل   وأشهد    ، وقيوم  اآلخرينن ون   األولين   إله    له     رشيكن لن   وحده     اهلل إَل    

عبد    وأشهد    واألرضين   واِت السام ا  حممد  ورسول  أَن  َلمن ه،  ه  سن ون ي ِه  لن عن اهلل   َل   صن

ا   تسليام  كثري 

ن وا   نا اَلِذينن آمن ا أنُّيُّ ﴾. ﴿ين ونن لِم  س  ت م  م  أنن  َن إَِل ون لن َتن وت  اتِِه ون قن َق ت  وا اهللَن حن  اَتق 

  ا بعد  أمَ 

  –  لكن   وحق    –  وبينه    بينكن   العداوة    لشتدِت   ابنكن   أوِ   أباكن   رجل    قتلن   ه لو  فإنَ 

ثنن  أن   رضيتن   اوملن    أن    أو    ،املجالسِ   ِف   ريصدَ   أن    أو    همكانت    ت رفعن   أن    أو    ،عليهِ   ىي 

   أَي   له    يفعلن 
 
  ه ورسولِ   اهللِ  بعدو    إذن    فكيفن   ،لكن   عدو    ألنه    وإكرام    إعزاز    فيهِ   يشء

َلمن  سن ي ِه ون لن َل اهلل  عن  . الكافرونن  هم   الذينن  صن



َلمن   ولرسولهِ   هللِ  عدو    كافر    كَل   إنَ  سن ي ِه ون لن َل اهلل  عن ا أو وذي  ا ب  مرشك    كانن   سواء    صن

أو  ُّيودي   أو  م    كانن   وسواء    -باملسيحيين   خطأ    سمونن ي    الذينن -ا  نرصاني    ا  ا   عاهد 

قالن  اسبحانن   حربي ا  ﴿ين لِيناءن   ه:  أنو  م   َوك  د  عن ون ي  و  د  عن وا  َتِخذ  تن لن  ن وا  آمن اَلِذينن  نا  أنُّيُّ

و ل ق  َدِة﴾ أي  ت  ي ِهم  بِامل نون وا  ه: ﴿سبحانن   ، وقالن باملحبةِ   نن إِلن َتِخذ  ن وا ل تن نا اَلِذينن آمن ا أنُّيُّ ين

م  إَِن   إَِنه  ِمن ه  م  فن ََّل م  ِمن ك  تنون ن  ين من لِيناء  بنع ض  ون م  أنو  ه  ض  لِيناءن بنع  ى أنو  ارن النَصن ودن ون ينه  ال 

من الَظاملِِين اهللَن ل ُّين ِدي  و  قن  ﴾. ال 

َلمن نا رسول   وبَين  سن ي ِه ون لن َل اهلل  عن  ا للكافرينن ا وبغضننعداوتنن إظهارِ  طريقةن صن

ن ه   –عن أيب هريرة  ِِضن اهلل  عن َلمن  النبيُّ  قالن : قالن  –رن سن ي ِه ون لن َل اهلل  عن  »لن : صن

 هللِ عدو   كافر   هألنَ  وذلكن  ،مسلم   أخرجه   «بالسالمِ  ىوالنصارن  اليهودن  واتبدؤ  

َلمن  هورسولِ  سن ي ِه ون لن َل اهلل  عن  .صن

  لن   ” :  نرصاني   ب   كاتِ ِف   ه قالن أن    اخلطاِب   بنِ   عمرن   الفاروِق   عنِ   ى البيهقيُّ ورون 

 نم  خوَ   إذ    م   تأَتنوه  لن ، ون اهلل   أقصاهم    إذ     تدنوهم  ، ولن م اهلل  أهانن   إذ    تكرموهم  

  ” وجَل  عزَ  اهلل 

 ؟ الكافرينن  منن  بغريهِ  فكيفن 

كتاِب ِف   بوضوح    ة  مقررَ   األصولن   هذهِ   إنَ  ي ِه   رسولهِ   وسنةِ   اهللِ    لن عن اهلل   َل  صن

َلمن  سن   ” :  والعلمِ   الدعوةِ   أئمةِ   و من  ه  ون   -اهلل   ه  رمحن -  عتيق    بن    محد    العالمة    ى قالن حتَ   ون



 م عن  ، تكلَ -الرشكِ   أي  -ه  وضد    التوحيدِ   عنِ   ا تكلمن من   بعدن   القرآن    متكلَ   امن   أكثر  

  عقيدةِ 
ِ
  الولء

ِ
 “  والرباء

أب  وقن   ال 
ِ
 من    اإلسالمن   تعرفن   أن    أردتن   اإذن   ”:  -اهلل   محه  رن -  عقيل    ابن    و الوفاء

  ،-املصلين   بكثرةِ   أي    –  املساجدِ   أبواِب   عندن   همازدحامِ   إلن   تنظر    الفن   زمان    أهلِ 

ولكنِ -والعمرةِ   ج  احل   ِف   أي    –  بلبيكن   مأصواِت   ارتفاعِ   إلن   ولن    إلن   انظر    ، 

 مواطأِت 
ِ
 .” الرشيعةِ  م ألعداء

 .م كافرونن ألَن   الكافرينن   ، ونبغض  م مسلمونن ألَن   ؛املسلمين   نحَب   أن    فيجب  

   عقيدة    هين   هِ هذِ  
ِ
   الولء

ِ
  ذكرِ ه ِف سبحانن   نا، قالن رب    ورشيعة  ا  نندين   ، وهون والرباء

ِمنِين أنِعَزة  ن حيبُّ من   صفاِت  لن امل  ؤ   عن
ه  أنِذَلة  ِبُّونن حي  م  ون ِبُّه  م  حي  و  أ ِِت اهللَ  بِقن فن ين و  هم ﴿فنسن

﴾ ]املائدة:  افِِرينن كن لن ال   .[54عن

 أب ا أوِ   كانن   ولو    افرن الك  م يبغضونن ا أَن حق    اإليامنِ   أهلِ   ن صفاِت مِ   اهلل   وذكرن 

ه  ابن ا فقالن  ولن س  رن اَد اهللَن ون ن  حن ادُّونن من ون ِخِر ي  ِم اآل  ينو  ال  ِمن ونن بِاهللَِ ون ؤ  ا ي  م  د  قنو 
ِ :﴿لن َتن

﴾ تن م  ِشرين انن م  أنو  عن ون م  أنو  إِخ  ه  نناءن ب  م  أنو  أن ه  ان وا آبناءن و  كن لن  ون

بغضِ معنن  وليسن  أوِ قتلن   أو    منهم    املعاهدينن   ظلمن   الكافرينن   ى    استحاللن   هم 

فكلُّ أمواَّلِ  حمرم  هذن   م  دخلن فمن   ا    مسلم    دخلن   أو    ان  بأم  املسلمين   بالدن منهم    ن 

 ى البخاريُّ هم رون دمائِ   هم أو  أنفِس   علن   العتداء  للمسلم     حيلُّ فالن   هم بأمان  بالدن 



ن ه  -و  عمر    بنِ   اهللِ  عبدِ   عن   ِِضن اهلل  عن َلمن   النبي    عنِ   -رن سن ي ِه ون لن َل اهلل  عن :  قالن   -صن

ا ل    ن قتلن »من  ا«   أربعين   مسريةِ   من    ها توجد  رحين   ، وإنَ اجلنةِ   رائحةن   يرح    معاهد  عام 

علن   وكن    التكفرييين   منن   الغالةِ   أفعالن   فاحذر   الكتاِب وسط ا   بفهمِ   والسنةِ    

 .ول تفريط   إفراط   بالن  السلِف 

م   :تعالن  قالن   وك  لن  ُي  ِرج  يِن ون م  ِف الد  اتِل وك  قن ن  اَلِذينن لن  ي  م  اهللَ  عن اك  ن هن ﴿ل ين

﴾ ِسطِين ِبُّ امل  ق  ي ِهم  إَِن اهللَن حي  ِسط وا إِلن ت ق  م  ون وه  ُّ م  أنن  تنربن اِرك   وأعظم   ِمن  ِدين

 تعالن  هم قالن هدايتِ  أجرِ   أعظمن فامن  م لإلسالمِ دعوت   للكافرينن  اإلحسانِ 

: ﴾ لِِمين قنالن إَِننِي ِمن  امل  س  احِل ا ون ِملن صن عن ا إِلن اهللَِ ون عن ل  ِِمَن  دن ن  قنو  سن ن  أنح  من   ﴿ون

 عِ وتوزي الطيبةِ   بالكلمةِ  ذلكن   ك وغريِ ك وإيابِ  ذهابِ ِف م  دعوِت علن  فاحرص  

 .ذلكن   غريِ إلن  عةِ الناف  املطوياِت 

ك  إنَ   إليكن   بهِ   ا يتقرب  ى من أرجن   ا من  ، واجعلهن نا فيكن ا وبغضن حبنن   اجعل    اللهمَ 

 الرحيم   الرمحن  

 . الرحيم   الغفور   ه هون وه إنَ فاستغفر    ولكم  ِل  اهللن وأستغفر   ،ا قلت  من  أقول  

 

  



 

عبادِ علن   امل نعمِ   هللِ  احلمد   ورشعتِ ه    أمرن بدينِه  بموالةِ ه،  عاداأوليائِ   هم  وم   ةِ ه 

﴾ ه،  أعدائِ  الِب ونن غن م  ال  بن اهللَِ ه  إَِن ِحز  ن وا فن اَلِذينن آمن ه  ون ولن س  رن َل اهللَن ون تنون ن  ين من   ،﴿ون

عبدِ علن   األكمالنِ   األَتانِ   والسالم    والصالة   ورسولِ   حممد  ه  ي ِه    ه  لن عن اهلل   َل  صن

َلمن  سن  ا بعد: أمَ  ،ون

 ه بالكريسامسِ يسمونن   بعيد    لالحتفالِ   يستعدونن   األيامِ   هِ  هذِ ى ِف النصارن   فإنَ 

عليهِ عيسن   أنَ   يزعمونن  إَّل ا-السالم    ى  جعلوه   و    -الذي 
اليومِ ِف   وهون   فيهِ   دن لِ    

 آخر    وهون -   السنةِ   برأسِ   حيتفلونن   ، ثمَ امليالديةِ   السنةِ   آخرِ   من    والعرشينن   اخلامسِ 

 .-امليالديةِ  السنةِ 

  املسلمونن    حيضن أَل   فيجب    الكافرينن   أعيادِ   ا من  وهِ   حمرمانِ   العيدانِ   وهذانِ 

﴾   ه  سبحانن    قالن كامن   ها حمرم  حضورن   ، فإنَ األعيادن   هذهِ  ورن ونن الزُّ د  هن اَلِذينن لن ينش  ﴿ون

:  الن ام قأَن   جماهد    عن    اخلالل    ، وأخرجن الضحاكِ   ه عنِ  تفسريِ ِف   جرير    أخرج ابن  

بَي «، وقد  الكافرينن   أعيادن    حيضونن »لن    رِ حضو  حرمةن   األربعةِ   املذاهِب   علامء     

 املستقيمِ   الرصاطِ   ه اقتضاء  كتابِ   ِف   تيميةن   ابن    اإلسالمِ   ى شيخ  حكن   بل    ه األعيادن هذِ 

  وهون   ذلكن   ا دونن من   إنَ   ، بل  الكافرينن   أعيادِ   حضورِ    حرمةِ علن   العلمِ   أهلِ   إمجاعن 

ه رمحن   القيمِ   ابن    اإلمام     ذكره  ، كامن العلمِ   أهلِ   بإمجاعِ   هم حمرم  بأعيادِ   الكافرينن   تنئة  



كتابهِ ِف   اهلل  ونَص   الذمةِ   أهلِ   )أحكام      علامء  هذن   علن   (   منن   األربعةِ   املذاهِب   ا 

 . واحلنابلةِ  والشافعيةِ  واملالكيةِ  ةِ احلنفي

ا بم  ا تشبُّ هم بن هم وتنئتِ أعيادِ    حضورِ ِف   إنَ   ثمَ  ِِضن اهلل  -  عمرن   ابنِ   ، عنِ ه  رن

ن ه   َلمن -  اهللِ  رسول    : قالن قالن   -عن سن ي ِه ون لن َل اهلل  عن «.  منهم    فهون   ه بقوم  ن تشبَ : »من -صن

 .و داودن وأب    أمحد   أخرجه  

هم  أعيادن    نحضن لن ، ون نا للكافرينن عداوتِ   نا، ونظهرن بإسالمِ   لنعتزَ   ا املسلمونن أُّيُّ 

ننئن ولن  بن   ألَن هم  كافرونن ا؛  َلمن -  ولرسولهِ   هللِ   أعداء    م  سن ون ي ِه  لن عن اهلل   َل    ،-صن

   رقةِ علن   الدالةِ   والسخافاِت   ا املؤملةِ الرزاين   نن ومِ   وألنم يزعمون الرب ولد فيه

بِ   املسلمين   بعضِ   ن تنئةِ مِ   املسلمين   ه بعض  ا يفعل  ه من وضعفِ   الدينِ  ا    أعيادِ بعض 

 .الكافرينن 

 !! اهللِ ا سبحانن ين 

   وعقيدةِ   واإليامنِ   اإلسالمِ   ضعف    بلغن   الدرجةِ   هِ أَّلذِ 
ِ
 ِف   الكافرينن   منن   الرباء

 . املسلمين  بعضِ   قلوِب 

 علن  العلامء   ي أمجعن الذِ  العيدينِ  ن هذينِ مِ   املسلمين   حتذيرِ ِف   نجتهدن  أن   بدَ فالن 

والتهنئةِ حضورِ   حرمةِ  بكل  بامن   ها  قالن ِمكنة    وسيلة    ،  أ َمة  تعالن   ،  ن  ري  خن ن ت م   ﴿ك   

لِلنَاِس   ت   ِرجن ِر﴾ وعن  أ خ  امل  ن كن ِن  نن عن و  ن هن تن وِف ون ر  بِامل نع  ونن  ر  أ م   أنَ   الداري    َتيم    تن



َلمن -  النبَي  سن ون ي ِه  لن عن اهلل   َل  »الدين  قالن   ،-صن قلننالنصيحة    :  ملن «  قالن ا:  »هللِ ن؟   :  

 .ه مسلم  هم« أخرجن تِ وعامَ  املسلمين  ه وألئمةِ ه ولرسولِ ولكتابِ 

 رشيعةن   ويغريونن   الدينن   فونن حير    الذينن   الضاللةِ   روا علامءن ، احذن املسلمونن ا  أَُّي 

بجوازِ ه  ا بفتو  املسلمين   فيغشونن   العاملين   رب   أو بأعيادِ   الكافرينن   تنئةِ   م  هم 

بناِن    :القائل    اهلل   ها وصدقن حضورِ  ه  الرُّ بناِر ون نح  ا ِمنن األ  ثرِي  الن ﴿إَِن كن ون ل ونن أنم  ينأ ك  لن

بِيِل اهللَِ﴾ ]التوبة:  ن  سن ونن عن دُّ ينص  بناطِِل ون  [34النَاِس بِال 

  العلمن   اهذن   إنَ   ”:قالن   املَ   –  اهلل   رمحه    –  سريينن   بن    حممد    اجلليل    التابعيُّ   وصدقن 

 .همقدمتِ  ِف   مسلم   اهرون  ” كمدينن تأخذونن  نعمَ  واانظر  فن  دين  

   أرخصن   الدين     يكونن ا، وأَل ديننن  ن نأخذ  عمَ   نعرفن   أن    فيجب  
 
نا  نفوِس ِف   يشء

 .أحد   كل   ه من  ى نأخذن حتَ 

 يشرتين   نا أن  أحد    و أرادن ى لن نا حتَ ا وأموالِ  دنيانن نا علن حرصن   ا أعظمن ! من هِ لَ ـا لن ين 

ا نقَ و هن ولن  ()جوَ ال  اتف   ا الدين  ها، أمَ ها، وأرخِص أحسنِ   فالن ا وفالن ا عن    سألن   ال 

   نا عندن زاد    ي هون الذِ 
ِ
ى  نتحرَ فالن   اثننبع  ا ثمَ ه خلقننأجلِ   ي من  والذِ   العاملين   رب    لقاء

 !! ونحتاط   فيهِ 



قلوبِ ِف   التوحيدن   مِ عظ    اللهمَ  اللهمَ   قلوبِ ِف   التوحيدن   عظم    نا،  اللهمَ     عظمِ   نا، 

قلوبِ ِف   التوحيدن  اللهمَ   وبغضننحبنن  اجعل    نا،  فيكن ا  واجعل  ا  ِمَ ،  قامن نا   بعقيدةِ   ن 

 
ِ
  الولء

ِ
 . ا يرضيكن  من علن  والرباء

 ا.وينكروهن  ه األعيادن وا هذِ حيذر    أن   املسلمين  وفِق  اللهمَ 

 

 


