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 بسم هللا الرمحن الرحيم                                         

 وبعد                                                احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده 

 ،وراء يوم  وتزداد يوماً  تنامىت ،مازالت والتزال يف األمة والساقط والضعيف فإن ظاهرة القول الشاذ       
ن يف تبيني احلق والرد على الراسخو  حينما يسكت العلماء : ومنها وذلك ألسباب ليس املقام لبسطها ،

ابب من حبجج واهية ، ويظنون أن يف الرد جترحياً وإسقاطاً وعدم احرتام ، و  ،تلك األقوال الشاذة وأصحاهبا 
الشخص ، وعدم التفريق بني اخلطأ يف عدم التفريق بني نقد الفكرة ونقد : املصلحة ، ونشأ ذلك بسبب 

ينا بتلك الطوام والغرائب وخرق حنا وميسّ وكل يوم يصبّ ، وكثر  خطؤه املسألة واخلطأ يف املنهج ، وبني من قلّ 
، وما يرتتب على بعض األقوال من مفاسد تعود على ضرورات الدين اخلمس ابلنقص واخللل ، مجاعات اإل

بة ، ويف احلقيقة ظلمات بعضها فوق بعض وزيف األمة وحتريرها بشعارات خّال وإنقاذ ، رافعًا رآية التجديد 
واملناكف ومن ال يقبل النصح ، وبني قاصد احلق وبني املشاغب ، ، وبني من يقبل النصح مع جهل وعماية 

 . غري البناء ، وبني النقد البناء والنقدوحب الظهور واملخالفة واأل� 

،  والنقاشات العلمية بتلك الردود ومازالت كتبهم تنطق، تلك الظاهرة التاريخ علماء لولقد انربى عرب     
، وأن من تكرر ذلك منه والرد عليها وتفنيدها والغلط واخلطأ  واحلكم على تلك األقوال ابلشذوذ والضعف

وخمالفة قائلها ملا عليه مجهور ، وعدم اجلواز أبخذها فإنه موجبه احلبس ومنعه التصدر للتدريس والفتيا ، 
فقد أنكر بعضهم على بعض يف غلط القول ، ووجد ذلك حىت يف عهد الصحابة والتابعني علماء األمة 

 الرب ابن قدامه وابن عبدو  والليث وابن أيب ذئب واإلمام أمحد اإلمام مالككوشاذه ، وكذا بعدهم األئمة  
عرب ، والعلماء عرب التاريخ يناقش بعضهم بعضًا  ،غريهم و وابن عابدين وابن تيمية  والنووي وابن حجر

إىل والوصول ، وحفظ الدين ، والتناصح ، يقصدون بذلك وجه هللا ، م بعضهم بعضًا ويقوّ ، وسائل متنوعة 
وال تضيق نفوسهم ، جادة الصواب و حلق إىل احلق ، ويستجيب بعضهم لبعض ، ويرجع املخطئ منهم ا

فقد ، رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  وأوهلم قدوتنا، ولقد ضربوا أروع األمثلة يف ذلك ، وصدورهم بذلك 
ورجع عمر لقول ،  لقول أيب بكر رضي هللا عنهم ع عمر، ورجرجع لقول عمر رضي هللا عنه يف مسائل عدة 



ورجع ابن عباس وابن عمر رضي هللا ،  إن صحتجارية اعرتضته وهو خيطب على املنرب يف القصة املشهورة 
وكانوا يفرحون ، أل�م طالب حق ،  وأئمة اإلسالم والتابعونع الصحابة ورج،  عنهم عن بعض مسائلهم 

ومازال وال يزال ، لهم وفعهلم وصدقهم مع هللا يف قو ، وصفاء سرائرهم ، لصدق نوا�هم ،  بذلك فرحاً شديداً 
وهذا من فضل هللا عليهم ، يبتغون اهلدى والنجاة ، اعون للحق العلماء وطالب العلم إىل يومنا وهم رجّ 

 واحلمد هلل رب العاملني.، وما يضريهم كل ذلك ، أمام املأل  ويصدعون برجوعهم وخطأهم، وتوفيقه 

 وبعد :

 للمصلحة والتهنئة فتوى جبواز حضور عيد الكرمسس(عرب إحدى الصحف  يف هذه األ�م لقد ظهرتف      
 .) تتضمن جمموعة من األدلة يف إظهار مساحة اإلسالم وحتبيب الكفار فيه والدعوة من خالل ذلك

ورمز من رموز ، ، وابن تيمية شامة يف جبني األمة  شيخ اإلسالم ابن تيميةإىل هذا القول  ونسب صاحبها
وغريه مما أريد به ، واملتأمل ملا ذكر أهل السنة فيها ، جاهد وأفىن عمره يف الرد على أهل البدع والضالل 

ن أنصفنا فهي إشكاالت ورمبا شبهات حتتاج وإمنا إِ ، فهي يف احلقيقة ليست أدلة  جتويز املشاركة والتهنئة ، 
وفق قواعد االستدالل وأدلته سواء املتفق عليها أو املختلف فيها ومل تكن حمررة ، قشة وإيضاح وكشف إىل منا

وميل وبعضها جمرد استحسان واسرتواح طًا صحيحًا ،  اومل تكن موثقة بكالم أهل العلم ال صراحة وال استنب
، واغرت هبا بعض الناس على يفاً بينها تقتضي ترجيحاً أو مجعاً وأتلأدلة وعاطفة ال ترتقي لكو�ا أدلة تعارض 

، وال عتب يف هذا املقام التأمل والتبصر  العلم ووقلة ،  ملا عليها من زخرف القولخمتلف ثقافاهتم وعلومهم 
 .وهو منه براء  العلم ملدعي، والطامة حينما تصغي اآلذان على فاقد العلم ، وإمنا على سالكه ورافع رآيته 

وليعلم طالب العلم ، واملنافقون غششة ، ، واملؤمنون نصحة  من ابب النصح للمسلمني انطالقوإنه      
والتشكيك يف  ال يوجب التهاجر و التباغض :  وغريها أن النقاش يف مسائل العلم واملفكر والداعية واملثقف

احلذر و ، أمر قليب ال ميكن االطالع عليه  وخبا� النفوس، القلوب  مقاصدو ،  واهتامهم مبا ال يليقنوا� الناس 
، فهذا مما يرتفع عنه العقالء  واالنتقاص والتشفي واالنتقام التجريح:  النقاش العلمييكون القصد من  من أن
يف  يلتزم أنليحرص اإلنسان و ،  عن العلماء وطالب العلم وأرابب القلم والتوجيه والفكر السديد فضالً 

، يكون كل ذلك يف حدود أدب النقاش العلمي واحلوار اهلادف وأن ،  واألمانة العدل واإلنصاف النقاش
، وأن يكون النقاش منصبًا على الفكرة واملسألة ، وتنزيل الناس منازهلا  بغية طلب احلق مع التماس املعاذير



وهذا سبب من أسباب النجاح والقبول واالطمئنان ، واحرتام ، وأال يكون النقاش منصبًا على األشخاص 
، خبالف من خيلط ،  ، ونضج عقله ومسو أخالقه الناس للمناقشة وصاحبها ، ويقينهم بتجرده وإنصافه

صاحب علم وعقل وحكمة ، واحلكمة ضالة خيفى على  مما ال ذلك وغري،  ويتعدى للذوات وصفاهتم
 .املؤمن

مع ضيق  ابهلل مستعيناً ، على عجل  علمياً  ونقاشاً  كتبت جواابً فقد  ، وعليه وبناء على ما تقدم        
 هللا التوفيق والسداد فهو خري مسئول ومأمول . ، سائالً  الوقت وكثرة األشغال

وأال يدعو الناس يف ،  حول هذه املسألة ملزيدلطرح ا، وأدع اجملال للعلماء وأصحاب التخصص         
الواجب و ، وهم ورثة األنبياء يف تبليغ الدين  ، فاملسئولية منوطة هبم، يف أمور دينهم  وشكاضطراب وحرية 

وأقدم  ،وال ينكر هذا إال جاهل مكابر، الدخالء و من العابثني  والغرية على الشريعة محايته وصيانتهعليهم 
 وهي :، ابدئ ذي بدء مبقدمة مهمة 

 أوًال : تعريف القول الشاذ : �🔸�

 ومنها : ، اختلفت عبارات العلماء يف تعريفه  -

وقيل : التفرد بقول خمالف للسواد األعظم من اجملتهدين بال  ، وقيل : خمالفة احلق ،خمالفة الواحد للجماعة 
وقيل :  بقول خمالف للحق بال حجة معتربة ،وقيل : التفرد  من مساع أو قياس أو حجة معتربة ، مستند

 .٢خمالفة النص الصريح أو اإلمجاع 

 التعامل مع الفتوى الشاذة : السلف يف : منهج اثنياً  �🔸�

قال ابن القيم رمحه هللا " إذا كان القول خيالف سنة أو إمجاعًا شائعَا وجب إنكاره ،القول الشاذ  نكارإ-١
وال ينتقص من أجلها كما يقول ، ابملعروف -به جمتهد زلّ ولكن يكون ذلك إذا صدر من عامل - ٣اتفاقًا "

وأما من عرف عنه متييع الدين وتتبع الرخص ونشر الشاذ من األقوال والتدليس على الناس يف ، ابن القيم 
 حنيومل ينته  دينهمس به على الناس يف لبّ يُ  وتوضيح ما، وحتذير الناس منه ، فهذا جيب اإلنكار عليه  دينهم

                                                            
 . بحث الفتوى الشاذة لولید الحسین  ۲

 )۳/۲۲۳ ( إعالم الموقعین ۳



بل قال أهل العلم  من كان ، ودين هللا أحب إىل أهل العلم والناس من أي شخص كائناً نصحه وتذكريه ابهلل 
 .٤ويل األمر منعه من الفتيا ويتوعده ابلعقوبة إن مل ينته عنها ) علىن أ( 

كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية واإلمام الفقيه واجتناب زالت العلماء  حيرم األخذ هبا ونقلها للناس -٢
 .٥وغريهم األصويل املالكي القرايف واإلمام الشاطيب

 مسلم رمحه هللا يف مقدمته : اإلمام يقول

إذ اإلعراض عن القول املطرح أحرى إلماتته وأجدر أال يكون ذلك تنبيهًا للجهال عليه ، غري أ� ملا ختوفنا (
من شرور العواقب واغرتار اجلهلة مبحداثت األمور وإسراعهم اعتقاد خطأ املخطئني واألقوال الساقطة عند 

لعاقبة لفساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق هبا من الرد أجدى على األ�م وأمحد  العلماء ، رأينا الكشف عن
 .٧ وقد بسط أهل العلم القول فيها، واحلديث عن الفتوى الشاذة يطول ،  ٦إن شاء هللا ).

  الشروع يف املقصود :وبعد هذه املقدمة حان 

ال من طالبه وال ممن له عناية بكتبه  ابلنقل عنهرد يف كتبه وال أحد قام أن شيخ اإلسالم ابن تيمية مل يَ  : أوالً 
يخرجه لألمة لومن اطلع على شيء من ذلك ف، أنه جييز هتنئة الكفار أبعيادهم وحضورها للمصلحة  وأقواله

وهذا من املتطلبات السيما يف مثل هذه املسألة الكبرية اليت هي مرتبطة بعقيدة الناس ، مصدره إىل  يحيلهلو 
املسائل  من أن هذهالناس : بعض ، وأما ما يبعثه ويثريه  موهي أعظم ما ميلك اإلنسان يف حياهت، وتوحيدهم 

عض أحكام صالة هي كغريها من املسائل يف ب، و واألمر ال يستوجب التشديد ، ويسعها اخلالف ، يسرية 
، وما أكثرهم يف هذه األزمان ، هذا إما جهل أو تدليس ف، املسافر أو أحكام الوضوء واملسح على اخلفني 

 هلم اهلداية .لنا و نسأل هللا 

                                                            
 )۲/۳۲٤ (الفقیھ والمتفقھ للخطیب البغدادي ٤

 ) ٤/٥۳۳ ( الموافقات )۳۲/۱۳۷ ( الفتاوى) ۲/۱۰۹ ( الفروق ٥

 )۱/۱۱۰( المنھاج شرح صحیح مسلم ٦

 الشذوذ في اآلراء الفقھیة للسدیس والفتیا بالقول الشاذ للمباركي . ۷



وهو الذي أطال القول يف حترمي حضور أعياد ، أن ابن تيمية من أبعد الناس عن القول مبثل هذا  : نياً اث
 ةوهو الذي انربى لقضي، ) (اقتضاء الصراط املستقيم يف خمالفة أصحاب اجلحيم: يف كتابه  وهتنئتهم الكفار

فهذا من ، جبميع صورها الظاهرة والباطنة مث ينسب له القول جبواز ذلك ، التشبه ابلكفار والتحذير منها 
ورمز ، وخاصة أن ابن تيمية رمز ألهل السنة يف األمة ، ونسبته البن تيمية أمر خطري وكبري ، أكرب التناقض 

وإنه خيشى أن يتخذ اسم شيخ اإلسالم ابن تيمية تروجياً لقبول تلك الفتاوى ،  يف حماربة أهل البدع والضالل
 . اوغريه

 . وشيخ اإلسالم صاحب منهج يف االستدالل ومطرد يف منهجه ومع أصوله يف االستدالل*

رمحه هللا حكى األدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة واإلمجاع على  اإلسالم ابن تيميةأن شيخ  : اثلثاً 
وحكى  يف كتابه ( أحكام أهل الذمة ) وقد نقل االتفاق أيضا تلميذه ابن القيم، حترمي حضور أعياد الكفار 

، ومن أراد االستزادة يف  م هللارمحهيف فتاويه  شيخنا ابن عثيمنينقله و  االتفاق يف عدم جواز هتنئتهم أبعيادهم
 ٨.األدلة فلرياجعها 

ولو كان يف املسألة خالف لنقله هو أو نقله  ، وشيخ اإلسالم من أعرف الناس ابخلالف ومذاهب العلماء
وقد حكى ،  وبسطها ومناقشة املخالف املعاصروليس املقام مقام ذكر األدلة يف ذلك ، تلميذه ابن القيم 

 من الكافر اهلديةَ  ، فيقبل املسلمُ  للمسلم مبناسبة أعياد الكفار اخلالف يف قبول هدية الكافرابن تيمية 
وقد ورد ذلك عن الصحابة كعلي وأيب برزة  رضوان هللا عليهم ، ،  حمرماً  واختار جواز قبوهلا ما مل تتضمن أمراً 

على كبار الصحابة وال خيفى ذلك  ، وحنوه من األدلة  عند النص الشرعي فالتفريق بني هذه األمور وقوفاً 
 : وأما إهداء املسلم اهلدية للكافر مبناسبة أعيادهم فال جيوز ، رضي هللا عنهم 

 .ففرق بني األمرين ، هلم ومشاهبة  اً ألن يف ذلك إقرار -١

وكان اليهود ، والصحابة من أحرص الناس على دعوة الناس إىل اخلري ،  مل يرد هذا عن أحد من الصحابة-٢
 فهل هم أحرص مّنا، ومل ينقل عنهم اإلهداء هلم يف أعيادهم ، ن ابملدينة واليمن والشام و والنصارى موجود
وإعارة و سعهم ؟! قال ابن الرتكماين: "فيأمث املسلم مبجالسته هلم وإبعانته هلم بذبح وطبخ  ؟! وأال يسعنا ما

                                                            
 )۲/۷۲۲ ( أحكام أھل الذمة) ۱/٤۹۷ ( اقتضاء الصراط المستقیم ۸



وقال بعض أصحاب مالك: "من كسر يوم النريوز بطيخة فكأمنا ذبح  دابة يركبو�ا ملوامسهم وأعيادهم"
 ،١٠لليوم فقد كفر ابهلل تعاىل" احلنفي: "من أهدى فيه بيضة إىل مشرك تعظيماً وقال أبو حفص ،  ٩ خنزيرا" 

علقمة يقول اللهم إن هؤالء اعتكفوا على  وكان السلف يكثرون فيه االعتكاف ابملسجد وكان وقال : ( 
وفيه دليل على أن تعظيم يوم النريوز واملهرجان وحنومها ( قال املظهر :  ۱۱)كفرهم وحنن على إمياننا فاغفر لنا

 ۱۲).منهي عنه

أنَّ أحد علماء املسلمني وهو ابن احلاج قد قال رمحه هللا : " ال حيل  وقد نقل العالَّمة ابن حجر اهليتمي
ملسلم أن يبيع نصرانيًا شيئًا من مصلحة عيده ال حلمًا وال أدمًا وال ثواًب وال يعارون شيئًا ولو دابة إذ هو 

 .١٣ر منع املسلمني )معاونة هلم على كفرهم وعلى والة األم

ال جتوز اهلدا� يف امليالد من نصراين وال من مسلم ، وال إجابة الدعوة فيه ،  (وقال العالَّمة سحنون املالكي: 
يف كتب مل تكن موجودة فقط واحلنابلة  والشافعيةهذه النقوالت عن احلنفية واملالكية و ، ١٤)  وال استعداد له

 .من يتهمهم خصومهم ابلتشدد والتفرد 

وإمنا أردت أن أبني أنه لو كان يف املسألة خالف لذكره ، يف كتب أهل العلم  ومن أراد املزيد فيجده مبسوطاً 
وفيما هو أكرب ، كما هي عادهتم   القائل به واو�قش وابن القيم ابن تيميةمن خمتلف مذاهبهم وكذلك الفقهاء 

 . من هذه القضية 
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 هم يقومون بتهنئة املسلمني يف أعيادهم أفال نقابلهم ابإلحسان ؟. فإن قال قائل :*

 فاجلواب :

م هن-١ م جيب أن يفهموا أنَّ هذه عقيدة فيها ئو لو أ�َّ � أبعياد� فليس من الضرورة أن �نئهم أبعيادهم، أل�َّ
 .الء للمؤمنني وبراء من الكافرين و 

فأحكام هللا ال تكون على .!يلزم أن نفعل ما هو مشروع عندهم ؟هل لو فعلوا ما هو مشروع عند� فهل -٢
 وجه املقايضة واملبادلة .

النصوص الشرعية اليت حتيط هبذا املوضوع ، ولو  به يصادموليس دليًال  عاطفي ووجداينأن هذا كالم -٣
د حسم هللا يف قوله تعاىل ، وقواجللوس معهم  فرضنا جدًال هلذا األمر للزم الوقوع يف احملرمات تطييباً للخواطر

بسورة الكافرون ، ويف صلح ، مثل هذه النظرية حينما قال كفار قريش نعبد آهلتك سنة وتعبد آهلتنا سنة 
َوِإَذا رَأَْيَت الَِّذيَن َخيُوُضوَن ِيف آَ�تَِنا قال هللا : (، احلديبة بيان ملا جيوز التنازل فيه ، وما ال جيوز التنازل فيه

ُهْم َحىتَّ َخيُوُضوا ِيف َحِديٍث َغْريِِه َوِإمَّا يـُْنِسيَـنََّك الشَّْيطَاُن َفَال تـَْقُعْد بـَْعَد الذِّْكرَ  ى َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمَني فََأْعِرْض َعنـْ
َا اخلَْْمُر َواْلَمْيِسُر َواْألَْنَصاُب َواْألَْزَالُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن  أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا �َ وقال تعاىل (  )٦٨( ِإمنَّ

 .، واالجتناب واملفارقة شاملة للفعل واملكان  )٩٠فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن (

حق من ديننا احلق، خبالف إن هنئو� أبعياد� فال جيوز أن �نئهم أبعيادهم لوجود الفارق، فأعياد� -٤
 أعيادهم الباطلة اليت هي من دينهم الباطل، فإن هنئو� على احلق فلن �نئهم على الباطل.

وهل ، مث إن أعيادهم ال تنفك عن املعصية واملنكر وأعظم ذلك تعظيمهم للصليب وإشراكهم ابهلل تعاىل 
، تعاىل هللا عما يقولون علوًا كبرياً، ؟.هناك شرك أعظم من دعوهتم لعيسى عليه السالم أبنه إله أو ابن إله

، مما هو موجب لسخط هللا ومقته، فهل احملرمات اليت ال ختفىإضافة إىل ما يقع يف احتفاالهتم أبعيادهم من 
 ؟!.يليق ابملسلم املوحد ابهلل رب العاملني أن يشارك أو يهنئ هؤالء الضالني هبذه املناسبة

، وذكر أن بعض العلماء أجاز ذلك  جبواز حضور أعياد الكفار وىفت كذلك  أحد املعاصرينكتب   تنبيه :
وخاصة أن هذه ، أجاز ذلك أنه فلم ينقل عن أحد من العلماء املتقدمني من الوهم واإليهام  وهذا أيضاً 



يف وقت بلي بعض أفراد األمة ابلتنازل عن  -ن قال جبوازها مَ ذكر املسألة من املسائل العظيمة اليت البد 
فهل يعقل  -ودعوى التسامح وا�زامية  وتنازالً  وبعض األعناق تتشوف ملثل هذه الفتاوى ضعفاَ ، عقيدهتم 

سيقت  يف غري ما لالستدالل هباالنصوص  وإقحام، جتويز ذلك  من حياول وهناك، أن يتم نسيان مثل ذلك 
 .!؟  هللا فيا سبحانله 

 .أن ما ذكره بعض اجمليزين حلضور تلك األعياد من أن حضورها فيه مصلحة : رابعاً 

من املتقرر عند علماء الشريعة وخاصة علماء الفقه وأصول الفقه أن العمل ابملصلحة له  نهأ فاجلواب عنه : 
 شروط من أمهها :

 . رسوله عليه الصالة والسالم أوسنة هللا من كتاب أال ختالف نصاً -١

 . أال ختالف إمجاعاً -٢

وهذا من ، ملعارضتها النصوص الشرعية فهي مصلحة غري معتربة وملغاة  فإن كانت املصلحة خمالفة لذلك   
وال ختفى على طالب يف اجلامعة يف كلية الشريعة ، األمور املسلمة وبدهيات العلم عند أهل االختصاص 

مبسوطة يف  ، وهي من املصاحل لعدة اعتبارات  ونصوص الشريعة ألغت كثرياً ، فضًال عن طالب علم أو داعية 
 كاخلمر والراب فهي فيها مصاحل لكنها ملغاة .،  كتب الفقهاء واألصول 

أو من تبنوا التجديد  إن ذلك املنهج الذي تبناه فئة من الدعاة ومن يطلق عليهم ابملفكرين اإلسالميني      
حىت  سلة واملقاصدوهو ربط كثري من الفتاوى الشاذة والضعيفة ابملصلحة املر ، إن صحت العبارة يف الفتوى 
وإذا كان املنهج ، يف منهج االستدالل  خطأ وال شك أنه، من نصوص الشريعة وجوزوا احملرمات  هدموا كثرياً 
وأيضاً من املنهج اخلطأ التقرير للمسألة مث ، وغريها  نتيجة خطأ يف الفتوىال تكان  خاطئةمقدمات بين على 

 ة ألجل تقوية الفكرة املراد هلا .ابألقوال الشاذة واألحاديث الضعيفاالستدالل هلا وحماولة التمسك 

وغلو يف تضييق ، والناس يف ابب النظر للمصاحل واملقاصد طرفان ووسط ، غلو يف االستدالل هبا     
وال شك أن اخلالف يف املنهج أشد من ، واملقام ال يتسع للحديث عن هذه القضية ، االستدالل هبا 

   فراد املسائل .اخلالف يف أ



أن الكفار وجدوا يف عهد النبوة ولكن مل ينقل عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال صحابته وال  : خامساً 
أفال يسعنا ما ، لسبقو� إليه  ولو كان خرياً ،  وهنئوهم هبا التابعني أ�م حضروا أعياد الكفار وشاركوهم فيها

حنن أعلم وأحرص من رسول هللا وصحابته يف دعوة الناس لإلسالم وسع أفضل اخللق وأفضل القرون !!؟ هل 
 !!؟.

ظهار مساحة وإللخري  أن يف ذلك فرصة لدعوة الكفارأعياد الكفار  حضور من أدلة اجمليزينأن  : دساً سا

 فاجلواب : سالماإل

 ما تقدم .-١

عياد من املعتقدات الباطلة واحملرمات الشيء األن يف تلك أهذه حجة ابطلة والواقع ينكرها السيما أن -٢
فهذه من املسائل ، املواقف ابحليل  نفسنا ونربرأفال خنادع ؟! لدعوهتم  مناسباً  فهل يكون هذا مقاماً ، الكثري 

 .؟!فهل سيمكن املسلم من ذلك  ، اهل فيهاتسالعظيمة اليت ال ي

فلماذا �يت ونضيق على أنفسنا وجنوز احلرام ،  جداً  كثريةسالم  اإلظهار مساحة وإمواضع دعوهتم أن -٣
 .وليس هناك ضرورة 

، والتسامح بدون ضوابط طريق وخمالفة النص الشرعي أن السماحة ال تعين إقرار املنكر واملشاركة فيه -٤
التسامح بدون ضوابط ال يقره شرع وال عقل وال أنظمة للفوضى والفساد األخالقي والعقدي والفكري ،

يكون وفق شريعة هللا ونظامه وحكمه ، والتسامح ال يعين الذوابن والتنازل عن منهج هللا التسامح  البشر ، 
ابسم املصلحة ومذاهب التلفيق والتجميع الباطل ، فليس هناك أحد أمسح من األعظم واألسّد خلقاً وحكمة 

 عليه وسلم ، والتسامح ال يعين التدليس على األمة وغشها يف دينها وعقيدهتا ومبادئها ورأً� صلى هللا
 اجململة كما يدس السم يف العسل. ابستخدام عبارات التسامح ومجاهلا ورونقها وبريقها يف السياقات واملواقف

 تكاد ال، وهي كثرية جداً ،  رماً حم األصل يف وسائل الدعوة إىل هللا أ�ا اجتهادية ما مل تتضمن أمراً  مسألة :
 .تعد وال حتصى

مقرر هو فالبد أن تكون املصلحة متحققة وغري متومهة كما مصلحة لجواز ذلك ل ولو فرضنا جدالً  : سابعاً 
  .عند أهل العلم



 جاهلهم وصغريهم :جلميع الناس لك عاماً ذدعوهتم فال يكون جواز ذلك ملصلحة  لو فرضنا جدالً  :اثمنًا 
الراسخني يف العلم الذين عندهم القدرة واحلكمة على الدعوة واجملادلة وإزالة منا للعلماء وإ ،ورجاهلم ونسائهم

  . الشبهة واجلواب عنها

القلوب تلك لقف تيف مواطن الشبه والفنت وت املبتعثني و ابلطالب لعامة والدمهاء من الناساب الزجوأما      
بل ؟! فأي مصلحة ترجى من هذا ، ما يسمعون ويشاهدون حبجة املصلحة  من خاللالشبهات والشهوات 
، والواقع شاهد على مثل هذا ، وال بد أن تكون الفتوى مرتبطة ابلواقع ومعرفته ، هي مفسدة حمضة 

  ( احلكم على الشيء فرع عن تصوره ).: والقاعدة الشرعية 

ومن موظف أو  ورمبا ضعيف اإلميان يف هذا الباب وقليل الزاد ليل العلمق -فهل يرجى من طالب مبتعث
وتلك املواطن تعج أبنواع االحنراف العقدي والسلوكي  ؟! احلضور والدعوة واإلنكار- كذلك  موظفة مسلمني
وكان قد حتقق من خالله ،  يف مثل هذه األماكن قد حدث الدعوة والنصحهل مسعتم أن ف، وغري األخالقي 

    وهللا املستعان.!!؟مصاحل دينية متحققة ال متومهة 

 املسلمني من ويالت ومصائب ورمبا جعلت بعض هوما جتر ،  التقريراتمثل تلك  آالتملهناك تصور هل 
 ن ذلك كله ال يعين التنازل عن الدين !! وإ: يقال مث ؟  ويفنت يف دينه يتنصر أو يتهود

للحضور فأجازوه  قيداً واحداً وال  الذين أجازوا احلضور ألعياد الكفار مل يذكروا بعض ومن الغريب أن تنبيه :
فهل هم ال يدركون ما حيصل من االحنراف واملخالفات الشرعية يف تلك األعياد ، لذلك  بدون قيد وال شرط

 وإن كانوا يدركون فاملصيبة أعظم !!، فإن كان كذلك فتلك مصيبة ، 

تقدمي العقل والعاطفة على نصوص  وأشد ما خيشى منه أن يكون مثل هذا االستدالل والتقرير يعيد منهج*
 س والوقوف عندها !!.ضعف تعظيمها يف النفو يالشريعة ف

يعود لألمة من جديد ويلبس حلة فمنهج االعتزال واإلرجاء والتحسني والتقبيح العقلي  وخيشى أن تعيد*
 !!. وقد ظهرت بوادره وهللا املستعان، مجيلة ظاهرها الرمحة وابطنها العذاب ، ظاهرها مجيل  وابطنها قبيح 

   شريعة واإلعراض عنها حبجة املصلحة !!.صادمة نصوص الوخيشى أن تكون ابدرة و�بتة مل*



القياس على ما نقله ابن تيميه وغريه من العلماء يف جواز ( :من أدلة اجمليزين حضور أعياد الكفار : اً اتسع
  .) أم عند املصلحة تعزية الكافر سواء مطلقاً 

 ال يصح من وجوه :ففاسد ذا قياس أن ه اجلواب :

أما و ،  الكفرية والباطلة من املعتقدات كمعتقد وشعرية دينية حتمل يف طياهتا كثرياً أن هناك فرق بني العيد  -١
فالقياس ال يصح ، وال ترتبط بقضا� عقدية ،  دينياً  فهي ال حتمل معتقداً ، ليست كذلك فهي التعزية 

 .وغريهاابللقاء يف العمل أو يف األماكن العامة  أوفتعزيته ابهلاتف ،

 .أن األدلة يف حضور أعياد الكفار صرحية وال قياس يف مقابل النص -٢

وأما التعزية فمحل خالف بني العلماء رمحهم هللا فكيف ، على التحرمي أن يف حضور أعياد الكفار إمجاع -٣
 .؟ يسوى بني األمرين

عليه الصالة والسالم حبضوره القياس على فعل الرسول (: من أدلة اجمليزين حضور أعياد الكفار  :عاشراً 
 .)أسواق اجلاهلية

  وجوه : منفال يصح قياس ابطل أن هذا  اجلواب :

 .موجودة ؟!وعبادة األصنام  العقدية هل ورد أن وقت نزوله عليه الصالة والسالم كانت املنكرات-١

وحضور أعياد الكفار معتقد ، وليست من أمورهم الدينية  ،  أن أسواق اجلاهلية هي من أمورهم الدنيوية-٢
ز�رته صلى هللا عليه وسلم للكفار يف منازهلم  ، وهذا مثلأمر تعبدي على أمر مباح  ديين فال يصح قياس

 فهذا كله من العادات واملباحات ومن حقوق اجلوار واإلنسانية .، وز�رة مريضهم 

،  وقيامه ألجل هذا املعتقد الباطل ومعلوم ما به من املعاصي واملعتقداتأن هناك فرق بني مكان يقصد -٣
 .فهي أمور عارضة وطارئة،  يكون وبني مكان قد يكون به وقد ال

وحضور أعياد الكفار حمرمة فكيف يقاس احملرم على ، أن األصل يف الذهاب إىل األسواق اإلابحة -٤
 اجلائز.

االستدالل أعناق النصوص و  ويلّ نهج واملذهب مث البحث ابلتعسف *هكذا هي نتيجة تقرير الفكرة وامل 
 نصرة للفكرة واملنهج . ألقيسة الفاسدةاب



، ؟.وهذا حمل اتفاق فكيف يكون القياس يف حمل إمجاع ، أن القياس يف مقابل النص قياس فاسد وابطل -٥
ين على عند مبتدئي طالب العلم ولكن كما قيل املنهج غري السليم الذي بُ  وهذه التقريرات من البدهيات

 .دالل فتكون النتيجة ضعيفة وفاسدةضعيفة أو فاسدة يف االست ومقدمات أصول

 وكان هلا ظروف خاصةعليه الصالة والسالم  أن ذلك كان يف بداية اإلسالم والدعوة املكية وهو مبكة-٦
وأما ،  عليه الصالة والسالم  كتقوية اإلسالم وتكثري املسلمني والبحث عن مناصرته:  ومالبسات حميطة هبا 

 فلم يرتد تلك األسواق يف حجة الوداع وال يف فتح مكة . بعد اهلجرة فلم يكن شيء من ذلك

دعوهتم متاحة عرب كثري من وأما اليوم ف، وجد هذه الفرصة املتاحة أمامه لتبليغ دين هللا  ملسو هيلع هللا ىلصأن الرسول  -٧ 
 .فكيف يصح هذا القياس !!؟،  ال تكاد تعد وال حتصىوهي ،  الوسائل والفرص واألوقات واألماكن

أعناق النصوص واألقيسة  ويلّ نتيجة تقرير الفكرة واملنهج واملذهب مث البحث ابلتعسف  تكون*هكذا 
 ، واإلنسان قد ال يشعر بتلك النتائج من أول الطريق . الفاسدة نصرة للفكرة واملنهج

عكاظ  -مبكة عشر سنني، يتبع الناس يف منازهلم  ملسو هيلع هللا ىلصحديث جابر رضي هللا عنه؛ قال: (مكث رسول هللا *
أبلغ رسالة ريب؛ وله اجلنة؟) . فال جيد أحداً ، ويف املواسم؛ يقول: (من يؤويين، من ينصرين، حىت -واجملنة 

يقولون: احذر غالم يؤويه وال ينصره، حىت إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر، فيأتيه قومه وذوو رمحه، ف
وميضي بني رجاهلم، وهم يشريون إليه ابألصابع، حىت بعثنا هللا إليه من يثرب، فآويناه  قريش ال يفتنك ،

، فيسلمون إبسالمه، حىت مل تبَق  ، فينقلب إىل أهله رجل منا، فيؤمن به، ويقرئه القرآنوصدقناه، فيخرج ال
دار من دور األنصار إال وفيها رهط من املسلمني يظهرون اإلسالم. مث ائتمروا مجيعاً، فقلنا: حىت مىت نرتك 

دموا عليه يف املوسم، يطوف ويطرد يف جبال مكة وخياف؟ فرحل إليه منا سبعون رجًال، حىت ق ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
فواعد�ه ِشعب العقبة، فاجتمعنا عندها من رجل ورجلني، حىت توافينا، فقلنا: � رسول هللا! عالم نبايعك؟ 
قال: ((تبايعوين على السمع والطاعة يف النشاط والكسل، والنفقة يف العسر واليسر، وعلى األمر ابملعروف 

 ختافوا يف هللا لومة الئم، وعلى أن تنصروين فتمنعوين إذا قدمت والنهي عن املنكر، وأن تقولوا يف هللا، ال
عليكم مما متنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم اجلنة)) . فقمنا إليه، وأخذ بيده أسعد بن زرارة، 

ه رسول وهو من أصغرهم إال أ�، فقال: رويداً � أهل يثرب! فإ� مل نضرب إليه أكباد اإلبل إال وحنن نعلم أن
هللا، وإن إخراجه اليوم مناوأة للعرب كافة، وقتل خياركم، وتعضكم السيوف؛ فإما أنتم قوم تصربون على 



ذلك؛ فخذوه، وأجركم على هللا، وإما أنتم قوم ختافون من أنفسكم خيفة؛ فذروه، فبينوا ذلك؛ فهو أعذر 
لبيعة، وال ُنسلبها أبداً. قال: فقمنا إليه، فبايعناه، لكم عند هللا. قالوا: أْبِط عنا � أسعد! فوهللا؛ ال ندع هذه ا

  ١٥.وأخذ علينا وشرط، ويعطينا على ذلك اجلنة))

أنه ال جيوز إجابة دعوة وليمة املسلم إال إذا كان هناك قدرة على اإلنكار وإذا كان ال  الفقهاء يذكر-٦
 يستطيع اإلنكار فال جيوز احلضور . 

( ال ينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم : قول هللا تعاىل :  من أدلة اجمليزين حضور أعياد الكفار :احلادي عشر
 .وهم وتقسطوا إليهم )يف الدين ومل خيرجوكم من د�ركم أن ترب 

 اجلواب من وجوه :ف

من  سنبطل ونعطل كثرياً ف على إطالقه وإذا أخذ� به، على إطالقه ليس بصحيح االستدالل ابآلية -١
 وغريها من املسائل .وقد �ينا عن ذلك  على اليهود والنصارى النصوص الشرعية مثل بذل السالم ابتداء

كحضور الزواج ووليمته يف ما مل يرد فيه نص شرعي ويف أمور العادات   ابآلية إمنا يكون االستدالل-٢
وميكن حتقيق كثري من املصاحل من خالل كثري من املناسبات ، فهو جائز  ومناسبات النجاح وهتنئتهم بذلك

لى جواز فهل أحد من املفسرين استدل هبذه اآلية ع، إذا أرد� حقيقة دعوهتم للخري وإظهار حماسن اإلسالم 
واجلمع بني النصوص أوىل من إمهاهلا  حضور أعياد الكفار أو جعلها من العام املخصوص فأحل حرامًا !؟

  وطرح أحدها .

والسالم حلف الفضول يف حضوره عليه الصالة  "احلضور ألعياد الكفار: من أدلة اجمليز : الثاين عشر
 .اجلاهلية"

 :  أسأل كل طالب علم اجلواب :ف

 .بني مسألة حلف الفضول وحضور أعياد الكفار ؟ والتشابه ما هو وجه االستدالل والتطابق -

 .هل تضمن حلف الفضول معتقداً من معتقدات اجلاهلية ؟ -

 .هل تضمن حلف الفضول منكراً من املنكرات ؟ -
                                                            

 رواه أحمد والبیھقي والھیثمي وقال رجال أحمد رجال الصحیح . ۱٥



تنادت فيه املشاعر اإلنسانية لنصرة اإلنسان املظلوم،  إنسانياً  وميثاقاً  إن حلف الفضول كان جتمعاً       
والدفاع عن احلق، ويعترب من مفاخر العرب قبل اإلسالم ، وإّن بريق الرضا والفرح هبذا احللف يظهر يف ثنا� 

عنه بقوله: ( ما أحب أن يل به محر النعم، ولو دعيت به يف اإلسالم  ملسو هيلع هللا ىلصالكلمات اليت عّرب هبا رسول هللا 
)، فإّن احلب واحلمية للحق، واحلرص على حتقيق العدل هو هديه ـ صلوات هللا وسالمه عليه ـ، فهو ألجبت 

القائل يف احلديث املشهور عنه صلوات هللا وسالمه عليه: ( أيها الناس إمنا أهلك الذين قبلكم أ�م كانوا إذا 
ايـم هللا لو أن فاطمة بنت حممد سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد و 

  سرقت لقطعت يدها ) رواه البخاري.

 ظالـــمٌ  مكةَ  ببطنِ  قيمَ تعاقدوا وحتالفوا          أال يُ  إن الفضولَ                

 فيهم ساملٌ  ١٦واملُعرتّ  عليه تعاقــدوا وتواثقــوا          فاجلارُ  أمرٌ                 

أعناق النصوص واألقيسة  ويلّ نتيجة تقرير الفكرة واملنهج واملذهب مث البحث ابلتعسف  تكون *هكذا
 . واإلنسان قد ال يشعر بتلك النتائج ، نصرة للفكرة واملنهج ،  الفاسدة

وإمنا ألجل إدخال الفرح والسرور عليهم فهناك فرق ال يلزم من التهنئة ابلعيد الرضا بدينهم  فإن قال قائل:*
 ؟.

 :  مبا يلي  اجلوابف

، فإن قيل عبادة فال جيوز ، ألن ١٧هل التهنئة عبادة أم عادة ؟. اخلالف فيها مشهور بني أهل العلم -١
، وإن قيل عادة فهنا جاء وألن مشاهبة الكفار يف عقائدهم حمرم شرعًا ، األصل يف العبادات التوقيف 

 التحرمي الرتباطها أبمر حمرم .

 ، وألن ما ۱۸كفر وبغري رضا معصية ، وهو ظاهر كالم ابن القيم ومفهومه ومقتضاه  التهنئة رضا بدينهم-٢
 .املباح كفر ، فليتأمل  ، فاستحالل احملرم كفر وال يكون استحاللدون الكفر املعصية وليس اإلابحة 

                                                            
 المعتر : الزائر . ۱٦

 انظر أحكام التھنئة للونیس وكذلك لمساعد الفالح . ۱۷



عليه وما  سبب دخول الفرح ألنه لو سأل سائل ما،  أن إدخال السرور عليهم نوع من اإلقرار ابملعصية-٣
وهل كل ذلك ؟!.هل يتصور االنفكاك بني  ، و فالنتائج ال تنفصل عن املقدمات ، مناسبته ؟ لقال العيد 

وكاره لفعله وتقيم على فعله عقيدة  يتصور أو يعقل أن هتنأ شخصًا على فعل وأنت تعتقد أنه حمرم بل كفر
 . غري مقبول، فهو نوع من التناقض الوالء والرباء 

هل السلف واألئمة عرب التاريخ منذ الصحابة ال يعرفون التفريق بني األمرين وخيفى عليهم الفهم الذي -٤
 ورثه بعض املعاصرين اليوم ؟. ويكفي يف إسقاطه خمالفة اإلمجاع وعدم السبق إليه . 

لتعبد ، وهو أمر أن العيد عبادة من العبادات ، وهذا أمر متفق عليه ، وهم يقيمون هذا العيد على وجه ا-٥
وألن األصل يف فكيف جتوز حينئذ املشاركة يف ذلك والتهنئة ؟!. ومعتقد ابطل قائم على قضية منكرة 

 ر ، وهذا أمر متفق عليه .ظالعبادات احل

ز بذل السالم للكافر كما ورد ذلك عن أال يقال جبواز بذل التهنئة قياسًا على من جوّ  فإن قال قائل :*

 بعض السلف ؟.

 ال يصح القياس من وجوه :: فاجلواب 

 .مقرر عند أهل األصول  وهذا مبدأ أصويلقياس ما هو حمل اتفاق على ما هو حمل خالف ألنه -١

 .والسالم كالتعزية ليس مرتبطاً مبعتقد ففرق بني األمرين ، كفري أن التهنئة مرتبطة مبعتقد  -٢

 منع احلضور وليس التهنئة ؟.فإن قال قائل اإلمجاع منعقد على *

 فاجلواب مبا يلي :

 يف كال األمرين .اإلمجاع  -۱

                                                                                                                                                                                 
 )۱/٤٤۱أحكام أھل الذمة ( ۱۸



، يف أن مينع املسلم من حضور عيد الكافر ولكن جيوز له هتنئته ؟. وهل  التفريق يتصور هذاال  -۲
والسبب موجود يف األمرين وهو املشاركة ، والتهنئة نوع من ؟   الشريعة تفرق بني مثل هذه األشياء

 .املشاركة واإلقرار ، ومهما حاولنا إجياد الفرق فهي مغالطة وتربير ال حمل له 

 عضهم : ما هو مستند اإلمجاع وسبب التحرمي ؟.*فإن قال قائل كما قال ب

ألن اإلمجاع ال يكون إال من  لسنة ،األصل أن اإلمجاع ال يكون إال عن دليل من الكتاب أو ا اجلواب :
 فإن القول بغري دليل خطأ .، واجملتهد ال يقول يف الدين بغري دليل ، اجملتهدين 

يلزم البحث عن مستند اإلمجاع ؛ ألن جمرد ثبوت اإلمجاع يكفي يف والقول املشهور عند أهل العلم أنه ال 
االحتجاج، وال يلزم معرفة الدليل الذي استندوا إليه، وال يصح أن يقال: هذا إمجاع بغري دليل؛ ألن عدم 

 .١٩إلمجاع ال يلزم منه عدمه كما هو مقرر عند أهل األصول معرفتك لدليل أهل ا

 ؟. فما هي أدلة التحرمياك دليل ، وهو أن األصل اإلابحة ، ألدلة اجمليزين وهنفإن قال قائل هذه املناقشة *
 الجواب : 

عبادة أم عادة ؟ فإن كان عبادة ومعتقد يعتقدونه فال جيوز مشاركتهم ، ألن  هل العيد الذي يقيمونه-١
غريها ، وإن قلنا عادة وهذا املشاركة نوع من العبادة ، والعبادات توقيفية ، وملا تقدم من اإلقرار واملشاهبة و 

 ممتنع لكن جدًال فال جيوز ، ملا ذكر سابقاً من تضمنه احملرمات والبدع .

 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية : فصل يف األعياد وطرق عدم جواز موافقتهم يف أعيادهم :-٢

أنه موافقة ألهل الكتاب فيما ليس يف ديننا فإذا تقرر هذا األصل يف مشاهبتهم فنقول:  الطريق األول :
 موافقتهم يف أعيادهم ال جتوز من طريقني:

هو ما تقدم من أن هذا موافقة ألهل الكتاب فيما ليس يف ديننا، وال عادة سلفنا، فيكون  الطريق األول:
فيه مفسدة موافقتهم، ويف تركه مصلحة خمالفتهم، حىت لو كان موافقتهم يف ذلك أمرا اتفاقيا، ليس مأخوذا 

                                                            
 )٢/٢٦٠) خمتصر التحرير (١/٢٩٩�اية السول ( ١٩



فمن وافقهم  -رة إليه كما تقدمت اإلشا  -عنهم، لكان املشروع لنا خمالفتهم؛ ملا يف خمالفتهم من املصلحة 
ومن جهة أنه من البدع  فّوت على نفسه هذه املصلحة، وإن مل يكن قد أتى مبفسدة، فكيف إذا مجعهما؟

احملدثة، وهذه الطريق ال ريب أ�ا تدل على كراهة التشبه هبم يف ذلك، فإن أقل أحوال التشبه هبم: أن يكون 
هة، ويدل كثري منها على حترمي التشبه هبم يف العيد، مثل ، وكذلك أقل أحوال البدع: أن تكون مكرو مكروهاً 

وكذلك ،  وجب هذا: حترمي التشبه هبم مطلقاً فإن م» من تشبه بقوم فهو منهم«قوله صلى هللا عليه وسلم: 
وحنو ذلك، ومثل ما ذكر� من داللة الكتاب والسنة على حترمي سبيل املغضوب » خالفوا املشركني«قوله: 

 ، وأعيادهم من سبيلهم، إىل غري ذلك من الدالئل.عليهم والضالني

، تبني له دخول هذه املسألة يف كثري مما وقياساً  وإمجاعاً  فمن انعطف على ما تقدم من الدالئل العامة: نصاً 
تقدم من الدالئل، وتبني له أن هذا من جنس أعماهلم، اليت هي دينهم، أو شعار دينهم الباطل، وأن هذا 

ما مل يكن من خصائص دينهم، وال شعارا له مثل نزع النعلني يف الصالة فإنه جائز، كما أن  حمرم كله خبالف
لبسهما جائز، وتبني له أيضا: الفرق بني ما بقينا فيه على عادتنا، مل حندث شيئا نكون به موافقني هلم فيه، 

 وبني أن حندث أعماال أصلها مأخوذ عنهم، قصد� موافقتهم، أو مل نقصد.

 الكتاب والسنة واإلمجاع واالعتبار. :ق الثاينالطري

، مث سرد رمحه هللا ٢٠وأما الطريق الثاين اخلاص يف نفس أعياد الكفار: فالكتاب والسنة واإلمجاع واالعتبار)
 األدلة على ذلك ، ومن أرادها فلريجع إىل الكتاب .

 : أسألكم سؤاًال : سلم والداعية إىل هللاأيها امل

 كال .؟.وأحرص على جرب اخلواطر وتطييب النفوس ملسو هيلع هللا ىلص هل أحد أمسح من الرسول  *

 كال ..على اخلري والدعوة إىل هللا وانتهاز الفرص يف ذلك ؟ملسو هيلع هللا ىلص هل أحد أحرص من الرسول *

 .أليس كذلك ؟. بلى يراسل امللوك من غري املسلمني ويهدي إليهم اهلدا�  ملسو هيلع هللا ىلصكان *

 .أليس كذلك ؟ بلى اليهود والنصارى  ملسو هيلع هللا ىلصكان يف زمنه *

                                                            
 )۱/٤۷۹االقتضاء ( ۲۰



 أمر مقصود وخاصة أنه أمر متكرر وراتب بصفة دائمة ؟!. كذلك  له والصحابة ملسو هيلع هللا ىلص*هل ترك الرسول 

وقد  وهتنئتهم، من مشاركتهم يف أعيادهم وكذلك اخللفاء الراشدون وغريهم  ملسو هيلع هللا ىلصإذن ما الذي منع رسول هللا 
 على ذلك ؟! توافرت الدواعي واألسباب

 يثبت خالف عدم املشاركة ؟.*هل أحد يستطيع أن 

 له هو تشريع بال ريب ، وإن أحد أتى خبالف ذلك فقد أحدث يف الدين . ملسو هيلع هللا ىلصإذن تركه 

إمجاع الصحابة على وهذا دليل على ، إذن تقرر مما تقدم عدم جواز مشاركة الكفار أعيادهم وهتنئتهم هبا 
الظنون الناشئة عن اإلمارات ، قال السبكي : (،وجعلناه من قبيل اإلمجاع االستقرائي والسكويت ذلك 

 .۲۱) املزدمحة إذا تعاضدت مع كثرهتا تؤدي إىل القطع

 ) . يف زمانه مع قيام املقتضي له وعدم وجود املانع ففعله بعده بدعة ملسو هيلع هللا ىلصما تركه النيب والقاعدة : (

فأما ما تركه من جنس العبادات مع انه لو كان مشروعا لفعله أو قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا : (  
 .۲۲) أذن فيه ولفعله اخللفاء بعده والصحابة فيجب القطع أبن فعله بدعة وضاللة وميتنع القياس يف مثله 

م فلم يقرر فيه حكم عند نزول النازلة زائد أن يسكت عنه وموجبه املقتضى له قائوقال الشاطيب رمحه هللا : ( 
السكوت فيه كالنص على أن قصد الشارع أن ال يزاد فيه وال  فهذا الضرب: على ما كان يف ذلك الزمان

ملا كان هذا املعىن املوجب لشرع احلكم العملي موجودا مث مل يشرع احلكم داللة عليه كان ذلك  ألنه،  ينقص
ا كان هنالك بدعة زائدة وخمالفة ملا قصده الشارع إذ فهم من قصده الوقوف يف أن الزائد على م صرحياً 

 .٢٣)  عندما حد هنالك ال الز�دة عليه وال النقصان منه

للشيء، كفعله  ملسو هيلع هللا ىلصتركه  والقول يف احلوادث اليت مل حيكم هبا ملسو هيلع هللا ىلصالرسول فيما تركه  قال الشوكاين رمحه هللا : (
 ملسو هيلع هللا ىلص وجب علينا متابعته فيه، أال ترى أنه شيئاً  ملسو هيلع هللا ىلصقال ابن السمعاين: إذا ترك الرسول ،  له يف التأسي به فيه

                                                            
 )٢/٣٦٤إلهباج يف شرح املنهاج (ا ٢١

 )١٧٢/ ٢٦جمموع الفتاوى ( ٢٢

 ) ١٥٧/ ٣املوافقات ( ٢٣



ملا قدم إليه الضب فأمسك عنه، وترك أكله: أمسك عنه الصحابة وتركوه إىل أن قال هلم: "إنه ليس أبرض 
  .٢٤ه ) قومي فأجدين أعافه" وأذن هلم يف أكل

من أكل الضب تشريع.  ملسو هيلع هللا ىلصوهي أبن الصحابة فهموا من ترك الرسول :  ويف قول السمعاين فائدة نفيسة
 رمحك هللا . وتدبر فتأمل

 أن األصل يف األشياء اإلابحة ؟. فإن قال قائل :*

صحيح أن األصل يف األشياء اإلابحة ، ولكننا اتفقنا سابقًا أن العيد عبادة ، واألصل يف  فاجلواب :
 العبادات احلظر .

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يشهد مع املشركني (عن جابر بن عبد هللا قال: ورد  فإن قال قائل :
فسمع ملكني خلفه وأحدمها يقول لصاحبه: اذهب بنا حىت نقوم خلف رسول هللا صلى هللا  ،مشاهدهم
مع د بعد ذلك أن يشهد فقال: كيف نقوم خلفه وإمنا عهده ابستالم األصنام قبل؟ فلم يعُ ، عليه وسلم

  .٢٥)املشركني مشاهدهم

 .٢٦)ي عنهيف أول األمر يشهد مع املشركني أعيادهم حىت �ُ   ملسو هيلع هللا ىلصكان النيب ويف رواية: (

  .٢٨، وقال الذهيب: (هو منكر)٢٧قال اإلمام أمحد: (حديث موضوع) فاجلواب :

عن عوف بن مالك األشجعي قال: انطلق النيب صلى هللا عليه وسلم وأ� معه حىت ورد  فإن قال قائل :
وكرهوا دخولنا عليهم فقال هلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "� ، دخلنا كنيسة اليهود ابملدينة يوم عيدهم 

                                                            
 )٥٥٣٧) صحيح البخاري (١/١١٩إرشاد الفحول (  ٢٤

 ).٥/٢٠٧)، الكامل البن عدي (١٨٧٧مسند أيب يعلى (  ٢٥

 ).١٣/١٦٢اتريخ بغداد (  ٢٦

 ).١٣/١٦٢اتريخ بغداد (  ٢٧

 ).١/٧٤سري األعالم (  ٢٨



عن كل يهودي حتت ثين عشر رجال يشهد أن ال إله إال هللا وأين رسول هللا حيبط هللا امعشر اليهود أروين 
هم فلم جيبه أحد مث يأدمي السماء الغضب الذي غضب عليه"، قال: فأمسكوا وما أجابه منهم أحد مث رد عل

ثلث فلم جيبه أحد فقال: "أبيتم فوهللا إين أل� احلاشر وأ� العاقب وأ� املقفي آمنتم أو كذبتم"، مث انصرف 
ا يقول: كما أنت � حممد قال: فقال ذلك الرجل: أي رجل فإذا رجل من خلفن، وأ� معه حىت د� أن خيرج 

تعلموين فيكم � معشر اليهود؟ قالوا: ما نعلم أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب هللا وال أفقه منك وال من أبيك 
 من قبلك وال من جدك قبل أبيك قال: فإين أشهد له ابهلل أنه نيب هللا الذي جتدونه يف التوراة قالوا: كذبت مث

ردوا عليه وقالوا له شرا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "كذبتم لن يقبل قولكم أما آنفا فتثنون عليه من 
ما قلتم فلن يقبل قولكم"، قال: فخرجنا وحنن ثالثة رسول هللا  اخلري ما أثنيتم وأما إذا آمن كذبتموه وقلتم

 .۲۹ فيه: {قل أرأيتم إن كان من عند هللا وكفرمت به}صلى هللا عليه وسلم وأ� وعبد هللا بن سالم فأنزل هللا

 على اليهود يف يوم عيدهم . ملسو هيلع هللا ىلصوقد دل احلديث على دخول الرسول 

 :إن صح ولنا وقفات مع هذا احلديث فاجلواب : 

وصحابته أب�م أعياد  ملسو هيلع هللا ىلصعلم الرسول ، وقد ابملدينة  وحنوها أن الكفار يقيمون أعيادهم يف كنائسهم-١
 الكفار .

عليهم أثناء عيدهم للمصلحة ليعرض عليهم اإلسالم ويدعوهم إليه وحياجهم ومل يكن جمرد  ملسو هيلع هللا ىلصدخوله -٢
يغشى أندية الكفار ومواطن اجتماعهم   ملسو هيلع هللا ىلصوكان ،  رضي هللا عنه عبد هللا بن سالمأسلم حضور وتسلية بل 

 .ليعرض عليهم الدين كما تقدم 

 هلم . ا�بتهنئتهم ، ومل �كل من طعامهم ، ومل يقم بتقدمي اهلد ملسو هيلع هللا ىلصمل يقم -٣

وكذلك الصحابة رضوان هللا ،  تكرر منه ذلك ملسو هيلع هللا ىلصأن أعيادهم راتبة متكررة ولكنه مل ينقل أن الرسول -٤
 عليهم.

                                                            
 .) قال محققھ صححھ األلباني وأحمد شاكر ۷۱٦۲صحیح ابن حبان ( ۲۹



، قال الذهيب يف السري يف ترمجته إىل املدينة  ملسو هيلع هللا ىلصأن هذه احلادثة إن صحت فهي كانت يف أول قدومه -٥
 . ۳۰)  وقدومه ملسو هيلع هللا ىلصأنه أسلم وقت هجرة النيب لعبدهللا بن سالم : (

 .۳۱ليس يف احلديث داللة أو إشارة على جواز املشاركة أو التهنئة -٦

  ؟!بني هتنئة الكافر يف عيده الديين وهتنئته بعيده الديين والصحابة مل يعرفوا التفريق  ملسو هيلع هللا ىلصهل الرسول -٧

 ، والشريعة مليئة ابلتقييدات .فيفوهتم هذا األمر يف هذا املوطن ليحقق املصلحة يف دعوهتم وكسبهم 

كررة يف بالد والصحابة رضوان هللا عليهم وأهل العلم من بعدهم يف هذه القضية املت ملسو هيلع هللا ىلص هل الرسول-٨ 
 التهنئة يف العيد الديينتغيب عنهم قضية جواز واليت تعم هبا البلوى املسلمني يف اجلزيرة وخارجها منذ قرون 

فيفوهتم هذا األمر يف هذا املوطن ليحقق املصلحة يف دعوهتم وكسبهم  ؟!.إذا مل تدل على الرضا عن الدين 
  .والضوابطابلتقييدات  ءملي وكالم أهل العلم والشريعة

سيأيت بعد هذا كله من يتمسك أبول احلديث وجيتزه ، قاطعاً أوله عن آخره ليصلح له االستدالل ابجلواز -٩
بعض احلكم الشرعي يف أحياً� كما هو احلال على اإلطالق ، اتركًا متام النص ، ألنه حجة عليه ال عليه  

 .حينما يكون له ضوابط 

 احلضور واملشاركة ال تعين الرضا بكفرهم ومعتقدهم أليس كذلك ؟.أن  فإن قال قائل :

ْعُتْم آَ�ِت اهللَِّ ُيْكَفُر هِبَا ليس كذلك ، وامسع قول هللا : (  فاجلواب : َوَقْد نـَزََّل َعَلْيُكْم ِيف اْلِكَتاِب َأْن ِإَذا مسَِ
َخيُوُضوا ِيف َحِديٍث َغْريِِه ِإنَُّكْم ِإًذا ِمثْـُلُهْم ِإنَّ اهللََّ َجاِمُع اْلُمَناِفِقَني َواْلَكاِفرِيَن َوُيْستَـْهَزأُ هِبَا َفَال تـَْقُعُدوا َمَعُهْم َحىتَّ 

يًعا  .)ِيف َجَهنََّم مجَِ

                                                            
 )۲/٤۱٤سیر أعالم النبالء ( ۳۰

لحدیث فیھ إشكاالت من حیث المتن ، ومنھا أن إسالم ابن سالم كان في غیر ھذه القصة كما في صحیح البخاري  ، ومنھا : ھل ل المتأمل ۳۱
سیحط غضبھ عن كل الیھود ؟! وھذا یتعارض مع قواعد الشریعة ، وھو أن هللا ال یغفر الكفر یعني ھذا أنھ لو اسلم اثنا عشر یھودیاً فإن هللا 

وال یحطھ عن الكافر بإسالم غیره، قال هللا تعالى: (وللكافرین عذاب مھین)، وقال: (ولكن من شرح بالكفر صدراً فعلیھم غضب من هللا 
ا االختالف في ھذه اآلیة ھل ھي مكیة أو مدنیة وھو قول مسروق التابعي ورجح ، ومنھ ولھم عذاب عظیم)، واآلیات في ھذا المعنى كثیرة

 .بوجھ عام ، ومنھا : كون المدینة فیھا كنائس ولكن لعل المراد أماكن تعبدھم  ، وإسالم عبدهللا بن سالم بالمدینة  ابن كثیر وابن عطیة



 وبعد فهذا مبحث يتضمن بعض اآلاثر عن الصحابة رضي هللا عنهم والتابعني يف املسألة .

 اآلاثر: �🔸�
  كني يفر تدخلوا على املش موا رطانة األعاجم والال تعلّ (: قال رضي هللا عنه بن اخلطاب عمرعن  -١

، وعن عطاء بن أيب ۳۳حنوه علي رضي هللا عنهوورد عن ،  ٣٢)كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم
 .۳٤رابح

مجعهم فإن السخط ينزل عليهم اجتنبوا أعداء هللا اليهود والنصارى يف عيدهم يوم (قال:  وعنه أيًضا -٢
 . ٣٥)فأخشى أن يصيبكم

من بىن ببالد األعاجم وصنع نريوزهم ومهرجا�م وتشبه هبم (قال:  رضي هللا عنه عن عبد هللا بن عمروو -٣
  .٣٦)حىت ميوت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة

  .٣٧)النريوزإين ألكره اخلروج يوم (قال:  رضي هللا عنهعن طلحة بن مصرف و  -٤
قال: كان زبيد اليامي ومعه مجاعة إذا كان يوم النريوز ويوم املهرجان اعتكفوا يف  نز�د بن السكوعن  -٥

  .٣٨)إن هؤالء قد اعتكفوا على كفرهم واعتكفنا على إمياننا فاغفر لنا(مساجدهم، مث قالوا: 

 .ما جاء يف تفسري قوله تعاىل {والذين ال يشهدون الزور} �🔸�
أعياد املشركني،  (قال: ، }والذين ال يشهدون الزوريف قوله هللا تعاىل: { رضي هللا عنهابن عباس  عن -١

 . ٣٩)وغري ذلك يعين: الشعانني
                                                            

 )١٨٨٦١السنن الكربى للبيهقي (  ۳۲

 )٤۰۷۱تاریخ بغداد ( ۳۳

 )٢٦٨٠٦مصنف ابن أيب شيبة ( ٣٤

 )٨٩٤٠شعب اإلميان (  ۳٥

 ).١٨٨٦٣السنن الكربى للبيهقي (  ٣٦

 ).٥/٢٠احللية أليب نعيم (  ٣٧

 ).٣٦٨٣شعب اإلميان (  ٣٨



 . ٤٠ا)والزور قوهلم آلهلتهم وتعظيمهم إ�ه: (قال ابن زيد وعن -٢

 .٤١)ال يساعدون أهل الباطل على ابطلهم وال ميالئو�م فيه( :عن قتادة قالو  -٣

  .٤٢)وال خيالطو�م ركهمون أهل الشرك على شئال ميال(قال:  عن عمرو بن مرةو  -٤

الصباح  نعن أيب العالية وطاوس والربيع بن أنس واملثىن بوروي ، ) عيد املشركني(: قال عن الضحاكو  -٥
 .٤٣حنو ذلك

 .٤٤)الشعانني(هو  قال: ابن سريينوعن  -٦

  َوالتَّاِبِعَني   الُغرِّ   َلْيَس   ِبَساملِِ       النَِّيبِّ َوَصْحِبهِ  هديَمْن َحاَد َعْن              

اهللَِّ ُهَو اْهلَُدى َوَلْن تـَْرَضى َعْنَك اْليَـُهوُد َوَال النََّصاَرى َحىتَّ تـَتَِّبَع ِملَّتَـُهْم ُقْل ِإنَّ ُهَدى قال تعاىل ( وقفة :   
 ).َولَِئِن اتـَّبَـْعَت َأْهَواَءُهْم بـَْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اهللَِّ ِمْن َوِيلٍّ َوَال َنِصريٍ 

، فدع طلب ما يرضيهم  قال إمام املفسرين : ( وليست اليهود � حممد وال النصارى براضية عنك أبداً      
 . ٤٥بعثك هللا من احلق ) بل على رضى هللا يف دعائهم إىل ماويوافقهم ، وأق

 .مث حيتفلون مع قوم يقولون هلل ولد ، فواعجباً لقوم يقرأون ويسمعون قل هو هللا أحد  

                                                                                                                                                                                 
 )١٣/٤٥٨اتريخ بغداد (  ٣٩

 ).١٩/٣١٣تفسري الطربي (  ٤٠

 ).١٥٤٤٩تفسري ابن أيب حامت (  ٤١

 ).١٥٤٥٣تفسري ابن أيب حامت (  ٤٢

 ).١٥٤٥٤تفسري ابن أيب حامت (  ٤٣

 ).١٥٤٥٥تفسري ابن أيب حامت (  ٤٤

 ٢/٥٦٢تفسري ابن جرير  ٤٥



 لسُت قسيساً وال جّدي ابُن حامِ    ال هُتنيين بعاٍم ليَس َعامي                           

 أنـا يـاهـذا حنيـٌف مســلـــٌم      رأُس عــــامي غـــــرُة الشهــــــِر احلــــرامِ                        

كم يتأمل اإلنسان ،  أعياد الكفار ومناقشتها وبعد هذا العرض السريع ألهم أدلة اجمليز حلضور املسلم *       
بل حياول  وبدأ يظهر النزاع فيها بشكل قوي،  ابلعقيدةحينما تكون مثل هذه القضية الكبرية واليت ترتبط 

بعيدة عن وهي طريقة االستدالل األدلة هبذا الوهن والضعف و  وإنك لتعجب من إيراد،أنصاره طمس معامله 
ولذا أخشى ما يكون أن تكون تلك الفتاوى كانت نتيجة لسؤال  ، منهج االستدالل عند أهل التخصص

ومل تكن أو عاطفة حمضة ، عارض يف جملس أو لقاء عام أو خاص تلقفها بعض الناس ونشروها هنا وهناك 
نتيجة لتحرير وأتصيل متقن وفق منهج االستدالل الصحيح والسليم وإذا كان األمر كذلك فتلك وهللا 

 مصيبة عظيمة . 

ورأى أ�ا أصبحت من النوازل وقضا� األمة أن يكتبها ، سئل عن القضا� الكبرية  إذاوعلى العامل         
وال خيرت من يوافقه فقط وإمنا حىت من خيالفه ليسمع ، ويعرضها على أهل العلم الكبار  وحيررها حتريرًا جيداً 

أن تكون فتوى ينقصها التأمل والتحري  وأما، مث ينشرها من خالل الوسائل املتنوعة االعرتاضات وغريها 
وهي ال تعدو أن تكون مدهتا دقيقة فتنشر يف العاملني ، وتسجل من غري علمه ، لس عارض جمواالستقراء يف 
�ا حديث جملس ومل أعلم ابلتسجيل أبويكون الناس يف فتنة عظيمة مث ال ينفع االعتذار ، مث يعمل هبا 

بل مجيع القضا� فلماذا التهاون يف التوقيع عن القضا� املرتبطة ابألمة ونوازهلا  ، خاصةوحتتاج املسألة تفصيل 
 . رب العاملني !؟

 حتذير وتنبيه لكل مستفيت : �🔸�

أصبح الناس ، م كثري من الناس ابب الفتوى جيب التنبيه على أمر مهم أال وهو : أنه حينما تقحّ  هوإن        
والداعية والواعظ وخطيب اجلمعة وإمام املسجد والراقي ومفسر األحالم وطالب يف كلية  ال مييزون بني العامل

لذا على  ، مقدم الربامج الدينية الشريعة واملفكر واملريب وطبيب األمراض النفسية واألخصائي االجتماعي و 
، بني تلك األوصاف ، وأيضًا بني بعض الفتاوى كل عاقل خياف على دينه أن مييز حني يريد الفتوى 

وهناك ، يف الشريعةمتخصص  متمكن أو طالب علم أو قاضي فأحياً� يوجد من املسائل ال يدركها إال عامل
 .األوصاف الدينية كما يقال كإمام املسجد والداعية من املسائل يدركها كثري من املتعلمني أصحاب 



أصل يف الشريعة أو   افيعمل بفتوى خاطئة ليس هل، ال تربأ حينما يسأل أي شخص  وليعلم املستفيت أن ذمته
 .قول شاذ ابطل فاسد بكالم العلماء أو 

فهذا كالم ابطل وقد )  عليكاعمل هبا وال شيء بذمة الذي أفتاه،  أن الفتوى( ليحذر مما يظنه البعضو     
 نبه العلماء وحذروا منه أو كما يقول العامة (اجعل بينك وبني النار مطوع ). 

وحداثء  اجلهال بعضيتلقفها  صحيحاً  ليحذر العامل وطالب العلم من فتوى ال تنقل نقالً  تنبيه :      
يف ما هتواه أنفسهم  عليها ألف كذبة إلقناع املسلمنييكذبون ف أصحاب األهواءأو  والطالب األسنان

أن اإلسالم بلغ من تساحمه وأرحييته إجازة املشاركة يف شعائر  ويف مسألتنا، وأفكارهم وتوجهاهتم وسياساهتم 
م اليت كانت خامتة لقرن شهد دماء الكفر؛ حىت ال جنرح مشاعر الكفار، ونكدر عليهم صفو احتفاالهت

صليبية  يف حروب عقائدية دينيةوغريهم  إسالمية غزيرة نزفت يف أرجاء املعمورة أبيدي اليهود والنصارى
 وغريها من بالد املسلمني.تعاين وتنزف  وسورية املكلومة اجلريح  و العراق السليبةومازالت فلسطني ،  حاقدة

 .ابلتسامح من أن حيّملوا أنفسهم ما ال يطيقون يف الدنيا واآلخرة ، والسالمة ال يعدهلا شيء املنادون ليحذر

والتوحيد الرابين ، والتمايز الذي هو جزء  هللا ومييتوا شعائر الدين ابلتسامح من أن يبدلوا دين املنادون ليحذر
 .غينا العزة بغريه أذلنا هللا ، حنن قوم أعز� هللا ابإلسالم فمهما ابتواملؤمن  من عقيدة املسلم

  وسؤددِ  احلياةِ  وعقيديت نورُ           الورى وأقوهلا ملءَ  أ� مسلمٌ                        
 من واقع األمة وواقعهم العلمي والدعوي .ية صطلحات الشرعاملدون ابلتسامح من إزالة املنايحذر ل

أن التعايش والتسامح ال يعين التنازل والذوابن واإلقرار ، ولقد تعايش املسلمون مع اليهود والنصارى  ليعلموا
وغريهم يف فرتات من التاريخ وبلدان شىت يف اجلزيرة وخارجها ومل يكن مث دعوة ملثل ذلك ، وكٌل يعرف ما 

 ميليه عليه دينه ومعتقده ويتمسك به .

يت يُنادى هبا ويرّوج هلا بدون ضوابط وحدود تكون �ايتها مؤملة وفاشلة ، أن تلك العقالنية ال ليعلموا
 .ين هم وأين تراثهم وأثرهم ؟ ، أ والتاريخ خري شاهد

َفُع النَّاَس قال هللا تعاىل :  فـََيْمُكُث ِيف ( َكَذِلَك َيْضِرُب اهللَُّ احلَْقَّ َواْلَباِطَل فََأمَّا الزََّبُد فـََيْذَهُب ُجَفاًء َوأَمَّا َما يـَنـْ
ُ اْألَْمثَاَل ).  اْألَْرِض َكَذِلَك َيْضِرُب اهللَّ



وإن كثروا يف زمن تعيش األمة -فهذا ليس دليل احلق واإلصابة  -ابألتباع واملؤيدين وعدد املتابعني  ال يفرحوا
 ،  وغياب وضعف عظمائها .  حالة من الضعف يف كثري من مقوماهتا

 من االجنرار والتبعية وراء اآلخرين واالخنداع هبم . :  احلذر 

"قد توسع من أتخر عن القرون الثالثة الفاضلة يف غالب األمور اليت أنكرها :  رمحه هللا قال ابن حجر     
أئمة التابعني وأتباعهم ومل يقتنعوا بذلك حىت مزجوا مسائل الد�نة بكالم اليو�ن وجعلوا كالم الفالسفة أصًال 

ردون إليه ما خالفه من اآلاثر ابلتأويل ولو كان مستكرهًا مث مل يكتفوا بذلك حىت زعموا أن الذي رتبوه هو ي
أشرف العلوم وأوالها ابلتحصيل وأن من مل يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل، فالسعيد من 

 .٤٦متسك مبا كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه اخللف" 

السلف أعلم وأحكم وأسلم ال ما رفع شعاره بعض العقالنيني واملتناقضني واملتكلمني أن ليعلموا أن طريقة  
 .طريقة السلف أسلم وطريقة اخللف أعلم وأحكم ، وال تكون السالمة إال ابلعلم واحلكمة

إن السعيد من ُجّنب فتنة القول والعمل ، واإلعجاب ابلنفس واجتهادها بدعوى التحرر من التبعية من 
 األمة وعلمائها، و بدعوى أ�م رجال وحنن رجال ، وبدعوى املصلحة اليت عطلت شرع هللا وشعائره .سلف 

إن عليكم التيقظ واالستعداد والتهيؤ ملواجهة تلك االحنرافات واملناهج واملسالك اليت يقصد  أيها اجليل :
، ابحلكمة واملوعظة احلسنة عقيدة وفكراً وأخالقًا وسلوكًا : أصحاهبا تغيري األمة وزجها يف ما ال حتمد عقباه 

ة احلكمة ، ومن يؤت احلكمة فقد واجملادلة ابحلسىن دون مفاسد تضر ابلنفس واألمة والعقل العقل واحلكم
 .أويت خرياً كثرياً 

 أيها اجليل الندي األيب: 

دونك العلم وثين الركب يف حلقات العلماء، ودع عنك اخلوض يف املعارك والصراعات، فاألمة حباجة إىل 
شيخه كتابه  العلماء الرابنيني الراسخني، وال يكون ذلك إال مبالزمة العلماء الثقات ال التقنيات، ومن كان

وجواله أتى ابلعجائب والتناقضات املضحكات، وقصور الفهم دون الغوص يف احلقائق واالستدالل و 
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املآالت، فرحاً أو مغروراً ومعجبًا بفهم ضعيف أو شاذ، ورمبا مواكبًا ملا يف نفسه وما يريده األغرار وأهل املتع 
يعين أنه احلق والصواب ، فاحلذر من فتنة القول ، و األهواء، وما من قول إال وله حظ من النظر ولكن ال 

 ورمي الشبه على احلق  .

 : من اإلعجاب ابملخادع الذي يسعى لتدمري اإلسالم متخفياً أبقنعة اإلسالم كابن بلعام.احلذر

من اجلاهل البليد املضلل الذي قادته غفلته وشهوته ومشقة الطاعة إىل ركوب موجة جتديد الفقه  احلذر:
 الم.واإلس

من الفاضل الذي آمله حال املسلمني فظن أنه ال عودة لالعتزاز ابإلسالم فاحنىن وضعف وذهب  احلذر:
يبحث من األقوال أسهلها وأضعفها وأوهنها ليواكب ويربر لذلك الضغط والضعف وامللل واحلرج االجتماعي 

 والعاملي واالنفتاح جبميع أنواعه ابسم الدين. 

وألقاب ، وتصدير اإلعالم هلم ، فكيف أبنصاف املتعاملني ؟!وما ضر األمة اليوم إال هم من املتعاملني  احلذر:
، فما أفسد الناس إال نصف فقيه ونصف طبيب  كاهلر حيكي انتفاخًا صولة األسد ،  غري مؤصلة أو ومهية،

 .بدنفذاك يفسد الدين وهذا يفسد ال

من املنشغلني مببادئ احلر�ت يف عصر� إبدامة النظر يف املمنوع الضيق وتعطيل نظرهم عن املباح  احلذر:
 الواسع.

من زلة العامل ، قال عمر رضي هللا عنه : (ثالث يهدمن الدين: زلة عامل، وجدال منافق ابلقرآن،  احلذر :
 كثري.وأئمة مضلون ) ، زلته كانكسار السفينة؛ إذا غرقت غرق معها خلق  

 من جعل العقل مهيمناً ومضاداً للنص الشرعي بل يكون خادماً له ، فال يعارض الشرع ابلعقل. احلذر :

من بث اهلزمية يف قلوب الناس، وغرس اليأس يف نفوسهم، وهللا حافظ دينه، (َواهللَُّ َغاِلٌب َعَلى أَْمرِِه  احلذر:
)، ال يهولنكم الباطل وأهل التزييف والتلبيس، فإن ٢١رة يوسف آية َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َال يـَْعَلُموَن) (سو 

 للباطل جولة مث يتالشى وينخنس كإبليس.



 كن واثقاً كن مؤمناً كن آمناً      كن ُشعلَة اإلمياِن يف الظلماتِ               

 تفائل فالصبُح �يت مشرقاً       من بَعد ليٍل ُمظلِم الَقسماِت               

أن يلقي فيك بعض الواقع واألشخاص واملشاهدات اليأس وتكون لك مفرتق طرق وحتول يف يقينك  ذر :احل
وهدايتك وفكرك وأخالقك ومبادئك ورسالتك ودورك يف خدمة هذا الدين ، فهنا حيصل االبتالء والتمييز 

 ). َال َيُكونُوا أَْمثَاَلُكْم َوِإْن تـَتَـَولَّْوا َيْستَـْبِدْل قـَْوًما َغْريَُكْم ُمثَّ قال هللا : ( والتمحيص

 أيها العامل الرابين: 

إن من أعظم املهمات تعليم الناس ، وإخراج العلماء ، والتصدي للشبهات والعابثني ، وبثه يف كل امليادين ، 
التيه وتربية الناس ابلعلم ، و إعادة مراتب الدين إىل وضعها الذي أراده هللا ، وإن من اجلهل وأسباب 

والضالل يف األمة جعل األصول فروعًا والفروع أصوًال ، والتمسك والصراع على الفروع واجلزئيات دون 
األصول واملهمات ، جهًال واتباعًا للهوى ، وإرضاء للشهوات ، ورفعًا للشعارات ، وتسلية للنفس أب�ا على 

وفق ما جاء يف شريعة هللا ال حسب شيء ، وهي ليست بشيء ، ومن املهمات تبيني املصطلحات الشرعية 
 رغبات اخللق.

رمني ، والشكر ابحلفاظ على العقيدة يف بالد احلعلينا  وفضله أن منّ إن من الشكر هلل ومحده نعمته  أخريًا :
بعد شكر هللا لوالة هذه البالد وعلمائها ودعاهتا وشعبها على متسكهم ابلعقيدة اإلسالمية ، ونبذ كل ما 

، وقد وهبها هللا خصائص عن العاملني فكراً وتطرفًا وبدعة وخرافة  ،، علمًا وتعليمًا وعمًال ها خيل هبا ويكدر 
هللا وعونه ، فاللهم أدم عليها وعلى بالد املسلمني كل توفيق ، فتميزها سر قوهتا واستمراريتها واستقرارها بعد 

 .ذلك

هيئ ألمة ، اللهم وحفظاً لبالد احلرمني ووالهتا وبالد املسلمني اللهم إ� نسألك عزاً ونصراً لإلسالم واملسلمني 
وأن يلهمنا ويرزقنا ، ونسأله أن حيفظ أقوالنا وأفعالنا من الزلل واخللل ، رشدًا وتوفيقًا وتسديدًا  أمراً  اإلسالم

 العماري كتبه / فهد                           .واحلمد هلل رب العاملني  والعملحسن القصد يف القول 
                                                                                                              ۸/۳/۱٤۳٥ 



                                                                                                                         

 


	بسم الله الرحمن الرحيم
	بسم الله الرحمن الرحيم
	الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده                                                 وبعد
	الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده                                                 وبعد
	فإن ظاهرة القول الشاذ والساقط والضعيف مازالت ولاتزال في الأمة ، تتنامى وتزداد يوماً وراء يوم ، وذلك لأسباب ليس المقام لبسطها ، ومنها : حينما يسكت العلماء الراسخون في تبيين الحق والرد على تلك الأقوال الشاذة وأصحابها ، بحجج واهية ، ويظنون أن في ال...
	فإن ظاهرة القول الشاذ والساقط والضعيف مازالت ولاتزال في الأمة ، تتنامى وتزداد يوماً وراء يوم ، وذلك لأسباب ليس المقام لبسطها ، ومنها : حينما يسكت العلماء الراسخون في تبيين الحق والرد على تلك الأقوال الشاذة وأصحابها ، بحجج واهية ، ويظنون أن في ال...
	ولقد انبرى عبر التاريخ علماء لتلك الظاهرة ، ومازالت كتبهم تنطق بتلك الردود والنقاشات العلمية ، والحكم على تلك الأقوال بالشذوذ والضعف والغلط والخطأ والرد عليها وتفنيدها ، وأن من تكرر ذلك منه فإنه موجبه الحبس ومنعه التصدر للتدريس والفتيا ، وعدم الجو...
	ولقد انبرى عبر التاريخ علماء لتلك الظاهرة ، ومازالت كتبهم تنطق بتلك الردود والنقاشات العلمية ، والحكم على تلك الأقوال بالشذوذ والضعف والغلط والخطأ والرد عليها وتفنيدها ، وأن من تكرر ذلك منه فإنه موجبه الحبس ومنعه التصدر للتدريس والفتيا ، وعدم الجو...
	وبعد :
	وبعد :
	فلقد ظهرت في هذه الأيام عبر إحدى الصحف (فتوى بجواز حضور عيد الكرسمس والتهنئة للمصلحة في إظهار سماحة الإسلام وتحبيب الكفار فيه والدعوة من خلال ذلك تتضمن مجموعة من الأدلة) .
	فلقد ظهرت في هذه الأيام عبر إحدى الصحف (فتوى بجواز حضور عيد الكرسمس والتهنئة للمصلحة في إظهار سماحة الإسلام وتحبيب الكفار فيه والدعوة من خلال ذلك تتضمن مجموعة من الأدلة) .
	ونسب صاحبها هذا القول إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن تيمية شامة في جبين الأمة ، ورمز من رموز أهل السنة فيها ، جاهد وأفنى عمره في الرد على أهل البدع والضلال ، والمتأمل لما ذكر وغيره مما أريد به تجويز المشاركة والتهنئة ،  فهي في الحقيقة ليست أدلة ، وإ...
	ونسب صاحبها هذا القول إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن تيمية شامة في جبين الأمة ، ورمز من رموز أهل السنة فيها ، جاهد وأفنى عمره في الرد على أهل البدع والضلال ، والمتأمل لما ذكر وغيره مما أريد به تجويز المشاركة والتهنئة ،  فهي في الحقيقة ليست أدلة ، وإ...
	وإنه انطلاق من باب النصح للمسلمين ، والمؤمنون نصحة ، والمنافقون غششة ، وليعلم طالب العلم والمفكر والداعية والمثقف أن النقاش في مسائل العلم وغيرها :  لا يوجب التهاجر و التباغض والتشكيك في نوايا الناس واتهامهم بما لا يليق ، ومقاصد القلوب ، وخبايا ا...
	وإنه انطلاق من باب النصح للمسلمين ، والمؤمنون نصحة ، والمنافقون غششة ، وليعلم طالب العلم والمفكر والداعية والمثقف أن النقاش في مسائل العلم وغيرها :  لا يوجب التهاجر و التباغض والتشكيك في نوايا الناس واتهامهم بما لا يليق ، ومقاصد القلوب ، وخبايا ا...
	وعليه وبناء على ما تقدم ، فقد كتبت جواباً ونقاشاً علمياً على عجل ، مستعيناً بالله مع ضيق الوقت وكثرة الأشغال ، سائلاً الله التوفيق والسداد فهو خير مسئول ومأمول .
	وعليه وبناء على ما تقدم ، فقد كتبت جواباً ونقاشاً علمياً على عجل ، مستعيناً بالله مع ضيق الوقت وكثرة الأشغال ، سائلاً الله التوفيق والسداد فهو خير مسئول ومأمول .
	وأدع المجال للعلماء وأصحاب التخصص ، لطرح المزيد حول هذه المسألة ، وألا يدعو الناس في اضطراب وحيرة وشك في أمور دينهم ، فالمسئولية منوطة بهم ، وهم ورثة الأنبياء في تبليغ الدين ، والواجب عليهم حمايته وصيانته والغيرة على الشريعة من العابثين والدخل...
	وأدع المجال للعلماء وأصحاب التخصص ، لطرح المزيد حول هذه المسألة ، وألا يدعو الناس في اضطراب وحيرة وشك في أمور دينهم ، فالمسئولية منوطة بهم ، وهم ورثة الأنبياء في تبليغ الدين ، والواجب عليهم حمايته وصيانته والغيرة على الشريعة من العابثين والدخل...
	🔸 أولاً : تعريف القول الشاذ :
	🔸 أولاً : تعريف القول الشاذ :
	- اختلفت عبارات العلماء في تعريفه ، ومنها :
	- اختلفت عبارات العلماء في تعريفه ، ومنها :
	مخالفة الواحد للجماعة ، وقيل : مخالفة الحق ، وقيل : التفرد بقول مخالف للسواد الأعظم من المجتهدين بلا مستند من سماع أو قياس أو حجة معتبرة ، وقيل : التفرد بقول مخالف للحق بلا حجة معتبرة ، وقيل : مخالفة النص الصريح أو الإجماع 1F .
	مخالفة الواحد للجماعة ، وقيل : مخالفة الحق ، وقيل : التفرد بقول مخالف للسواد الأعظم من المجتهدين بلا مستند من سماع أو قياس أو حجة معتبرة ، وقيل : التفرد بقول مخالف للحق بلا حجة معتبرة ، وقيل : مخالفة النص الصريح أو الإجماع 1F .
	مخالفة الواحد للجماعة ، وقيل : مخالفة الحق ، وقيل : التفرد بقول مخالف للسواد الأعظم من المجتهدين بلا مستند من سماع أو قياس أو حجة معتبرة ، وقيل : التفرد بقول مخالف للحق بلا حجة معتبرة ، وقيل : مخالفة النص الصريح أو الإجماع 1F .
	🔸 ثانياً : منهج السلف في التعامل مع الفتوى الشاذة :
	🔸 ثانياً : منهج السلف في التعامل مع الفتوى الشاذة :
	1-إنكار القول الشاذ ،قال ابن القيم رحمه الله " إذا كان القول يخالف سنة أو إجماعاً شائعاَ وجب إنكاره اتفاقاً "2F  -ولكن يكون ذلك إذا صدر من عالم مجتهد زلّ به-بالمعروف ، ولا ينتقص من أجلها كما يقول ابن القيم ، وأما من عرف عنه تمييع الدين وتتبع الرخص ونش...
	1-إنكار القول الشاذ ،قال ابن القيم رحمه الله " إذا كان القول يخالف سنة أو إجماعاً شائعاَ وجب إنكاره اتفاقاً "2F  -ولكن يكون ذلك إذا صدر من عالم مجتهد زلّ به-بالمعروف ، ولا ينتقص من أجلها كما يقول ابن القيم ، وأما من عرف عنه تمييع الدين وتتبع الرخص ونش...
	1-إنكار القول الشاذ ،قال ابن القيم رحمه الله " إذا كان القول يخالف سنة أو إجماعاً شائعاَ وجب إنكاره اتفاقاً "2F  -ولكن يكون ذلك إذا صدر من عالم مجتهد زلّ به-بالمعروف ، ولا ينتقص من أجلها كما يقول ابن القيم ، وأما من عرف عنه تمييع الدين وتتبع الرخص ونش...
	2-يحرم الأخذ بها ونقلها للناس واجتناب زلات العلماء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الفقيه الأصولي المالكي القرافي والإمام الشاطبي وغيرهم4F .
	2-يحرم الأخذ بها ونقلها للناس واجتناب زلات العلماء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الفقيه الأصولي المالكي القرافي والإمام الشاطبي وغيرهم4F .
	2-يحرم الأخذ بها ونقلها للناس واجتناب زلات العلماء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الفقيه الأصولي المالكي القرافي والإمام الشاطبي وغيرهم4F .
	يقول الإمام مسلم رحمه الله في مقدمته :
	يقول الإمام مسلم رحمه الله في مقدمته :
	(إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وأجدر ألا يكون ذلك تنبيهاً للجهال عليه ، غير أنا لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء ، رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما ...
	(إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وأجدر ألا يكون ذلك تنبيهاً للجهال عليه ، غير أنا لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء ، رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما ...
	(إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وأجدر ألا يكون ذلك تنبيهاً للجهال عليه ، غير أنا لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء ، رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما ...
	(إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وأجدر ألا يكون ذلك تنبيهاً للجهال عليه ، غير أنا لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء ، رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما ...
	(إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وأجدر ألا يكون ذلك تنبيهاً للجهال عليه ، غير أنا لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء ، رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما ...
	(إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وأجدر ألا يكون ذلك تنبيهاً للجهال عليه ، غير أنا لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء ، رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما ...
	(إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وأجدر ألا يكون ذلك تنبيهاً للجهال عليه ، غير أنا لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء ، رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما ...
	(إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وأجدر ألا يكون ذلك تنبيهاً للجهال عليه ، غير أنا لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء ، رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما ...
	(إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وأجدر ألا يكون ذلك تنبيهاً للجهال عليه ، غير أنا لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء ، رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما ...
	وبعد هذه المقدمة حان الشروع في المقصود :
	وبعد هذه المقدمة حان الشروع في المقصود :
	أولاً : أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يَرد في كتبه ولا أحد قام بالنقل عنه لا من طلابه ولا ممن له عناية بكتبه وأقواله أنه يجيز تهنئة الكفار بأعيادهم وحضورها للمصلحة ، ومن اطلع على شيء من ذلك فليخرجه للأمة وليحيله إلى مصدره ، وهذا من المتطلبات لاسيما في م...
	أولاً : أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يَرد في كتبه ولا أحد قام بالنقل عنه لا من طلابه ولا ممن له عناية بكتبه وأقواله أنه يجيز تهنئة الكفار بأعيادهم وحضورها للمصلحة ، ومن اطلع على شيء من ذلك فليخرجه للأمة وليحيله إلى مصدره ، وهذا من المتطلبات لاسيما في م...
	ثانياً : أن ابن تيمية من أبعد الناس عن القول بمثل هذا ، وهو الذي أطال القول في تحريم حضور أعياد الكفار وتهنئتهم في كتابه : (اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم) ، وهو الذي انبرى لقضية التشبه بالكفار والتحذير منها ، بجميع صورها الظاهرة والباط...
	ثانياً : أن ابن تيمية من أبعد الناس عن القول بمثل هذا ، وهو الذي أطال القول في تحريم حضور أعياد الكفار وتهنئتهم في كتابه : (اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم) ، وهو الذي انبرى لقضية التشبه بالكفار والتحذير منها ، بجميع صورها الظاهرة والباط...
	ثانياً : أن ابن تيمية من أبعد الناس عن القول بمثل هذا ، وهو الذي أطال القول في تحريم حضور أعياد الكفار وتهنئتهم في كتابه : (اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم) ، وهو الذي انبرى لقضية التشبه بالكفار والتحذير منها ، بجميع صورها الظاهرة والباط...
	*وشيخ الإسلام صاحب منهج في الاستدلال ومطرد في منهجه ومع أصوله في الاستدلال .
	*وشيخ الإسلام صاحب منهج في الاستدلال ومطرد في منهجه ومع أصوله في الاستدلال .
	ثالثاً : أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حكى الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والإجماع على تحريم حضور أعياد الكفار ، وقد نقل الاتفاق أيضا تلميذه ابن القيم في كتابه ( أحكام أهل الذمة ) وحكى الاتفاق في عدم جواز تهنئتهم بأعيادهم ونقله شيخنا ابن ...
	ثالثاً : أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حكى الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والإجماع على تحريم حضور أعياد الكفار ، وقد نقل الاتفاق أيضا تلميذه ابن القيم في كتابه ( أحكام أهل الذمة ) وحكى الاتفاق في عدم جواز تهنئتهم بأعيادهم ونقله شيخنا ابن ...
	ثالثاً : أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حكى الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والإجماع على تحريم حضور أعياد الكفار ، وقد نقل الاتفاق أيضا تلميذه ابن القيم في كتابه ( أحكام أهل الذمة ) وحكى الاتفاق في عدم جواز تهنئتهم بأعيادهم ونقله شيخنا ابن ...
	وشيخ الإسلام من أعرف الناس بالخلاف ومذاهب العلماء،  ولو كان في المسألة خلاف لنقله هو أو نقله تلميذه ابن القيم ، وليس المقام مقام ذكر الأدلة في ذلك وبسطها ومناقشة المخالف المعاصر ، وقد حكى ابن تيمية الخلاف في قبول هدية الكافر للمسلم بمناسبة أعياد الكفا...
	وشيخ الإسلام من أعرف الناس بالخلاف ومذاهب العلماء،  ولو كان في المسألة خلاف لنقله هو أو نقله تلميذه ابن القيم ، وليس المقام مقام ذكر الأدلة في ذلك وبسطها ومناقشة المخالف المعاصر ، وقد حكى ابن تيمية الخلاف في قبول هدية الكافر للمسلم بمناسبة أعياد الكفا...
	1-لأن في ذلك إقراراً لهم ومشابهة ، ففرق بين الأمرين .
	1-لأن في ذلك إقراراً لهم ومشابهة ، ففرق بين الأمرين .
	2-لم يرد هذا عن أحد من الصحابة ، والصحابة من أحرص الناس على دعوة الناس إلى الخير ، وكان اليهود والنصارى موجودون بالمدينة واليمن والشام ، ولم ينقل عنهم الإهداء لهم في أعيادهم ، فهل هم أحرص منّا ؟! وألا يسعنا ما و سعهم ؟! قال ابن التركماني: "فيأثم المسل...
	2-لم يرد هذا عن أحد من الصحابة ، والصحابة من أحرص الناس على دعوة الناس إلى الخير ، وكان اليهود والنصارى موجودون بالمدينة واليمن والشام ، ولم ينقل عنهم الإهداء لهم في أعيادهم ، فهل هم أحرص منّا ؟! وألا يسعنا ما و سعهم ؟! قال ابن التركماني: "فيأثم المسل...
	2-لم يرد هذا عن أحد من الصحابة ، والصحابة من أحرص الناس على دعوة الناس إلى الخير ، وكان اليهود والنصارى موجودون بالمدينة واليمن والشام ، ولم ينقل عنهم الإهداء لهم في أعيادهم ، فهل هم أحرص منّا ؟! وألا يسعنا ما و سعهم ؟! قال ابن التركماني: "فيأثم المسل...
	وقال : ( وكان السلف يكثرون فيه الاعتكاف بالمسجد وكان علقمة يقول اللهم إن هؤلاء اعتكفوا على كفرهم ونحن على إيماننا فاغفر لنا)10F  قال المظهر : ( وفيه دليل على أن تعظيم يوم النيروز والمهرجان ونحوهما منهي عنه).11F
	وقال : ( وكان السلف يكثرون فيه الاعتكاف بالمسجد وكان علقمة يقول اللهم إن هؤلاء اعتكفوا على كفرهم ونحن على إيماننا فاغفر لنا)10F  قال المظهر : ( وفيه دليل على أن تعظيم يوم النيروز والمهرجان ونحوهما منهي عنه).11F
	وقال : ( وكان السلف يكثرون فيه الاعتكاف بالمسجد وكان علقمة يقول اللهم إن هؤلاء اعتكفوا على كفرهم ونحن على إيماننا فاغفر لنا)10F  قال المظهر : ( وفيه دليل على أن تعظيم يوم النيروز والمهرجان ونحوهما منهي عنه).11F
	وقد نقل العلاَّمة ابن حجر الهيتمي أنَّ أحد علماء المسلمين وهو ابن الحاج قد قال رحمه الله : " لا يحل لمسلم أن يبيع نصرانياً شيئاً من مصلحة عيده لا لحماً ولا أدماً ولا ثوباً ولا يعارون شيئاً ولو دابة إذ هو معاونة لهم على كفرهم وعلى ولاة الأمر منع المسلم...
	وقد نقل العلاَّمة ابن حجر الهيتمي أنَّ أحد علماء المسلمين وهو ابن الحاج قد قال رحمه الله : " لا يحل لمسلم أن يبيع نصرانياً شيئاً من مصلحة عيده لا لحماً ولا أدماً ولا ثوباً ولا يعارون شيئاً ولو دابة إذ هو معاونة لهم على كفرهم وعلى ولاة الأمر منع المسلم...
	وقد نقل العلاَّمة ابن حجر الهيتمي أنَّ أحد علماء المسلمين وهو ابن الحاج قد قال رحمه الله : " لا يحل لمسلم أن يبيع نصرانياً شيئاً من مصلحة عيده لا لحماً ولا أدماً ولا ثوباً ولا يعارون شيئاً ولو دابة إذ هو معاونة لهم على كفرهم وعلى ولاة الأمر منع المسلم...
	وقال العلاَّمة سحنون المالكي:( لا تجوز الهدايا في الميلاد من نصراني ولا من مسلم ، ولا إجابة الدعوة فيه ، ولا استعداد له ) 13F ، وهذه النقولات عن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لم تكن موجودة فقط في كتب من يتهمهم خصومهم بالتشدد والتفرد .
	وقال العلاَّمة سحنون المالكي:( لا تجوز الهدايا في الميلاد من نصراني ولا من مسلم ، ولا إجابة الدعوة فيه ، ولا استعداد له ) 13F ، وهذه النقولات عن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لم تكن موجودة فقط في كتب من يتهمهم خصومهم بالتشدد والتفرد .
	وقال العلاَّمة سحنون المالكي:( لا تجوز الهدايا في الميلاد من نصراني ولا من مسلم ، ولا إجابة الدعوة فيه ، ولا استعداد له ) 13F ، وهذه النقولات عن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لم تكن موجودة فقط في كتب من يتهمهم خصومهم بالتشدد والتفرد .
	ومن أراد المزيد فيجده مبسوطاً في كتب أهل العلم ، وإنما أردت أن أبين أنه لو كان في المسألة خلاف لذكره الفقهاء من مختلف مذاهبهم وكذلك ابن تيمية وابن القيم وناقشوا القائل به كما هي عادتهم ، وفيما هو أكبر من هذه القضية .
	ومن أراد المزيد فيجده مبسوطاً في كتب أهل العلم ، وإنما أردت أن أبين أنه لو كان في المسألة خلاف لذكره الفقهاء من مختلف مذاهبهم وكذلك ابن تيمية وابن القيم وناقشوا القائل به كما هي عادتهم ، وفيما هو أكبر من هذه القضية .
	تنبيه : كتب أحد المعاصرين كذلك فتوى بجواز حضور أعياد الكفار وذكر أن بعض العلماء أجاز ذلك ، وهذا أيضاً من الوهم والإيهام فلم ينقل عن أحد من العلماء المتقدمين أنه أجاز ذلك ، وخاصة أن هذه المسألة من المسائل العظيمة التي لابد ذكر مَن قال بجوازها - في وقت ...
	تنبيه : كتب أحد المعاصرين كذلك فتوى بجواز حضور أعياد الكفار وذكر أن بعض العلماء أجاز ذلك ، وهذا أيضاً من الوهم والإيهام فلم ينقل عن أحد من العلماء المتقدمين أنه أجاز ذلك ، وخاصة أن هذه المسألة من المسائل العظيمة التي لابد ذكر مَن قال بجوازها - في وقت ...
	رابعاً : أن ما ذكره بعض المجيزين لحضور تلك الأعياد من أن حضورها فيه مصلحة.
	رابعاً : أن ما ذكره بعض المجيزين لحضور تلك الأعياد من أن حضورها فيه مصلحة.
	فالجواب عنه : أنه من المتقرر عند علماء الشريعة وخاصة علماء الفقه وأصول الفقه أن العمل بالمصلحة له شروط من أهمها :
	فالجواب عنه : أنه من المتقرر عند علماء الشريعة وخاصة علماء الفقه وأصول الفقه أن العمل بالمصلحة له شروط من أهمها :
	1-ألا تخالف نصاً من كتاب الله أوسنة رسوله عليه الصلاة والسلام .
	1-ألا تخالف نصاً من كتاب الله أوسنة رسوله عليه الصلاة والسلام .
	2-ألا تخالف إجماعاً .
	2-ألا تخالف إجماعاً .
	فإن كانت المصلحة مخالفة لذلك فهي مصلحة غير معتبرة وملغاة لمعارضتها النصوص الشرعية ، وهذا من الأمور المسلمة وبدهيات العلم عند أهل الاختصاص ، ولا تخفى على طالب في الجامعة في كلية الشريعة فضلاً عن طالب علم أو داعية ، ونصوص الشريعة ألغت كثيراً من المصا...
	فإن كانت المصلحة مخالفة لذلك فهي مصلحة غير معتبرة وملغاة لمعارضتها النصوص الشرعية ، وهذا من الأمور المسلمة وبدهيات العلم عند أهل الاختصاص ، ولا تخفى على طالب في الجامعة في كلية الشريعة فضلاً عن طالب علم أو داعية ، ونصوص الشريعة ألغت كثيراً من المصا...
	إن ذلك المنهج الذي تبناه فئة من الدعاة ومن يطلق عليهم بالمفكرين الإسلاميين أو من تبنوا التجديد في الفتوى إن صحت العبارة ، وهو ربط كثير من الفتاوى الشاذة والضعيفة بالمصلحة المرسلة والمقاصد حتى هدموا كثيراً من نصوص الشريعة وجوزوا المحرمات ، ولا شك...
	إن ذلك المنهج الذي تبناه فئة من الدعاة ومن يطلق عليهم بالمفكرين الإسلاميين أو من تبنوا التجديد في الفتوى إن صحت العبارة ، وهو ربط كثير من الفتاوى الشاذة والضعيفة بالمصلحة المرسلة والمقاصد حتى هدموا كثيراً من نصوص الشريعة وجوزوا المحرمات ، ولا شك...
	والناس في باب النظر للمصالح والمقاصد طرفان ووسط ، غلو في الاستدلال بها ، وغلو في تضييق الاستدلال بها ، والمقام لا يتسع للحديث عن هذه القضية ، ولا شك أن الخلاف في المنهج أشد من الخلاف في أفراد المسائل .
	والناس في باب النظر للمصالح والمقاصد طرفان ووسط ، غلو في الاستدلال بها ، وغلو في تضييق الاستدلال بها ، والمقام لا يتسع للحديث عن هذه القضية ، ولا شك أن الخلاف في المنهج أشد من الخلاف في أفراد المسائل .
	خامساً : أن الكفار وجدوا في عهد النبوة ولكن لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا التابعين أنهم حضروا أعياد الكفار وشاركوهم فيها وهنئوهم بها ، ولو كان خيراً لسبقونا إليه ، أفلا يسعنا ما وسع أفضل الخلق وأفضل القرون !!؟ هل نحن أعلم وأحر...
	خامساً : أن الكفار وجدوا في عهد النبوة ولكن لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا التابعين أنهم حضروا أعياد الكفار وشاركوهم فيها وهنئوهم بها ، ولو كان خيراً لسبقونا إليه ، أفلا يسعنا ما وسع أفضل الخلق وأفضل القرون !!؟ هل نحن أعلم وأحر...
	خامساً : أن الكفار وجدوا في عهد النبوة ولكن لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا التابعين أنهم حضروا أعياد الكفار وشاركوهم فيها وهنئوهم بها ، ولو كان خيراً لسبقونا إليه ، أفلا يسعنا ما وسع أفضل الخلق وأفضل القرون !!؟ هل نحن أعلم وأحر...
	سادساً : أن من أدلة المجيزين حضور أعياد الكفار أن في ذلك فرصة لدعوة الكفار للخير وإظهار سماحة الإسلام فالجواب :
	سادساً : أن من أدلة المجيزين حضور أعياد الكفار أن في ذلك فرصة لدعوة الكفار للخير وإظهار سماحة الإسلام فالجواب :
	1-ما تقدم .
	1-ما تقدم .
	2-أن هذه حجة باطلة والواقع ينكرها لاسيما أن في تلك الأعياد من المعتقدات الباطلة والمحرمات الشيء الكثير ، فهل يكون هذا مقاماً مناسباً لدعوتهم ؟! فلا نخادع أنفسنا ونبرر المواقف بالحيل ، فهذه من المسائل العظيمة التي لا يتساهل فيها ، فهل سيمكن المسلم من ذ...
	2-أن هذه حجة باطلة والواقع ينكرها لاسيما أن في تلك الأعياد من المعتقدات الباطلة والمحرمات الشيء الكثير ، فهل يكون هذا مقاماً مناسباً لدعوتهم ؟! فلا نخادع أنفسنا ونبرر المواقف بالحيل ، فهذه من المسائل العظيمة التي لا يتساهل فيها ، فهل سيمكن المسلم من ذ...
	3-أن مواضع دعوتهم وإظهار سماحة الإسلام كثيرة جداً ، فلماذا نأتي ونضيق على أنفسنا ونجوز الحرام وليس هناك ضرورة .
	3-أن مواضع دعوتهم وإظهار سماحة الإسلام كثيرة جداً ، فلماذا نأتي ونضيق على أنفسنا ونجوز الحرام وليس هناك ضرورة .
	مسألة : الأصل في وسائل الدعوة إلى الله أنها اجتهادية ما لم تتضمن أمراً محرماً ، وهي كثيرة جداً ، لا تكاد تعد ولا تحصى.
	مسألة : الأصل في وسائل الدعوة إلى الله أنها اجتهادية ما لم تتضمن أمراً محرماً ، وهي كثيرة جداً ، لا تكاد تعد ولا تحصى.
	سابعاً : ولو فرضنا جدلاً جواز ذلك للمصلحة فلابد أن تكون المصلحة متحققة وغير متوهمة كما هو مقرر عند أهل العلم.
	سابعاً : ولو فرضنا جدلاً جواز ذلك للمصلحة فلابد أن تكون المصلحة متحققة وغير متوهمة كما هو مقرر عند أهل العلم.
	ثامناً : لو فرضنا جدلاً جواز ذلك لمصلحة دعوتهم فلا يكون ذلك عاماً لجميع الناس: جاهلهم وصغيرهم ورجالهم ونسائهم، وإنما للعلماء الراسخين في العلم الذين عندهم القدرة والحكمة على الدعوة والمجادلة وإزالة الشبهة والجواب عنها .
	ثامناً : لو فرضنا جدلاً جواز ذلك لمصلحة دعوتهم فلا يكون ذلك عاماً لجميع الناس: جاهلهم وصغيرهم ورجالهم ونسائهم، وإنما للعلماء الراسخين في العلم الذين عندهم القدرة والحكمة على الدعوة والمجادلة وإزالة الشبهة والجواب عنها .
	ثامناً : لو فرضنا جدلاً جواز ذلك لمصلحة دعوتهم فلا يكون ذلك عاماً لجميع الناس: جاهلهم وصغيرهم ورجالهم ونسائهم، وإنما للعلماء الراسخين في العلم الذين عندهم القدرة والحكمة على الدعوة والمجادلة وإزالة الشبهة والجواب عنها .
	وأما الزج بالعامة والدهماء من الناس و بالطلاب المبتعثين في مواطن الشبه والفتن وتتلقف القلوب تلك الشبهات والشهوات من خلال ما يسمعون ويشاهدون بحجة المصلحة ، فأي مصلحة ترجى من هذا ؟! بل هي مفسدة محضة ، والواقع شاهد على مثل هذا ، ولا بد أن تكون الفتو...
	وأما الزج بالعامة والدهماء من الناس و بالطلاب المبتعثين في مواطن الشبه والفتن وتتلقف القلوب تلك الشبهات والشهوات من خلال ما يسمعون ويشاهدون بحجة المصلحة ، فأي مصلحة ترجى من هذا ؟! بل هي مفسدة محضة ، والواقع شاهد على مثل هذا ، ولا بد أن تكون الفتو...
	فهل يرجى من طالب مبتعث- قليل العلم وقليل الزاد في هذا الباب وربما ضعيف الإيمان ومن موظف أو موظفة مسلمين كذلك -الحضور والدعوة والإنكار !؟ وتلك المواطن تعج بأنواع الانحراف العقدي والسلوكي وغير الأخلاقي ، فهل سمعتم أن الدعوة والنصح قد حدث في مثل هذه الأم...
	فهل يرجى من طالب مبتعث- قليل العلم وقليل الزاد في هذا الباب وربما ضعيف الإيمان ومن موظف أو موظفة مسلمين كذلك -الحضور والدعوة والإنكار !؟ وتلك المواطن تعج بأنواع الانحراف العقدي والسلوكي وغير الأخلاقي ، فهل سمعتم أن الدعوة والنصح قد حدث في مثل هذه الأم...
	هل هناك تصور لمآلات مثل تلك التقريرات ، وما تجره من ويلات ومصائب وربما جعلت بعض المسلمين يتنصر أو يتهود ويفتن في دينه ؟ ثم يقال : وإن ذلك كله لا يعني التنازل عن الدين !!
	هل هناك تصور لمآلات مثل تلك التقريرات ، وما تجره من ويلات ومصائب وربما جعلت بعض المسلمين يتنصر أو يتهود ويفتن في دينه ؟ ثم يقال : وإن ذلك كله لا يعني التنازل عن الدين !!
	تنبيه : ومن الغريب أن بعض الذين أجازوا الحضور لأعياد الكفار لم يذكروا ولا قيداً واحداً للحضور فأجازوه بدون قيد ولا شرط لذلك ، فهل هم لا يدركون ما يحصل من الانحراف والمخالفات الشرعية في تلك الأعياد ، فإن كان كذلك فتلك مصيبة ، وإن كانوا يدركون فالمصيبة ...
	تنبيه : ومن الغريب أن بعض الذين أجازوا الحضور لأعياد الكفار لم يذكروا ولا قيداً واحداً للحضور فأجازوه بدون قيد ولا شرط لذلك ، فهل هم لا يدركون ما يحصل من الانحراف والمخالفات الشرعية في تلك الأعياد ، فإن كان كذلك فتلك مصيبة ، وإن كانوا يدركون فالمصيبة ...
	*وأشد ما يخشى منه أن يكون مثل هذا الاستدلال والتقرير يعيد منهج تقديم العقل والعاطفة على نصوص الشريعة فيضعف تعظيمها في النفوس والوقوف عندها !!.
	*وأشد ما يخشى منه أن يكون مثل هذا الاستدلال والتقرير يعيد منهج تقديم العقل والعاطفة على نصوص الشريعة فيضعف تعظيمها في النفوس والوقوف عندها !!.
	*ويخشى أن تعيد منهج الاعتزال والإرجاء والتحسين والتقبيح العقلي فيعود للأمة من جديد ويلبس حلة جميلة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب ، ظاهرها جميل  وباطنها قبيح ، وقد ظهرت بوادره والله المستعان !!.
	*ويخشى أن تعيد منهج الاعتزال والإرجاء والتحسين والتقبيح العقلي فيعود للأمة من جديد ويلبس حلة جميلة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب ، ظاهرها جميل  وباطنها قبيح ، وقد ظهرت بوادره والله المستعان !!.
	*ويخشى أن تكون بادرة ونابتة لمصادمة نصوص الشريعة والإعراض عنها بحجة المصلحة !!.
	*ويخشى أن تكون بادرة ونابتة لمصادمة نصوص الشريعة والإعراض عنها بحجة المصلحة !!.
	تاسعاً : من أدلة المجيزين حضور أعياد الكفار:( القياس على ما نقله ابن تيميه وغيره من العلماء في جواز تعزية الكافر سواء مطلقاً أم عند المصلحة ).
	تاسعاً : من أدلة المجيزين حضور أعياد الكفار:( القياس على ما نقله ابن تيميه وغيره من العلماء في جواز تعزية الكافر سواء مطلقاً أم عند المصلحة ).
	تاسعاً : من أدلة المجيزين حضور أعياد الكفار:( القياس على ما نقله ابن تيميه وغيره من العلماء في جواز تعزية الكافر سواء مطلقاً أم عند المصلحة ).
	الجواب : أن هذا قياس فاسد فلا يصح من وجوه :
	الجواب : أن هذا قياس فاسد فلا يصح من وجوه :
	1-أن هناك فرق بين العيد كمعتقد وشعيرة دينية تحمل في طياتها كثيراً من المعتقدات الكفرية والباطلة ، وأما التعزية فهي ليست كذلك ، فهي لا تحمل معتقداً دينياً ، ولا ترتبط بقضايا عقدية ، فالقياس لا يصح ،فتعزيته بالهاتف أو باللقاء في العمل أو في الأماكن العا...
	1-أن هناك فرق بين العيد كمعتقد وشعيرة دينية تحمل في طياتها كثيراً من المعتقدات الكفرية والباطلة ، وأما التعزية فهي ليست كذلك ، فهي لا تحمل معتقداً دينياً ، ولا ترتبط بقضايا عقدية ، فالقياس لا يصح ،فتعزيته بالهاتف أو باللقاء في العمل أو في الأماكن العا...
	2-أن الأدلة في حضور أعياد الكفار صريحة ولا قياس في مقابل النص .
	2-أن الأدلة في حضور أعياد الكفار صريحة ولا قياس في مقابل النص .
	3-أن في حضور أعياد الكفار إجماع على التحريم ، وأما التعزية فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله فكيف يسوى بين الأمرين ؟.
	3-أن في حضور أعياد الكفار إجماع على التحريم ، وأما التعزية فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله فكيف يسوى بين الأمرين ؟.
	عاشراً: من أدلة المجيزين حضور أعياد الكفار : (القياس على فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بحضوره أسواق الجاهلية).
	عاشراً: من أدلة المجيزين حضور أعياد الكفار : (القياس على فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بحضوره أسواق الجاهلية).
	الجواب : أن هذا قياس باطل فلا يصح من وجوه :
	الجواب : أن هذا قياس باطل فلا يصح من وجوه :
	1-هل ورد أن وقت نزوله عليه الصلاة والسلام كانت المنكرات العقدية وعبادة الأصنام موجودة ؟!.
	1-هل ورد أن وقت نزوله عليه الصلاة والسلام كانت المنكرات العقدية وعبادة الأصنام موجودة ؟!.
	2-أن أسواق الجاهلية هي من أمورهم الدنيوية ،  وليست من أمورهم الدينية ، وحضور أعياد الكفار معتقد ديني فلا يصح قياس أمر تعبدي على أمر مباح ، وهذا مثل زيارته صلى الله عليه وسلم للكفار في منازلهم وزيارة مريضهم ، فهذا كله من العادات والمباحات ومن حقوق الجو...
	2-أن أسواق الجاهلية هي من أمورهم الدنيوية ،  وليست من أمورهم الدينية ، وحضور أعياد الكفار معتقد ديني فلا يصح قياس أمر تعبدي على أمر مباح ، وهذا مثل زيارته صلى الله عليه وسلم للكفار في منازلهم وزيارة مريضهم ، فهذا كله من العادات والمباحات ومن حقوق الجو...
	3-أن هناك فرق بين مكان يقصد ومعلوم ما به من المعاصي والمعتقدات وقيامه لأجل هذا المعتقد الباطل ، وبين مكان قد يكون به وقد لا يكون ، فهي أمور عارضة وطارئة.
	3-أن هناك فرق بين مكان يقصد ومعلوم ما به من المعاصي والمعتقدات وقيامه لأجل هذا المعتقد الباطل ، وبين مكان قد يكون به وقد لا يكون ، فهي أمور عارضة وطارئة.
	4-أن الأصل في الذهاب إلى الأسواق الإباحة ، وحضور أعياد الكفار محرمة فكيف يقاس المحرم على الجائز.
	4-أن الأصل في الذهاب إلى الأسواق الإباحة ، وحضور أعياد الكفار محرمة فكيف يقاس المحرم على الجائز.
	*هكذا هي نتيجة تقرير الفكرة والمنهج والمذهب ثم البحث بالتعسف وليّ أعناق النصوص والاستدلال بالأقيسة الفاسدة نصرة للفكرة والمنهج .
	*هكذا هي نتيجة تقرير الفكرة والمنهج والمذهب ثم البحث بالتعسف وليّ أعناق النصوص والاستدلال بالأقيسة الفاسدة نصرة للفكرة والمنهج .
	5-أن القياس في مقابل النص قياس فاسد وباطل ، وهذا محل اتفاق فكيف يكون القياس في محل إجماع ؟.، وهذه التقريرات من البدهيات عند مبتدئي طلاب العلم ولكن كما قيل المنهج غير السليم الذي بُني على أصول ومقدمات ضعيفة أو فاسدة في الاستدلال فتكون النتيجة ضعيفة وفا...
	5-أن القياس في مقابل النص قياس فاسد وباطل ، وهذا محل اتفاق فكيف يكون القياس في محل إجماع ؟.، وهذه التقريرات من البدهيات عند مبتدئي طلاب العلم ولكن كما قيل المنهج غير السليم الذي بُني على أصول ومقدمات ضعيفة أو فاسدة في الاستدلال فتكون النتيجة ضعيفة وفا...
	5-أن القياس في مقابل النص قياس فاسد وباطل ، وهذا محل اتفاق فكيف يكون القياس في محل إجماع ؟.، وهذه التقريرات من البدهيات عند مبتدئي طلاب العلم ولكن كما قيل المنهج غير السليم الذي بُني على أصول ومقدمات ضعيفة أو فاسدة في الاستدلال فتكون النتيجة ضعيفة وفا...
	6-أن ذلك كان في بداية الإسلام والدعوة المكية وهو بمكة عليه الصلاة والسلام وكان لها ظروف خاصة وملابسات محيطة بها : كتقوية الإسلام وتكثير المسلمين والبحث عن مناصرته عليه الصلاة والسلام  ، وأما بعد الهجرة فلم يكن شيء من ذلك فلم يرتد تلك الأسواق في حجة ال...
	6-أن ذلك كان في بداية الإسلام والدعوة المكية وهو بمكة عليه الصلاة والسلام وكان لها ظروف خاصة وملابسات محيطة بها : كتقوية الإسلام وتكثير المسلمين والبحث عن مناصرته عليه الصلاة والسلام  ، وأما بعد الهجرة فلم يكن شيء من ذلك فلم يرتد تلك الأسواق في حجة ال...
	7- أن الرسول ﷺ وجد هذه الفرصة المتاحة أمامه لتبليغ دين الله ، وأما اليوم فدعوتهم متاحة عبر كثير من الوسائل والفرص والأوقات والأماكن ، وهي لا تكاد تعد ولا تحصى ، فكيف يصح هذا القياس !!؟.
	7- أن الرسول ﷺ وجد هذه الفرصة المتاحة أمامه لتبليغ دين الله ، وأما اليوم فدعوتهم متاحة عبر كثير من الوسائل والفرص والأوقات والأماكن ، وهي لا تكاد تعد ولا تحصى ، فكيف يصح هذا القياس !!؟.
	*هكذا تكون نتيجة تقرير الفكرة والمنهج والمذهب ثم البحث بالتعسف وليّ أعناق النصوص والأقيسة الفاسدة نصرة للفكرة والمنهج ، والإنسان قد لا يشعر بتلك النتائج من أول الطريق .
	*هكذا تكون نتيجة تقرير الفكرة والمنهج والمذهب ثم البحث بالتعسف وليّ أعناق النصوص والأقيسة الفاسدة نصرة للفكرة والمنهج ، والإنسان قد لا يشعر بتلك النتائج من أول الطريق .
	*حديث جابر رضي الله عنه؛ قال: (مكث رسول الله ﷺ بمكة عشر سنين، يتبع الناس في منازلهم - عكاظ والمجنة -، وفي المواسم؛ يقول: (من يؤويني، من ينصرني، حتى أبلغ رسالة ربي؛ وله الجنة؟) . فلا يجد أحداً يؤويه ولا ينصره، حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر، فيأ...
	*حديث جابر رضي الله عنه؛ قال: (مكث رسول الله ﷺ بمكة عشر سنين، يتبع الناس في منازلهم - عكاظ والمجنة -، وفي المواسم؛ يقول: (من يؤويني، من ينصرني، حتى أبلغ رسالة ربي؛ وله الجنة؟) . فلا يجد أحداً يؤويه ولا ينصره، حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر، فيأ...
	6-يذكر الفقهاء أنه لا يجوز إجابة دعوة وليمة المسلم إلا إذا كان هناك قدرة على الإنكار وإذا كان لا يستطيع الإنكار فلا يجوز الحضور .
	6-يذكر الفقهاء أنه لا يجوز إجابة دعوة وليمة المسلم إلا إذا كان هناك قدرة على الإنكار وإذا كان لا يستطيع الإنكار فلا يجوز الحضور .
	الحادي عشر: من أدلة المجيزين حضور أعياد الكفار : قول الله تعالى : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ).
	الحادي عشر: من أدلة المجيزين حضور أعياد الكفار : قول الله تعالى : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ).
	فالجواب من وجوه :
	فالجواب من وجوه :
	1-الاستدلال بالآية على إطلاقه ليس بصحيح ، وإذا أخذنا به على إطلاقه فسنبطل ونعطل كثيراً من النصوص الشرعية مثل بذل السلام ابتداء على اليهود والنصارى وقد نهينا عن ذلك وغيرها من المسائل .
	1-الاستدلال بالآية على إطلاقه ليس بصحيح ، وإذا أخذنا به على إطلاقه فسنبطل ونعطل كثيراً من النصوص الشرعية مثل بذل السلام ابتداء على اليهود والنصارى وقد نهينا عن ذلك وغيرها من المسائل .
	2-إنما يكون الاستدلال بالآية في ما لم يرد فيه نص شرعي وفي أمور العادات كحضور الزواج ووليمته وتهنئتهم بذلك ومناسبات النجاح فهو جائز ، ويمكن تحقيق كثير من المصالح من خلال كثير من المناسبات إذا أردنا حقيقة دعوتهم للخير وإظهار محاسن الإسلام ، فهل أحد من ا...
	2-إنما يكون الاستدلال بالآية في ما لم يرد فيه نص شرعي وفي أمور العادات كحضور الزواج ووليمته وتهنئتهم بذلك ومناسبات النجاح فهو جائز ، ويمكن تحقيق كثير من المصالح من خلال كثير من المناسبات إذا أردنا حقيقة دعوتهم للخير وإظهار محاسن الإسلام ، فهل أحد من ا...
	الثاني عشر : من أدلة المجيز الحضور لأعياد الكفار:" حضوره عليه الصلاة والسلام حلف الفضول في الجاهلية".
	الثاني عشر : من أدلة المجيز الحضور لأعياد الكفار:" حضوره عليه الصلاة والسلام حلف الفضول في الجاهلية".
	فالجواب : أسأل كل طالب علم :
	فالجواب : أسأل كل طالب علم :
	- ما هو وجه الاستدلال والتطابق والتشابه بين مسألة حلف الفضول وحضور أعياد الكفار ؟.
	- ما هو وجه الاستدلال والتطابق والتشابه بين مسألة حلف الفضول وحضور أعياد الكفار ؟.
	- هل تضمن حلف الفضول معتقداً من معتقدات الجاهلية ؟.
	- هل تضمن حلف الفضول معتقداً من معتقدات الجاهلية ؟.
	- هل تضمن حلف الفضول منكراً من المنكرات ؟.
	- هل تضمن حلف الفضول منكراً من المنكرات ؟.
	إن حلف الفضول كان تجمعاً وميثاقاً إنسانياً تنادت فيه المشاعر الإنسانية لنصرة الإنسان المظلوم، والدفاع عن الحق، ويعتبر من مفاخر العرب قبل الإسلام ، وإنّ بريق الرضا والفرح بهذا الحلف يظهر في ثنايا الكلمات التي عبّر بها رسول الله ﷺ عنه بقوله: ( ما ...
	إن حلف الفضول كان تجمعاً وميثاقاً إنسانياً تنادت فيه المشاعر الإنسانية لنصرة الإنسان المظلوم، والدفاع عن الحق، ويعتبر من مفاخر العرب قبل الإسلام ، وإنّ بريق الرضا والفرح بهذا الحلف يظهر في ثنايا الكلمات التي عبّر بها رسول الله ﷺ عنه بقوله: ( ما ...
	إن حلف الفضول كان تجمعاً وميثاقاً إنسانياً تنادت فيه المشاعر الإنسانية لنصرة الإنسان المظلوم، والدفاع عن الحق، ويعتبر من مفاخر العرب قبل الإسلام ، وإنّ بريق الرضا والفرح بهذا الحلف يظهر في ثنايا الكلمات التي عبّر بها رسول الله ﷺ عنه بقوله: ( ما ...
	إن الفضولَ تعاقدوا وتحالفوا          ألا يُقيمَ ببطنِ مكةَ ظالـــمٌ
	إن الفضولَ تعاقدوا وتحالفوا          ألا يُقيمَ ببطنِ مكةَ ظالـــمٌ
	أمرٌ عليه تعاقــدوا وتواثقــوا          فالجارُ والمُعترّ15F  فيهم سالمٌ
	أمرٌ عليه تعاقــدوا وتواثقــوا          فالجارُ والمُعترّ15F  فيهم سالمٌ
	أمرٌ عليه تعاقــدوا وتواثقــوا          فالجارُ والمُعترّ15F  فيهم سالمٌ
	*هكذا تكون نتيجة تقرير الفكرة والمنهج والمذهب ثم البحث بالتعسف وليّ أعناق النصوص والأقيسة الفاسدة ، نصرة للفكرة والمنهج ، والإنسان قد لا يشعر بتلك النتائج .
	*هكذا تكون نتيجة تقرير الفكرة والمنهج والمذهب ثم البحث بالتعسف وليّ أعناق النصوص والأقيسة الفاسدة ، نصرة للفكرة والمنهج ، والإنسان قد لا يشعر بتلك النتائج .
	*فإن قال قائل هذه المناقشة لأدلة المجيزين وهناك دليل ، وهو أن الأصل الإباحة ، فما هي أدلة التحريم ؟.
	*فإن قال قائل هذه المناقشة لأدلة المجيزين وهناك دليل ، وهو أن الأصل الإباحة ، فما هي أدلة التحريم ؟.
	2-قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فصل في الأعياد وطرق عدم جواز موافقتهم في أعيادهم :
	2-قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فصل في الأعياد وطرق عدم جواز موافقتهم في أعيادهم :
	الطريق الأول : أنه موافقة لأهل الكتاب فيما ليس في ديننا فإذا تقرر هذا الأصل في مشابهتهم فنقول: موافقتهم في أعيادهم لا تجوز من طريقين:
	الطريق الأول : أنه موافقة لأهل الكتاب فيما ليس في ديننا فإذا تقرر هذا الأصل في مشابهتهم فنقول: موافقتهم في أعيادهم لا تجوز من طريقين:
	الطريق الأول: هو ما تقدم من أن هذا موافقة لأهل الكتاب فيما ليس في ديننا، ولا عادة سلفنا، فيكون فيه مفسدة موافقتهم، وفي تركه مصلحة مخالفتهم، حتى لو كان موافقتهم في ذلك أمرا اتفاقيا، ليس مأخوذا عنهم، لكان المشروع لنا مخالفتهم؛ لما في مخالفتهم من المصلحة...
	الطريق الأول: هو ما تقدم من أن هذا موافقة لأهل الكتاب فيما ليس في ديننا، ولا عادة سلفنا، فيكون فيه مفسدة موافقتهم، وفي تركه مصلحة مخالفتهم، حتى لو كان موافقتهم في ذلك أمرا اتفاقيا، ليس مأخوذا عنهم، لكان المشروع لنا مخالفتهم؛ لما في مخالفتهم من المصلحة...
	فمن انعطف على ما تقدم من الدلائل العامة: نصاً وإجماعاً وقياساً، تبين له دخول هذه المسألة في كثير مما تقدم من الدلائل، وتبين له أن هذا من جنس أعمالهم، التي هي دينهم، أو شعار دينهم الباطل، وأن هذا محرم كله بخلاف ما لم يكن من خصائص دينهم، ولا شعارا له مث...
	فمن انعطف على ما تقدم من الدلائل العامة: نصاً وإجماعاً وقياساً، تبين له دخول هذه المسألة في كثير مما تقدم من الدلائل، وتبين له أن هذا من جنس أعمالهم، التي هي دينهم، أو شعار دينهم الباطل، وأن هذا محرم كله بخلاف ما لم يكن من خصائص دينهم، ولا شعارا له مث...
	الطريق الثاني: الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار.
	الطريق الثاني: الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار.
	وأما الطريق الثاني الخاص في نفس أعياد الكفار: فالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار)19F ، ثم سرد رحمه الله الأدلة على ذلك ، ومن أرادها فليرجع إلى الكتاب .
	وأما الطريق الثاني الخاص في نفس أعياد الكفار: فالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار)19F ، ثم سرد رحمه الله الأدلة على ذلك ، ومن أرادها فليرجع إلى الكتاب .
	وأما الطريق الثاني الخاص في نفس أعياد الكفار: فالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار)19F ، ثم سرد رحمه الله الأدلة على ذلك ، ومن أرادها فليرجع إلى الكتاب .
	وبعد فهذا مبحث يتضمن بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين في المسألة .
	وبعد فهذا مبحث يتضمن بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين في المسألة .
	وبعد فهذا مبحث يتضمن بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين في المسألة .
	وقفة : قال تعالى (وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَ...
	وقفة : قال تعالى (وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَ...
	قال إمام المفسرين : ( وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبداً ، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم ، وأقبل على رضى الله في دعائهم إلى ما بعثك الله من الحق )44F  .
	قال إمام المفسرين : ( وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبداً ، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم ، وأقبل على رضى الله في دعائهم إلى ما بعثك الله من الحق )44F  .
	قال إمام المفسرين : ( وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبداً ، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم ، وأقبل على رضى الله في دعائهم إلى ما بعثك الله من الحق )44F  .
	فواعجباً لقوم يقرأون ويسمعون قل هو الله أحد ، ثم يحتفلون مع قوم يقولون لله ولد .
	فواعجباً لقوم يقرأون ويسمعون قل هو الله أحد ، ثم يحتفلون مع قوم يقولون لله ولد .
	لا تُهنيني بعامٍ ليسَ عَامي       لستُ قسيساً ولا جدّي ابنُ حامِ
	أنـا يـاهـذا حنيـفٌ مســلـــمٌ      رأسُ عــــامي غـــــرةُ الشهــــــرِ الحــــرامِ
	*وبعد هذا العرض السريع لأهم أدلة المجيز لحضور المسلم أعياد الكفار ومناقشتها ، كم يتألم الإنسان حينما تكون مثل هذه القضية الكبيرة والتي ترتبط بالعقيدة ، وبدأ يظهر النزاع فيها بشكل قوي بل يحاول أنصاره طمس معالمه ،وإنك لتعجب من إيراد الأدلة بهذا ا...
	لا تُهنيني بعامٍ ليسَ عَامي       لستُ قسيساً ولا جدّي ابنُ حامِ
	لا تُهنيني بعامٍ ليسَ عَامي       لستُ قسيساً ولا جدّي ابنُ حامِ
	أنـا يـاهـذا حنيـفٌ مســلـــمٌ      رأسُ عــــامي غـــــرةُ الشهــــــرِ الحــــرامِ
	*وبعد هذا العرض السريع لأهم أدلة المجيز لحضور المسلم أعياد الكفار ومناقشتها ، كم يتألم الإنسان حينما تكون مثل هذه القضية الكبيرة والتي ترتبط بالعقيدة ، وبدأ يظهر النزاع فيها بشكل قوي بل يحاول أنصاره طمس معالمه ،وإنك لتعجب من إيراد الأدلة بهذا ا...
	وعلى العالم إذا سئل عن القضايا الكبيرة ، ورأى أنها أصبحت من النوازل وقضايا الأمة أن يكتبها ويحررها تحريراً جيداً ويعرضها على أهل العلم الكبار ، ولا يختر من يوافقه فقط وإنما حتى من يخالفه ليسمع الاعتراضات وغيرها ثم ينشرها من خلال الوسائل المتنو...
	وعلى العالم إذا سئل عن القضايا الكبيرة ، ورأى أنها أصبحت من النوازل وقضايا الأمة أن يكتبها ويحررها تحريراً جيداً ويعرضها على أهل العلم الكبار ، ولا يختر من يوافقه فقط وإنما حتى من يخالفه ليسمع الاعتراضات وغيرها ثم ينشرها من خلال الوسائل المتنو...
	🔸 تحذير وتنبيه لكل مستفتي :
	🔸 تحذير وتنبيه لكل مستفتي :
	وإنه يجب التنبيه على أمر مهم ألا وهو : أنه حينما تقحّم كثير من الناس باب الفتوى ، أصبح الناس لا يميزون بين العالم والداعية والواعظ وخطيب الجمعة وإمام المسجد والراقي ومفسر الأحلام وطالب في كلية الشريعة والمفكر والمربي وطبيب الأمراض النفسية والأ...
	وإنه يجب التنبيه على أمر مهم ألا وهو : أنه حينما تقحّم كثير من الناس باب الفتوى ، أصبح الناس لا يميزون بين العالم والداعية والواعظ وخطيب الجمعة وإمام المسجد والراقي ومفسر الأحلام وطالب في كلية الشريعة والمفكر والمربي وطبيب الأمراض النفسية والأ...
	وليعلم المستفتي أن ذمته لا تبرأ حينما يسأل أي شخص ، فيعمل بفتوى خاطئة ليس لها أصل في الشريعة أو كلام العلماء أو بقول شاذ باطل فاسد .
	وليعلم المستفتي أن ذمته لا تبرأ حينما يسأل أي شخص ، فيعمل بفتوى خاطئة ليس لها أصل في الشريعة أو كلام العلماء أو بقول شاذ باطل فاسد .
	وليحذر مما يظنه البعض (أن الفتوى بذمة الذي أفتاه، اعمل بها ولا شيء عليك ) فهذا كلام باطل وقد نبه العلماء وحذروا منه أو كما يقول العامة (اجعل بينك وبين النار مطوع ).
	وليحذر مما يظنه البعض (أن الفتوى بذمة الذي أفتاه، اعمل بها ولا شيء عليك ) فهذا كلام باطل وقد نبه العلماء وحذروا منه أو كما يقول العامة (اجعل بينك وبين النار مطوع ).
	تنبيه : ليحذر العالم وطالب العلم من فتوى لا تنقل نقلاً صحيحاً يتلقفها بعض الجهال وحدثاء الأسنان والطلاب أو أصحاب الأهواء فيكذبون عليها ألف كذبة لإقناع المسلمين في ما تهواه أنفسهم وأفكارهم وتوجهاتهم وسياساتهم ، وفي مسألتنا أن الإسلام بلغ من تسامح...
	تنبيه : ليحذر العالم وطالب العلم من فتوى لا تنقل نقلاً صحيحاً يتلقفها بعض الجهال وحدثاء الأسنان والطلاب أو أصحاب الأهواء فيكذبون عليها ألف كذبة لإقناع المسلمين في ما تهواه أنفسهم وأفكارهم وتوجهاتهم وسياساتهم ، وفي مسألتنا أن الإسلام بلغ من تسامح...
	ليحذر المنادون بالتسامح من أن يحمّلوا أنفسهم ما لا يطيقون في الدنيا والآخرة ، والسلامة لا يعدلها شيء.
	ليحذر المنادون بالتسامح من أن يحمّلوا أنفسهم ما لا يطيقون في الدنيا والآخرة ، والسلامة لا يعدلها شيء.
	ليحذر المنادون بالتسامح من أن يبدلوا دين الله ويميتوا شعائر الدين والتوحيد الرباني ، والتمايز الذي هو جزء من عقيدة المسلم والمؤمن ، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله .
	ليحذر المنادون بالتسامح من أن يبدلوا دين الله ويميتوا شعائر الدين والتوحيد الرباني ، والتمايز الذي هو جزء من عقيدة المسلم والمؤمن ، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله .
	أنا مسلمٌ وأقولها ملءَ الورى          وعقيدتي نورُ الحياةِ وسؤددِ
	أنا مسلمٌ وأقولها ملءَ الورى          وعقيدتي نورُ الحياةِ وسؤددِ
	ليحذر المنادون بالتسامح من إزالة المصطلحات الشرعية من واقع الأمة وواقعهم العلمي والدعوي .
	ليحذر المنادون بالتسامح من إزالة المصطلحات الشرعية من واقع الأمة وواقعهم العلمي والدعوي .
	ليعلموا أن تلك العقلانية التي يُنادى بها ويروّج لها بدون ضوابط وحدود تكون نهايتها مؤلمة وفاشلة ، والتاريخ خير شاهد ، أين هم وأين تراثهم وأثرهم ؟ .
	ليعلموا أن تلك العقلانية التي يُنادى بها ويروّج لها بدون ضوابط وحدود تكون نهايتها مؤلمة وفاشلة ، والتاريخ خير شاهد ، أين هم وأين تراثهم وأثرهم ؟ .
	قال الله تعالى : ( كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ).
	قال الله تعالى : ( كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ).
	لا يفرحوا بالأتباع والمؤيدين وعدد المتابعين - فهذا ليس دليل الحق والإصابة -وإن كثروا في زمن تعيش الأمة حالة من الضعف في كثير من مقوماتها  ،  وغياب وضعف عظمائها .
	لا يفرحوا بالأتباع والمؤيدين وعدد المتابعين - فهذا ليس دليل الحق والإصابة -وإن كثروا في زمن تعيش الأمة حالة من الضعف في كثير من مقوماتها  ،  وغياب وضعف عظمائها .
	لا يفرحوا بالأتباع والمؤيدين وعدد المتابعين - فهذا ليس دليل الحق والإصابة -وإن كثروا في زمن تعيش الأمة حالة من الضعف في كثير من مقوماتها  ،  وغياب وضعف عظمائها .
	الحذر : من الانجرار والتبعية وراء الآخرين والانخداع بهم .
	الحذر : من الانجرار والتبعية وراء الآخرين والانخداع بهم .
	قال ابن حجر رحمه الله : "قد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان وجعلوا كلام الفلاسفة أصلاً يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو كان ...
	قال ابن حجر رحمه الله : "قد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان وجعلوا كلام الفلاسفة أصلاً يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو كان ...
	قال ابن حجر رحمه الله : "قد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان وجعلوا كلام الفلاسفة أصلاً يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو كان ...
	ليعلموا أن طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم لا ما رفع شعاره بعض العقلانيين والمتناقضين والمتكلمين أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم ، ولا تكون السلامة إلا بالعلم والحكمة.
	ليعلموا أن طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم لا ما رفع شعاره بعض العقلانيين والمتناقضين والمتكلمين أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم ، ولا تكون السلامة إلا بالعلم والحكمة.
	إن السعيد من جُنّب فتنة القول والعمل ، والإعجاب بالنفس واجتهادها بدعوى التحرر من التبعية من سلف الأمة وعلمائها، و بدعوى أنهم رجال ونحن رجال ، وبدعوى المصلحة التي عطلت شرع الله وشعائره .
	إن السعيد من جُنّب فتنة القول والعمل ، والإعجاب بالنفس واجتهادها بدعوى التحرر من التبعية من سلف الأمة وعلمائها، و بدعوى أنهم رجال ونحن رجال ، وبدعوى المصلحة التي عطلت شرع الله وشعائره .
	اللهم إنا نسألك عزاً ونصراً للإسلام والمسلمين وحفظاً لبلاد الحرمين وولاتها وبلاد المسلمين ، اللهم هيئ لأمة الإسلام أمراً رشداً وتوفيقاً وتسديداً ، ونسأله أن يحفظ أقوالنا وأفعالنا من الزلل والخلل ، وأن يلهمنا ويرزقنا حسن القصد في القول والعمل والحمد لل...
	اللهم إنا نسألك عزاً ونصراً للإسلام والمسلمين وحفظاً لبلاد الحرمين وولاتها وبلاد المسلمين ، اللهم هيئ لأمة الإسلام أمراً رشداً وتوفيقاً وتسديداً ، ونسأله أن يحفظ أقوالنا وأفعالنا من الزلل والخلل ، وأن يلهمنا ويرزقنا حسن القصد في القول والعمل والحمد لل...

