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التشبه بالكفار وتـهنئتـهم بأعيادهم  43صفر  5341هـ
المد لل الذي أكرم هذه المة وشرفـها بدين السالم ،أحده سبحانه هيأ لعباده سبل
السعادة ونـهاهم عن اتـِّباع السبل واقتاف الطايا واآلثام ،وأشهد أن ال إله إال الل وحده ال
شريك له ،وأشهد أن نبيـنا ممدا عبده ورسوله ،شهدت بكمال هديه وصفاء سنته القلوب
واللسنة والقالم ،اللهم ص ِّل وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ،صالة دائمة ما تـعاقـبت الليال
واليام .
أَمَاَبَعَدَََ:فيا عباد الل  :إن ديـنكم الذي تدينون به قد أكمله لكم ربكم  ،ورضيه لكم شرعة
ومنـهجا  ،فمن تسك به أعزه الل  ،ومن ابـتـغى الدى ف َيه أذله الل  ،ومن تـركه ورَب عنه
قصمه الل .
أمةَا ِإلسَلمَ :إنه ما ابـتلي به كثير من المسلمي ف هذا الزمن أنـهم أصبحوا يأخذون كل ما

الدينية والدنـيوية  ،وأن العزة
يساق إليهم  ،ويـنسون أن لديهم دينا عظيما جاء بصالح أحوالم ِّ
فيه وف اتِّـباعه  ،قال الل عز وجل (من كان يريد العزة فلله العزة َجيعا)
وإن ما يـندى له البي ويزن له الفؤاد أن من جرى خلف الغرب والشرق إّنا أخذ منـهم تـوافه
المور وأردأ ما عندهم  ،وأما أن يأخذ منـهم ما تـفوقوا به ف الوانب الم ِّادية فـلم يـنجح فيه
أولئك الالهثون خلفهم  ،وهذا أمرر مزن حقًّا .
َأَيَهَا َالَمَ َؤَِمنَونَ ََ :إن التشبه بالكفار وتـقليدهم والسعي وراءهم أمرر جاءت الشريعة بقته
والتحذير منه قال الل تـعال (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تـتبعوا السبل فـتـفرق بكم
عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تـتـقون) وحذرنا رسول الل صلى الل عليه وسلم من اتِّـباعهم
 ،فـعن ابن عمر رضي الله عنـهما قال  :قال رسول الله صلى الل عليه وسلم (من تشبه بقوم ،
فـهو منـهم)أخرجه أبوداود وصححه ابن حبان واللباين .فـتأمل أيـها المسلم  ،هذا الكم العام
فكل من تشبه بأناس نسب إليهم ف الدنـيا واآلخرة  ،فمن تشبه بأهل السالم فـهو منـهم ،
ومن تشبه بأهل الصلبان فـهو منـهم ! فأنت مع من أحببت .
أَيَهَا َالَمَسََلِمَونَ ََ :إِنَ َالصور الت انـتشرت ف ُتمعنا المسلم من التشبه بالكفار متـع ِّددةر
ومتـنـ ِّوعةر :
ال  ،ف اللبسة وقصات الشعر وَيها  ،فـقولوا
فَ َِمنَهَاََ:تَبَ َرجَ َالنَسَ َِ
اء  ،وهذا له ألوا رن وأشك ر
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ل بربِّكم  ،كيف لباس بـناتنا الصغيات بل الكبيات ؟ أليس قد ارتـفع إل الساقـي بل وصل
إل الركبة وقارب الفخذين ؟ وهذا على مرأى ومسمع من الولياء  ،وال أحد يِّرك ساكنا أو
يـنكر منكرا !
إن تـبـرج النِّساء من صفات الكافرات  ،قال الل تـعال (وال تـبـرجن تـبـرج الاهلية الول) ومع
السف أن أكثـر نسائنا اليـوم يـتسابـقن إل ارتداء اللبسة الضيِّـقة والقصية الت تـبـ ِّي مفاتنـهن
وتـبدي أجسامهن  ،بل وصار البـعض منـهن يـعتب اللبسة الفضفاضة نـوعا من التخلف  ،مع
أن شرعنا جاء ببـيان لباس المرأة  ،ولكنـنا جهلناه وخالفناه  ،ولثـنا وراء أعدائنا  ،فـعن ابن
عمر رضي الل عنـهما قال  :قال رسول الل صلى الل عليه وسلم ( من جر ثـوبه خيالء َل يـنظر
الل إليه يـوم القيامة ) فـقالت أم سلمة رضي الل عنـها  :فكيف تصنع النِّساء بذيولن؟ قال (
يـرخي شبا ) قالت  :إذا تـنكشف أقدامهن  .قال (فيخينه ذراعا ال يزدن ) رواه أبو داود
وصححه اللباين .
أَيَهَا َالَمَسََلِمَونَ َ :ومن التشبه بالكفار  :االحتفال بأعيادهم  ،وكذا اليام والسابيع الت
ي إل االحتفال بليـلة السراء والمعراج  ،إل إحياء عيد
ابـتدعوها  ،فمن االحتفال بالمولد النبو ِّ
ب الوثِن عند الشباب والشابات  ،وهذه كلها أحدثت ماكاة للكفار  ،وكذلك العياد
ال ِّ
الوطنية والقومية الت تـزداد يـوما بـعد يـوم بـي المسلمي .
ومن أخطر ما يب التـنبيه عليه هو االحتفال بعيد رأس السنة والمسمى عندهم بالكرسس ،
ط بشعارات دينية عندهم  ،وهو ميالد المسيح عيسى ابن مرَي عليه السالم
وهو احتف ر
ال مرتب ر
فاالحتفال به مرم  ،وكذلك المشاركة فيه أو إعانـتهم على شيء من ذلك  ،يـقول سبحانه
(والذين ال يشهدون الزور) قال َج رع من السلف  :أي  :ال يضرون أعياد الكفار .
قال الشيخ العالمة مم رد العثـيمي رحه الل  :تـهنئة الكفار بعيد الكرسس أو َيه من أعيادهم
الدينية ح ـر رام باالتِّـفاق  ،كما نـقل ذلك ابن القيِّم رحه الل ف كتابه ( أحكام أهـل ِّ
الذمـة) ،
ِّ
حيث قال  :وأما التـهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحر رام باالتِّـفاق  ،مثل أن يـهنِّـيـهم
بأعيادهم وصومهم  ،فـيـقول  :عي رد مباررك عليك  ،أو  :تـهنأ بذا العيد ونوه  ،فـهذا إن سلم
قائله من الكفر فـهو من المحرمات  ،وهو بنـزلة أن يـهنِّئه بسجوده للصليب  ،بل ذلك أعظم
إثـا عند الل  ،وأشد مقتـا من التـهنئة بشرب المر وقـتـل النـفس  ،وارتكاب الفرج الرام ونوه ،
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لدين عنده يـقع ف ذلك وال يدري قـبح ما فـعل  ،فمن هنأ عبدا
وكثير (من الناس) من ال قدر ل ِّ
بعصية أو بدعة أو كفر فـقد تـعرض لمقت الل وسخطه  .انـتـهى كالمه رحه الل  .وعليه
فـيجب َتذير أوالدنا وخاصة من يدرس خارج البالد من مشاركتهم أو تـهنئتهم .
أَيَهَاَالَمَسََلِمَونَََ:ومن التشبه المحرم  :تـقليد الكفار ف قصات الشعر أو ألبستهم الاصة ،
الرياضية الت َتمل شعاراتم أو أساءهم !
كلبس القبـعات الاصة بم أو المالبس ِّ
الرياضية الت َتمل
وقد سئلت اللجنة الدائمة لالفـتاء هذا السؤال  :ما حكم لبس المالبس ِّ
الرياضية الت عليـها شعارات إيطاليا أو ألمانيا أو أمريكا
شعارات خاصة بالكفار  ،مثل الفنايل ِّ

وب عليـها أساء بـعض الالعبي الكفار ؟
 ،أو الت مكت ر
يل كما يلي :
فأجابت  :المالبس الت َتمل شعارات الكفار فيها تـفص ر

الشعارات تـرمز إل ديانات الكفار كالصليب ونوه  ،فال يوز استياد
أوال  :إن كانت هذه ِّ
هذه المالبس وال بـيعها وال لبسها .
الشعارات تـرمز إل تـعظيم أحد من الكفار بـوضع صورته أو كتابة اسه
ثانيا  :إن كانت هذه ِّ
ونو ذلك فهي أيضا حر رام كذلك .

ات
ثالثا  :إذا كانت هـذه ِّ
الشـعارات ال تـرمـز إل عبـادة وال تـعظيم شخص  ،وإّنا هي عالم ر
تاريةر مباحةر  ،وهي ما يسمى بالماركات فال بأس با  .انـتـهت الفتـوى .
أقول قـول هذا وأستـغفر الل العظيم ل ولكم فاستـغفروه إنه هو الغفور الرحيم .

الطبة الثانية
المد لل الذي علم بالقلم علم النسان ما َل يـعلم  ،والصالة على خاَت رسله وأفضل أنبيائه
وعلى آله وصحبه وأزواجه وعلى من تبعهم بإحسان إل يـوم لقائه وسلِّم تسليما كثيا .
أمَاَب عد َ :فإن من التشبه بالكفار  :التكلم بلغاتم من َي حاجة  ،فـتجد بـعض المسلمي
وخاصة الشباب ييِّي بـعضهم بـعضا با ويتم لقاءه با  ،ويـرون هذا تدنا وتـقدما ،بل تده
يـتكلم العجمية مع بـعض أهلها الذين ييدون العربية  ،ويـتحدث با فخرا وإعجابا با

4

جمموعة اخلطب املنربية للشيخ حممد بن مبارك الشرايف (التَّشَُّب ُه بِالْ ُك َّفارِ وَتَهْنِئَُت ُهمْ بِأَعْيَادِهِمْ)

وإظهارا لمعرفته با .
وسبحان الل ! أين هؤالء من قـول عمر بن الطاب رضي الل عنه  :إياكم ورطانة العاجم !
والسلف رحهم الل كانوا يكرهون التكلم بغي العربية أشد الكراهية ويـنـهون عنه  ،إال إذا كان
ف تـعلمها مصلحة وحاجة فـهذا جائرز .
أَيَهَاَالَمَ َؤَِمنَونَ َ :ومن التشبه الذي صار يـنتشر فينا انتشار النار ف الشيم  :االعتماد على
تاريهم الميالدي والشهر الفـرنية.
مع أن الصل هو هذه الشهر العربية المعروفة  ،قال الل تـعال (إن عدة الشهور عند الله اثـنا
عشر شهرا ف كتاب الله يـوم خلق السماوات والرض)
ث إنـها سهلةر يـعرفـها العامي والمتـعلِّم والبدوي والضري  ،لنـها مربوطةر بظاهرة كونية يدركها
كل أحد وهو القمر  .ث إنـنا مرتبطون بذه الشهر ف ديننا  ،فمت نصوم إن اعتمدنا على
ط
أشهرهم ؟ ومت نج ؟ وما هي الشهر الرم ؟ فـتارينا حضارتـنا وعزنا وفخرنا  ،لنه مرتب ر
بديننا .
ي الشرع ِّي ث
ب الجر ِّ
ولكن إذا ابـتلينا وصار ال بد أن نذكر التاريخ الميالدي فـليكن أوال بالعر ِّ
نـقول  :الموافق لكذا وكذا بالشهر الفـرنية  ،وأما أن نعل أشهرهم هي الساس ونـتـرك
تارينا فـهذا أمرر ال يوز .
أَيَهَاَالَمَسََلِمَونَ َ :هذه بـعض المظاهر الت انـتشرت بـيـنـنا من التـقليد لعدائنا وأعداء شريعتنا
الذين ال يألون جهدا ف إذاللنا وجِّرنا خلفهم لنكون تـبـعا لم  ،والواجب عليـنا أن نـتمسك
الدينية  ،فالعزة لهل
بديننا وأن نـعتـز بقيمنا وأن نتهد ف إبـراز حضارتنا السالمية وهويتنا ِّ
السالم والفخر لهل اليان  ،وسيـعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون  ،قال الل تعال (ولله
العزة ولرسوله وللمؤمني ولكن المنافقي ال يـعلمون)
اللهم أعز السالم واملسلمي وأذل الشِّرك واملشركي ود ِّمر أعداءك أعداء الدِّين  ،اللهم أعطنا
وال َترمنا اللهم أكرمنا وال تنا  ،اللهم أعنا وال تعن عليـنا اللهم انصرنا على من بـغى عليـنا ،
اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء  ،والشر مع التقياء  ،ومرافـقة النبياء ،
اللهم ص ِّل وسلِّم على عبدك ورسولك نبيِّـنا ممد وعلى آله وأصحابه أَجعي اللهم ارض عن
صحابته وعن التابعي وتابعيهم إل يـوم الدِّين وعنا معهم بعفوك ومنِّك وكرمك يا أرحم
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الراحي .
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