
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

املتأمل يف    القوية    يظهر ،  األمم إن  األمة  أن  املجتمعات   الغالبة،له  وأفراُد  املقهورة،  الضعيفة  األمم  تتبعها 

التبعية والتقليد، للمجتمعات الغالبة يف شعائرهم وعاداهتم، وتلك سنة تظهر ملن قرأ   كامل  املغلوبة، تعيش 

 . التاريخ 

املسلمني أصبحوا يعيشون التبعيَة والتقليد للغرب،  عامة  وإن املتأمل يف واقع املسلمني اليوم، ويالحظ أن    

 .ضالليعيشون ذلك إما عن قصد ووعي، وإما عن جهل و 

التبعية،   للغرب  وسبب هذه  التقليد األعمى  ينتسبون لإلسالم، سبب ذلك،  ضعف اإليامن يف قلوب من 

  .يف كل ما يفعلونه وما يعيشون عليه همواتِّباع

 .ه يف عبادات وشعائر تؤدى أداًء شكلياً ناه واختزل ناا مفهوم الدين وحرصنضيق  نا سبب هذه التبعية، أن

إىل   القضية، إضافًة  ما يف هذه  أخطر  فعل ولعلَّ  قوٍم  النفسية عىل  التأثرياُت  عنه،  تعاىل  اهلل  ما هنى  اقرتاف 

عادوا  فام  الَعقدي،  متيُّزهم  يف  وفّرطوا  وانتامُؤهم،  شخصيُتهم  عليهم  فهانْت  فعَله،  الفكري  الغزُو  فيهم 

 غريه!  يعتزون باإلسالم، بل صاروا يبتغون العزة يف 

ة والتقليد، أخرب عنه النبي صىل اهلل عليه وسلم بأنه وهذا الذي حيصل، وهذا الذي تعيشه األمة من التبعي

َلَتتَّبُِعنَّ َسنََن َمْن َكاَن  ) )  عن أيب سعيد اخلدري عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال:ف ،   حمالة يف األمة ل سيقع  

، َحتَّى َلْو َدَخُلوا يِف  ا بِِشرْبٍ : َيا َرُسوَل َمَعُهْم َقاُلواُجْحِر َضبٍّ َلَدَخْلُتْم    َقْبَلُكْم َباًعا بَِباٍع، َوِذَراًعا بِِذَراٍع، َوِشرْبً

 .((اهللَِّ، اْلَيُهوُد َوالنََّصاَرى؟ َقاَل: َفَمْن؟ 

وانترش وسلم،  عليه  اهلل  صىل  النبي  به  أخرب  ما  وقع  املسلمني  فيام   وقد  من    فاتبعوا،  بني  كثري  يف  غرَيهم 

عيادهم التي ل متت لألمة اإلسالمية بأية صلة ل  عاداهتم وسلوكياهتم وقلدوهم يف شعائرهم واحتفلوا بأ 

أخالقيًا.    اعقدي  احلق، ول  طريق  عن  فزاغوا  تشاء،  حيث  وساقتهم  القوم  هبؤلء  األهواء  لعبت  لقد 

 .قيمهمووانحرفوا عن أخالق دينهم 

 

 

 



 

 

 

اإلسالم عزة  املسلمني  و  فأين  أطفال  عليه  يرتبى  أن  ينبغي  ما  أين  اإلسالمية؟                                  وشباهُبم؟ اهلوية 

رفعة هذه األمِة بدينها، فال عزة ول كرامة ول رفعة إل بالدين ويف  وكرامة هذه األمة،  وإن عزة هذه األمة،  

قال:  إذ  جالله  جل  العزة  رب  وصدق  الصاحلني،  لعباده  اهلل  ارتضاه  الذي  ولرسوله }  الدين  العزة  وهلل 

   [املنافقون: ] {ني ل يعلمونوللمؤمنني ولكن املنافق 

أقوام   بال  الذين  تركوافام  شطر  وجوههم  ويولون  ورفعتهم  عّزهم  فيه  الطريق    ما  عن           املستقيم! حادوا 

يكون إّمعة، ل رأي له ول عزم، يقلد غريه تقليدا أعمى، ويقول أنا مع الناس، بل عليه أن    أل   عىل املسلم

إساءاهتم، اجتنب  أساؤوا  وإن  أحسن،  الناس  أحسن  إن  بحيث  نفسه،  الستقامة    يوطن  عىل  وحيرَص 

 عليها، ول جياري املنحرفني يف انحرافهم ول الضالني يف ضالهلم... 

قن أن ما ُيرتكب يف تلكم الليلة من املنكرات واملوبقات يتربأ منها ومن مقرتفيها  ثم عليه أن يدرك ويستي 

باسم تتم  الذي  السالم  عليه  مريم  بن  وتريض    عيسى  الرمحن  تغضب  التي  الحتفالت  تلكم  ميالده 

وإ  وللعلم  ،   الشيطان نفسها،  النرصانية  يف  ول  اإلسالم  يف  ل  له  أصل  ل  املسيح  ميالد  بعيد  نام الحتفال 

بإله   الحتفال  به  واستبدلوا  امليالدي،  الرابع  القرن  يف  تنرصوا  ملا  النرصانية  إىل  الرومان  الوثنيون  أدخله 

، باعتباره اليوم الذي يبدأ فيه طول النهار ، يسمربالشمس الذي كانوا يقيمونه يف اخلامس والعرشين من د

،  ( ميثرا)َم احتفال قدماء الفرس بميالد إهلهم  ، ويو(جانغ يت) و يوَم احتفال الصينيني كذلك بميالد رهبم

بالنسبة للكلدانيني، (  كريشنا)    ويوَم احتفال اهلندوس بميالد إهلهم والليتوانيني، والروس    ، واألمر نفسه 

 عىل يوم واحد؟   كلهمالقدامى، وعند اليونان وغريهم، فكيف اتفقوا 

ذهب ابن رشد إىل منع رشاء اللعب التي تدل عىل تعظيم دين النصارى، كشجرة رأس السنة، وجمسم قد  و

ل حيل عمل يشء من هذه الصور، ول جيوز بيعها ول التجارة )البابا نويل، فضال عام فيه تصاليب، فقال:  

اْبُن َوَقالَ } :تصدر من بعض خلقه  وشتيمة  عىل اهلل  هذا اليوم هو يوم كذبألن  ،  (هبا املَِْسيُح  النََّصاَرى  ِت 

َبنِي اْبُن آَدَم َوََلْ َيُكْن َلُه )قال: )أنه  صىل اهلل عليه وسلم    نا عن نبي[، وقد صح  30]التوبة:    {اهللَِّ َقاَل اهللَُّ: َكذَّ

اَي َفَزَعَم َأِّنِّ لَ   إِيَّ ا َتْكِذيُبُه  َيُكْن َلُه َذلَِك، َفَأمَّ اَي،  َذلَِك، َوَشَتَمنِي، َوََلْ  ا َشْتُمُه إِيَّ َأْقِدُر َأْن ُأِعيَدُه َكاَم َكاَن، َوَأمَّ

َِذ َصاِحَبًة َأْو َوَلًدا  .  ((َفَقْوُلُه ِِل َوَلٌد، َفُسْبَحاِِّن َأْن َأَّتَّ

 

 



 

 

 

وأن  امليالدية،  السنة  انتهاء  بمناسبة  عام  كل  احتفال  جمرد  إل  هو  ما  السنة  رأس  أن  م  يتوهَّ الناس   ه بعض 

وبالنجاح ج  وبالتخرُّ بالُعرس  كالحتفال  شابه   ُمباح؛  غري  وما  وهذا  الحتفال  سليم،  بني  فْرق  إذ   ألمر ؛ 

ى العيد  ر الحتفال بحَدٍث داخٌل يف مسمَّ ر الحتفال حِلََدث متكرر؛ فتكرُّ  . عاِرض وبني َتكرُّ

التهنئة واملشاركة يف الحتفال فمشاركتهم يف الحتفال وطقوسه م  ا حرمه الشارع، أما هتنئتهم  وفرق بني 

   فجائزة من باب الرب واإلحسان إليهم...

ا رأي الشيخ القرضاوي رئيس الحتاد العاملي لعلامء املسلمني ورأي نائبه الشيخ العالمة عبد اهلل بن  ذوه

وقال به المام حممد  الرشيف،    بيه وهو املفتى به لدى املجلس األوريب للبحوث واإلفتاء وهو فتوى األزهر

مصلحة   فيه  كان  إن  تيمة  ابن  اإلسالم  شيخ  عن  منقول  وهو  الزرقا  مصطفى  والعالمة  رضا  كره ذرشيد 

و النصاف  يف  املرداوي  تيمية  ذالمام  ابن  اختيارات  يف  البعيل  المام  باجلواز    أنكره  قال  أمحد  المام 

               .هتنئتهم وعيادهتم وزيارهتموالتحريم والكراهة فاختار ابن تيمية اجلواز وقال بجواز 

 

 أقول ما تسمعون وأستغفر اهلل ِل ولكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


