
 

 

 العظيم   ابهلل شرك الفاسدة الكفرية عقائدهم من املنبثقة عيادهمأ ف  الكفار شاركةم

 لعقله  ومقنعة اإلنسان لفطرة موافقة العقيدة  كانت  فإن العقيدة من املنبثقة األحكام من جمموعة  هو العيد
  وأحكامه  اإلسالم عقيدةومثال ذلك  ،صحيحة عنها املنبثقة واألحكام صحيحة عقيدة فهي طمأنينة قلبه متأل

 يف أنينة الطم توجد ال وابلتايل لعقله مقنعة غري أو اإلنسان لفطرة موافقة غري العقيدة كانت  ذاإ ماأ .الشرعية
 . ابطلفهو  عليها وبين منها  انبثق وما  ابطلة،  عقيدة فإهنا قلبه

 ىلإ أمة من ختتلف قيدةالع من منبثقة وقوانني أحكام عن املعربة السلوكية املظاهر من جمموعة هو والعيد
 من  غريها عن متيزها  اليت أعيادها أمة  فلكل ،وحضارهتا  وثقافتها  ومفاهيمها  معتقداهتا ختالف ال نظرا أخرى
  ، احلياة  عن املفاهيم جمموع هي واحلضارة ،احلضارة من وابلتايل السلوك من خاصة أمناط هو فالعيد .األمم

 يسمى  مبا املسلمني لتضليل األوراق خلط أجل من لذلك  البعض يروج كما   املدنيةهي  ليست فاحلضارة
 ال  عامة فهي احلياة  شوؤن يف تستخدم اليت املادية  األشكال هي املدنية  نأ هي واحلقيقة ،اإلنسانية  ابحلضارة

  الطبية  كاألجهزة  وأحجامها  لواهناأو  شكاهلاأ مبختلف واألجهزة السيارات  مثل أخرى دون  أمة هبا  ختتص
 انجتة  كانت  ذاإ ماأ .العلم عن انجتة املدنية تكون عندما وذلك .. .وغريها والتلفوانت  والكمبيوترات  والكهرابئية

  ةأاملر  سالب حدد اإلسالم نأ ، غرياملدنية من مادي شكل فهي املالبس بعضمثل  خاصة فهي العقيدة عن
 ابحلرية ؤمني نألهن ي ار ع شبه نجتعله اليت ات يف ألبستهنر فاالك نساءال تقلد نأ  جيوز فال بشكل معني،

 .الكفر مفاهيم من وهي الشخصية
 اإلسالمية  احلضارة يف األعمال مقياس فإن وكذلك  ،عقيدهتا أمة ولكل العقيدة ساسأ على تقوم واحلضارة

 هو اإلسالمية  احلضارة يف  السعادة ومفهوم ، النفعية هو  الغربية احلضارة  أعمال مقياس بينما ،واحلرام احلالل هو
 احلصول فهو  الغربية  احلضارة يف السعادة مفهوم ما أ ،نواهيه واجتناب  أوامره تباع اب وذلك  تعاىل للا  رضوان نيل
 وابلتايل  الغربية احلضارة  غريهي  اإلسالمية  احلضارة ن أ واخلالصة  . سديةاجل املتع  منممكن  قدر أكرب على

 الكفرية  عقائدهم من ةاملنبثق الكفار أعياد عن متاما ختتلف اإلسالمية العقيدة من املنبثقة املسلمني فأعياد
 .واملنحرفة والفاسدة الباطلة

  والصالة  اجلديد ولبس والتهنئة ةالفرح مثل العقيدة من منبثقة أحكام عن املعربة املظاهر من جمموعة والعيد
 مشاركة  امطلق جيوز  فال وعليه ، الشرعية األحكام من جمموعة  فهي  ...واألضاحي جتماعات واال والزيرات 

 أعيادهم نأل معهم اهلداي تبادل  أو احتفاالهتم يف مشاركتهم أو هتنئتهم أو كنائسهم  كدخول  عيادهمأ يف الكفار
  لهإ مرمي بنا عيسى نأ يؤمنون يالديةامل السنة رأس عيد يف حيتفلون الذين فالنصارى ،كفر  عقائد على قائمة

  وأ هتنئتهم  وزجت فال ،﴾ََتْررجر ِمْن َأفْ َواِهِهْم ِإن يَ قرولروَن ِإَّلا َكِذابً َكُبرَْت َكِلَمًة ﴿ ، يزعمون كما  للا ابن نهأو 
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 شرك وهذا الكفرية عقائدهم بصحة إقرار ذلك  نأل احتفاالهتم يف مشاركتهم أو هدايهم قبول أو ليهمإ اإلهداء
هرَو اْلَمِسيحر اْبنر َمْرََيَ َوقَاَل اْلَمِسيحر ََي َبِِن   َلَقْد َكَفَر الاِذيَن قَالروْا ِإنا اللَّ ﴿: تعاىل للا قال ،العظيم ابهلل

ْأَواهر الناارر َوَما لِلظااِلِمنَي ِمْن ِإْسَرائِيَل اْعبردروْا الّلَ َرّبِّ َورَباكرْم ِإناهر َمن يرْشِرْك اِبللِّ فَ َقْد َحراَم الّلر َعَليِه اْْلَناَة َومَ 
وْا َعماا يَ قرولروَن  لاَقْد َكَفَر الاِذيَن قَالروْا ِإنا الّلَ ََثِلثر َثالَثَة  َوَما ِمْن ِإلَ ه  ِإَّلا ِإلَ ٌه َواِحٌد َوِإن َّلْا يَنتَ هر *  أَنَصار  

هرْم َعَذاٌب أَلِيمٌ   [ 73-72:  املائدة ] ﴾لََيَمسانا الاِذيَن َكَفرروْا ِمن ْ
 املنكرات  ويفعلون امليالدية السنة سرأ عيد أو النريوز كعيد  ادهمعيأ يف الكفار حيتفل نأ اغريب ليس
 يتبادلون أو ذلك  يف املسلمني بعض يشاركهم  نأ هو الغريب ولكن ؛الكفرية مبعتقداهتم ويبتهجون واملعاصي

  مبحمد و  دينا وابإلسالم راب ابهلل يؤمن من يشارك فكيف !عيد  نهأ حبجة  عماهلمأ ويرتكون واهلداي بينهم التهاين
  ،السالم عليها مرمي ذراءالع البتول الطاهرة همأ ىلإ لقاهاأ اليت وكلمته  للا رسول مرمي بنا عيسى نأ ويؤمن ، نبيا

 ؟! ثالثة  اثلث للا نأ ويعتقد مرمي وكذلك  لهإ عيسى ن أ يعتقد منكيف يشارك 
  هدم يف الكفار جنح نأ بعد الإ هتمواحتفاال عيادهمأ يف الكفار أعداءهم يشاركون  املسلمون يكن مل
 الفكر فاحنط ، وضعيفة هزيلة دويالت  ىلإوتقسيمه  ،للمسلمني اجلامع الواحد  السياسي الكيان  ذلك  ،اخلالفة
  حنط اف فيهم العلمانية مفاهيم وتفشت ،قليال الإ عنهم السياسي الوعي وذهب ،املسلمني عند السلوك وابلتايل
 على املتسلطة القائمة العميلة األنظمة خالل من علمانيتهم طبقت ن أ بعد صدقاءهمأ همؤ عداأ وصار  سلوكهم

 أبعياد لالحتفال الدوالرات  مليارات  ينفقون اخلليج وسفهاء ضات بيرو  نرى  نأ عجب فال ،املسلمني رقاب 
 .ومحاهم وحرسهم نصبهم من هو الغرب  نأل الكفار
 الذي اإلمام الإ معهم نكرات امل وفعل ومواالهتم الكفار احتفاالت  يف املسلمني بعض مشاركة يوقف لن

 هبم  وجياهد للا بشرع همحيكم نأ على يعونهايب الذي املسلمني خليفة وهو الأ همئأعدا من هلم وقاية للا جعله
 إلقامة  التحرير حزب  مع اجلاد لعملاب الإ يتم لن كله  وذلك  ،كلمته  ءإعال أجل ومن للا سبيل يف الكفار
 .﴾ َونَ َراهر َقرِيًبا* ِإَّنارْم يَ َرْونَهر بَِعيًدا ﴿ . زماهنا واقرتب  واهناأ آن قد اليت النبوة نهاجم  على الثانية الراشدة اخلالفة
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