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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 الرتحم على أعداء الدين(والء الكافرين و )حتذير املسلمني من  

الذي  هلل  اإلسالم    رضي    احلمد  أفضل    لنا  وأكرمنا إبرسال  نبياً   اخلليقة    دينا، 
أال إله إال هللا وحده ال شريك له إقراراً به وتوحيداً، وأشهد أن ورسوالً، وأشهد  

وسلم تسليماً كثرياً مزيداً، صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه  ه  ورسول  ه  حممداً عبد  
 أما بعد: 

َءابَآَءُكۡم    يقول احلق تبارك وتعاىل: لَا َتتَِّخُذٓواْ  َِّذيَن َءاَمُنواْ  َها ٱل يُّ
َ
أ حمسَيَٰٓ

َٰنَُكۡم   ىجسَوِإۡخَو ٱلِۡإيَمَِٰنِۚ عَلَى  ٱلُۡكۡفَر  ٱۡسَتَحبُّواْ  إِِن  ۡولَِيآَء 
َ
]التوبة:   أ

جالله: ،[23 جل  ِي    ويقول  َعُدو  َتتَِّخُذواْ  لَا  َءاَمُنواْ  َِّذيَن  ٱل َها  يُّ
َ
أ حمسَيَٰٓ

ُكۡم   َِن  وََعُدوَّ ةِ َوَقۡد َكَفُرواْ بَِما َجآَءُكم م  ۡولَِيآَء تُلُۡقوَن إِلَۡيِهم بِٱلَۡمَودَّ
َ
أ
ىجس ِ َِّذيَن  ويقول سبحانه:  ،  [1]الممتحنة:   ٱلۡحَق  َها ٱل يُّ

َ
أ َءاَمُنواْ لَا َتتَِّخُذواْ  حمسَيَٰٓ

ِمن   ٱلِۡكَتََٰب  وتُواْ 
ُ
أ َِّذيَن  ٱل َِن  م  َولَعِٗبا  ُهُزٗوا  دِيَنُكۡم  خَُذواْ  ٱتَّ َِّذيَن  ٱل

اَر   َوٱلُۡكفَّ َۚىجسَقۡبلُِكۡم  ۡولَِيآَء
َ
وتعاىل:   [57]المائدة:   أ تبارك  َها  ويقول  يُّ

َ
أ حمسَيَٰٓ

َِّذينَ  َتتَِّخُذواْ    ٱل لَا  ۡولَِيآُء  ٱلَۡيُهوَد  َءاَمُنواْ 
َ
أ َبۡعُضُهۡم  ۡولَِيآَءَۘ 

َ
أ َوٱلنََّصََٰرىَٰٓ 

ٱلَۡقۡوَم   َيۡهِدي  لَا   َ ٱَّللَّ إِنَّ  ِمۡنُهۡمۗۡ  فَإِنَُّهۥ  ِنُكۡم  م  َُّهم  َيَتَول َوَمن   ِۚ َبۡعض 
َٰلِِميَنىجس وأشرفها، إالهية  نداءات  ،  [51]المائدة:   ٱلظَّ األوصاف   ، أبحب 

الدين،  هللا   ك اي عبد  تدعو  واالنتماء هلذا  والكافرين،   وبغض    لالعتزاز  الكفر 
ما   أن حقيقة اإلسالم ال تستقيم إال ببغض    ؤكد  ها ت  وكل    الدين،  أعداء    ومعاداة  

وي مع الكفار يالدن  ل  التعام    حرمة  وال يعين ذلك    م ن يعاديه،  ه، ومعاداة  ف  خيال  
بغري حق  االعتداء أو    هم ظلمأو   ل  ، عليهم  املوىل سبحانهامتثااًل  حيث   نداء 

ِ ُشَهَدآَء بِٱلِۡقۡسِطِۖ    يقول:  َِٰميَن َّلِلَّ َِّذيَن َءاَمُنواْ ُكونُواْ قَوَّ َها ٱل يُّ
َ
أ َولَا  حمسَيَٰٓ

قَۡرُب  
َ
أ ُهَو  ٱۡعِدلُواْ   َْۚ َتۡعِدلُوا َّا  ل

َ
أ عَلَىَٰٓ  قَۡوٍم  َشَنـ َاُن  َيجۡرَِمنَُّكۡم 

تطر    . [8]المائدة:   ىَِٰۖىجسلِلتَّۡقوَ  أقوام  وقد  ي    ف   ، الكفارمجدون  ـفصاروا 
 ، هلم  واالستغفار    ،عليهم  م  بل والرتح    ، هبم  م، واإلشادة  مودت     إظهار  يبالغون ف و 
َفَنۡجَعُل  حمسوهللا جل جالله يقول:  هنم من أهل اجلنة،  أبوالشهادة هلم    احلكم  و 

َ
أ

 . [36- 35]القلم:   َما لَُكۡم َكۡيَف َتحُۡكُموَنىجس  ٣٥َكٱلُۡمۡجرِِميَن  ٱلُۡمۡسلِِميَن  
 مع الكفار من قبيل الوالء وقابلهم آخرون فصاروا يعتربون التعامالت الدنيوية  

 صد  ق  ي  ـف  ر  ذلك، وكال ط  جل  هم ألروا املسلمني وحكام  هلم، فكف    واحملبة الدينية
 . ذميم    األمور  
 هللا:   عباد  
ما   يحب  ف،  حملبة  هللا  ورسول ه  اتبعةً   املسلم  تكون حمبة  أن    :اإلسالم  حقيقة  إن  
األقوال    ما يبغض هللا من، ويبغض  من األقوال واألعمال واألشخاص  ه هللاحيب  
ت ذ  و ألشخاص،  واألعمال  وا ف  اإلميان    حالوة    اق  إمنا  بن عن  بذلك،  العباس 
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ابهلل   ن رضي  م    اإلميان    عم  ذاق ط  )يقول:    أنه مسع رسول هللا    عبداملطلب 
 ( رواه مسلم. رسوال   ومبحمد   ،وابإلسالم دينا  ،راب

َِّذيَن َيتَِّخُذوَن    قال سبحانه:  ،ذا الدينن أعزه هللا هبم  ـ  ل إال    وال ت نال العزة   حمسٱل
َٰفِرِيَن   َك

ُدوِن  ٱلۡ ِمن  ۡولَِيآَء 
َ
فَإِنَّ  أ ةَ  ٱلۡعِزَّ ِعنَدُهُم  يَبَۡتُغوَن 

َ
أ ٱلُۡمۡؤِمنِيَنَۚ 

ِ َجمِيٗعاىجس َة َّلِلَّ        [139]النساء:   ٱلۡعِزَّ
فاملرء وم ن مل يبغض الكافرين لكفرهم فلرياجع إميانه، فإنه على خطٍر عظيم،  

َّا  حمس  مع م ن أحب،  ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ يَُوآدُّوَن َمۡن  ل َتِجُد قَۡوٗما يُۡؤِمُنوَن بِٱَّللَّ
ۡو  
َ
أ ََٰنُهۡم  إِۡخَو ۡو 

َ
أ ۡبَنآَءُهۡم 

َ
أ ۡو 

َ
أ َءابَآَءُهۡم  َكانُٓواْ  َولَۡو  َوَرُسولَُهۥ   َ ٱَّللَّ َحآدَّ 

 . [22]المجادلة:   َعِشيَرَتُهۡمَۚىجس
 املؤمنون: أيها  

عن   بكتاب رهبم، وانشغلوا ابلدنيا الفانية    هم، والتمسك  عن دين    ملا ابتعد الناس  
ران نسمع بتلك ص    م عليها، ومعادات  على الدنيا  م  صارت مواالت  و   ،الباقية  اآلخرة  

اول وحتمن قلوب املسلمني،   والرباء    الوالء    شجرة   الصيحات اليت تريد أن تقتلع  
 كما أخرب هللا عن ،  هم بني املسلمنيوتقاليد    الكفار    إبشاعة عادات    ؛تذويبها

ۖٗ فَلَا    :مكايدهم فقال حمسَودُّواْ لَۡو تَۡكُفُروَن َكَما َكَفُرواْ َفَتُكونُوَن َسَواٗٓء
ۡولَِيآَء ىجسَتتَِّخُذواْ ِمۡنُهۡم 
َ
 .[89]النساء:   أ

 اي عبد  هللا: 
اليهودي ميجد  م ن  قال هللا    اي  َعَدََٰوٗة  :  فيهالذي  اِس  ٱلنَّ َشدَّ 

َ
أ حمسلََتِجَدنَّ 

َِّذيَن َءاَمُنواْ  ْۖٗ ىجسل ِل ۡشَرُكوا
َ
َِّذيَن أ   .[82]المائدة:   ٱلَۡيُهوَد َوٱل

َ  لََّقۡد حمسالذي قال هللا فيه:    النصرايناي م ن ميجد   َِّذيَن قَالُٓواْ إِنَّ ٱَّللَّ َكَفَر ٱل
ٖۘىجس ََٰثة      .[73]المائدة:   ثَالُِث ثََل

  !!الذي ينكر وجود هللا!! إىل أين؟  امللحداي من ميجد  
الشعارات  و  تلك  وراء  ينجرف  م ن  بدعوى    دة  ج  م  م  ـال  اي   م خدمته  ألولئك 

تفكرمت هال  أو غري ذلك، ، لقضية ته نصر لأو  ، دنيوية خرتعاتٍ مل أو  ،لإلنسانية
رضي هللا   عائشةالصديق    بنت    تقول الصديقة  ف املوقف الشرعي من ذلك؟  

م طع  م وي  ح  الر    ل  ص  اي رسول هللا، ابن جدعان كان ف اجلاهلية ي  ÷  :قلت  عنها
: رب اغفر يل يوما  يقل  مل  إنه  ال ينفعه،  )ه؟ قال:  ع  مسكني، فهل ذاك انف  ال  

ازيهم رواه مسلم. ومع ذلك فاهلل ليس بظال    ( خطيئيت يوم الدين  م للعبيد، ُي 
حمسَمن َكاَن يُرِيُد  قال سبحانه:    ، ابلوفاء والتمام  رييةالدنيوية اخل  م أعماهلعلى  

َوزِيَنَتَها   ۡنَيا  ٱلدُّ َة  لَا  ٱلۡحََيوَٰ فِيَها  وَُهۡم  فِيَها  ۡعَمَٰلَُهۡم 
َ
أ إِلَۡيِهۡم   ِ نَُوف 

ۖٗ   ١٥ُيۡبَخُسوَن   اُر َّا ٱلنَّ َِّذيَن لَيَۡس لَُهۡم فِي ٱٓأۡلِخَرةِ إِل ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
وََحبَِط َما    أ

ا َكانُواْ َيۡعَملُوَنىجس    [16-15]هود:  َصَنُعواْ فِيَها َوَبَِٰطٞل مَّ
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 الخطبة الثانية: 
وأشهد أال إله إال هللا   هلل على إحسانه والشكر على توفيقه وامتنانه،   احلمد 

تعظيماً لشأنه، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله الداعي إىل رضوانه، صلى هللا 
  وسلم تسليماً كثرياً، أما بعد:وصحبه  عليه وعلى آله  

ولكن بدعوتم إىل ما حيبه هللا   ،إن اإلحسان إىل الكفار ليس مبحبتهمف -
ٱلۡإِۡسَلَِٰم دِيٗنا فَلَن ُيۡقَبَل ِمۡنُه وَُهَو  حمسَوَمن يَبَۡتِغ َغيَۡر    ويرضاه منهم.

  [ 85]آل عمران:  فِي ٱٓأۡلِخَرةِ ِمَن ٱلَۡخَِٰسِريَنىجس
واالعتبار إن   - ابالتعاظ  وإمنا  عليهم  ابلرتحم  ليس  الكفار  إىل  اإلحسان 

قد ، و على ما أ وتوا من ذكاء ف الدنيا، مل يوفقوا للزكاء ف الدينحباهلم، ف 
ۡو لَا تَۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم    :قال هللا لنبيه عمن كان مثل حاهلم

َ
حمسٱۡسَتۡغِفۡر لَُهۡم أ

لَُهۡم   تَۡسَتۡغفِۡر  َمرَّ إِن  نَُّهۡم  َسۡبعِيَن 
َ
بِأ َٰلَِك  َذ لَُهۡمَۚ   ُ ٱَّللَّ َيۡغِفَر  فَلَن  ٗة 
ُ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱلَۡفَِٰسِقيَنىجس ۗۦۡ َوٱَّللَّ ِ َوَرُسولِهِ  .  َكَفُرواْ بِٱَّللَّ

إن اإلحسان إىل الكفار ال يكون ابالجنراف وراء العواطف اليت تيجها  -
َّا   :يقول  جاللهاهلل جل  ف  أيٍد خفية، تدف إىل تذويب معامل دينكم، حمسل

َِٰفرِيَن   َك
ۡولَِيآَء ِمن ُدوِن ٱلُۡمۡؤِمنِيَنۖٗ َوَمن َيۡفَعۡل  َيتَِّخِذ ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱلۡ

َ
أ

ِ فِي َشۡيٍءىجس َٰلَِك فَلَيَۡس ِمَن ٱَّللَّ   [28]آل عمران:   َذ

كم ف الدين، وال أن إخوان  كم، وارفعوا من ش  فاتقوا هللا عباد هللا، واعتزوا بدين  
حمسَيۡعلَُموَن  فإهنم كما قال هللا عنهم:    ،واملشركني  مبا عليه اليهود والنصارىتغرتوا  

ۡنَيا وَُهۡم َعِن ٱٓأۡلِخَرةِ ُهۡم َغَِٰفلُوَنىجس ةِ ٱلدُّ َِن ٱلۡحََيوَٰ      [7]الروم:   َظَِٰهٗرا م 
لنا ديننا الذي هو عصمة  أمر ان، وأصلح لنا دنياان اليت فيها معاش نا،   احفظاللهم  

اللهم اهد  واجعل احلياة  زايدًة لنا ف كل خري، واملوت  راحًة لنا من كل  شر،  
، وعن سبيل أعداء الدين مبتعدين،  واجعلهم ابلسنة متمسكني،  ضال املسلمني

اتباعه، اللهم ،  الباطل ابطاًل وارزقنا اجتنابهوأران    اللهم أران احلق حًقا وارزقنا 
بناصيته  وفق وترضى، وخذ  ملا حتب  عهده  وويل  أمران  والتقوى،   ماويل  للرب 

 والة أمور املسلمني، ووفقهم للعمل  ابلبطانة الصاحلة الناصحة، ومجيع    موأيده
على نبينا حممد وسلم  نبيك، واحلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا    بكتابك وسنة  

 له وصحبه أمجعني. وعلى آ 
 كتب هذه اخلطبة 

 د. صالح حممد بن حممد موسى اخلالقي
 هــ 1443  شوال  / 14

 


