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 أعيادهم وعباداهتماحلذر من مشاهبة الكفار يف 
 )عيد احلب واليوغا(

 خالد بن ضحوي الظفريي
 

ددددَ ِ   س س  ُْ ْس َعَي َس َََْمدددد  ْ َِِّ، ََ ددددَ   َعِوددددْن َ ددددد ِ َ  ِ   ِإنَّ احلَْمدددد ُِ ُِ ِوددددْن فسدددد،سعَِ نَيْدهس دددد َدْرِه،سْسْ َعيَد سدددددمِس ِ  ُْ َعَي
َس َنن ََّ إِلَدَ  ِإََّ هللاس  ََ لَد سْ َعَنْفدَه ِْ هللاس َفََل وسِضلَّ لَ سْ َعَودْن يسْضدِلْل فَدََل َدد ِ  َِ ْس نَْعَم لَِ  ْ َوْن يَدْه ََ  َعْحد

َس َننَّ مسَ  ْس ََ َف،ِيَك لَ سْ َعَنْفَه َس ا َعْب ًَ ِِ وا  َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آمان    َْعََ سدملس س  مَّ وا ات َّق وا اَّللَّا حاقَّ ت  قااتِ 
 .[102]آل عم،ان: َتا وت نَّ ِإ  واأانْ ت ْم م ْسِلم ونا 

 :أامَّا ب اْعد  
ََفَدَع ا،َّس اْ َفَمِن َِ اأَلََنِم َب ِع َ   ِ ْن نَتدْ وِ فَِإنَّ ا،ََّ تَدَ  ََل نََعزَََّن ِ ْْلِْ ََلمْ َعَجَ َلَ    ََ  ا،َِّ  تدََّبَع دسد

ِِْهددَ،ْس َعنََعددزَّ َفددْميَ سْ َعَوددِن ا ْد َدرَددك ا ََْس َعنَْعلَددك  َْ ِِْ ْل ِددزَّ قَدد ِْ َِلَّدد س ا،َّس ِ  َة  ِرَدد يْدَ     َن  َ َّلِلَِّ اْلِع  ةَّ    َعاْْلِخدد،َِة الدد  وا
ِِ والِْلم ْؤِمِنيا  ِن وا وا  َتاْةان و    ََل:َعقَ َل تَدَ دْ [8]امل  فقمن:   واِلراس وِل  ِإْن  ا واأانْ ت م  األاْعلا ْونا وا  هتا

ت ْم م ْؤِمِنيا  ِِْ عَ  ظَ ِد،ِِْ َس ِإََل َنْن يَدْلَ ِهَت ِ  َفََل ََيَْ  جس اْلَ بْ . [ 139]آل عم،ان:   ك ن ْ ََد َ ِط ِدِ  ِإََل 
تِدِ  َعَنْخََلقِدِ ْ َعِ  وس  ََ يِن اْلَا ِودِل ِ  َعِق   َِ ا الد ََ ِِ ي  ما ْن كا انا    َ اتِدِ  تِدِ  َعِعبَ َ  َوََل َدد رِي د  اْلِع ةَّ ا لاِللَّ 

يع    ا َِلَّ قَددددْمم  هس : )ِإَنَّ   َس عسَمددد،س  ْدددنس اْلَ َّددد  ِ ْ َعقَددد َل اْلَِل َهدددَّس ال،َّاِفددد[10]فددد ط،:   اْلِع   ةَّ   يِا  َّددد  َن
َِلََّ    نََعزََّنَ ِِْ وَ فََمَعزَََّن هللاس ِ ِْلْ ََلِمْ َفَمْهَم  َيْ لسِب اْلِ زَّ  ِرَ  ْس احلَ ِهمس َعَصحََّح س[هللاس(   هللاس  ِِ  َن  .]َََعا

 :ِعباادا للاِ 
َ  ددزِِْ َعدْن  ْ ددََلِم َعَِ ددب  ِ  اأْلَْ يَ ِق َّددَِّ  َ َعِإنَّ ِودْن َوََدد ِدِ، ِعدزَِّة اْْلِ ََ َِ  ِن: تَددْ،ََ ال َّ يِن ِوددَن اْلاسهَّدد   َِ اِ  الد ََ ِِبَْعدد

ََ ِف َمددددد  َ َْ   دددددمَن  ِدددددِ   ِوددددد دددددْ،َِ َعالْدددددَمََِ  ِ   َِ َّدددددمَ َعاأْلَْعَمددددد ْعِ َقددددد َ ا ِ َن اَِ َعنَْدددددِل ال عاألخدددددَل  اِدِ،  ِل َعال
ََ ِوددَن اْلَماجِ  دد،ِِه َْ َ لََهددَّس اْلمس ددَماِل  َفَا يَددْت لس ْ ددََلمِ ْلِ ََدد ِم عَ ابَدد ِ  َعاأْلَقدْ ِ  لَددك نَْدددِل اْْلِ َهدد  َه ِدد َََهددَل َع دْ  ْ

َِ اْلمس َ  ََ فسِ  سدددما  َِ ددد َ اِ  اْلاسهَّددد  ََ ِحددد دددِلِم ُْ ْ دددََل   لَِهدددَِّ ِودددَن اْلمس ََِ اْخ س  دددما  ِددد ْ  ِ دددِهمس الَّدددِمْ َع ِِلبَ ِلْْلِ
ْ دددد ُِ ََ َِسددددت  ِإََل َد دْ َددددَِّ نَْدددددِل اْْلِ َِلِددددَك ِإََل تدَ ِ ددددَلَّ ْ َفَ دددد ِ ََلِم َعِِبَ دْ َددددِ ِهمس الَّدددد َِِدْم ِ   َدْ ددددِ  ،َّدسْم  ْقِل دددد
يِ َّدددَِّْ َعنَعْ  ََّ َِِدمس اْلاسْه،ِيَّدددَِّْ َعَنْخََلِقِهدددمس ال تِِ ْم َعاْحِ َهددد َددد ِ دِ َعَق ئِددد ُِ ِدددد َ  ََ اِتِمس مس الَّددد ََ  ِودددْن ِ يدددِ ِهْم َعوسْ  َدَقددد

ْ دددََلِم ا ْدددنس تَدْ ِم َّدددََّ ََِ َددد ددد هَ : )فَ لْ  س ا،َّس اْلاسْه،ِيَّدددَِّ  قَددد َل َفدددْ َلس اْْلِ ََ ددد َِبَّس َعاْلمس ََ َّددد ِد،َِةْ مس َلَّس ِ  اأْلسوسدددمَِ ال
ََ َهَلًَّ ِ  اأْلسوسمَِ اْلَب ِطَ َِّ  ََ َِبًََّ َعوس َُ ََ ك َعجْ َعلَ  تسمِجبس وس َِيِج الَْ ِ  اْلمس َْ (.َقَِّ َعال َّ  ِه ِ 
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 :ِعباادا للاِ 
اجلمد لْ   ع حمل  دن حَ جيهل املُلم حق قدَّ ود  يدَعم إل د   ي د  ودن الامد لْ عود  ف د  ودن ا
يدد  اً مبدد  يقَوم ف و بهدد، اَع قدد  ا  عاألخددَل  عاألعمدد لْ فإيدد  ي هددزم نودد م ودد  جدد    دد  الردد،  عيقدد

يلدددَّ الَاع دددَّع عاملبددد  مل املل  دددَّ  لاهددد، عال  دددن   هللا ت ددد َل  ودددن ال ددد  ا  عاألخدددَل  عإَل  إَل الِ،
ْ َع قد  ا اضم   ودن َع و  ت  ْحق قَّ دَْ ال   ا املُلم  ،ف األخَل  الَي  َّْ عحَ َ يَ 

ْ ع الاهددد،  يددد  فددد ِبهم  ع نع ددد   عو   دددب  ْ عحق قدددَّ األوددد، نح،هددد   ن يَدددن نجمددد   ددد،  وَددد دْ،
 ْ وددَم عظماد،دددماطن األم عطقم ددهمْ ف لددك املُددلم ال  بدد  عاَد مدد م عو ،فددَّ  ددععافقهددم   نف دد ه

َْ نَ ْ  ت د َلي د  ع دَلو    د  يرضدب هللال ُلم ل   ي  ْ فم  ف   نعدز علدك املُدلم ودن   ْخدَرَََن َعقَد
  اأْلسوََِّّ ِ َّد  يسم ِْ َِ ا اأْلَْوَ، َعاِقع  ِ  َد ََ ِِيَ َننَّ َد َِ ِودَن ْمِف َعاَ َة اْلَدِجدبس  ََ َِ  فَدَ دْن احْلَد دب ِ  ِ ْلاسهَّد  ََ ل َّ

  َِ َِ َْ َ  اْلسدد َِيَن ِوددْن قَدددْبِلاس لَ دَ : »قَدد َل: قَدد َل ََ سددملس ا،َِّ  َنِب َ ددِ   ددْر ْ  ِ ْمْ ِفددْرًا  َّددِب سنَّ َ ددَ َن الَّدد َِ
تدَّ  ْ َحددددداَّ لَدددددْم َ َخلسدددددما ِ  جسْحدددددِ، َ دددددب   ََ ََاع  َِ ََاًعددددد   ِددددد دددددمدسمْ بَدْ  س َعِِ دددددمَ  ْل َددددد : َي ََ سدددددمَل ا،َِّ قدس «. مس  آْل َدهس

 ]وس دََّهق  َعَلْ ِ [.« َفَمنْ »َعال ََّ  ََ ؟ْ قَ َل 
 :ِعباادا للاِ 

  ودن ددَْ املَد د،ْ  د  يقدع ف د    د  الرد فلَْ د  َدن يُدمع  َد احلَد عاْلخد، عيد،  فد  ً 
فده،  و   دف  عيُلا      اجل دلَْ عون ِلك و   د ،اْ   دَ نيم  د  يُدمك    دَ احلدب 

ائددل   نَددما  فرايدد،ْ  يلددَّ عال هدد،ْ ي َدد،عن الِ، مسددْم ع ددَ احلددب عدددم   احلق قددَّ ع ددَ ال دد  عالِ،
ا قدد،اًَ نصددََ اْلوراطددَم هَليددَيث ال دد ه عحق قددَّ دددَا ال  ددَ ال  دد،اه الددَم  دددم: نن ْ  الهضدد ئل

َجدل   هدَا القد،اَْ فاد ن  ت دَ  (ف ل  د ين)َاددب يدَعك  ي د،اه   مب ع الدزعاج علدك اجل دم ْ عهد ن 
ضد  نود،ْس حسادم عل د   ْلعدَامْ ع  الُد ن عقدع   حدب ا  دَّ يرم عقم  الزعاج خسه دََّْ فلمد  اف س 

َ  وددد، م علدددك القُ ع دددَّ عال،دبددد ن الدددزعاج عإق وددددَّ  الُددد   نْ عهددد ن ددددَا  ددد، ا ألنَّ فددد،ي َّ ال  ددد 
عل د  اْلوراطدَم نن عَلق   ع طه َّْ علادن فدهع لد  لدَيهم َب تسد  علدك ال  د،اي َّْ ح د  عد،  

ي هَم ع   علك نن يرَت ال  ،اي َّ عي بَس آهَّ ال،عو نْ عيادمن لَيد  ودن املقد، َ عجي لد  صده،اً لد ْ 
َفد  ددَا ال د،  عآَدد، ال  د،اي َّْ فمسعدَم يدمم  ود َل َْ عودن ِلددك 270فرايدد، عد م  14إَ نيد  

َ  نصدب  ال  دَ يدمم  ع  َو  اي َ،  ال  ،اي َّ   ْطلق عل   لقب القَيث فل   يناحلَ ن  14نع
دد َه،اْْ أليدد  فددَ  ال  دد،اي َّ  ،عحدد ْفرايدد،ْ عمسس دددَا دددم ال ددمم       ددَ القددَيث ف ل  دد ينْ إح دد ً  لدد
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َع  عال  ددد    َ  ودددن َددِد نن يَددد ،ْ عتددد،    األ دددما  الدددم الدددََ َي هدددل  ددد  ودددن ي َدددب   ل  ددد 
ِهد،اْ ودن   د   احلم،ا  تب ع   دَْ امل   بَّْ فم  نقدب  ال َدب  ِبدَا ال  د،اهْ عود  ن دم  إح د  َ 

ِتك علك  ي ك  .؟!عنين عزتك ِبخَلقك ععه ك عطهَ، ؟!املُلمَْ نين َ
َِ َم ِل َعلَ نَقسملس  َم سمَن َعَنْ  َدْرِه،س هللاَ الَ  ُْ َِيْ اسْم ِونْ َو  َت ْ إِيَّ س دسَم الَرهس  هسلِ     .مَس ال،َِّح مس ب 

 اخلطبة الثانية
دََلمس َعلَدك ََ سدمِل هللاِ  َُّ ْ َعال َّدََلةس َعال َس ،َِِّ َس نَ دسدْحِبِ  َعَودِن اتدَّبَدَع ك آلِدِ  َعَصدَعَعلَد احلَْمد ْسْ َعَنْفددَه ا ن ََ

َس  ْس ََ َف،ِيَك لَ سْ َعَنْفَه ََ ا َعبْ نَّ مسَ نَ ََّ إِلََ  ِإََّ ا،َّس َعْح ًَ ْس َعََ سملس س.مَّ  َس
 أامَّا ب اْعد :

ُِ   ِ  -ِعَب َ  هللاِ -فَمسعِص اسْم   ْس  َدْقَم  هللِا  َفَمِن اتدََّقك هللاَ َعقَ َعيَدْه ْسْ َعَيَ َ،ْس عََهَه   .  
 عباد للا:
لب ن ون ص م  يام عن ال َب  جبم ع نعَا  اْل َلم عخ مص  فهللا ت  َل جم َن لقَ 

 عل     لرط عحال  عق ئَدم عطقم هم ال  بَيَّْ عون ِلك و  يُمك ) ل َم ( فقَ عقع ف 
َْ علك ني  أتول عح،ه   فقطْ عحق قَّ األو، نن دَْ ال ب  ة ع َّ د  ،ي اجلهَل  إظه 

 د  علك إيا َعوب    عد ْد َع  َّْ عالر،  و ه  ع َدم دم إجم   جتمال ال،عح عاو  د   ل، 
َعاح عت قله    َ ومت  إَل نجُ   نخ، الب   عاجلزا ْ عت   َل  لْ األ يق ال مول ك عن ط، ِع

ن  مْت َيبهع  معحب،ه   خ صَّْ عني م ت لممن حقَ اه َعس علك املُلمَ عتق  لهم ه َع
ن َ يق َ إن ه  حل،وَّاعون ي َب  ِبم ف ل   ائ،  َ علأل ف و   ون ي َب  ِبم ع  قم همْ 

  َ  َّ.يَّ اهلَياه، إن ه ن يق َ ال  بَ ِب  علك اال  بَ ألي  ون ال َب ْ ع َ ال
 للا: عباد

    معَّْ فلم ي و ب حَّ امل نع   َن ومجم ة ع ي     ين احملبَّ عاملم ة عال، َّْ عال،ي   
َ   ْ ف  بهما إَل وا، نعَا   َّْ    ي   الَي َّ  ا َ هم   يَ، نفْ ع   لَيناعي، ك مب  يرضب 

 عو    ن. ، و ه   ظهوْ ف للهم َب    علك  ي كْ عج ب   الهنت امللحَين عنخَل  املهَُين


