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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
خطبة مكتوبة بعنوان: )حتذير اللبيب من املشاركة يف أعياد عباد  

 الصليب( 
 احلمد هلل الواحد األحد، الفرد الصمممد، ال مل ي د د  ي دولد،  ي د ن لك وفوا  

مبنية ع ى اإلخالص    شهادة    لكأحد،  أشهد أن ال إلك إال هللا  حده ال شردك  
عبده  رسممممممممممممولك، ال مل أخر  هللا بك   التحقيق،  أشممممممممممممهد أن  مدا   صممممممممممممد  ال

املؤمنني من ال رابت  الظ مات  الضمممميق، ال هم سممممل  سمممم م ع ى  مد  ع ى  
 .آلك  أسحابك أ يل الفضائل  السوابق  التوفيق

 ال      متسمممممممممممممم وا  ممدمل  بيممك راقبوه،    أممما ب:ممده أدهمما النمما ، اعقوا هللا ع:مماى
دان ابمتثال األ امر،  اجتناب :ب  هللا شرع شرائع  ش:ائر،  ع    ع:صوه،  اع موا أن
صمممم   ا امل ل خت  اليت ا   لشمممم:ائرد من مج ة الشممممرائع  اايعاألالنواهي  الز اجر،   

م زت  عال مل د ظهر ن شمممممممممممممم:ار ال  عيدا  دتميز ن بك،  هو مبثابة    األمم؛ ف  ل أمة  
 ،دفتخر ن برف:ك، فهو  إن وان مومسا  إلظهار الفرح  السمر ر ال مل  واءالفيك،   

فالفر  د:تز ن عن  ية القربة،    إال أ ك شرد:ة  ش:رية ال عنفك    ،بور البهجة  احل  
ميالد :يد بحيتف ون ب:يد الفصمممممممما،  النصممممممممار   دفتخر ن ب:يد النري ز،  اليهود 

ه )إن فقال ه احلقيقة ه   غري ه ه األعياد وثري،  قد أود لنا  بينا    ،املسميا
فيمك االعتزاز  قولمك ) هم ا عيمداناه  ، ل مل قو  عيمدا ،  هم ا عيمدانا ر اه البخمارمل

أسمممممممممممممحاب امل ل    عد  مشممممممممممممماروة مبا خصمممممممممممممنا بك، مبا أعزان هللا بك،  التميز  
 ض الثنمماء ع ى عبمماد الرمحن فقمماله  م:ر   قممد قرر هللا همم ه احلقيقممة    أعيممادهم،

  {يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق}
قال ، اأعياد ال فارالز ره  ) هقال غري  احد من السمممممممممم  ،  [72]سممممممممممورة الفرقانه

فإذا وان ه ا   شممممهودها من غري ف:ل، ه »ابن عيمية رمحك هللا شمممميس اإلسممممال 
من عشممممممبك بقو  ، مث أ رد حددثه )ف ي  ابألف:ال اليت هي من خصممممممائصممممممها

ه ا   أقل أحوال»مث قاله   ا،ليس منا من عشممبك بنريان)   لفظه    ،افهو منهم
ه أ ك دقتضمي رر  التشمبك  م،  إن وان   ظاهره دقتضمي وفر املتشمبك احلددث

ع:مممممماىه  م  قولممممممك  ]سممممممممممممممورة   {ىهيه مه جه ين ىن }، وممممممما   

 .[51املائدةه
 عباد هللا:

خصممما م،  اسمممتقوا من ال فار    ،همأبناء األمة هودت  وثرٌي من  د  ق  ا فم  م  ممممممممممممممممممل
د ث أبناؤان   مناسمباتم،   النرب دسمتنربون اا  سمار   سمارت األعياد اليت ال حي 
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ه ا    أعياد ال فار،  ل  أسممل  ا   ددن اإلسممال  وثرية  متنوعة، حر ع ر  ب  ج  
سممممممنع  من )ه  رضممممممي هللا عنكقال ابن عمر ري، مسممممممتط  وبري،  خطر    بشممممممر   م ؤذ نٌ 

 دو  القيامةا. حشر م:هم ،  ي دتب،حر ميوت  م ري زهم  مهرجاهنم  عشبك  
 املوافقة  م   أعيادهم من املفاسمد الشميء ال ثري؛ فالتشمابك التشمبك      

ع ك األعياد إحياء الباطن،    حد ث عناسممبا   ائتالفا     الظاهر عالمة ع ى  
،  األعمال  صمممممفات  األخال ورث عناسمممممبا   عشممممماوال  دقود إى موافقتهم   الد
 د ونما    ،  ابتهاجا مبا هم ع يك من الباطل،النصمار   ق وب     ا  دوجب سمر ر   

امل:تقد الفاسممد،  املقولة الشممني:ة اليت ي دسممبقهم إليها أحٌد لد امهم ع ى   سممببا  
تج  ند      ول  د ضمممممممم:  الوالء  الماء حاه م ن حاد  هللا  رسممممممممولك،دوما    من ال:املني،

 .ةد الشرعياعيالرغبة   األ فتور  
:ن أيب س:يد ، فمن عالمات الساعة اليت أخم عنها  ما حنن فيك هو    

لتتب:ن سممممممممنن من وان قب  م شممممممممما  بشممممممممم  ذراعا  )قاله   اخلدرمل عن النيب 
ق نممما س رسممممممممممممممول هللا اليهود   ،حر لو دخ وا جحر ضممممممممممممممممب  عب:تموهم  ،بممم راع

 ا ر اه البخارمل  مس م. النصار ؟ قاله فمن؟
  عباد هللا:

م  وي    مشاروة  الصاحبة  الولد؟! وي     ن  عطيب  فوس م  هلل  ادعى 
 اثلث ثالثة؟! وي  عطيب  فوس م  هللاال دن ادعوا أن    مشاروة  عطيب  فوس م  

 جت هب مب خب} م ن عتصدع اجلمادات من مقاالتم، مشاروة  
 مخ جخ مح جح مجحج مث هت مت خت حت
 مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس
 .[92- 88{ ]سورة مر هجغ مع جع

اجتنبوا  ه )رضي هللا عنكالفار      عمر النصار ، قال    أعياد     شهود    فإسوم
عيدهم هللا    لقائهم  االجتماع  م  ف ئن  ا،  أعداء  عن  أماون هنينا    

   .؟!أعما م  دشرتمل طقوسهم:مل د، ف ي  مبن احتفاالتم
ال:المة ابن  تنئتهم   ه املناسممممممممممبات، دقول  -عباد هللا- اا جيب حنبك  

مثل    ،ابالعفا فحرا     ،بكاملختصممممة ال فر بشمممم:ائر  التهنئة  أما ه »رمحك هللا القيم
أن دهنئهم أبعيادهم  سممممممممومهم، فيقوله عيد مبارأ ع يك، أ  تنع   ا ال:يد، 

ة أن دهنئك  ك من ال فر فهو من احملرممات،  هو مبنزلمم قمائ م      حنوه، فهم ا إن سمممممممممممممم  
من التهنئة بشمرب    أشمد مقتا    ،عند هللا بسمجوده ل صم يب، بل ذلك أعظم إ ا  

 اخلمر  قتل النفس  ارع اب الفر  احلرا   حنوه.
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ان ال قممدر ل ممددن عنممده دقع   ذلممك،  ال دممدرمل قبا ممما ف:ممل،     وثريٌ 
«، فقد ع:رض ملق  هللا  سممممممممممممخطك ،مب:صممممممممممممية أ  بدعة أ  وفر  ع عبدا  ن  فمن ه  

قال    ،أ  دقبل هداسهم اخلاسمة   ه املناسمبة  ،قال ملن د هدمل النصمار  ه  ا د  
ممممالمممكه »ال حوز  ا مممداس      را دمممة موطمممعحيىي بن حيىي ال  يثي    املمممال يفقيمممك  ال

اٌد لك  ت :د  ،  ال إجابة  الد عو ة فيك،  ال اسمممممم    ،)امليالدا من  صممممممرام   ال من مسمممممم م 
:ل  وسائ ر  األس  ....«. ب ن ي أن جي    دم نم 

فيمممممك من  مبممممما  هللا  إسوم  ال:ظيم،   ف:ين  القرآن  ابرأ هللا يل  ل م   
اآلست  ال ور احل يم، أقول قويل ه ا  أسممممتنفر هللا يل  ل م، فاسممممتنفر ه، إ ك 

 هو النفور الرحيم.
 اخلطبة الثانية:

إقرارا  بك  عوحيدا ،  أشممهد ك إال هو  احلمد هلل محدا  وثريا ،  أشممهد أن ال إل
أن  مدا  عبده  رسمممولك سممم ى هللا ع يك  ع ى آلك  سمممحبك  سممم م عسممم يما  وثريا  

 .مزددا  
املمددنمة   م دوممان   قماله قمد  رسممممممممممممممول هللا رضممممممممممممممي هللا عنمك عن أ س 

فقممال   ،د :بون فيهممما، فقمماله )ممما همم ان اليومممان؟ا قممالواه   :بهممما   اجلمماه يممة

الفطر،  دو    منهممممماه دو   أبممممدل م  ممممما خريا  قممممد  ه )إن هللا    رسممممممممممممممول هللا
إذ ال جيمع بني ،  ل منكبد  م  ممممممممممم اإلبدال دقتضي عرأ الر اه أبو دا د،  األضحىا
  ،رأ اجتماعهما    ا ال عست:مل ه ه ال:بارة إال فيما ع    ،بدل منكم  مممممممممممممالبدل  ال
ن األعياد الشمممممممممرقية مبا شمممممممممرع لنا، ع دقتضمممممممممي االعتياض  ،امنهما  خريا  فقولكه )
  .فال عستبدلوا ال مل هو أدىن ابل مل هو خري  النربية،
اغرسمممممممممممممموا عبمماد هللا االعتزاز مبمما أعزوم هللا بممك،  اال تممماء  الوالء لممددن م   

 طا  م اإلسمممممممالمية، فمهما أظهرا من م:اي اال صمممممممهار  االهنزامية  القبول  أل
ف ن دقب وا ب م  لن درضممممممموا ع ي م،    لتبشمممممممريدة، األعياد ا ل دعوات النصمممممممرا ية،

 ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل}قال جل جاللكه  

 مي خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن حن جن

 .[120]سورة البقرةه {ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
ال هم أسمممممم ا لنا ددننا ال مل هو عصمممممممة  أمر ان،  أسمممممم ا لنا د ياان اليت  
نما،  اج:مل احليماة  زسدة  لنما   ومل خري،  املوت  راحمة  لنما من ومل   فيهما م:ماشمممممممممممممم 
شممممر، ال هم أسمممم ا  الة أمور املسمممم مني،   فقهم ل :مل ب تابك  سممممنة  بيك،  

 ع ى آلك  سحبك أمج:ني. احلمد هلل رب ال:املني،  س ى هللا ع ى  بينا  مد   
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 وتب ه ه اخلطبة

 د. سالح  مد بن  مد موسى اخلالقي
 هم 1443 األ ى مجاد  /17


