
 

 األولى الخطبة

 

  

 

 .ربكم إلى ووسٌلتكم وعدتكم زادكم، خٌر هللا فتموى الوثمى، اإلسالم عروة والزموا التموى، حك اتموه المسلمون، أٌها هللا فاتموا بعد، أما

 ونابع منبثك هو ما األعٌاد فمن حٌاتها، وفلسفة وأخاللها عمٌدتها ٌتضمن معلوم، ٌوم فً علٌهم ٌعود عٌدا   األمم من أمة لكل إن هللا، عباد

 تعالى هللا شرعهما فمد الفطر وعٌد األضحى عٌد وأما اإلسالمٌة، غٌر العمائد أعٌاد وهً تعالى، هللا وحً عن البعٌدة البشرٌة األفكار من

ة   ِلكُلّ :  تعالى هللا لال اإلسالم، ألمة [ 1(]عٌدا  : أي منسكا  : )لال عباس ابن عن تفسٌره فً جرٌر ابن روى ،[34:الحج] َمنَسك ا َجعَْلنَا أُمَّ

 .لدرٌا   عٌدا   أو شرعٌا   عٌدا   أمة لكل جعل هللا أن اآلٌة معنى فٌكون

 عبادة بعد ٌكون الفطر وعٌد الحج، عبادة بعد ٌكون األضحى فعٌد اإلسالم، أركان من ركن بعد ٌكونان الفطر وعٌد األضحى وعٌد

 فٌهما نلعب كنا: لالوا(( الٌومان؟ هذان ما: ))لال فٌهما ٌلعبون ٌومان ولهم المدٌنة  هللا رسول لدم: لال عنه هللا رضً أنس عن الصوم،

 .[2]والنسائً داود أبو رواه(( الفطر وٌوم األضحى ٌوم: منهما خٌرا   هللا أبدلكم لد: ))فمال الجاهلٌة، فً

 ٌتمرب صالحة جلٌلة أعمال   العٌد هذا فً وشرع األعظم، الحج ركنِ  بعرفة الولوف بعد الحجة ذي من العاشر ٌوم هللا جعله األضحى فعٌد

 وحكمته برحمته وجل عز وهللا العٌد، هذا ٌوم فً تكون الحج أعمال أكثر ألن األكبر؛ الحجر ٌوم هللا وسماه تعالى، هللا إلى المسلمون بها

 إِلَى   َسابِمُواْ :  تعالى لال كما عنده وزلفى هللا إلى لربة   فعلها إلى كلهم الناس ودعا الجلٌلة، والمربات الصالحة األعمال شرع ولدرته وعلمه

بُّكمْ  ّمن َمْغِفَرة   ِ  ءاَمنُواْ  ِللَِّذٌنَ  أُِعدَّتْ  َوٱألْرِض  ٱلسََّماء َكعَْرِض  َعْرُضَها َوَجنَّة   رَّ ِ  فَْضلُ  ذَِلنَ  َوُرسُِلهِ  بِٱّللَّ ُ  ٌََشاء َمن ٌُْؤتٌِهِ  ٱّللَّ  ٱْلفَْضلِ  ذُو َوٱّللَّ

ٌَْراتِ  فَاْستَبِمُوا: تعالى ولال ،[21:الحدٌد] ٱْلعَِظٌمِ   الطاعات بعض المسلم ٌعمل أن ٌُمكن لم فإذا ،[48:المائدة] َجِمٌعا   َمْرِجعُُكمْ  هللا إِلَى   الَخ

 لحجاج عٌد عرفة فٌوم الزمان، أو بالمكان المختصة الطاعات تلن ونوع جنس من طاعات له هللا شرع بزمان أو بمكان اختصاصها ألجل

 صٌام له وشرع المسلمٌن، جمع فً األضحى عٌد صالة له هللا شرع ٌحج لم فمن وجل، عز هلل وتضرع لهم واجتماع الحرام، هللا بٌت

 مٌسرة، كثٌرة الخٌرات فأبواب الممٌم، أضحٌة ذلن ممابل هللا شرع وذبائحهم الحاج ولربانُ  واآلتٌة، الماضٌة السنة ٌكفر الذي عرفة

دة البر وطرق  .تعالى هللا ٌوفمه ما بمدر األبدٌة لحٌاته الطاعات أنواع من المسلم لٌستكثر واسعة، ممهَّ

 .الحمد وهلل أكبر، هللا أكبر، وهللا هللا، إل إله ل أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر، هللا

 بدٌعة، وِحكما   فضٌلة، عظٌمة ومماصد جلٌلة، سامٌة معانً ٌتضمن لعٌدوا الظاهرة، العظٌمة اإلسالم شعائر من العٌد إن المسلمون، أٌها

 والتوكل والستعانة، والستعاذة والرجاء والخوف الدعاء فً بالعبادة وجل عز هللا إلفراد تعالى هللا توحٌد اإلسالم فً العٌد معانً أولى

 من فرع كل علٌه ٌنبنً الذي الدٌن أصل هو التوحٌد وهذا العبادة، أنواع من ذلن وغٌر وتعالى، تبارن هلل والنذر والذبح والرهبة والرغبة

 العٌد صالة فً نمرؤه الذي ،[5:الفاتحة]نَْستَِعٌنُ  َوإٌَِّانَ  نَْعبُدُ  إٌَِّانَ :  تعالى بموله علٌه المدلولِ  هللا إل إله ل معنى تحمٌك وهو الشرٌعة،

 فً وُخلِّد عمل، ٌنفعه ل اإلنسان ضٌَّعه وإذا النعٌم، جنات اإلنسان ٌدخل بتحمٌمه الذي العظٌم األمر هو والتوحٌد الصلوات، من وغٌرها

ً   النار  ـ المسلم أٌها ـ فتمسن. الدٌن فروع فً ثم أول   التوحٌد فً ولع والبدع والضالل النحراف أن ٌجد البشرٌة تارٌخ فً والمتأمل. أبدا 

 هللا توحٌد العظٌم المرآن فً هللا أكد ولد األرواح، عالم فً آدم بنً على أخذه الذي هللا وعهد علٌن هللا حك فهو العظٌم، األصل بهذا

 عموبات أو الموحدٌن ثواب تذكر أو التزاما ، أو تضمنا   أو نصا   بالتوحٌد تأمر وهً إل هللا كتاب فً سورة من فما شأنه، وعظم بالعبادة،

 حك: )) هللا رسول لال: لال عنه هللا رضً جبل بن معاذ عن سبحانه، منه تفضُّال   بوعده، له هللا وفى تعالى هللا بحك وفى فمن المشركٌن،

 أول فالتوحٌد[. 3]البخاري رواه(( شٌئا   به ٌشرن ل من ٌعذب ل أن هللا على العباد وحك شٌئا ، به ٌشركوا ول ٌعبدوه أن العباد على هللا

 .وآخره األمر



ٌْرها العٌد صالة فً التشهد فً بها ننطك التً هللا رسول دمحما   أن شهادة معنى تحمٌك العٌد معانً وثانً  شهادة معنى إن الصلوات، من وغ

َ  أَِطٌعُواْ  لُلْ : تعالى هللا لال وتولٌره،  محبته مع شرع بما هللا وعبادة أخباره وتصدٌك نهٌه واجتناب أمره طاعة هللا رسول دمحما   أن  ٱّللَّ

ُسولَ  َوأَِطٌعُواْ  ٌْهِ  فَإِنََّما تََولَّْواْ  فَإِن ٱلرَّ ٌُْكمْ  ُحّملَ  َما َعلَ ا َوَعلَ ُسولِ  َعلَى َوَما تَْهتَُدواْ  تُِطٌعُوهُ  َوإِن ُحّمْلتُمْ  مَّ غُ  إِلَّ  ٱلرَّ ـ   .[54:النور]ٱْلُمبٌِنُ  ٱْلبَلَ

 المبارن، جمعهم على المتنزل والخٌر الدعاء بركة فً ومشاركتهم العٌد، لصالة المسلمٌن جمع شهود العظٌمة ومنافعه العٌد حكم ومن

 وجل، عز لمولهم وحاجتهم لربهم، العباد لفمر إظهارا   العالمٌن، لرب والبروز المصلٌن، تغشى التً الرحمة ظالل تحت والنضواء

 واألضحى الفطر فً نخرجهن أن  هللا رسول أمرنا: لالت عنها هللا رضً عطٌة أم عن تُعد، ول تُحد ل التً وهباته هللا لنفحات وتعرضا  

 النساء فتشهد[. 4]ومسلم البخاري رواه. المسلمٌن ودعوة الخٌر وٌشهدن الصالة، فٌعتزلن الحٌض فأما الخدور، وذوات والحٌض العواتك

 .متعطرات وغٌر متبرجات غٌر العٌد

 .الحمد وهلل أكبر، هللا أكبر، وهللا هللا، إل إله ل أكبر، هللا أكبر، هللا

 نار وانطفاء الوحشة، وارتفاع الملوب، وتمارب والتزاور، المسلمٌن، بٌن التواصل العظمى، ومنافعه العٌد حكم من وإن المسلمون، أٌها

 على ٌجمعهم أن على التداره على آٌة العٌد صالة ألداء واحد مكان فً المسلمٌن جمع على اإلسالم فالتدار. والحسد والضغائن األحماد

 لكثرتها، األهواء إل الملوب بٌن ٌفرق ول واحد، ألنه الحك؛ سوى المسلمٌن بٌن ٌؤلف شًء فال التموى، على للوبهم بٌن وٌؤلف ،الحك

 لال: لال عنه هللا رضً بشٌر بن النعمان حدٌث من ومسلم البخاري روى كما بٌنهم، فٌما المؤمنٌن صفة والتعاطف والتعاون فالتراحم

 بالسهر الجسد سائر له تداعى عضو منه اشتكى إذا الواحد، الجسد مثل وتعاطفهم وتراحمهم توادهم فً المؤمنٌن مثل: )) هللا رسول

 رسول سمعت: لال عنه هللا رضً الدرداء أبً وعن ،[6((]الكبٌر وٌولر الصغٌر، ٌرحم لم من منا لٌس: ))الحدٌث وفً ،[5((]والحمى

 .[7]جٌد بإسناد داود أبو رواه(( بضعفائكم وتُرزلون تُنصرون فإنما الضعفاء، فً ابغونً: ))ٌمول  هللا

 الجنة تدخلوا ل: )) هللا رسول لال: لال عنه هللا رضً هرٌرة أبً عن اإلسالم، غاٌات من عظمى غاٌة والتواد المسلمٌن بٌن والمحبة

 أٌها ـ نفسن فجاهد[. 8]مسلم رواه(( بٌنكم السالم أفشوا! تحاببتم؟ فعلتموه إذا شًء على أدلكم أَول تحابوا، حتى تؤمنوا ول تؤمنوا، حتى

: لال عمرو بن هللا عبد عن األخرى، فً هللا ورضوان البدن وراحة الدنٌا، نعٌم الصدر فسالمة للمسلمٌن، الصدر سلٌمَ  لتكون ـ المسلم

 فٌه إثم ل النمً، التمً هو: ))لال الملب؟ مخموم فما: لالوا(( اللسان صدوق الملب، مخموم كل: ))لال أفضل؟ الناس أي هللا، رسول ٌا: لٌل

 .[9]والبٌهمً صحٌح بإسناد ماجه ابن رواه(( حسد ول غل ول بغً ول

 .الحمد وهلل أكبر، هللا أكبر، وهللا هللا، إل إله ل أكبر، هللا أكبر، هللا

 األشهاد، رؤوس على وتبلٌغها المسلمٌن، ومشاهد المجامع فً ونشرها اإلسالم شرٌعة تعالٌم إعالن ومنافعه العٌد غاٌات من إن هللا، عباد

 بها وٌعمل وٌحفظها الملوب، سوٌداء فً اإلسالم تعالٌم فتستمر مطبَّما ، وعمال   علما   األول، عن واآلخر الجٌل، عن الجٌل وٌتلماها لٌأخذها

 وظهور. الحكٌمة وتشرٌعاته السامٌة، اإلسالم أحكام على تشتمل  هللا رسول شرعها التً العٌد وخطبةُ  واألنثى، والذكر والصغٌر، الكبٌر

ل ول ٌُغٌَّر، ول ٌُنسى، فال المٌامة، ٌوم إلى خالدا   اإلسالم لبماء الذاتٌة الموة هً وأحكامه وتشرٌعاته اإلسالم فرائض  ول أحكامه، تُؤوَّ

 .تعالٌمه تنحرف

 فً الحك جذور عمٌمة المسلمة األمة السحٌك، المشرق ماضٌها فً المجٌد بتارٌخها اإلسالم أمة فٌه ترتبط األضحى عٌد المسلمون، أٌها

 على هللا كالم وتنزل األرض، والسالم الصالة علٌه آدم أبٌنا لدم وطئت منذ المدٌم، الزمان عبر والوشائج األسباب متصلةُ  الكون، تارٌخ

ِذهِ  إِنَّ : تعالى هللا لال الخالٌة، العصور عبر والسالم الصالة علٌهم األنبٌاء ـ  تُُكمْ  َه ة   أُمَّ ْ  َواِحَدة   أُمَّ  هللا وختم ،[92:األنبٌاء] فَٱْعبُُدونِ  َربُُّكمْ  َوأَنَا

ٌْنَا ثُمَّ : بموله والسالم، الصالة علٌه إبراهٌم ملة باتباع هللا أمره الذي  دمحم البشر بسٌد والسالم الصالة علٌهم الرسل  ِملَّةَ  ٱتَّبِعْ  أَنِ  نَ إِلٌَْ  أَْوَح

ِهٌمَ   اإلسالم إل هللا ٌمبل فال الشرائع، لجمٌع ناسخة والسالم الصالة علٌه دمحم شرٌعة فكانت ،[123:النحل]ٱْلُمْشِرِكٌنَ  ِمنَ  َكانَ  َوَما َحنٌِف ا إِْبر 

ٌْرَ  ٌَْبتَغِ  َوَمن: تعالى هللا لال غٌره، ٌمبل ول دٌنا ، مِ  َغ ـ  ِسِرٌنَ  ِمنَ  ٱآلِخَرةِ  فِى َوُهوَ  ِمْنهُ  ٌُْمبَلَ  فَلَن ِدٌن ا ٱإلْسلَ ـ   وفً ،[85:عمران آل] ٱْلَخ

 .[11]مسلم رواه(( النار دخل إل بً ٌؤمن ل ثم نصرانً ول ٌهودي بً ٌسمع ل بٌده، نفسً والذي: ))الحدٌث

 األضحى وعٌد ، دمحم الخلٌل ودٌن والسالم، الصالة علٌه إبراهٌم الخلٌل ملة المٌم، والدٌن الحك اإلرث على ـ المسلمٌن معشر ـ فأنتم

 أرلم بن زٌد عن والطاعات، المربات من الٌوم هذا فً لكم هللا شرع لما والسالم، الصالة علٌهما العظٌمٌن النبٌٌن الخلٌلٌن بهذٌن ٌربطكم

 هللا؟ رسول ٌا فٌها لنا فما: لالوا(( إبراهٌم أبٌكم سنة: ))لال هللا؟ رسول ٌا األضاحً هذه ما:  هللا رسول أصحاب لال: لال عنه هللا رضً

 .[11]ماجه ابن رواه(( حسنة شعرة بكل: ))لال



 إسماعٌل واستسلم مسارعا ، ذبحه إلى فبادر هللا، إلى لربانا   السالم علٌه إسماعٌل ولده بذبح والسالم الصالة علٌه إبراهٌم أمر هللا أن وذلن

 بذبح هللا فداه والدم، اللحم إل ٌبك فلم ابنه، ذبح فً وشرع عزمه، وتأكد السالم، علٌه إبراهٌم خلٌله بابتالء تعالى هللا مرادُ  تمَّ  فلما صابرا ،

 الجلٌل العمل بهذا تذكٌر منى فً والمرابٌن واألضحٌة شًء، محبة ٌزاحمها ل لربه ومحبته إبراهٌم خلة أن وجود ِعلم هللا فعَِلم عظٌم،

 .والسالم الصالة علٌه إبراهٌم من كان الذي

 .الحمد وهلل أكبر، هللا أكبر، وهللا هللا، إل إله ل أكبر، هللا أكبر، هللا

 ضٌعها ومن دٌنه، حفظ حفظها من وربه، العبد بٌن العهد وهً واآلثام، الفحشاء عن وناهٌة اإلسالم، عماد فإنها الصالة، الصالة هللا، عباد

 وأدوا. العمل وسائر ردت ردت وإن العمل، وسائر لبلت لبلت فإن الصالة، هً المٌامة ٌوم العبد عنه ٌسأل ما وأول أضٌع، سواها لما فهو

 أعظم ذلن على وتثابوا الفمراء، إلى بها وتحسنوا المهالن، من أموالكم بها وتحفظوا نفوسكم، بها تطهروا نفوسكم، بها طٌبة أموالكم زكاة

 أركان أعظم من فإنهما الحرام، هللا بٌت وحجوا رمضان، شهر وصوموا. الٌسٌر بنفمة منكم ورضً بالكثٌر، علٌكم هللا تفضل فمد الثواب،

 .اإلسالم

ل عمل وذلن األٌتام، إلى واإلحسان األرحام، وصلة الوالدٌن ببر وعلٌكم  من اآلخرة فً لصاحبه هللا ٌدخر ما مع الدنٌا فً ثوابه هللا ٌعّجِ

 .العماب ألٌم من اآلخرة فً لصاحبه ٌؤجل ما مع الدنٌا، فً عموبته هللا ٌعجل مما الخٌر ومنع والمطٌعة العموق أن كما الثواب، حسن

 وانهوا بالمعروف، وأُمروا. شره ٌعنً[ 12((]بوائمه جاره ٌأمن ل من ٌؤمن ل: ))الحدٌث وفً الجار، حموق ـ المسلمٌن معشر ـ وارعوا

 التوحٌد، تبطل التً الشرن وأنواع وإٌاكم األنام، تعم التً العموبات من وأمان لإلسالم، وسٌاجان ع،للمجتم حارسان فإنهما المنكر عن

 والشدائد، منهم الكربات كشف طلب أو منهم، الغوث وطلب لبورهم على والطواف والصالحٌن األنبٌاء كدعاء له علم ل من فٌها ٌمع التً

ِجدَ  َوأَنَّ : وجل عز هللا لال تعالى، هللا بغٌر الستعاذة أو تعالى، هللا لغٌر النذر أو الذبح أو الضر، دفع أو النفع بجلب دعائهم أو ـ  ِ  ٱْلَمَس  فاَلَ  ّلِلَّ

ِ  َمعَ  تَْدُعواْ  َ  إِنَّ : وجل عز ولال ،[18:الجن] أََحدا   ٱّللَّ  .[48:النساء] ٌََشاء ِلَمن ذَِلنَ  ُدونَ  َما َوٌَْغِفرُ  بِهِ  ٌُْشَرنَ  أَن ٌَْغِفرُ  لَ  ٱّللَّ

ِ  َمعَ  ٌَْدُعونَ  لَ  َوٱلَِّذٌنَ : تعالى لال وجل، عز باهلل بالشرن كتابه فً ذلن هللا لرن فمد والزنا، المحرمة، النفس ولتل وإٌاكم َها ٱّللَّ ـ   َولَ  ءاَخرَ  إِلَ

مَ  ٱلَّتِى ٱلنَّْفسَ  ٌَْمتُلُونَ  ُ  َحرَّ ِلنَ  ٌَْفعَلْ  َوَمن ٌَْزنُونَ  َولَ  بِٱْلَحكّ  إِلَّ  ٱّللَّ عَفْ   أَثَاما   ٌَْلكَ  ذ  ـ  َمةِ  ٌَْومَ  ٱْلعَذَابُ  لَهُ  ٌَُض ـ   ،[69:الفرلان] ُمَهانا   فٌِهِ  َوٌَْخلُدْ  ٱْلِمٌ

 الهٌثم وعن ،[13((]حراما   دما   ٌصب لم ما دٌنه من فسحة فً المرء ٌزال ل: ))الحدٌث وفً باهلل، والعٌاذ جهنم لعر فً بئر أَثاما ومعنى

 أبً ابن رواه(( له ٌحل ل رحم فً رجل وضعها نطفة من هللا عند أعظم الشرن بعد ذنب من ما: ))لال  النبً عن الطائً مالن عن

 .[14]الدنٌا

 فإنه والربا وإٌاكم المحرمة، الخبائث من وخبث الزنا، من نوع والسحاق ،[15] هللا رسول فاعله لعن فمد الزنا، من أعظم لوط لوم وعمل

(( أمه الرجل إتٌان مثل أدناها بابا ، وسبعون اثنان الربا: ))مرفوعا   عنه هللا رضً عازب بن البراء عن للرب، وغضب للكسب، محك

 .[16]األوسط فً الطبرانً رواه

 للحموق مضٌعة فإنها الزور وشهادة والرشوة وإٌاكم ونار، دمار بالحالل اختالطه فإن والمستضعفٌن، المسلمٌن ألموال والتعرض وإٌاكم

 شهادة هللا ولرن ،[17]والمرتشً الراشً  هللا رسول لعن فمد والعار، اإلثم وجلَّله البوار، دار هللا أحلَّه الباطل مع كان ومن للباطل، مؤٌِّدة

 .وجل عز باهلل بالشرن الزور

 وتغضب الفاضل، الُخلُك وتمسخ البدن، وتدمر العمل، وتغتال الملب، تفسد فإنها والمخدرات، والدخان المسكرات وأنواع والخمر وإٌاكم

 لمن عهدا   هللا على وإن حرام، مسكر كل: ))لال  هللا رسول عن عنه هللا رضً جابر عن التدبٌر، بسببها وٌختل بالمجتمع، وتفتن الرب،

(( النار أهل عصارة)) أو(( النار أهل عرق: ))لال الخبال؟ طٌنة وما هللا، رسول ٌا: لالوا(( الخبال طٌنة من ٌسمٌه أن المسكر ٌشرب

 .[18]والنسائً مسلم رواه

(( لتات الجنة ٌدخل ل: ))مرفوعا   حذٌفة عن مظلمته، بمدر المغتاب حسنات من ٌأخذ عرضه فً المطعون فإن والنمٌمة والغٌبة وإٌاكم

 .[19]علٌه متفك نمام،: ٌعنً

 .الحمد وهلل أكبر، هللا أكبر، وهللا هللا، إل إله ل أكبر، هللا أكبر، هللا

ذَا َوأَنَّ : تعالى هللا لال ـ  ِطً َه ا ِصر  قَ  ٱلسُّبُلَ  تَتَّبِعُواْ  َولَ  فَٱتَّبِعُوهُ  ُمْستَِمٌم  ِلكُمْ  َسبٌِِلهِ  َعن بُِكمْ  فَتَفَرَّ كُمْ  ذ  ـ   .[153:األنعام] تَتَّمُون لَعَلَُّكمْ  بِهِ  َوصَّ



 ألول الموٌم، وبموله المرسلٌن، سٌد بهدي ونفعنا الحكٌم، والذكر اآلٌات من فٌه بما وإٌاكم ونفعنً العظٌم، المرآن فً ولكم لً هللا بارن

 .الرحٌم الغفور هو إنه فاستغفروه، ذنب كل من المسلمٌن ولسائر ولكم لً العظٌم هللا وأستغفر هذا لولً

 

  

 

 

  

 .حاتم أبً لبن( 6/47) الدر فً السٌوطً وعزاه ،(17/198) تفسٌره فً جرٌر ابن أخرجه [1]

 فً والضٌاء ،(1/434) الحاكم وصححه ،(1556) العٌدٌن فً والنسائً ،(1134) الصالة فً داود وأبو ،(3/113) أحمد أخرجه [2]

 .(2/442) الفتح فً الحافظ وصححه ،(1911) المختارة

 .(31) اإلٌمان فً مسلم وكذا ،(2856) الجهاد فً البخاري أخرجه [3]

 .له واللفظ( 891) العٌدٌن فً ومسلم ،(1652) الحج فً البخاري أخرجه [4]

 .له واللفظ( 2586) البر فً ومسلم ،(6111) األدب فً البخاري أخرجه [5]

 حدٌث هذا: "ولال عنه، هللا رضً أنس عن زربً طرٌك من( 1919) الصبٌان رحمة فً جاء ما: باب البر، فً الترمذي أخرجه [6]

 ،(2/217) أحمد أخرجه عمرو بن هللا عبد عن منها شواهد للحدٌث لكن ،"وغٌره مالن بن أنس عن مناكٌر أحادٌث له وزربً غرٌب،

 .(2196) الصحٌحة فً األلبانً وصححه ،"صحٌح حسن حدٌث: "ولال( 1921) والترمذي ،(358) المفرد األدب فً والبخاري

 ولال ،(3179) الجهاد فً والنسائً ،(1712) الجهاد فً والترمذي ،(2594) الجهاد فً داود وأبو ،(5/198) أحمد أخرجه [7]

 .(779) الصحٌحة السلسلة فً األلبانً وصححه( 157 ،2/116) والحاكم( 4767) حبان ابن وصححه ،"صحٌح حسن: "الترمذي

 .(54) اإلٌمان فً مسلم أخرجه [8]

 فً كما حاتم أبو لال ،(1/183) الحلٌة فً نعٌم وأبو ،(1218) الشامٌٌن مسند فً والطبرانً ،(4216) الزهد فً ماجه ابن أخرجه [9]

 الزجاجة، مصباح فً والبوصٌري ،(3/349) الترغٌب فً المنذري سنده وصحح ،"حسن صحٌح حدٌث هذا(: "2/127) لبنه العلل

 .(2889) الترغٌب صحٌح فً وهو

 

 .عنه هللا رضً هرٌرة أبً حدٌث من( 153) اإلٌمان فً مسلم أخرجه [10]

 طرٌك من( 5/197) الكبٌر فً والطبرانً ،(3127) األضاحً فً ماجه وابن ،(259) حمٌد بن وعبد ،(4/368) أحمد أخرجه [11]

 والمنذري الذهبً وتعمبه ،"اإلسناد صحٌح(: "2/422) الحاكم لال عنه، هللا رضً أرلم بن زٌد عن داود، أبً عن المجاشعً، هللا عائذ

 وضعفه ،"سالط وكالهما األعمى، الحارث بن نفٌع وهو داود وأبو المجاشعً هللا عائذ واهٌه، بل: "فمال ،(2/99) الترغٌب فً

 ."جدا   ضعٌف(: "672) ماجه ابن ضعٌف فً األلبانً ولال الزوائد، فً البوصٌري

 .عنه هللا رضً شرٌح أبً حدٌث من( 6116) األدب فً البخاري أخرجه [12]

 .عنهما هللا رضً عمر ابن حدٌث من( 6862) الدٌات فً البخاري أخرجه [13]



 تابعً الطائً مالن بن والهٌثم( 191ص) الهوى ذم فً طرٌمه من الجوزي ابن وأخرجه الدنٌا، أبً لبن الجامع فً السٌوطً عزاه [14]

 .(1581) الضعٌفة فً األلبانً ضعفه ولذا ضعٌف، مرٌم أبً بن بكر أبو عنه والراوي مرسل، فهو ثمة،

 النبً أن عنهما هللا رضً عباس ابن عن( 8/231) والبٌهمً ،(11546) والطبرانً ،(2539) ٌعلى وأبو ،(1/319) أحمد أخرج [15]

 صحٌح فً األلبانً وذكره ،(4/356) والحاكم ،(4417) حبان ابن وصححه. طوٌل حدٌث فً(( لوط لوم عمل عمل من هللا لعن: ))لال

 .(2421) الترغٌب

 جمهور وضعفه العجلً وثمه راشد بن عمر فٌه(: "4/117) المجمع فً الهٌثمً لال ،(7151) األوسط فً الطبرانً أخرجه [16]

 السلسلة فً األلبانً صححه ولذا بها، ٌصحّ  شواهد له ولكن ،(1/381) لبنه العلل فً كما بالنمطاع حاتم أبو علٌه وحكم ،"األئمة

 .(1871) الصحٌحة

 األحكام فً ماجه وابن ،(1337) األحكام فً والترمذي ،(3581) األلضٌة فً داود وأبو ،(6532) ،(11/87) أحمد أخرجه [17]

 حبان وابن ،(586) الجارود ابن وصححه ،"صحٌح حسن حدٌث: "الترمذي ولال عنهما، هللا رضً عمرو بن هللا عبد عن( 2313)

 .الذهبً ووافمه ،(113 ،4/112) والحاكم ،(5177)

 .(2112) األشربة فً مسلم أخرجه [18]

 .(115) اإلٌمان فً ومسلم ،(6156) األدب فً البخاري أخرجه [19]

  

 

  

 الثانية الخطبة

 

  

 

 .أكبر هللا أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر، هللا

 أن وأشهد تعد، ول تحصى ل التً وآلئه نعمه على وأشكره ربً أحمد أحد، كفوا   له ٌكن ولم ٌولد ولم ٌلد لم الذي األحد، الواحد هلل الحمد

 وبارن وسلم صل اللهم الرشد، سنن إلى الداعً ورسوله عبده دمحما   وسٌدنا نبٌنا أن وأشهد الصمد، اإلله له شرٌن ل وحده هللا إل إله ل

 .والسؤدد الفضل ذوي وصحبه آله وعلى دمحم، ورسولن عبدن على

 :بعد أما

 هللا عبد عن فضٌل، عٌد عٌدكم وأن جلٌل، ٌوم هذا ٌومكم أن واعلموا محرماته، عن والبعد مرضاته، بطلب ـ المسلمون أٌها ـ هللا فاتموا

 فاضال   كان وإن عرفة ٌوم وألن النحر، ٌوم بعد الذي الٌوم وهو[ 1((]المر وٌوم النحر ٌوم هللا عند األٌام أفضل: ))لال  النبً أن لرط بن

بوا فإذا وٌتوبون، وٌخشعون وٌتضرعون وٌدعون الذنوب، من ٌتطهرون عرفة ففً النحر، لٌوم وتوطئة ممدمة   فهو الوجوه بعض من  هذِّ

 ضٌافة من فأكلوا تعالى، هلل لرابٌنهم ذبحوا ثم وتابوا، واستغفروا وتضرعوا جمع، لٌلة ازدلفوا خٌرا ، وازدادوا اآلثام، من وتطهروا ونُمّوا

 .ببٌته والطواف بزٌارته، لهم هللا أِذن ثم النحر، ٌوم فً منى فً لهم هللا



 عمل ما: ))لال  هللا رسول أن عنها هللا رضً عائشة عن الخٌرات، وفعل الذكر مع الٌوم، هذا فً األضحٌة له هللا فشرع الحاج غٌر وأما

 هللا من لٌمع الدم وإن وأشعارها، وأظالفها بمرونها المٌامة ٌوم لٌأتً وإنه دم، هرالة من وجل عز هللا إلى أحب عمال   النحر ٌوم آدم ابن

 النبً عن عنها هللا رضً عباس ابن وعن ،[2]ماجه وابن الترمذي رواه(( نفسا بها فطٌبوا األرض، على ٌمع أن لبل بمكان وجل عز

 عن الخدري سعٌد أبً وعن ،[3]الطبرانً رواه(( ٌوصل رحما   ٌكون أن إل ٌهراق دم من أفضل أضحى ٌوم فً آدم ابن عمل ما: ))لال

 خاصة ألنا هللا، رسول ٌا: لالت(( ذنوبن من سلف ما دمها من لطرة بكل لن فإن فاشهدٌها، أضحٌتن، إلى لومً فاطمة، ٌا: ))لال  النبً

 .[4]والبزار الطبرانً رواه(( وللمسلمٌن لنا بل: ))لال وللمسلمٌن؟ لنا أو البٌت، أهل

 الضأن من ٌجزئ ول سبعة، عن والبمرة سبعة، عن البدنة وتجزئ األضحٌة، فً بٌته وأهل الرجل عن تجزئ الشاة إن المسلمٌن، معشر

 سنتان، له تم ما إل البمر من ول سنٌن، خمس له تم ما إل اإلبل من ول سنة، له تم ما وهو الثنً إل المعز من ول أشهر، ستة له تم ما إل

 البٌن العرجاء ول الهزٌلة، وهً العجفاء، ول العوراء، ول مرضها، البٌن المرٌضة تجزئ ول صحٌحة، سمٌنة ٌتخٌرها أن وٌستحب

 .والخصً الجّماء وتجزئ لرنها، أو أذنها أكثر ذهب التً العضباء ول ضلعها،

 وهللا وجوبا ، هللا بسم: الذبح عند وٌمول المبلة إلى متوجهة األٌسر جنبها على والغنم والبمر الٌسرى، الٌد معمولة لائمة اإلبل نحر والسنة

نِعَ  َوأَْطِعُمواْ  ِمْنَها فَُكلُواْ :  تعالى لموله بثلث، وٌتصدق ثلثا   وٌهدي ثلثا   ٌأكل أن وٌستحب ولن، منن هذا اللهم استحبابا ، أكبر ـ   َوٱْلُمْعتَرَّ  ٱْلمَ

 .منها أجرته الجزار ٌعطً ول ،[36:الحج]

 .فضٌلة فوات مع للذبح زمن أنه والراجح خالف، فٌه ذلن بعد الذي والٌوم باتفاق، العٌد صالة بعد الذبح وولت

 .الحمد وهلل أكبر، هللا أكبر، وهللا هللا، إل إله ل أكبر، هللا أكبر، هللا

 إعداد فً واجتهدن النافعة، اإلسالمٌة بالتربٌة أولدكن إلى أحِسنَّ  أعنالكن، طولت التً واجباتكن فً تعالى هللا اتمٌن المسلمٌن، نساء ٌا

 بالعشرة األزواج إلى وأحِسنَّ  التربٌة، على لها معٌنا   هو ولٌكن األب، من أولدها على تأثٌرا   أشد المرأة فإن ناجحا ، سلٌما   إعدادا   األولد

 المرأة صلَّت إذا: )) النبً عن الحدٌث ففً وجٌرانه، وضٌفه ألاربه حموق ورعاٌة وبٌته، وماله عرضه فً الزوج وبحفظ الطٌبة،

 .[5((]شئت أبوابها أي من الجنة ادخلً: لها لٌل زوجها، وأطاعت فرجها، وحفظت ربها، بٌت وحجَّت شهرها، وصامت خمسها،

 مكانتن فإن الوافدة بالدعاٌات تنخدعً ول كاملة، حمولن اإلسالم لن حفظ حٌث علٌن هللا نعمة تشكري أن ـ المسلمة المرأة أٌتها ـ وعلٌنِ 

تُ  َجاءنَ  إِذَا ٱلنَّبِىُّ  ٌأٌََُّها:  تعالى هللا لول دائما   واذكرن العصر، هذا فً مكانة أحسن البالد هذه فً ـ  ِ  ٌُْشِرْكنَ  لَّ  أَن َعلَى   ٌُبَاٌِْعنَنَ  ٱْلُمْؤِمنَ  بِٱّللَّ

ٌْئا   َدُهنَّ  ٌَْمتُْلنَ  َولَ  نَ ٌَْزنٌِ َولَ  ٌَْسِرْلنَ  َولَ  َش ـ  ن   ٌَأْتٌِنَ  َولَ  أَْوْل ـ  ٌْنَ  ٌَْفتَِرٌنَهُ  بِبُُهتَ ٌِْدٌِهنَّ  بَ  َوٱْستَْغِفرْ  فَبَاٌِْعُهنَّ  َمْعُروف   فِى ٌَْعِصٌنَنَ  َولَ  َوأَْرُجِلِهنَّ  أَ

َ  لَُهنَّ  َ  إِنَّ  ٱّللَّ ِحٌم   َغفُور   ٱّللَّ  رضً عباس ابن حدٌث من البخاري رواه كما العٌد فً اآلٌة بهذه النساء ٌذكر  النبً كان فمد ،[12:الممتحنة] رَّ

ن   ومعنى ،[6]عنهما هللا ـ   .غٌرهم من أولدا   بأزواجهن ٌلحمن ل ٌَْفتَِرٌنَهُ  بِبُُهتَ

 األمن نعمة على واشكروه واحمدوه اإلسالم، نعمة على اشكروه والباطنة، الظاهرة نعمه على واحمدوه هللا اشكروا المسلمون، أٌها

 هذه، بالدكم فً الكلمة اجتماع على تعالى واشكروه تحصى، ل التً بالطٌبات والتمتع والمرافك والمنافع األرزاق وتٌسُّر واإلٌمان،

 معصٌته، واجتناب ودوامها، هللا بطاعة ذلن على هللا وشكر. الملوب فٌها وتختلف الحرمات، فٌها تُستحل التً عنكم الفتن وصرف

 .التوبة ومالزمة

 فاز من السعٌد لكن ٌرٌد، ما على وأتت الدنٌا خدمته من ول الجدٌد، فلبس للعٌد، وتجمل تزٌن من السعٌد لٌس أنه اعلموا المسلمون، أٌها

 بجنة وفاز والصدٌد، الحمٌم وشرابهم والضرٌع، الزلوم أهلها وطعام بعٌد، ولعرها شدٌد، حرها نار من النجاة له وكتب تعالى، هللا بتموى

 .ٌبٌد ول نعٌمها ٌنمص ل التً الخلد

 ٌوم ظهر من فٌبدأ الحاج وأما التشرٌك، أٌام عصر آخر إلى عرفة ٌوم فجر من ٌبدأ الحاج لغٌر الممٌد التكبٌر أن ـ هللا عباد ـ واعلموا

 .الحجة ذي عشر فً فٌكون المطلك التكبٌر وأما النحر،

 والصراط والمٌزان األعمال وصحائف وكرباته، والحشر وظلماته، والمبر وسكراته، الموت من علٌه لادمون أنتم ما تذكروا هللا، عباد

 اللذات، هادم اخترمهم كٌف والخالن، واأللرباء األخالء من الزمان، من مضى فٌما المكان هذا فً معكم صلى من واذكروا وروعاته،



 واردون أنكم فتٌمنوا النٌران، حفر من حفرة فً أو الجنان، رٌاض من روضة فً دهمفأح بأعمالهم، مرتهنٌن المبول تلن فً فأصبحوا

نَُّكمُ  فاَلَ  شربوا، الذي المنٌة كأس وشاربون وردوا، علٌه ما على ةُ  تَغُرَّ ْنٌَا ٱْلَحٌَو  نَُّكم َولَ  ٱلدُّ ِ  ٌَغُرَّ  .[33:لممان]ٱْلغَُرورُ  بِٱّللَّ

 والدساكر؟ العساكر تلن وأٌن والتٌجان؟ األكالٌل ذوو منهم وأٌن والسلطان؟ الملن ذوو منهم أٌن الماضٌة؟ المرون وأٌن الخالٌة؟ األمم أٌن

 من فنملهم الموت علٌهم أتى والفمٌر؟ الغنً منهم أٌن األمصار؟ وشٌدوا األنهار، وأجروا األشجار، وغرسوا األموال، جمعوا الذٌن أٌن

 تفً ول شرها، ٌؤمن ل التً الدنٌا هذه إلى تركنوا فال والتراب، اللحد إلى واألصحاب األهل أنس ومن المبور، ضٌك إلى المصور

 وٌهرم جدٌدها، ٌبلى دار   فناء، إلى تصٌر ثم صاحبها تُعجب أحدكم، كمائدة إل مثلُها ما آفاتها، تُحصى ول سرورها، ٌدوم ول بعهدها،

 .فٌها العمل فنِعم لآلخرة، مزرعة فاتخذوها أحوالها، وتتملب شبابها،

َ  إِنَّ  هللا، عباد ئَِكـتَهُ  ٱّللَّ ـ  أٌََُّها ٱلنَّبِىّ  َعلَى ٌَُصلُّونَ  َوَملَ ٌْهِ  َصلُّواْ  ءاَمنُواْ  ٱلَِّذٌنَ  ٌ   .[56:األحزاب]تَْسِلٌما   َوَسلُّمواْ  َعلَ

 .وتعالى تبارن الحك وحبٌب واآلخرٌن األولٌن سٌد على وسلموا فصلوا

 ...دمحم آل وعلى دمحم على صل اللهم

 

  

 حبان وابن ،(2866) خزٌمة ابن وصححه ،(4198) الكبرى فً والنسائً ،(1765) المناسن فً داود وأبو ،(4/351) أحمد أخرجه [1]

 .(1958) اإلرواء فً األلبانً وصححه بالصحة، السٌوطً له ورمز الذهبً، وألره ،(4/246) والحاكم ،(2811)

 وصححه ،"غرٌب حسن حدٌث هذا: "الترمذي ولال ،(3126) األضاحً فً ماجه وابن ،(1493) األضاحً فً الترمذي أخرجه [2]

 .(527) الضعٌفة فً األلبانً وضعفه والمنذري، الذهبً وتعمبه ،(2/389) الحاكم

 وضعفه ،"جماعة وثمه ولد ضعٌف، وهو الخشنً الحسن بن ٌحٌى فٌه: "ولال الكبٌر، فً للطبرانً(4/18) المجمع فً الهٌثمً عزاه [3]

 .(525) الضعٌفة فً األلبانً

 للبزار( 2/111) الترغٌب فً المنذري وعزاه ،"واه عطٌة: "الذهبً لال سعٌد، أبً عن عطٌة طرٌك من( 4/222) الحاكم أخرجه [4]

 فً األلبانً وضعفه(.  4/17) المجمع فً الهٌثمً لال وكذا ،"كالم وفٌه وثك لٌس بن عطٌة إسناده فً: "ولال الضحاٌا فً الشٌخ وألبً

 .(2/15) الضعٌفة

 فً المنذري لال ،((ربها بٌت وحجت: ))فٌه ولٌس عنه، هللا رضً عوف بن الرحمن عبد حدٌث من( 1/191) أحمد أخرجه [5]

( 4/316) المجمع فً الهٌثمً وعزاه ،"المتابعات فً حسن وحدٌثه لهٌعة، ابن خال الصحٌح رواة أحمد رواة(: "2/671) الترغٌب

(: 1932) الترغٌب صحٌح فً األلبانً ولال ،"الصحٌح رجال رجاله وبمٌة حسن، وحدٌثه لهٌعة، ابن فٌه: "ولال األوسط فً للطبرانً

 ."لغٌره حسن"

 (.884) العٌدٌن فً مسلم وكذا ،(4895) التفسٌر فً البخاري أخرجه[ 6]


