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عنوان اخلطبة

خطبة عيد األضحى 2211ىـ (اإلسالم العظيم)

عناصر اخلطبة

/2من حماسن دين اإلسالم /1كمال اإلسالم ومشوليتو
/3عظم تشريعات اإلسالم ومقاصدىا

الشيخ

د .حممود بن أمحد الدوسري

عدد الصفحات 6
ُول:
اخلُطْبَةُ األ َ
احلمد هلل رب العادلني ,والصالة والسالم على رسولو الكرمي ,وعلى آلو
وصحبو أمجعني ,وبعد:
اهلل أكرب اهلل أكرب ,ال إلو إالَّ اهلل ,اهلل أكرب اهلل أكرب ,وهلل احلمد.
اهلل أكرب كبرياً ,واحلمد هلل كثرياً ,وسبحان اهلل بكرة وأصيالً.
ض َّحى
اهلل أكرب ما َّلَّب ادللبُّون ,اهلل أكرب ما َس َج َد َّ
الساجدون ,اهلل أكرب ما َ
ُ
ضحون.
ادل ُّ
ُ
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عباد اهلل :يف ِع ِ
يد ادلسلمني األكرب ,حيسن بنا أ ْن نَـتَذا َكر َحم ِ
اس َن الدِّي ِن
َ
ت
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأَتْ َم ْم ُ
العظيم ,الذي أ ْك َملَو اهللُ -تعال( :-الْيَ ْوَم أَ ْك َمل ُ
اْلس ََلم ِدينا)[ادلائدة ,]3 :فهو ِدين ِ
َعلَْي ُكم نِ ْعمتِي ور ِ
الفطرة:
ض ُ
يت لَ ُك ْم ِْ ْ َ ً
ْ َ ََ
ُ
ِ
ِ
َّ ِ َِّ
الس ِ
الم واألمان,
ين َّ
(فط َْرةَ الله التي فَطََر الن َ
َّاس َعلَْي َها)[الروم ,]33 :ود ُ
ولن جتد البشريةُ السعاد َة إالَّ بتطبيق اإلسالم؛ َّ
ألن اهللَ -تعال -أعلم مبا
ْخبِ ُير)[ادللك.]22 :
صلِ ُح ِع
ي
باده؛ (أ َََل يَ ْعلَ ُم َم ْن َخلَ َق َو ُه َو اللَّ ِط ُ
يف ال َ
َ
ْ
ُ
ُ
ِ
ين كامل يف عقيدتو وشرائعو ,فليس ِديناً فِكريِّا فحسب؛
اإلسالم العظيم د ٌ
ِ
كامل يف ُك ِّل شيء ,م ِ
ِ
األعمال
شتمل على العقائد الصحيحة ,و
ُ
بل ىو ٌ
ِ
عَن بالعواطف
الصاحلة ,وادلُعامالت احلَكيمة ,واألخالق اجلميلة ,ويُ َ
وجهها ال ِوجهة الصحيحة ,فتكون أداة خ ٍري وتعمري ,ال إفساد
اإلنسانية ,ويُ ِّ
ُّ
التقليد األعمى ,وىو
اجلهل ,و َ
وتدمري ,ويُعَن بالعقل ,ويأمر بالتَّفكر ,ويذم َ
ِدين ٍ
فرد ومجاعة ,ودين ِ
آخَرةٍ وأُول.
ُ
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وادلسلمون مجيعاً إِخوةٌ يف الدِّين ,ال تُـ َفِّرقهم طَب ِقيَّة ,وال عنصرية ,وال ع ٍ
صبية
ْ
َ
ُ
َ
جلنس أو ٍ
ٍ
ومعيار تفاضلِهم بالتقوى.
لون أو ِعرق,
ُ
ٍ
واإلسالم ِدين ٍ
النيب -صلى اهلل عليو
حمبة ,و ٍ
اجتماع ,وأُلفة ,ورمحة ,قال ُّ
ُ ُ
ِ
ِ
وسلم" :-مثَل الْم ْؤِمنِ ِ
ِّهم وتَر ِ
س ِد,
احم ِه ْم َوتَ َعاطُف ِه ْم َمثَ ُل ال َ
ين في تَ َواد ْ َ َ ُ
َ ُ ُ َ
ْج َ
ِ
ْح َّمى"(رواه
س ِد بِ َّ
إِ َذا ا ْشتَ َكى ِم ْنهُ عُ ْ
ض ٌو؛ تَ َد َ
الس َه ِر َوال ُ
اعى لَهُ َسائ ُر ال َ
ْج َ
مسلم).
ِ
ِ
ِ
ين
وس ْه ُل ال َفه ِم ِّ
ُ
لكل أحد ,وىو د ٌ
ين واض ٌح ميسورَ ,
اإلسالم -إخويت -د ٌ
ِ
األخالق
الدخول فيو ,ويدعو إل أحس ِن
مفتوح ,ال يُغلق يف وجو َم ْن يُريد
َ
وحيمي ُمعتنقيو من الفوضى والضَّياع والتَّخبُّط ,ويكفل ذلم
واألعمالَ ,
ِ
الراحةَ النَّـ ْفسية و ِ
ِ
الف ْكرية ,ويرتقي
بالعقول والعلوم والنفوس؛ ْ
فأىلُو خريُ
أعقل الناس ,وأزكى الناس ,وىو أبعد ما يكون عن التناقض ,قال
الناس ,و ُ
-تعالَ ( :-ولَ ْو َكا َن ِم ْن ِع ْن ِد غَْي ِر اللَّ ِه لََو َج ُدوا فِ ِيه ا ْختِ ََلفًا َكثِ ًيرا)[النساء:

.]21
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ظ
و
اإلسالم َحي َف ُ
ُ
ووع َدىم بِ ِط ِ
يب
َ
بالعقوبة.

حث على األمانة ,وأثَن على أىلها,
العقول؛ وذلذا َّ
َ
وتوع َد ِ
ِ
فاعلَها
العيش,
وحرم السرقةَّ ,
ودخول اجلنةَّ ,
َ

ب قاتِ َل
و
اإلسالم َحي َف ُ
س؛ وذلذا َّ
ُ
قتل النفس بغري حق ,وعاقَ َ
حرَم َ
ظ األن ُف َ
ِ ِ ِ
أخ ِذ الدية,
النفس بغري احلق بأ ْن يُقتَل ,ول َوَرثَة ال َقتيل احلق يف العفو ,أو ْ
ث
وح َّ
ُ
وىذا من التَّخفيف والرمحةَ ,
اإلسالم على العفو ,ورتَّب عليو اجلزاءَ
اب اجلزيل من اهلل -تعال.-
العظيم ,والثو َ
الصحةَ ,قال -تعالُ ( :-كلُوا َوا ْش َربُوا َوََل تُ ْس ِرفُوا إِنَّهُ ََل
و
اإلسالم َحي َف ُ
ظ ِّ
ُ
ِ
ِ
ف القلب,
يُ ِح ُّ
ين)[األعراف]32 :؛ وذلذا َّ
اخلمر ,اليت تُضع ُ
ب ال ُْم ْس ِرف َ
حرم َ
ِ
ش من ِزنًا ولِواط ,وال خيفى ما
وتفري ال ُكلَى ,وُُتِّزق ال َكبِدَّ ,
وحرم الفواح َ
ِ
ِ
فيهما من األضرار الكثريةَّ ,
حلم اخلنزير ,الذي يُولِّد يف اجلسم أدواءً
وحرم َ
كثرية.
اهلل أكرب اهلل أكرب ,ال إلو إالَّ اهلل ,اهلل أكرب اهلل أكرب ,وهلل احلمد.
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اخلطبة الثانية:
احلمد هلل...
اهلل أكرب اهلل أكرب ,ال إلو إالَّ اهلل ,اهلل أكرب اهلل أكرب ,وهلل احلمد.
تتعار َ
اإلسالم مع احلقائق العِلمية؛ فال ُدي ِكن أ ْن
أيها ادلسلمون :يتَّفق
َ
ُ
ِ
احلقائق العِلميةُ الصحيحة مع الن ِ
الصرحية ,وقد تضافرت
ُّصوص
الشرعية َّ
ُ
اإلسالم حىت
اىني احلِسيَّة ,والعِلميَّة ,والتجريبيَّة على ِص ْدق ما جاء بو
الرب ُ
ُ
أشد ادلسائل بعداً عن احملسوس ,و ِ
أعظمها إنكاراً يف العصور السابقة.
يف ِّ
ُ
بل َّ
اإلسالم ,وتُؤِّكد ِص َّحتَو على غري ِعل ٍم من
إن العلوم الطبِيعية تؤيِّد
َ
ِ
شف إالَّ منذ
َذ ِويهاَّ ,
يح األشجار الذي مل يُكتُ ْ
وتأم ْل -أخي الكرمي -تَـ ْلق َ
اح
عهد قريب ,وقد َّ
نص عليو القرآ ُن منذ َزَم ٍن بعيد؛ ( َوأ َْر َسلْنَا ِّ
الريَ َ
لََواقِ َح)[احلجرَ ( ,]11 :وِم ْن ُك ِّل َش ْي ٍء َخلَ ْقنَا َزْو َج ْي ِن)[الذاريات,]24 :
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َّ ِ
اج ُكلَّ َها)[يس ,]36 :فالقرآن ُخيِربُنا َّ
أن يف ُك ِّل
( ُس ْب َحا َن الذي َخلَ َق ْاْلَ ْزَو َ
نَ ٍ
بات ذَ َكراً وأُنثى.
يكفل احلريات ويضبطها؛ فحرية التفكري يف
اإلسالم -أيها الكرام-
و
ُ
ُ
اإلسالم مكفولةٌ ,ومضبوطةٌ بضوابط الشَّرع احلكيم ,فال جيعلها ُمطلقة,
سائمة يف مراتع البَـ ْغي والتَّعدِّي على ُحريات اآلخرين.
اس؛ لِيـ َف ِّكر ويـع ِقل ,وي ِ
احلق
صل إل ِّ
َْ
َ
وقد َمنَ َح اهللُ -تعال -اإلنسا َن احلو َّ ُ
ُّ
اسو
بالتفكر والتَّفكري,
مأمور
والصواب ,وىو
ٌ
ومسؤول عن إمهال حو ِّ
ٌ
ضر وباجلملة؛ فاإلسالم
وتعطيلِها ,كما أنو مس ٌ
ؤول عن استخدامها فيما يَ ُ
ِ
ِ
ودين ٍ
ٍ ِ
وُسُو.
ىداية ُ
دين كمال ورفعةُ ,
اهلل أكرب اهلل أكرب ,ال إلو إالَّ اهلل ,اهلل أكرب اهلل أكرب ,وهلل احلمد.
َ
أعادهُ اهللُ علينا وعلى ادلسلمني باألَم ِن وا ِإلديان ,و َ
الع ْف ِو والعافية ,وتقبَّ َل اهللُ
ِمنَّا ومنكم صالِ َح األعمال.

