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عنواف اخلطبة

خطبة عيد األضحى ٕٗٗٔىػ ُّ
(تذكر النعم واحملافظة
على العبادات جيلب الربكات)

عناصر اخلطبة

ٔ/على ادلسلم أف يتذكر نعم اهلل عليو ٕ/الدين
اإلسالمي دين اإلحساف ٖ/التوحيد عز وشرؼ وصلاة
ٗ/فضيلة الصالة ووجوب احملافظة عليها ٘/نعمة ادلاؿ
ووجوب استغالؿ خَت االستغالؿ /ٙعبادة الصياـ
قربة وزكاة للقلوب /ٚبعض أحكاـ األضحية وبياف
فضلها

الشيخ

علي بن عبد الرمحن احلذيفي

عدد الصفحات ٜٔ
الخطبة األولى:
اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب اهلل
أكرب ،اهلل أكرب ،ال إلو إال اهلل ،واهلل أكرب وهلل احلمد.
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أنزؿ الرب -سبحانو -على العباد من النعم يف مواسم
اهلل أكرب كلما َ
الرمحن يف عرفات عن الذنوب العظاـ
جتاوز
اخلَتات ،اهلل أكرب كلما َ
ُ
والسيئات ،اهلل أكرب كلما سبح مسبح حبمد اهلل من ادلخلوقات ،اهلل أكرب
تكبَتا يستغرؽ كل
حىت يرضى ربنا -تبارؾ وتعاىل ،-اهلل أكرب بعد الرضا ً

األوقات ،سبحاف اهلل واحلمد هلل وال إلو إال اهلل ،واهلل أكرب وال حوؿ وال
ِ
نفسو وزنةَ ِ
قوة إال باهلل العلي العظيم ،رضا ِ
وعدد
عرشو
ومداد كلماتوَ ،
َ
ِ
خلقو ،احلمد هلل الرحيم الرمحن ،احلمد هلل عظيم الشاف ،شديد الربىاف
قوي األركاف ،ما مل يشأ مل يكن ،وما شاء كاف ،احلمد هلل ذي العز
والسلطاف ،قدمي اإلحساف بادلعروؼ الذي ال ينقطع يف كل زماف ،أمحد
ريب وأشكره على نعمو اليت نعلم واليت ال نعلم ،فلو الفضل واالمتناف،
وش ِه َد لو أولو
وأشهد أال إلوَ إال اهللُ َ
يك لو ،كما َش ِه َد لنفسو َ
وحده ال شر َ
ادلبعوث إىل
عبده ورسولُو،
زلمدا ُ
وسيدنا ً
العلم واإلمياف ،وأشهد أف نبينا َ
ُ
ِ
ِ
ك
اإلنس واجلاف ،ادلؤيد بالقرآف اللهم صل وسلم َوبَا ِرْؾ على عبد َؾ ورسول َ
ٍ
دين اهلل باجلهاد واحلجة والربىاف.
زلمد ،وعلى آلو وصحبو ،الذين نصروا َ
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أما بعد :فاتقوا اهلل -تبارؾ وتعاىل -بالعمل مبا يرضيو ،والبعد عما ي ِ
غضبو
ُ

ويؤذيو ،فقد كتَب ربُّكم أنو ال يشقى بطاعتو أح ٌد ،وال يسعد مبعصيتو
أح ٌد ،وتاريخ الرسل -عليهم الصالة والسالـ -وأشلِهم شاى ٌد بذلك ،وكفى
شهيدا.
باهلل ً
اهلل أكرب اهلل أكرب اهلل أكرب ال إلو إال اهلل ،واهلل أكرب اهلل أكرب وهلل احلمد.
أيها المسلمون :تذكروا أنواع نعم اهلل وكثرة إحسانو إىل اخللق ،قاؿ اهلل -
ِ
ِ
ِ
وىا إِف
صَ
(وآتَا ُك ْم م ْن ُكل َما َسأَلْتُ ُموهُ َوإِ ْف تَػعُ ُّدوا ن ْع َمةَ اللو َال ُُْت ُ
سبحانوَ :-
ِ ِ
ِْ
أعظم النع ِم وأجلُّها نعمةُ اإلمياف؛
اإلنْ َسا َف لَظَلُ ٌ
يم ،]ٖٗ :و ُ
وـ َكف ٌار)[إبْػَراى َ
ِ
اجلنات ،قاؿ
عند ربو يف الدرجات ،ويدخل بو
فباإلمياف يعلو اإلنساف َ
ِ
ِ ِ
ات جن ٍ
احل ِ
ِ
ات َْجت ِري ِم ْن َُْتتِ َها
َ
ين َآمنُوا َو َعملُوا الص َ
تعاىلَ :
(وأ ُْدخ َل الذ َ
ِ ِ
يم ،]ٕٖ :ويف احلديث" :ال يدخل اجلنة إال نفس مسلمة
اْألَنْػ َه ُار)[إبْػَراى َ
وم ْن ف َقد اإلميا َف
مؤمنة"(رواه أمحد والًتمذي عن علي -رضي اهلل عنوَ ،)-
فال تنفعو الدنيا مبا فيها من ادللذات ،قاؿ تعاىلِ :
ين َك َف ُروا يَػتَ َمتػعُو َف
َ
(والذ َ
َويَأْ ُكلُو َف َك َما تَأْ ُك ُل اْألَنْػ َع ُاـ َوالن ُار َمثْػ ًوى َذلُ ْم)[ ُزلَم ٍد ،]ٕٔ :اإلمياف ثوابُو
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أحسن اجلزاء يف احلياة ،وأفضل وأحسن الثواب األبدي السرمدي
وجز ُاؤه
ُ
ِ ِ
ِ ِ
ت َذلُ ْم
ين َآمنُوا َو َع ِملُوا الصاحلَات َكانَ ْ
بعد ادلمات ،قاؿ تعاىل( :إف الذ َ
ات الْ ِفرَدو ِس نػُزًال * َخالِ ِدين فِيها َال يػْبػغُو َف َعْنػها ِحوًال)[الْ َك ْه ِ
ف:
َجن ُ ْ ْ ُ
َ َ
َ
َ َ
.]ٔٓٛ-ٔٓٚ
الداؿ على
مث تأيت بعد نعمة اإلمياف نعمة القرآف العظيم ،القرآف اذلادي و ّ
ادلكرمات ،والزاجر عن كل الرذائل والشرور
كل الفضائل واخلَتات و ُ
واحملرمات ،قاؿ تعاىل( :إِف َى َذا الْ ُق ْرآ َف يَػ ْه ِدي لِل ِيت ِىي أَقْػوُـ)[ ِْ
اإل ْسَر ِاء،]ٜ :
َ َ
البشر منذ َنزؿ أف يأتوا بسورة
القرآف معجزة الرسوؿ العظمى ،الذي َ
أعجز َ
مثل سورة الكوثر ،ذات العشر كلمات ،فقامت ىذه األمةُ حبقو؛ فحفظَْتو
(وإِ ْف ُكْنتُ ْم
أحص ْ
و َ
ت حىت كلماتو وآياتو وحروفو ورمسو وضبطو ،قاؿ تعاىلَ :
ب ِشلا نَػزلْنَا علَى عب ِدنَا فَأْتُوا بِسورةٍ ِمن ِمثْلِ ِو و ْادعوا ُشه َداء ُكم ِمن د ِ
ِيف ريْ ٍ
وف
َ ُ َ َ ْ ْ ُ
َ َْ
َُ ْ
َ
الل ِو إِ ْف ُكْنتم ِ ِ
ود َىا
ُت * فَإِ ْف َملْ تَػ ْف َعلُوا َولَ ْن تَػ ْف َعلُوا فَاتػ ُقوا الن َار ال ِيت َوقُ ُ
صادق َ
ُْ َ
احلِجارةُ أ ُِعد ِ ِ
أنزلَو اهللُ رمحةً؛ قاؿ
ْ
ين)[الْبَػ َقَرةَِ ،]ٕٗ-ٕٖ :
اس َو ْ َ َ
ت ل ْل َكاف ِر َ
الن ُ
ِ ِ
ُت)[ ْاألَنْبِيَ ِاء ،]ٔٓٚ :مث تأيت بعد نعمة
(وَما أ َْر َس ْلنَ َ
اؾ إِال َر ْمحَةً ل ْل َعالَم َ
تعاىلَ :
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القرآف النعمةُ الدينيةُ والدنيويةُ ،إىل أصغر نعمة شلا ال ُي ِ
صيو إال اهللُ -
سبحانو ،-وليس يف نعم اهلل صغَت.
اهلل أكرب اهلل أكرب ال إلو إال اهلل ،واهلل أكرب وهلل احلمد.
أيها المسلمون :إف اهللَ أت عليكم إحسانو يف أموركم كلها ،الدينية
ِ
ك يُتِ ُّم نِ ْع َمتَوُ َعلَْي ُك ْم لَ َعل ُك ْم تُ ْسلِ ُمو َف)[الن ْح ِل:
والدنيوية ،قاؿ تعاىلَ ( :ك َذل َ
(وِألُِت نِ ْع َم ِيت َعلَْي ُك ْم َولَ َعل ُك ْم تَػ ْهتَ ُدو َف)[الْبَػ َقَرةِ،]ٔ٘ٓ :
ٔ ،]ٛوقاؿ تعاىلَ :
وصرؼ عنكم العقوبات؛
فمن اهللُ عليكم معشر ادلسلمُت باحلسناتَ ،
حسنوا إىل أنفسكم بالطاعات ،ورلانَبة السيئات ،ولتُ ِ
لتُ ِ
حسنوا إىل اخللق مبا
ِ
َح ِسنُوا إِف
(وأ ْ
تقدروف عليو من أنواع الرب وادلعونات ،فقاؿ -تبارؾ وتعاىلَ :-
ِِ
ُت)[الْبَػ َقَرةِ ،]ٜٔ٘ :وقاؿ تعاىل( :إِف اللوَ يَأْ ُم ُر بِالْ َع ْد ِؿ
اللوَ ُِي ُّ
ب الْ ُم ْحسن َ
اإلحس ِ
ِ
اف َوإِيتَ ِاء ِذي الْ ُق ْرََب َويَػْنػ َهى َع ِن الْ َف ْح َش ِاء َوالْ ُمْن َك ِر َوالْبَػ ْغ ِي)[الن ْح ِل:
َو ْ ْ َ
ِ
اؾ اللو الدار ْال ِخرَة وَال تَػْنس نَ ِ
ك
صيبَ َ
يما آتَ َ ُ َ َ َ
(وابْػتَ ِغ ف َ
ٓ ،]ٜوقاؿ سبحانوَ :
َ
الدنْػيا وأ ِ
ِ
ك َوَال تَػْب ِغ الْ َف َس َاد ِيف
َح َس َن اللوُ إِلَْي َ
َحس ْن َك َما أ ْ
م َن ُّ َ َ ْ
ص ِ
ْاأل َْر ِ
عياؿ اهللِ،
ص ،]ٚٚ :وعن أنس -رضي اهلل عنو:-
"اخللق ُ
ُ
ض)[الْ َق َ
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با ِ
خللق إىل اهلل أحسنُهم لعيالو"(رواه أبو يعلى يف مسنده ،والبزار
فأح ُّ
والطربا ي عن ابن مسعود) ،وعن أيب -رضي اهلل عنو -عن النيب -صلى اهلل
عليو وسلم -قاؿ" :ال ُتقرف من ادلعروؼ شيئًا ولو أف تلقى أخاؾ بوجو
طليق"(رواه مسلم).
أيها الناس :إف دينكم اإلسالمي دين اإلحساف ،والرمحة والكماؿ وعز
الدنيا وفوز الخرة ،فأعظم إحساف من اهلل إىل العباد ،وأعظم رمحة وأعلى
منة وخَت تشريعات القرآف والسنة ،ففرائضو وأوامره ىي اإلحساف من الرب
تبارؾ وتعاىل ،-ونواىيو وزلرماتو ىي الرمحة من اهلل لإلنساف ،قاؿ تعاىل:ِ ِ
(ولَوَال فَ ْ ِ
َح ٍد أَبَ ًدا َولَ ِكن اللوَ يػَُزكي
ض ُل اللو َعلَْي ُك ْم َوَر ْمحَتُوُ َما َزَكا مْن ُك ْم م ْن أ َ
َْ
ِ
ت ِِبَان ِ
ِ
ب الطُّوِر إِ ْذ نَ َاديْػنَا
(وَما ُكْن َ
َم ْن يَ َشاءُ)[النُّور ،]ٕٔ :وقاؿ تعاىلَ :
ِ
ِ
ولَ ِكن ر ْمحةً ِمن رب ِ ِ
ك لَ َعل ُه ْم
اى ْم ِم ْن نَذي ٍر ِم ْن قَػْبل َ
َ ْ ََ ْ َ َ
ك لتُػْنذ َر قَػ ْوًما َما أَتَ ُ
ص ِ
زلمدا
ص ،]ٗٙ :ىذه شهادة أال إلو إال اهلل ،وشهادة أف ً
يَػتَ َذك ُرو َف)[الْ َق َ
رسوؿ اهلل ،ركن الدين األوؿ األقوى األعظم ،األساس لكل تشريع يف
زلمدا
اإلسالـ ،ال إلو إال اهلل ،توحيد للمعبود -جل وعال ،-وشهادة أف ً
رسوؿ اهلل توحيد للمتبوع ،فال يُعبَد اهللُ إال بشرعو -سبحانو وتعاىل ،-مع
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زلبتو ،وال يُقدـ إال قولُو على قوؿ غَته كائنًا من كاف ،وال يرتاب يف
أخباره ،وال يكوف التحاكم إال إىل كتابِو ِ
فم ْن َآمن بالشهادتُت بقلبِو
ُ
وسنتوَ ،
وصدؽ هبا وأقر هبا بلسانو وانقادت للعمل هبا جوار ُحو فقد فاز بإحساف
اهلل األعظمَ ،وَمن اهللُ عليو مبفتاح اجلنة ،عن عبادة بن الصامت -رضي اهلل
عنو -قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وسلمَ " :-م ْن َش ِه َد أَ ْف َال إِلَوَ
ِ
يسى َعْب ُد الل ِو
إِال اللوُ َو ْح َدهُ َال َش ِر َ
يك لَوَُ ،وأَف ُزلَم ًدا َعْب ُدهُ َوَر ُسولُوَُ ،وأَف ع َ
ورسولُو ،وَكلِمتُو أَلْ َقاىا إِ َىل مرَمي ور ِ
ََ ُ ُ َ َ ُ َ
وح مْنوَُ ،واجلَنةُ َح ٌّقَ ،والن ُار َح ٌّق ،أ َْد َخلَوُ
َْ َ َُ ٌ
ِ
الع َم ِل"(رواه البخاري ومسلم) ،وعن رفاعة
اللوُ اجلَنةَ َعلَى َما َكا َف م َن َ
اجلهٍت -رضي اهلل عنو -قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وسلم:-
"أشهد عند اهلل ال ميوت عبد يشهد أال إلوَ إال اهللُ ،وأ ي رسوؿ اهلل صدقًا
دخل اجلنةَ"(رواه أمحد) ،وأما َم ْن قاؿ الشهادت ِ
ُت
من قلبو مث يسدد إال َ
وتقليدا وىو مكذب ذلما أو ألحدمها وعمل ما يضادمها فإف
بلسانو عاد ًة
ً
ادلنافقُت ،قاؿ سبحانو( :إِ َذا َجاءَ َؾ
الشهادة ال تن َفعُو ،كما مل تنفع
َ
ِ
ك لََر ُسولُوُ َواللوُ يَ ْش َه ُد
ك لََر ُس ُ
وؿ الل ِو َواللوُ يَػ ْعلَ ُم إِن َ
الْ ُمنَاف ُقو َف قَالُوا نَ ْش َه ُد إِن َ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
ُت ِيف
ُت لَ َكاذبُو َف)[الْ ُمنَاف ُقو َف ،]ٔ :وقاؿ تعاىل( :إِف الْ ُمنَافق َ
إِف الْ ُمنَافق َ
ِ
َس َف ِل ِم َن النا ِر)[الن َس ِاء ،]ٔٗ٘ :فال بد إذف من الصدؽ واليقُت
الد ْرؾ ْاأل ْ
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والشهادة والعمل مبا توجبو من شرائع اإلسالـ ،ومعناىا :ال معبود حبق إال
اهلل ،والرباءة شلا عُبِ َد من دوف اهلل ،ومن ادلشركُت باهلل ،قاؿ تعاىل( :قَ ْد
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِِ ِ
ِ
َكانَ ْ
ت لَ ُك ْم أ ْ
ين َم َعوُ إ ْذ قَالُوا ل َق ْومه ْم إنا بػَُرآءُ
يم َوالذ َ
ُس َوةٌ َح َسنَةٌ يف إبْػَراى َ
ٍ
ِمْن ُكم وِشلا تَػعب ُدو َف ِمن د ِ
أعظم من
وف الل ِو)[الْ ُم ْمتَ َحنَ ِةُّ ،]ٗ :
ْ ُ
ْ َ ُْ
فأي إحساف ُ
أي ٍ
تكرمي أكربُ من تكرمي اهلل لإلنساف،
إحساف اهلل إىل العباد بالتوحيد؟! و ُّ
بتحريره من رؽ العبودية لِ َما سوى اهلل -عز وجل-؟!
كل عبادةٍ لغَت اهلل ٌّ
نفع فيو بوجو من الوجوه ،قاؿ
و ُّ
رؽ للعابدٌ ،
وضرر ال َ
تعاىل( :واَّتَ ُذوا ِمن د ِ
وف الل ِو ِآذلَةً لِيَ ُكونُوا َذلُ ْم ِعًّزا * َكال َسيَ ْك ُف ُرو َف بِعِبَ َادِتِِ ْم
ْ ُ
َ
َويَ ُكونُو َف َعلَْي ِه ْم ِضدًّا)[ َم ْرَميَ ،]ٕٛ-ٛٔ :فادلوحد لربو ىو أقوى اخللق؛ ألنو
أضعف
خالص للرب القوي ادلتُت ،الذي لو الدنيا والخرة ،وادلش ِرُؾ
عب ٌد
ُ
ٌ
خلق اهللِ؛ ألنو عبد سللوقًا ميتًا ،قاؿ تعاىل( :مثَل ال ِذين اَّتَ ُذوا ِمن د ِ
ِ
وف الل ِو
ْ ُ
َ
َ ُ َ
ِ
وت لَبػيت الْعْن َكب ِ
ِ
ِ
ِ
وت لَ ْو
أ َْوليَاءَ َك َمثَ ِل الْ َعْن َكبُوت اَّتَ َذ ْ
ت بَػْيتًا َوإف أ َْوَى َن الْبُػيُ َ ْ ُ َ ُ
َكانُوا يػعلَمو َف)[الْعْن َكب ِ
وت.]ٗٔ :
َ ُ
َْ ُ
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أحسن اهللُ هبا للعباد؛ كرامة من الرمحن ذلذه األمة ،فرضها اهلل
وىذه الصالة َ
بكالمو لنبينا زلمد -صلى اهلل عليو وسلم -ليلة ادلعراج؛ فهي ضامنة
بشروطها للجنة ،قاؿ تعاىل( :وال ِذين ىم علَى ِِ ِ
ك
ص َالِت ْم ُيَافظُو َف * أُولَئِ َ
َ َ ُْ َ َ
ِيف جن ٍ
ات ُمكَْرُمو َف)[الْ َم َعارِِج ،]ٖ٘-ٖٗ :قد فرضها اهلل يف كل دين
َ
شرعا ،وىي زكاة البدف ،وطهارتو ،قاؿ تعاىل( :قَ ْد أَفْػلَ َح َم ْن تَػَزكى * َوذَ َكَر
ِ ِ ِ
ِ
ين ََيْ َش ْو َف
ْ
اس َم َربو فَ َ
صلى)[ ْاأل َْعلَى ،]ٔ٘-ٔٗ :وقاؿ تعاىل( :إّنَا تُػْنذ ُر الذ َ
ربػ ُه ْم بِالْغَْي ِ
ب َوأَقَ ُاموا الص َالةَ َوَم ْن تَػَزكى فَِإّنَا يَػتَػَزكى لِنَػ ْف ِس ِو َوإِ َىل الل ِو
َ
ِ
ِ
(وأْ ُم ْر
الْ َمصَتُ)[فَاط ٍر ،]ٔٛ :والصالة ضامنة للرزؽ احلالؿ ،قاؿ تعاىلَ :
ِ
ك َوالْ َعاقِبَةُ
ك ِرْزقًا َْضل ُن نَػ ْرُزقُ َ
اصطَِ ْرب َعلَْيػ َها َال نَ ْسأَلُ َ
أ َْىلَ َ
ك بِالص َالة َو ْ
لِلتػ ْق َوى)[طو.]ٖٕٔ :
وكل عضو للبدف يأخذ حظو منها ،عن أيب ذر -رضي اهلل عنو -عن النيب
صلى اهلل عليو وسلم ،-قاؿ" :يصبح على كل سالمى من أحدكم صدقةأي :يصبح على كل مفصل من أعضاء البدف صدقة ،فكل ُتميدةصدقة ،وكل ِتليلة صدقة ،وكل تكبَتة صدقة ،وأمر بادلعروؼ صدقة ،وهني
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عن ادلنكر صدقة ،وجيزئ من ذلك ركعتاف يركعهما من الضحى"(رواه
مسلم).
فإذا أقاـ العبد الصالة أحسن إىل نفسو؛ بالثناء على اهلل بالفاُتة ،فعظم
أجره ،وسأؿ اهلل أعظم ادلطالب وىي اذلداية إىل الصراط ادلستقيم ،وأحسن
َ
بالصالة إىل كل عبد صاحل يف السموات واألرض ،بالسالـ عليو ،وكافأ
النيب -صلى اهلل عليو وسلم -ببعض ما جيب لو ،بالصالة والسالـ عليو،
إىل غَت ذلك من الدعوات ادلباركة ،واحلمد هلل على نعمو.
ادلاؿ إحسا ٌف من اهلل -سبحانو -إىل األغنياء؛ لينتفعوا بو ،ويثمروه يف
و ُ
ادلاؿ وتزيده ،وترقى
ادلتبادلة ،ويف ادلشارع الدارة اخلَتة ،اليت ُتف
َ
ادلنافع َ
باجملتمع ،وتسد حاجاتو ،وفريضة الزكاة إحساف إىل األغنياء مبضاعفة
الثواب ،والنجاة من عظيم العقاب ،وحف للماؿ من الفات والزيادة فيو
بالربكات ،وإحساف إىل الفقراء وادلساكُت وادلستحقُت ذلا من بقية
األصناؼ ،وما أن َفق أح ٌد واجبًا أو مستحبًّا إال أخلفو اهلل أضعافا باليقُت،
ٍ
ِ
ِ
ِ
ُت)[ َسبٍَأ:
(وَما أَنْػ َف ْقتُ ْم م ْن َش ْيء فَػ ُه َو َُيْل ُفوُ َوُى َو َخْيػ ُر الرا ِزق َ
قاؿ تعاىلَ :
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 ،]ٖٜعن أيب ىريرة رضي اهلل -تعاىل -عنو ،عن النيب -صلى اهلل عليو
وسلم" :-ما نقصت صدقة من ماؿ ،وما زاد اهلل عبدا بعفو إال عزا ،وما
تواضع أحد هلل إال رفعو اهلل"(رواه مسلم والًتمذي).
وأين أنتم من ُّ
تذكر إحساف اهلل العظيم عليكم بالصياـ معشر ادلسلمُت،
الذي أعدكم اهلل بو للتقوى وخلشيتو ،وقاؿ اهلل فيو احلديث القدسي:
"الصوـ يل وأنا أجزي بو" ،مجع اهلل يف شهره أنواع الرب واإلحساف للنفس
وللناس ،ومن رمحة اهلل بنا وإحسانو إلينا؛ أف أمر اخلليل أبانا إبراىيم أف
(وإِ ْذ
يبٍت الكعبة ،ويعينو إمساعيل -عليهما الصالة والسالـ ،-قاؿ تعاىلَ :
ت أَ ْف َال تُ ْش ِرْؾ ِيب شيئا وطَهر بػي ِ ِ ِِ
بػوأْنَا ِِإلبػر ِاىيم م َكا َف الْبػي ِ
ُت
َ
ً
يت للطائف َ
ْ
ْ
َْ
َ
َْ َ َ
َ
ْ
َ
َ
السج ِ
ِِ
احلَج ،]ٕٙ :فهو ألىل األرض كالبيت ادلعمور
ود)[ ْ
ُت َو ُّ
َوالْ َقائم َ
الرك ِع ُّ ُ
الذي تطوؼ بو ادلالئكة يف السماء السابعة حبيالو ،لو سقط لوقع على
احلََر َاـ قِيَ ًاما
ت ْ
(ج َع َل اللوُ الْ َك ْعبَ َة الْبَػْي َ
الكعبة ،قاؿ اهلل -تعاىلَ :-
لِلن ِ
اس)[الْ َمائِ َدةِ]ٜٚ :؛ أي :سببًا يف منافع الناس ومصاحلهم ،وقاؿ عز
ت و ِضع لِلن ِ ِ
ٍ
ِ ِ
ِ
ُت)[ ِآؿ
اس لَلذي بِبَكةَ ُمبَ َارًكا َوُى ًدى ل ْل َعالَم َ
وجل( :إف أَوَؿ بَػْي ُ َ
ِع ْمَرا َف ،]ٜٙ :فربكتُو عمت األرض بأثر العبادة والقرابُت ،وأوقَف جربيل -
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عليو الصالة والسالـ -إبراىيم -صلى اهلل عليو وسلم -على ادلناسك
عرفَها ،وقاـ هبذه ادلناسك أت القياـ ،ووقف هبذه
وادلشاعر كلها ،حىت َ
ادلشاعر استجابة من اهلل -تعاىل -لدعاء إبراىيم وإمساعيل -عليهم الصالة
ِ
اج َع ْلنَا ُمسلِم ْ ِ
ك َوأَ ِرنَا
ك َوِم ْن ذُريتِنَا أُمةً ُم ْسل َمةً لَ َ
ُت لَ َ
(ربػنَا َو ْ
والسالـ-؛ َ
ْ َ
منَ ِ
اس َكنَا)[الْبَػ َقَرِة ،]ٕٔٛ :وسيد البشر؛ زلمد -صلى اهلل عليو وسلم-
َ
بعث مبلة إبراىيم -عليو السالـ -مقتديًا بو يف قولو" :خذوا عٍت
مناسككم" ،فأراد اهلل أف يربط ىذه األمة ِ
آخَرىا بأوذلا؛ لتكوف على اإلرث
للعادلُت ،وليبقى
ىدى
منار ً
َ
العظيم هبذا الدين ،وليبقى ىذا البيت العتيق َ
متصال بالخرة ،وأنتم اليوـ يف عيد
خالدا ً
منيعا ً
تاريخ أمة اإلسالـ عز ًيزا ً
يوـ احلج األكرب؛ لكثرة أعماؿ احلج فيو ،ومن رمحة اهلل
األضحى ،مساه اهللُ َ
تعاىل -أنو يأمر الناس كلهم بالعمل الصاحل ،فإذا مل يتمكن الناس كلهمصياـ عرفة دلن مل
فشرع َ
مثل ذلك دلن مل يتمكن؛ َ
من ذلك العمل َ
شرع َ
وشرع األضحيةَ مثل قرابُت احلج ،اقتداء بسيدنا وأبينا إبراىيم -عليو
يجَ ،
السالـ -دلا أمر بذبح ابنو قربة إىل اهلل ،فشرع يف الذبح فعلم اهلل عزمو،
لسنتو.
ففدى ابنو بذبح عظيم ،واألضحية إحياء ُ
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اهلل أكرب اهلل أكرب ال إلو إال اهلل ،واهلل أكرب اهلل أكرب وهلل احلمد.
أيها المسلمون :لقد تبُت لكم أف ما َأمر اهللُ بو كلو ،إحساف من اهلل ،فرب

الوالدين ،واألمر بادلعروؼ ،والنهي عن ادلنكر وصلة األرحاـ ،ومجيع األوامر
إحساف للقائم هبا ،وإحساف للخلق ،كما أف ما هنى اهلل عنو كلو إحساف
من اهلل ،وكف شر وضرر عن ادلكلف وعن اخللق ،كالشرؾ باهلل ،وقتل
النفس والزنا وعمل قوـ لوط ،وقطيعة األرحاـ والربا ،والظلم ...إىل غَت
ِ
ين َآمنُوا
ذلك شلا حرمو اهلل -سبحانو وتعاىل ،-قاؿ تعاىل( :يَا أَيػُّ َها الذ َ
استَ ِجيبوا لِل ِو ولِلرس ِ
وؿ إِ َذا َد َعا ُك ْم لِ َما ُْييِي ُك ْم)[ ْاألَنْػ َف ِاؿ ،]ٕٗ :وقاؿ تعاىل:
ْ ُ
َ ُ
(استَ ِجيبُوا لَِرب ُك ْم ِم ْن قَػْب ِل أَ ْف يَأِْيتَ يَػ ْوٌـ َال َمَرد لَوُ ِم َن الل ِو َما لَ ُك ْم ِم ْن َم ْل َجٍإ
ْ
ٍِ
ِ ِ
اؾ َعلَْي ِه ْم َح ِفيظًا إِ ْف
ضوا فَ َما أ َْر َس ْلنَ َ
يَػ ْوَمئذ َوَما لَ ُك ْم م ْن نَك ٍَت * فَِإ ْف أ َْعَر ُ
َعلَْي َ ِ
ُّورى.]ٗٛ-ٗٚ :
ك إال الْبَ َالغُ)[الش َ
بارؾ اهلل يل ولكم يف القرآف العظيم ،ونفعٍت وإياكم مبا فيو من اليات
والذكر احلكيم.
اهلل أكرب اهلل ال إلو إال اهلل ،واهلل أكرب اهلل أكرب وهلل احلمد.
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الخطبة الثانية:
احلمد هلل العزيز احلميد ،ذي العرش اجمليد ،فعاؿ دلا يريد ،أمحد ريب وأشكره
على نعمو اليت نعلم واليت ال نعلم ،وأثٍت عليو اخلَت كلو؛ فهو أىل احلمد
والشكر ،وأسألو من فضلو ادلزيد ،وأشهد أال إلو إال اهلل وحده ال شريك
زلمدا عبده
لو ،وىو على كل شيء شهيد ،وأشهد أف نبينا وسيدنا ً
ورسولو ،ادلفضل بالقرآف اجمليد ،اللهم صل وسلم وبارؾ على عبدؾ
ورسولك زلمد ،وعلى آلو وصحبو وادلتمسكُت حببل اهلل ادلتُت.
وزجر ،تفوزوا
أما بعد :فاتقوا اهلل بفعل ما أ َمر ،واجتناب ما هنى عنو َ
بأعظم األجر.
عباد اهلل :إف يومكم ىذا يوـ فضيل ،وعيد جليل ،يتقرب فيو احلجاج إىل
لسنة أبينا إبراىيم -عليو
اهلل بالقرابُت ،وقد شرع لكم األضاحي؛ إحياءً ُ
الصالة والسالـ ،-وىذا اليوـ من أفضل األياـ عند اهلل ،كما جاء يف
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احلديث ،وأفضل ما تقرب بو العبد عند اهلل إراقة دـ فيو ،وأنتم يف ىذا
اليوـ يف إحساف اهلل وكرمو ،تأكلوف من األضاحي ،واحلجاج من القرابُت،
وجيزئ من اإلبل أضحية ما ت لو مخس سنُت ،ومن البقر ما ت لو سنتاف،
اإلبل
ومن ادلعز ما ت لو سنة ،ومن الضأف ما ت لو ستة أشهر ،وتُ َ
نحر ُ

قائمةً معقولةَ اليد اليسرى ،ويُذبَح ما عداىا مضطجعة إىل جنبها األيسر
متوجهة إىل القبلة ،ويقوؿ عند الذبح :بسم اهلل؛ وجوبا ،ويزيد "اهلل أكرب"
استحبابا اللهم ىذا منك ولك.

مرضها ،وال العوراء وال الضعيفة اليت ال
وال جتزئ يف األضحية ادلريضة البُت ُ
مخ فيها ،وال ما سقط سنُّها ،وال مقطوعة األذف ،وال مكسورة القرف،
ويتخَتىا صحيحة سليمة ،مسينة ،وجتزئ الشاة عن الرجل وأىل بيتو،
والبقرة والبدنة كل منهما عن سبعة ،ويسن أف يأكل منها ويهدي
ويتصدؽ ،ووقت الذبح بعد الصالة إىل يومُت بعد العيد أو ثالثة على
األصح.
اهلل أكرب اهلل أكرب ال إلو إال اهلل ،واهلل أكرب اهلل أكرب وهلل احلمد.
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اؾ الْ َكوثػَر * فَ ِ
ِ
ك َو ْاضلَْر * إِف
صل لَرب َ
َ
بسم اهلل الرمحن الرحيم( :إنا أ َْعطَْيػنَ َ ْ َ
ك ُى َو ْاألَبْػتَػ ُر)[الْ َك ْوثَِر.]ٖ-ٔ :
َشانِئَ َ
وجعلَنا من المنُت يوـ
أعاد اهلل علي وعليكم من بركات ىذا العيدَ ،
الوعيد.
أيها الناس :ال تغرنكم الدنيا وزخرفها ،فإهنا إىل زواؿ ،وال َّتدعنكم
الماؿ ،وتذكروا من صلى معكم الباؿ ،من األىل واإلخواف ،فأنتم على
طريقهم سائروف.
وتيسر األرزاؽ؛
عباد اهلل :اشكروا اهلل وامحدوه على نعمة األمن واالستقرارُّ ،
فإف ىذه ىي مطالب احلياة ،اليت ال غٌت لإلنساف عنها.
ِ
ِ
صلُّوا
ين َآمنُوا َ
عباد اهلل( :إِف اللوَ َوَم َالئ َكتَوُ يُ َ
صلُّو َف َعلَى النِيب يَا أَيػُّ َها الذ َ
ِ
ِ
َحز ِ
اب ،]٘ٙ :وقد قاؿ صلى اهلل عليو وسلم:
يما)[ ْاأل ْ َ
َعلَْيو َو َسل ُموا تَ ْسل ً
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شرا" ،فصلُّوا وسلموا
َ
"م ْن صلى علي صالةً واحد ًة صلى اهللُ عليو هبا ع ً
على سيد األولُت وإماـ ادلرسلُت.
صليت على إبراىيم وعلى آؿ
اللهم صل على زلمد وعلى آؿ زلمد ،كما
َ

إبراىيم ،إنك محيد رليد ،اللهم بارؾ على زلمد وعلى آؿ زلمد ،كما
باركت على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم ،إنك محيد رليد ،وسلم تسليما
كثَتا ،اللهم وارض عن اخللفاء الراشدين ،األئمة ادلهديُت؛ أيب بكر،
وعمر ،وعثماف ،وعلي ،وعن سائر الصحابة أمجعُت ،اللهم وارض عن
أمهما البتوؿ فاطمة بنت الرسوؿ ،اللهم صل وسلم على بقية العشرة ،من
أصحاب النيب -صلى اهلل عليو وسلم -وعن الذين بايعوا نبيك ُتت
الشجرة ،اللهم وارض عن الصحابة أمجعُت ،إنك على كل شيء قدير.
اللهم أعز اإلسالـ وادلسلمُت ،وأذؿ الكفر والكافرين ،اللهم دمر أعداءؾ
أعداء الدين ،اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك زلمد -صلى اهلل عليو
وسلم ،-اللهم أذؿ البدع كلها ،اليت تضاد دينك الذي ارتضيتو لنفسك،
وأكرمت بو ىذه األمة ،يا رب العادلُت.

 18من 19

اللهم اغفر دلوتانا وموتى ادلسلمُت ،برمحتك يا أرحم الرامحُت ،يا ذا اجلالؿ
واإلكراـ ،اللهم تقبل حسناِتم ،وجتاوز عن سيئاِتم يا أرحم الرامحُت ،اللهم
احف بالدنا من كل شر ومكروه ،اللهم احف جنودنا ،واحف حدودنا
يا رب العادلُت ،اللهم توؿ أمر كل مسلم ومسلمة ،وأمر كل مؤمن ومؤمنة،
اللهم يسر أمورىم يا رب العادلُت ،واشرح صدورىم ،اللهم أعذنا وذرياتنا
من إبليس وشياطينو وأوليائو يا رب العادلُت إنك على كل شيء قدير.
اللهم أعذ ادلسلمُت من شر السحرة ،اللهم أعذنا وادلسلمُت من شر
السحرة يا رب العادلُت ،إنك على كل شيء قدير.
اللهم يا ذا اجلالؿ واإلكراـ ،اللهم ادفع عنا الغال والوبا والزنا والزالزؿ
واحملن ،وسوء الفنت ،ما ظهر منها وما بطن ،برمحتك يا أرحم الرامحُت،
اللهم ارفع ىذه اجلائحة ،عن البالد والعباد ،برمحتك يا أرحم الرامحُت.

 19من 19

ِ
ِ
ِ
صًرا)[الْبَػ َقَرةِ:
(ربػنَا َال تُػ َؤاخ ْذنَا إِ ْف نَسينَا أ َْو أ ْ
َخطَأْنَا َربػنَا َوَال َُْتم ْل َعلَْيػنَا إِ ْ
َ
 ،]ٕٛٙبرمحتك يا أرحم الرامحُت.
اللهم إنا نسألك اجلنة وما قرب من قوؿ أو عمل ،ونعوذ بك من النار وما
قرب إليها من قوؿ أو عمل.
اهلل أكرب اهلل أكرب ال إلو إال اهلل ،واهلل أكرب اهلل أكرب وهلل احلمد.
اللهم صل وسلم وبارؾ على عبدؾ ورسولك زلمد ،وعلى آلو وصحبو
أمجعُت.

