خطبة عيد األضحى 1442هـ
خالد بن ضحوي الظفريي
إِ َّن احلم َد َِّّلِلََِْ ،نم ُده ونَستَعِينُه ونَستَن ْغ ِفره ،وننَعوذُ ِِبهللِ ِمن ُشروِر أَنْن ُف ِسنَا ِ
وم ْنن ََنيِئاَا ِ أ َْع َمالِنَنا،
َ ُ ْ ُ ْ ُُ ُ
َْ
ْ ُ
ض َّل لَه ،ومن ي ْ ِ
ِ
من ينه ِدهِ هللا فَ ََل م ِ
ي لَهُ ،وأَ ْش َه ُد أَن ََّّل إِلَنهَ إََِّّل هللاُ َو ْْ َندهُ ََّل َشن ِري َ
ُ َْ ُ
َ ْ َْ ُ ُ
ضل ْل فَ ََل َهاد َ
َّ ِ
لَننهُ ،وأَ ْشن َنه ُد أ َّ
اّلِلَ َْن َّنِ اُن ََّللاانِ ِنه َوََّل َانُنواُ َّن إََِّّل
ين َُمنُنوا ااَّن َُّللنوا َّ
َن ََُّ َّمن ْندا َعْن ُندهُ َوَر َُنولُهََُ  ،ي أَينُّ َهننا الننَ َ
َوأَنْنتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َن. 
أ ََّما بَـ ْع ُد:
لوغ العش ِر من ذي احلجة خ ِي ِ
أَيم ِ
العمل
فيا عباد هللا :ها قَد َم َّن هللاُ اعاىل علينا ب ِ
الصا ِل ،وها َنن يف يوم عظيم من أَيم هللا وهو يوم النحر ويوم احلج األكرب ،وهو أفضل أَيم
عيد ِ
أهل اإلََلم ،فعن عَّلل ة بن عامر  قال :قال رَول
السنة ،ويتلوه أَيم التشريِ وكلها ُ
أهل اإلََلم ،وهي أَيم أكل وشرب).
أَيم التشريِ؛ ُ
ويوم النحر ،و َ
يوم عرفةَ ،
( :إن َ
عيدان َ
[رواه أبو داود والرتمَي وقالْ :سن صحيح].
الَبح والنح ِر ،وأكثر أعمال احلجاج اكون فيه،
اليوم َي ع اد هللا يوم الَك ِر والشك ِر ،يوم ِ
نسأل هللا أن يتَّلل ل منا ومنهم ،وفيه هَه الصَلةُ العظيمةُ ألهل األمصار ،وبعدها يتَّللربون هلل
اعاىل ِبلضحاَي .فما أعظم فضل هللا اعاىل علينا! وما أشد رمحته بنا! إذ هداان إىل ما يَّللربنا
إليه ،فله احلمد دائماْ وأبداْ.
هللا أكرب هللا أكربَّ ،ل إله إَّل هللا وهللا أكرب ،هللا أكرب وهلل احلمد.
إن من أمسى معاين العيد الدعوةَ إىل هللا اعاىل ِبلتوْيد ،الَي هو ِْ هللا على الع يد،
ِ
وألجل هَا يرفع الع اد أصواهتم ِبلتك ي هلل ،إلفراده ِبلتعظيم
التحَير من الشرك والتنديد،
و
َ
ِِ
ِ
ِ
والع ادة دومنا َواه( ،قُل إِ َّن َ ِ
ي) ،والتوْيد ع اد
ب الْ َعالَم َ
اي َوَمََ ِاِت َّّلِل َر ِئ
ص ََلِت َونُ ُسكي َوََّْيَ َ
ْ
ط
الش ْرَك لَظُْل ٌم َع ِظ ٌيم) ،فالشرك ِبهلل َّ ٌ
هللا أعظم احلسنا والشرك ِبهلل أعظم السياا ( ،إِ َّن ِئ
َّار َوَما
اّلِلُ َعلَْي ِه ْ
للعمل خمل ٌد لصاْ ه يف النار( ،إِنَّهُ َم ْن يُ ْش ِرْك ِِب َّّلِلِ فَن ََّلل ْد ََّْرَم َّ
اْلَنَّةَ َوَمأْ َواهُ الن ُ
لِلظَّالِ ِم ِ
رجو هبا رَيءْ وَّل
َ
ي م ْن أَنْ َ
صار) ،فَل اَرجو بع ادا إَّل وجه هللاَّ ،ل اَ غي هبا خملوقْا ،وَّل اَ ُ
مسعةْ ،وَّل اَبح إَّل هلل وَّل اسجد إَّل هلل وَّل حتلف إَّل ِبهلل ،وجتنب الشرك جبميع أنواعه،
واَْر من التطي والتشاؤم والتمائم ،والسحر ومظاهره والَهاب للعرافي والكهانَ ( ،وََّل ينُ ْفلِ ُح
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الس ِ
ث أَاَى).
َّ
اْ ُر َْْي ُ
هللا أكرب ،هللا أكرب ،هللا أكربَّ ،ل إله إَّل هللا ،وهللا أكرب ،هللا أكرب ،وهلل احلمد.
ع اد هللا :لَّللد وعظ رَول هللا  صحابته مبوعظة كأهنا موعظة مودع ،وَألوه الوصية
َّ
خصوصا عند ْدوث
ب عنها َهلَ ،
فأوصاهم بوصاَي جليلةَ ،من َّ
ْ
اس هبا َنى ،ومن اَننَك َ
الفنت والش ها  ،واكاثر املغرَي والشهوا  ،فأوصاهم أوَّل بتَّللوى هللا ،أبن جتعل بين وبي
غضب هللا وانره وعَّللابه وقاية ،فعلى الع د أن يلزم الطاعا ومنها الصَلة وَّل يتساهل فيها،
فإهنا عماد اإلََلم ،ويؤدي الزكاة ،وعليه برب الوالدين وصلة األرْام ،واإلْسان إىل األيتام،
وإَيه وقتل النفس احملرمة والرِب ،وفعل الفحشاء كالزان،
واألمر ِبملعروف ،والنهي عن املنكرَّ ،
وغيها من الَنوب واملوبَّللا .
هللا أكرب ،هللا أكرب ،هللا أكربَّ ،ل إله إَّل هللا ،وهللا أكرب ،هللا أكرب ،وهلل احلمد.
مث أوصاهم ِ بلسمع والطاعة لوَّلة األمر ِبملعروف ،وهو أصل من أصول اإلََلم،
أْاديث كثية َيئ ُد األانم ،ملا فيه من َ ئد أبواب الفوضى والفنت ،ومبخالفته
وْث عليه يف
َّ
َ
وصي ِِبل َّسم ِع والطَّاع ِة لِ ْلَئِ َّم ِة ِِبملعر ِ
ول هللاِ  ي ِ
وف،
ذهاب األمن وانتشار احملن ،فَّللد َكا َن َر َُ ُ
ْ َ َ
ُ
َْ ُ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ث َعلَى َّ ِ
ُّع ِاء
َوََيُ ُّ
ب ِيف إِ ْكَرام ِه ْم َواَن ْوق ِيه ْمَ ،والد َ
الص ْرب َعلَى َج ْوره ْم ،وَيرم اخلروج عليهمَ ،وينَُر ئغ ُ
َّصيح ِة إِلَي ِهم ِِب ِلرفْ ِِ و ِ
ََلم ،واَنوِج ِيه الن ِ
الس ِر مع جَْ ِع ال َُّلللُو ِ
ب َعلَْي ِه ْمََّّ َْ ،ت يَ ُكو َن امل ْسلِ ُمو َن يَ ْدا
ْ
َ
َ
َ
ُْ َ ْ
ْ
َ
ئ
ئ
ئ
ُ
ِ
وِ
محئلُوا وعلَي ُكم ما ُِ
ِ
ِ
محئْلتُ ْم»
اْ َد ْة ،فََّللد قَ َال َر َُ ُ
ول هللاِ ْ « : 
امسَعُوا َوأَطيعُوا؛ فَإَّمنَا َعلَْي ِه ْم َما ُ َ َ ْ ْ َ
َ
[رَواهُ ُم ْسلِ ٌم].
َ
هللا أكرب هللا أكربَّ ،ل إله إَّل هللا وهللا أكرب ،هللا أكرب وهلل احلمد.
مث أخرب  أبن من طال به الزمن ،فسيى اَّلختَلف والفنت ،فأوصاهم ِبلتمس
ِبلسنن ،والسي على درب الصحابة ،والتمس بسنة اخللفاء الراشدين ،فالسي على السنة،
وعلى هدي َلف األمة ،طريِ هللا إىل اْلنة ،فَّللد قال ( :قد اركتكم على ال ِ
يضاء ليلِها
ِ
ش منكم فَ َس ََيى اختَلفْا كث ْيا ،فعليكم مبا َعَرفتم
كنهارها َّل يزيغ عنها بعدي إَّل هال َ ،من يَع ْ
ِ
ضوا عليها ِبلنَّو ِاج َِ)
وَنَّة
اخللفاء الراشدين املهدييَ ،ع ُّ
من َُنَّيت ُ
هللا أكرب هللا أكربَّ ،ل إله إَّل هللا وهللا أكرب ،هللا أكرب وهلل احلمد.
احلَر من ال دع واحملداث  ،وجمان ةَ أهل األهواء
مث بي أن من أعظم أَ اب النجاةَ ،
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واخلرافا ( ،وإَي ُكم وَّداث األمورَّ ،
كل بدعة ضَللة) ،وقد كثر يف
كل َّدثة بدعة ،و َّ
فإن َّ
هَه األزمان الفرق الضالة واملناهج الضيَّللة املنحرفة ،فاَْروا منها غاية احلَر ففي اا اعها
ِ
ِ ِ
الشر والضررَ ( ،وأ َّ
لسُ َل فَنتَن َفَّر َق بِ ُك ْم َعن ََِيلِ ِه ٰذلِ ُك ْم
يما فَٱاَِّعُوهُ َوَّلَ اَنتَِّعُواْ ٱ ُّ
َن َهنٰ ََا صراطي ُم ْستََّلل ْ
صنا ُك ْم بِِه لَ َعلَّ ُك ْم اَنتَّن َُّللون).
َو َّ
((((---------------هنا يفصل من يرى أهنا خطبتان))))-------------

هللا أكرب هللا أكربَّ ،ل إله إَّل هللا وهللا أكرب ،هللا أكرب وهلل احلمد.
أينَّتُها املرأةُ املسلمةُ ااَّللي هللا اعاىل يف واج اا ِ  ،و ِ
أْسين إىل زوج ِبلعِ ْشَرة الطَّي ة ،وإىل
أوَّلدك ِبلرتبية اإلََلمية النَّافعة ،واْفظي زوج يف ِ
عرض ِه ومالِِه وبيتِ ِه ،و ْار َع ْي َّْللوق والديه
وأقاربه وضيفه وجيانه ،ففي احلديث عن النيب ( :إذا صلَّت املرأة مخسها ،وصامت شهرها،
ادخلي اْلنَّة من أي أبواهبا شات) ،واَْري دعاة
وْفظت فرجها ،وأطاعت زوجها ،قيل َلاُ :
الرذيلة وأهل الفجور والسفورَّ ،
الرجال أن
فإن املرأةَ زينَنتُها يف دينِ َها وجاَلا يف ْيائهاَ ،ك َما على َّ
هبن وأْسنوا عشرهتن.
يتَّللوا هللا يف النساء ،فإهنن أَيا عن َدكم ،فارفَّللوا َّ
هللا أكرب ،هللا أكربَّ ،ل إله إَّل هللا ،وهللا أكرب ،هللا أكرب ،وهلل احلمد.
قد شرع هللا لنا األضحية يف هَا اليوم ،وأَيم التشريِ ،مع الَكر وفعل اخلي ،عن الََْرب ِاء
ِ
ِ
صلِئ َي ُمثَّ ننَ ْرِج َع
 قالَ ( :خطََننَا النيب يوم الن ْ
َّح ِر فَّللال( :إِ َّن أ ََّوَل ما ننَْ َدأُ بِه يف يَن ْومنَا هَا أَ ْن نُ َ
اب َُنَّنتَننَا) [متفِ عليه] ،فاشكروا هللا وامحدوه على نعمه
فَننَنْن َحَر فَ َم ْن فَن َع َل ذل فَن ََّلل ْد أ َ
َص َ
عيد طاعة وشكران ،وَّل اُ َك ئِدروه ِبلَنوب والعصيان.
الظاهرة وال اطنة ،واجعلوا عي َدكمَ ،
واْ ِرصوا – رِمح ُكم هللا اَنع َاىل -علَى ْاألَخ َِ ِِبلنَّصائِ ِح والتنَّو ِصيا ِ ِ
الص ِئحيَِّةَ ،والْتَِزِام
ْ
َ
ئ
ََ ُ ُ َ
َ ْ ُ
َ َ ْ َ
ا ِإل ْجَراءَا ِ ِاَّل ِْْ َرتا ِزيَِّة.
اللَّه َّم ا ْغ ِفر لِْلمسلِ ِمي والْمسلِما ِ ؛ ْاألَْي ِاء ِمْننهم واْألَموا ِ  ،إِنَّ َ قَ ِريب َِمس ِ
يب
ٌ ٌ
ُ
َْ
ْ ُْ َ َ ُْ َ
يع ُجم ُ
ُْ َ َْ
الضَّراءَ َوالَْأْ ََاءََ ،وأ َِد ْم َعلَْيننَا النِئ َع َمَ ،و ْادفَ ْع َعنَّا النِئ ََّلل َم،
َّع َوا ِ َ ،ربنَّنَا ْارفَ ْع َعنَّا الَْ ََلءَ َوالْ َوَِبءََ ،و َّ
الد َ
ِ
ِ
اللَّ ُه َّم َوفِئ ِْ وَّلة أموران لِ َما ُِحت ُّ
ب َواَن ْر َ
ضى ،اللهم ْ
اج َع ْل َه ََا الَنلَ َد ُمنْا ُمطْ َمانًّاَ ََ ،خاءْ َر َخاءْ
ِ ِ ِِ
ي.
َو ََائَر بِ ََلد املُ ْسلم َ
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