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 هـ1442خطبة عيد األضحى 
 خالد بن ضحوي الظفريي

نيِئَاا ِ  ََ ، ََنَْمُدُه وَنْسَتِعيُنُه وَنْستَنْغِفرُُه، ونَنُعوُذ ِِبهلِل ِمْن ُشُروِر أَنْنُفِسَنا وِمنْن  أَْعَمالِنَنا،  ِإنَّ احلَْمَد ّلِلَِِّ
نَدُه ََّل َشنرِيَ  َمْن يَنْهِدِه هللاُ َفََل ُمِضلَّ َلُه، وَمْن ُيْضِلْل َفََل َهاِدَي َلهُ  ْْ ، وَأْشَهُد َأن َّلَّ إِلَنَه ِإَّلَّ هللاُ َو

ننولُُه،   َُ ننْدا َعْ ننُدُه َوَر َِّ اُنَّلَلااِننِه َوََّل َاُننوُانَّ ِإَّلَّ  لَننُه، وَأْشننَهُد َأنَّ ََُّمَّ نن َْ َِيَن َُمنُننوا اانََّّلُلننوا اّلِلََّ  ََي أَينَُّهننا الَّنن
 . َوأَنْنُتْم ُمْسِلُمونَ 

 َأمَّا بـَْعُد:
 العملِ  أَيمِ  ة خيِ ي احلجن ذم العشرِ  اعاىل علينا ب لوغِ  هللاُ  نَّ د مَ ها قَ  فيا عباد هللا:

فضل أَيم أ، وهو ج األكربيوم احليوم النحر و هو و من أَيم هللا عظيم يوم ، وها َنن يف الصالِ 
ول ق عامر  اإلََلم، فعن عَّلل ة بن أهلِ  عيدُ  كلهاو ويتلوه أَيم التشريِ السنة،  ال: قال َر
 َ(. وشربَيم أكل أ، وهي َلماإلَ ان أهلَ التشريِ؛ عيدُ  النحر، وأَيمَ  عرفة، ويومَ  : )إن يوم

 .]رواه أبو داود والرتمَي وقال: ْسن صحيح[
َكرِ  فيه،  احلجاج اكون أعمال كثر، وأوالنحرِ  ، يوم الَبحِ والشكرِ  اليوم َي ع اد هللا يوم ال

 ن هللو تَّللربيوبعدها  مصار،ألهل األ العظيمةُ  ةُ وفيه هَه الصَلمنهم، منا و ل نسأل هللا أن يتَّلل 
 ىل ما يَّللربناداان إها! إذ فما أعظم فضل هللا اعاىل علينا! وما أشد رمحته بن .ِبلضحاَياعاىل 

 إليه، فله احلمد دائماْ وأبداْ.
 .حلمداهلل هللا أكرب هللا أكرب، َّل إله إَّل هللا وهللا أكرب، هللا أكرب و 

يد،  إن من أمسى معاين العيد الدعوةَ  الَي هو ِْ هللا على الع يد، إىل هللا اعاىل ِبلتْو
لتعظيم أصواهتم ِبلتك ي هلل، إلفراده ِبالع اد هَا يرفع  من الشرك والتنديد، وألجلِ  والتحَيرَ 

يد ع اد ّلِلَِِّ َربِئ اْلَعاَلِميَ  ُقْل ِإنَّ َصََلِت َوُنُسِكي َوَََّْياَي َوََمَاِت َواه، ) والع ادة دومنا (، والتْو
ْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ هللا أعظم احلسنا  والشرك ِبهلل أعظم السياا ، )  (، فالشرك ِبهلل َّ طٌ ِإنَّ الشِئ

رََّم اّلِلَُّ َعَلْيِه اْْلَنََّة َوَمأْ ) ،لصاْ ه يف النار للعمل خملدٌ  َْ َواُه النَّاُر َوَما إِنَُّه َمْن ُيْشرِْك ِِبّلِلَِّ فَنَّلَلْد 
وَّل  رَيءْ  او هبرجُ ا، وَّل اَ خملوقْ  ا غي هبإَّل وجه هللا، َّل اَ  رجو بع ادا (، فَل اَ لِلظَّاِلِمَي ِمْن أَْنَصار  

 ،الشرك جبميع أنواعه جتنبَّل اَبح إَّل هلل وَّل اسجد إَّل هلل وَّل حتلف إَّل ِبهلل، و و ، مسعةْ 
َوََّل يُنْفِلُح )، والَهاب للعرافي والكهانلسحر ومظاهره وا ،واَْر من التطي والتشاؤم والتمائم
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ْيُث أََاى َْ ُر  ِْ  (.السَّا
 د.، وهلل احلم أكرب، هللاهللا أكرب، هللا أكرب، هللا أكرب، َّل إله إَّل هللا، وهللا أكرب

ول هللا ع اد هللا:  ألوه ،دعصحابته مبوعظة كأهنا موعظة مو  لَّللد وعظ َر الوصية  َو
ْدوث  دا عن، خصوصْ  لَ عنها هَ  بَ كَّ نَ ومن انَ  ،ى  هبا نَ ن اسَّ مَ  ، جليلةفأوصاهم بوصاَي

ل بين  وبي ن جتع، أبا ، فأوصاهم أوَّل بتَّللوى هللاوالش ها ، واكاثر املغرَي  والشهو الفنت 
، اهل فيهاَّل يتسو  صَلةال الطاعا  ومنها يلزمفعلى الع د أن غضب هللا وانره وعَّللابه وقاية، 

، إىل األيتام إلْسانام، وابرب الوالدين وصلة األْر هوعلي، زكاةال يؤديإلََلم، و فإهنا عماد ا
زان، الفحشاء كال وفعل، الرِبوقتل النفس احملرمة و  هوإَيَّ  ،عن املنكر النهيِبملعروف، و األمر و 

 وغيها من الَنوب واملوبَّللا .
 د.، وهلل احلم أكرب، هللاهللا أكرب، هللا أكرب، هللا أكرب، َّل إله إَّل هللا، وهللا أكرب

م، صول اإلََلأِبلسمع والطاعة لوَّلة األمر ِبملعروف، وهو أصل من  مث أوصاهم 
ثَّ   مبخالفته، و والفنت لفوضىاَدئ أبواب من األانم، ملا فيه  دُ َيئ  كثية    عليه يف أْاديثَ  ْو

َُوُل هللِا فَّللد  ذهاب األمن وانتشار احملن،  ْعُروفِ ِبِ مَِّة ئِ ِع َوالطَّاَعِة ِلْلَ سَّمْ يُوِصي ِِبل َكاَن َر
َ
، مل

 الدَُّعاءِ وَ ِهْم َواَنْوِقيِِهْم، ِإْكرَامِ  يف ُب غئِ رَ َوينُ  وَيرم اخلروج عليهم،ْم، هِ ى َجْورِ لَ عَ  ى الصَّرْبِ لَ َوََيُثُّ عَ 
ِِ َوالسئِ النَِّصيَحِة إِلَْيهِ  ََلُْم، َواَنْوِجيهِ  ََّْتَّ يَ َعَلْيهِ  بِ الَّلُلُلو  عِ َع جَْ مَ رِئ ْم ِِبلرئِْف ْسِلُموَن َيْدا  ُكونَ ْم، 

ُ
امل

َدْة، فَ  ِْ َُولُ َّللد َوا َا َعَلْيهِ  ؛امْسَُعوا َوَأِطيُعوا»:    هللاِ قَاَل َر « ُكْم َما مُحِئْلُتمْ ُلوا َوَعَليْ مُحئِ  ْم َمافَِإمنَّ
 [. ]َرَواُه ُمْسِلمٌ 

 .حلمدا رب وهللهللا أكرب هللا أكرب، َّل إله إَّل هللا وهللا أكرب، هللا أك
  هم ِبلتمسأبن من طال به الزمن، فسيى اَّلختَلف والفنت، فأوصا مث أخرب 

لسنة، ا على السين، فياخللفاء الراشدالتمس  بسنة و  ،ِبلسنن، والسي على درب الصحابة
ها  ليلِ  لى ال يضاءِ عقد اركتكم : )فَّللد قال طريِ هللا إىل اْلنة، لف األمة، َوعلى هدي 
فتم رَ مبا عَ  فعليكم ،ايْ ا كثفْ تَلى اخيََ سَ منكم فَ  شْ عِ ن يَ مَ  ،َّل يزيغ عنها بعدي إَّل هال  كنهارها
 َُ َُ نَّ من   (َِ واجِ نَّ وا عليها ِبلضُّ عَ  ،الراشدين املهديي ة اخللفاءِ نَّ يت و

 .حلمداهلل هللا أكرب هللا أكرب، َّل إله إَّل هللا وهللا أكرب، هللا أكرب و 
أهل األهواء  ةَ ان جمال دع واحملداث ، و  من احلَرَ  ،َ اب النجاةمث بي أن من أعظم أ
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قد كثر  يف و  (، بدعة ضَللة وكلَّ  ،بدعة َّدثة   كلَّ   فإنَّ  ،م وَّداث  األموروإَيكُ ) واخلرافا ،
فاَْروا منها غاية احلَر ففي اا اعها هَه األزمان الفرق الضالة واملناهج الضيَّللة املنحرفة، 

ا صِ وَ ) ،الشر والضرر ََ ِ يِلِه ٰذِلُكْم فَنتَنَفرََّق ِبُكمْ  لسُُّ لَ ٱَوَّلَ اَنتَِّ ُعواْ  اَِّ ُعوهُ ٱِطي ُمْسَتَّلِليْما فَ ار َأنَّ َهٰن ََ  َعن 
 .(لَُّكْم اَنتنََّّلُلونُكْم بِِه َلعَ ا َوصَّن

 -------------((()هنا يفصل من يرى أهنا خطبتان()))---------------
 .حلمداهلل هللا وهللا أكرب، هللا أكرب و  هللا أكرب هللا أكرب، َّل إله إَّل

، وإىل ي ةة الطَّ رَ شْ لعِ ِبزوج   إىل أِْسينو  ،ااَّللي هللا اعاىل يف واج اا ِ  املسلمةُ  ها املرأةُ تُ أينَّ 
والديه َّللوق ْ اْرَعيْ ، و هِ بيتِ و  هِ ومالِ  هِ يف عرضِ   زوج يْفظاافعة، و أوَّلدك ِبلرتبية اإلََلمية النَّ 

ة مخسها، وصامت شهرها، : )إذا صلَّت املرأ ، ففي احلديث عن النيبأقاربه وضيفه وجيانهو 
فظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل َلا: َْري دعاة وا ،ت(ا شاة من أي أبواهبلي اْلنَّ ادخُ  ْو

جال أن لى الرَّ عا مَ كَ   يائها،ْيف ا جاَلا و هَ ها يف دينِ تُ زيننَ  املرأةَ  فإنَّ الرذيلة وأهل الفجور والسفور، 
 رهتن.ا عشوأْسنو  كم، فارفَّللوا هبنَّ عندَ  هللا يف النساء، فإهنن أَيا   يتَّللوا 
 مد. احل، وهللأكرب، هللا أكرب، َّل إله إَّل هللا، وهللا أكرب، هللا أكرب هللا
َكروأَيم التشريِ، هَا اليوم، األضحية يف  ناشرع هللا لقد   ن اْلرَبَاءِ ع ،خليوفعل ا مع ال

 :نَنْرِجَع ا هَا َأْن ُنَصلِئَي مُثَّ  يف يَنْوِمنَ ُأ ِبهِ ْ دَ ننَ ِإنَّ َأوََّل ما ) م النَّْحِر فَّللال:َخطَ َنَنا النيب يو ) قال 
ننَّتَنَنافَننَنْنَحَر َفَمْن فَنَعَل  َُ ه على نعمه هللا وامحدو  اشكرواف، [يهمتفِ عل] (ذل  فَنَّلَلْد َأَصاَب 
 والعصيان. لَنوبِبروه دئِ كَ وشكران، وَّل اُ  طاعة   كم، عيدَ واجعلوا عيدَ الظاهرة وال اطنة، 
ِرُصوا  ْْ َِ ِِبلنََّصاِئحِ َعَلى اأْلَ  -َرمِحَُكُم هللُا اَنَعاىَل  –َوا يَِّة، وَ  َوالتنَّْوصِ ْخ اْلِتزَاِم َياِ  الصِئحِئ

رتَازِيَِّة. ْْ  اإِلْجرَاَءاِ  اَِّل
 ْْ يٌع جمُِيُب ْمَواِ ، ِإنََّ  َقرِيبٌ أْلَ ُهْم َوا ِمننْ َياءِ اللَُّهمَّ اْغِفْر لِْلُمْسِلِمَي َواْلُمْسِلَماِ ؛ اأْلَ  مسَِ

نَ َء َواْلَ أْ رَّاالضَّ وَ الدََّعَواِ ، َربنََّنا اْرَفْع َعنَّا اْلَ ََلَء َواْلَوَِبَء،  اَء، َوأَِدْم َعَلينْ ا النِئَعَم، َواْدَفْع َعنَّا النِئَّلَلَم، ََ
 ِْ ا اَعْل هَ اجْ م اللهِلَما حتُِبُّ َواَنْرَضى، وَّلة أموران اللَُّهمَّ َوفِئ َََخاءْ ل َنَلَد ُِمنْ ََ  َرَخاءْ ا ُمْطَمِانًّا، 

ْسِلِمَي.
ُ
ائَِر ِبََلِد امل ََ  َو


