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  : اخلطبة األوىل
 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستتففره   ونعتواب  هلل متن رتروف ننفستنا ومتن ستياان نعمالنتا   متن  متده ه  ت  مضت  لته  
 ومن  ضل     هادي له .. 

به وستلمم .. صلى ه عليه وعلى آلته ونصت ا   ونرمد نن حممداً عبده وفسوله ال إله إال ه وحده ال رر ك لهن ونرمد ن
 تسليماً كثريا .
 

 قبوه يف السر والنجوى .وفا ،حق التقوى  -عباد ه  -نما بعد ..  اتقوا ه 
 

يف الزمتان  آاين  ..لته  لعبتاد    و فردوا نعمتامم على عباده ليعظموه يف النفوس ته العاملني آاي ن ما املسلمون ..  وايل فب   
ُ  اآلاَين  َلَعلمُكم ب ل َقاء فَب  ُكْم ُتوق ُنونَ ..: -عز وج   -قال   كان يف بلد ه احلرام يف م َب  يف رمر ه احلرام   وع   الرعد  .. ُتَفص  

  نكترم ه متن و تد إليمتا  ألمتن واألمتان   من نفكان الد ن ال  قام إال يف تلتك البقتا   اً يف بلد ه األمني  ؤدي املسلمون فكن .. 2
صتيد متن البمتافم  ت  وإىل ال  وإىل الطتري يف الستماء  ت   نفتر   خت ه  ىعضتد رتجره وال لتلتوامتد نمنه إىل النبان يف األفض     ُ 

ُْم َحَرماً .. ..بطيب املآك  واملشافب  يه  -سب انه  -قطته إال ملنشد   ونكرمه وإىل املال الضال    تلتقط لُ   تقت   َنَوََلْ ُُنَك  ن مم
نًا ُُيََْب  نمتن وفختاء لتتؤدى العبتادان  يته بت ل هلل ..  57القصت   إ لَْيه  ََثََراُن ُك    َرْيٍء ف ْزقاً م ن لمُدَّنم َوَلك نم َنْكثَتَرُهْم اَل  َتْعَلُمتونَ آم 

توحترم معظتم آمتن منت  وُ   بلتد نمتني :"  -فمحه ه  -قال ابن كثري   وخضو  وخشو     دعتا إبتراهيم فبته نن اتن النتاس إىل  " عض 
َوإ اْب َجَعْلنَتتا ..بعتد قترن  بعتد  تتو    وقترَّنً  اً ه  وجتء اخل فتتق نتداولتَبم   ه استتجاب ه دعتاء يتته   هت ا التوادي ابتدب الت ي ال زف َ 

َنََلْ تَتَر َكْيَف  َتَعَ  فَب َك .. من نفاده بكيد نهلكه ه  س على التقوى واإلميان س     بيت نُ  125البقر   ..اْلبَتْيَت َمثَابًَة ل  لنماس  َوَنْمناً 
ْصَ اب  اْلف ي     -قتال .. متن التوحيتد إىل الشترو نو الظلتم واألهتواء عاجلتته العقوبتة ين عليته بتبتد   متا بُت   ومتن هتمم  1الفي   ؟ِبَ 

متن خصوصتية احلترم :"  -فمحته ه  -  قال ابن كثتري  25احلن  َوَمن  ُر ْد   يه  ِب  حْلَاٍد ب ظُْلٍم نُ  ْقُه م ْن َعَ اٍب نَل يمٍ ..: -سب انه 
  " .والعم   قب  و عظم  إلخ ص   نه  عاقب البادي  يه الشر إابا كان عازماً عليه وإن َل  وقعه ن
 

قال ابن القتيم .. هبا وجه ه  ف دَ إمياء ِبنه ال  بقى من األعمال إال ما نُ ؛ البيت احلرام نظمر ه لعباده نعمال نبيمم إبراهيم من بناء 
    وليس الشأن يف العم    سب  إُنا تتفاض  بتفاض  ما يف القلوب "و   واألعمال ال تتفاض  بصوفها وعددها :"  -فمحه ه  -

نو  ع  السياان بعدها   نو إفاد  الدنيا هبا   طما من املراءا  نو حب الثناء إُنا الشأن يف حفظ األعمال بعد العم  مما  فسدها واب
ٍ  نَنَكااثً : -ج  رأنه  -قال ..  َنُكمْ َواَل َتُكونُوْا َكالمِت  نَتَقَضْت َغْزَمَا م ن بَتْعد  قُتوم ُ وَن َنمْيَاَنُكْم َدَخً  بَتيتْ   . 92الن    ..تَتتمخ 
 

اَي نَ ت َمتا النمتاُس إ َّنم َخَلْقنَتاُكم م  تن ...و ظمر ميزان التقوى واإلميان   واألقطاف واأللوان   يف احلن تت رى  واص  األجناس واللفان 
ود  احلجين عر ان  وماً مشموداً من  .. 13احلجران  ابََكٍر َونُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُرُعو ً َوقَتَباف َ  ل تَتَعاَفُ وا إ نم َنْكَرَمُكْم ع نَد اَّللم  نَتْتَقاُكْم 

وفجوا تفر ن كر هتم وحتقيق مناهم   ووضعوا بني  دي الكرمي حاجاهتم   ولبوا  يه له توحيدا   لبسوا اإلحرام  يه هلل ت ل    حجمم 
ْب َلُكمْ ..وال  رد سؤال من دعاه   قد ر ال ليب من فجاه  وهاب فزاق -سب انه  -وه    غا ر  ..َوقَاَل فَب ُكُم اْدُعوِن  َنْسَتج 

نعظم األايم عند ه  وم الن ر مث  وم  ":  -عليه الص   والس م  -قال ..   مث نررق عليمم وعلى املسلمني نعظم نايم العام  60
  . " عيد الن ر هو نكب العيد ن ون ضلمما:"  -فمحه ه  -ني اليوم الثاِن من نايم العيد فواه نبو داود   قال ابن فجب ؛  القر"
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ابلتك  واألض ى عيد نداء نسك احلتن  عت    ابمعة عيد صلوان األسبو  ؛ عيد ن يف  وم واحد  اجتما ُ  ومما  ز د املسلمني هبجةً 

ومتن صتلى العيتد وابمعتة  متو   ومتن صتلى العيتد نجتزاه عتن صت   ابمعتة ولكتن ُيتب عليته نن  صتلي ظمترا   اليوم حرمة و ض  
ورر  ه للجميع   ن  شكر فبه على إعطافه الكوثر  لص   والن ر ن -عليه الص   والس م  -ن ض  ونكم    وه نمر فسوله 

 . ة وال ِبس من االقرتاض لشراء األض ي  يف  وم عيد األض ى وث ثة نايم بعده يف اللي  نو النماف التقرب إليه ب بح األضاحي 
 

نو االختتت أ نو    لي تت ف املستتلم متتن  عتت  احملتترم يف نايم العيتتد وغريهتتا متتن املعتتاز  نو التتتب  ؛ واملعصتتية تكتتدف صتتفو الل ظتتان 
قُتتْ  ب َفْضتت   اَّلل   َوب َرمْحَت تته   َب تتَ ل َك  : نعتتواب  هلل متتن الشتتيطان الترجيم ..كتت   تتوم ال  عصتتي املستلم فبتته  يتته  متتو عيتتد لته   و اإلسترا  

 . 58 ونس   َتْليَتْفَرُحوْا ُهَو َخرْي  مم  ما َُيَْمُعونَ 
 

 العظيم   ونفعين ه وإايكم مبا  يه من اآلاين وال كر احلكيم .   فو ه يل ولكم يف القرآن
  استففروه إنه هو الففوف الرحيم .؛ نقول ما تسمعون   ونستففر ه يل ولكم وبميع املسلمني من ك  ابنب 

 
 

 :اخلطبة الثانية 
 

 تعظيًمتا لشتانه   ال ه وحتده ال رتر ك لتهال إلته إن ونرتمد ن والشكر له على تو يقته وامتنانته     احلمد هلل على إحسانه 
 .. صلى ه عليه وعلى آله ونص ابه وسل  م تسليماً مز داً . حممداً عبده وفسولهنبينا ونرمد نن 
 

النتب ء  نمتافانوالعفو والتسامح من   م عليه عظُ  أنخطمن  لىومن حلم ع  من ظلمه ع  ن من عفا ع   ن ما املسلمون ..نما بعد 
 وتصايف النفوس على   ونسيان الزالن بني األفحام   ونب  اخل   بني األص اب   م  رحة العيد برتو امجران بني اإلخو  ومتا  
 

فاء والتدعاء صتوالتمناة والوائم وال   لتقون  يه على البشر واالبتسامة   ليكون العيد على ابميع عيداً ظاهراً و طناً ؛ احملبة والرضا 
: إابا التقوا  وم العيد  قول بعضمم لتبع   -صلى ه عليه وسلم  -كان نص اب فسول ه :"   -فمحه ه  - ري قال جبري بن ..

وا رحتوا بفضت  ه علتيكم بنعمتة   وكلوا متن هتد كم وتصتدقوا    أظمروا حماسن األخ ق ومكافم الفضاف  "   تقب  ه منا ومنك 
تتن فمب  ُكتتْم َوَجنمتتٍة َعْرُضتتَما ..اغتناممتتا ِبنتتوا  الطاعتتان والقتتر ن  واحرصتتوا علتتى  اإلستت م ومواستتم اخلتتريان  َوَستتاف ُعوْا إ ىَل َمْفف تتَرٍ  م  

   واسألوا ه املز د من  ضله اقق لكم ما نملتم . 133آل عمران  السمَماَواُن َواأَلْفُض ُنع دمْن ل ْلُمتمق نيَ 
 

إ نم اَّللمَ َوَمَ ف َكتَتُه ُ َصتل وَن َعلَتى النمت     اَي نَ ت َمتا المت   َن   قتال يف حمكتم التنز ت  :   مث اعلموا نن ه نمركم  لص   والس م على نبيه 
 .. 56زاب األح آَمُنوا َصل وا َعَلْيه  َوَسل  ُموا َتْسل يماً 

 
نيب بكٍر وعمر وعثمان  -اللمم ص    وسل  ْم على نبينا حممد   وافَض اللممم عن خلفافه الرارد ن ال  ن قَضوا  حلق وبه كانوا  عدلون 

 وعن سافر الص ابة نمجعني   وعنما معمم جبودو وكرمك اينكرم األكرمني  . -وعلي 
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وستافر   واملشركني   ودمر نعداء الد ن   واجعت  اللمتم هت ا البلتد آمنتاً مطمانتاً فختاًء اللمم نعز اإلس م واملسلمني   ونابل الشرو 

 ب د املسلمني .
 

 الرعب يف قلبه .   ونلق  واجع  كيده يف حنره   اللمم من نفادَّن نو نفاد دايفَّن بسوء  أرفله يف نفسه 
 

 العاملني . وابنبمم مففوفا اي فبم   مم مشكوفا وسعي  جع  حجمم مبوفا االلمم  اللمم سل  م احلجا  واملعتمر ن .
 

 القانطني . اللمم  نغثنا . اللمم نغثنا . وال جتعلنا من   .. ننزل علينا الفيث  لفين وحنن الفقراء  ننت ام ننت ه ال إله إال ننت اللم
 

 .وال ب ء وال غرق   اللمم سقيا فمحة   ال سقيا ع اب وال هدم 
 

  . 23األعرا    نا ننُفَسنا وإْن َل تففر لنا وترمحنا لنكوننم من اخلاسر ن () فَبمنا ظََلمْ 
 

َر   َحَسَنًة َوق َنا َعَ اَب النماف   نْتَيا َحَسَنًة َويف  اآلخ   . 201البقر   فَبتمَنا آت َنا يف  الد 
 
  وحتكتتيم  رتترعك ايابا ابتت ل اللمتتم و تتق إمامنتتا متتداو   واجعتت  عملتته يف فضتتاو   وو   تتق مجيتتع وال  املستتلمني للعمتت  بكتابتتك  

 واإلكرام .
 

َمى َعن  اْلَفْ َشاء َواْلُمنَكر  َواْلبَتْفي  عباد ه .. ْحَسان  َوإ  َتاء اب ي اْلُقْرََب َو َتنتْ ْلَعْدل  َواإل  َ َيَُْمُر    الن     َع ُظُكْم َلَعلمُكْم َت َكمُرونَ إ نم اَّلل 
90  .. 

 ( .  وه  علم ما تصنعون  ه نكبُ  ْكرُ ) وَل    اابكروا ه العظيم ابلي    كركم    واركروه على آالفه ونعمه  َزدْكم    
 
 
 


