
 األضحى المسلمين الثاني عيد خطبة عيد

 ــــــــــ: الخطبة األولى

هللا أكبر هللا أكبر، هللا أكبر هللا أكبر، هللا أكبر هللا 
 .أكبر، هللا أكبر هللا أكبر، هللا أكبر

ر، سَّ رق العبادة وي  الحمد هلل الذي سهَّل لعباده ط  
 ن خزائن جوده التي ال ت حصر،وأفاض عليهم م  

ر، وتابع لهم وجعل لهم عيًدا يعود في كل عام ويتكرَّ 
ر، هم بالطاعات وت عم  أوقات   ان  د  ز  ت  مواسم الخيرات، ل  

 ، وأشهد أنَّ ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن  
ر ن دعا إلى هللا وبشَّ م   محمًدا عبده ورسوله، أنصح  

ن ر، وأفضل  وأنذ   عليه ى هللا كَّر، فصلَّ ذ  وتعبَّد هلل  م 
م تسليًما لَّ الل وأنور، وس  وعلى آله وأصحابه ما الح ه  

 .كثيًرا

 :ها المسلمونا بعد، أي  أم  

ب ص  التقوى، واجعلوا تقواه ن   اتقوا هللا  تعالى حقَّ ف
 ، فإنَّ اإلقامة والسَّفرر والعلن، وحال أعينكم في الس   
ما أظهرتم،  رتم، وأجمل  ر  ما أس   تقوى هللا أكرم  

 اــ آمرً  وجلَّ  عزَّ ــ ادَّخرتم، وقد قال ربكم ما  وأفضل  
اِد الت ْقَوى } : ل ك م ُدوا فَِإن  َخْيَر الز   أنَّ واعلموا ، {َوتََزو 

ما تكون بالمسارعة إلى مغفرته تقواه سبحانه إنَّ 
نجيات، وتر   عل الحسنات  ورضوانه، بف    ك  الم 

هلكات، قبل انصرام   الخطيئات   ر، وفوات   الم   الع م 



نام ت حسب هذه الليالي واأليَّ  وساعاته، فإنَّ  أوقاته    م 
يَْوَم تَِجُد ُكل  نَْفٍس } : آجالكم، وهي خزائٌن ألعمالكم

َما َعِملَْت ِمْن َخْيٍر ُمْحَضًرا َوَما َعِملَْت ِمْن ُسوٍء تََود  
ن ، {لَْو أَن  بَْينََها َوبَْينَهُ أََمًدا بَِعيًدا  فأودعوا فيها م 

كم بعد الموت الحة  ما ي  األعمال  الص  وحينسرُّ
يَا } : حسن والمحسنيني قال للم   الحساب والجزاء، يوم  

أَي تَُها الن ْفُس اْلُمْطَمئِن ةُ اْرِجِعي إِلَى َرب ِِك َراِضيَةً 
ُكلُوا { } َمْرِضي ةً فَاْدُخِلي فِي ِعبَاِدي َواْدُخِلي َجن تِي 

، {تُْم فِي اأْلَي اِم اْلَخاِليَِة َواْشَربُوا َهنِيئًا بَِما أَْسلَفْ 
ن األعمال  ما ي  ت   أن  واحذروا   ، يوم  سوؤكمودعوا فيها م 
ط والم  يقول  الم   ِ اْرِجعُوِن لَعَل ِي } : ًراتحس   ضي  ع م  فر   َرب 

َرب نَا أَْخِرْجنَا نَْعَمْل  { }أَْعَمُل َصاِلًحا فِيَما تََرْكُت 
 .{َصاِلًحا َغْيَر ال ِذي ُكن ا نَْعَمُل 

  :أي ها المسلمون

في  ــ عزَّ وجلَّ ــاحذروا الوقوع في الشرك باهلل 
ه، وال ب   صي هللا  ب ع  ذن   أعظم   الشرك   ، فإنَّ عبادته

بسببه  نه، وحابطةٌ ب م  ت  من مات عليه ولم ي  ل   ه هللا  غفر  ي  
فال تنفعه عند هللا يوم القيامة،  ،طاعات صاحبه جميع  

م عليه دخول   حرَّ د في نار ة، وهو مخلَّ الجنَّ  وم 
ن أال وإنَّ  جهنم، بعض  صرف  : الكفر والشرك باهلل م 
 .ما عبادة الدعاءسيَّ ادات لغير هللا تعالى الالعب

بعض الناس يتوجهون بعبادة الدعاء  اليوم   رىا ن  ن  وإنَّ 
فرج : "ويصرفونها لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فيقول أحدهم داعيًا



يا رسول هللا اجعلنا في "، "ا يا رسول هللاعنَّ 
: يصرفها للبدوي فتسمعه يدعوه قائاًل  ر  ، وآخ  "شفاعتك

صرة وما ون والنُّ نا بالعدَّ أم  : ، يعني"مدد يا بدوي"
أغثنا يا : "نحتاج إليه، وثالث يدعو الجيالني فيقول

ادفع عنا يا :"يرغني فيقول، ورابع يدعو الم  "جيالني
اكشف ما :"، وخامس يدعو الحسين فيقول"يرغنيم  
، وسادس "ن النار يا حسيننا م  ر  أج  "، "نا يا حسينب  

، وهذا يدعو "هلل يا رفاعي شيئًا:"فاعي فيقوليدعو الر   
 .الن، وتلك تدعو فالنةف

هللا  أنَّ الغليظ مع  الشنيع   والشرك   يفعلون هذا الكفر  
ها بأوضح عبارة وأبين   م عنههم ونهاه  تعالى قد زجر  

حيث قال  م يقرؤونها باستمرار،القرآن، وه   في
ا قَاَم َعْبُد } : سبحانه ِ أََحًدا َوأَن هُ لَم  فَََل تَْدُعوا َمَع َّللا 

ِ يَْدُعوهُ  َكاُدوا يَُكونُوَن َعلَْيِه ِلبًَدا قُْل إِن َما أَْدُعو َرب ِي  َّللا 
أن   :في هذه اآليةفنهانا سبحانه ، {َوََل أُْشِرُك بِِه أََحًدا 

لَّ بين الخلق، م وج  ظ  حتى ولو ع   ه أي  أحد  ندعو  مع  
قربًا، أو نبيًا مرساًل، أو وليًا حتى ولو كان ملًكا م  

 وصحَّ ، وكفر دعاءهم معه شركٌ  م بأنَّ ك  صالًحا، ثم ح  
نمآل  أنَّ عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ه ومقرَّ  دعا غير هللا م 

ِ نِدًّا )) : النار، فقال َمْن َماَت َوْهَو يَْدُعو ِمْن ُدوِن َّللا 
 .((َدَخَل الن اَر 

  :أي ها المسلمون



، كالحلف بالنبي حذروا الوقوع في الحلف بغير هللاا
 أو الكعبة أو األولياء والصالحين أو اآلباء ملسو هيلع هللا ىلص

مة أو غير ذلك، واألمهات أو الشرف أو األمانة أو الذ   
رك، ن الحلف بغير هللا م   فإنَّ  االش   ابن عمر  أنَّ  صحَّ  ل م 
َلَ، : َسِمَع َرُجَلً يَْحِلفُ )) : ــرضي هللا عنهما  ــ

ِ صلى هللا : َواْلَكْعبَِة، فَقَاَل لَهُ  إِن ِي َسِمْعُت َرُسوَل َّللا 
ِ فَقَْد أَْشَرَك : عليه وسلم يَقُولُ   .((َمْن َحلََف بِغَْيِر َّللا 

  :أي ها المسلمون

 ها أو دعوة  عل  ين أو ف  دع في الد   الب   احذروا إحداث  
ندعة الب   فإنَّ ، بينهمها نشر   ها أوالناس إلى فعل    م 

ن المعاصي، وبل المحرمات الشديدة،  قد وأعظم م 
ر عنهااألحاديث تكاثرت  ج  كان النبي ، فالنَّبوية في الزَّ
هم، ب  خط  ع الناس حين ي  جام  نها في م  ر م  حذ   ملسو هيلع هللا ىلص ي  
رضي  ــعن جابر  وضاللة، فصحَّ  ها شر  صفها بأنَّ وي  

)) : رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا خطب كان يقول أنَّ  ــهللا عنه 
ا بَْعُد، فَِإن  َخْيَر اْلَحِديِث ِكتَاُب هللِا،  يدْ ْلهَ ا َوَخْيرَ  أَم 

ٍد، َوَشر   يدْ هَ  بِْدَعٍة  ُموِر ُمْحَدثَاتَُها، َوُكل  اأْلُ  ُمَحم 
 في الدين ثة  حد  الم   دع  الب   أنَّ ته ن ملسو هيلع هللا ىلص ألمَّ وبيَّ  ،((َضََللَةٌ 

 أنَّه صحَّ ف، منهم   ها هللاقبل  ي  وال  ،صاحبهاأعلى  ردُّ ت  
ا َما لَْيَس فِيِه، فَُهَو َمْن أَْحَدَث فِي أَْمِرنَا َهذَ )) : قال ملسو هيلع هللا ىلص
 .((َردٌّ 

ين بعد النبي صلى في الد    ث  د  ح  كل ما أ   :دعة هيوالبِ 
نهللا عليه وسلم واكتمال الشرع بوفاته  االعتقادات  م 



ى غ  بت  ها وي  ب إلى هللا ب  أو األقوال أو األفعال التي ي تقرَّ 
نوالثواب  ر  األج    .علهاف   م 

ح واالستالم باأليدي لقبور سُّ م  التَّ  :ن أمثلتهاومِ 
أو  ها،ات  ياجها، أو س  خام  ها، أو ر  بب  ق  بالصالحين، أو 

الكعبة،  تور  وس   دارن  إبراهيم، أو ج   ام  مق  بها، أو تور  س  
ن وثياب   أبدان  بأو   .ي ظن فيه الصالح، طلبًا للبركة م 

قراءة سورة الفاتحة بعد صالة  :أيًضا ن أمثلتهاومِ 
ت على روحه، أو عند المي    فن  الفريضة، أو بعد د  

 افتتاح   النكاح عليها، أو عند المرأة، أو عقد   طبة  خ  
 .همم   أمر   و عند أي   أ تجاري، مشروع  

 حين يموت   قام  المآتم التي ت   :أيًضا ن أمثلتهاومِ 
أو  يام  أو خ   جتمعون له في بيت  م ي  ت، فتراه  المي   

يقرءوا القرآن على قرئين ل  قرأ أو م  مٌ ويأتون ب   ،ساحات
نها على م   الناس   فيقرأ   رون مصاحف  أو ي حض   روحه،

قيمون وي   صنعون فيها األطعمة  ي  قد الميت، و وح  ر  
لهذا  ما جاءت طائفةٌ للحاضرين، وكلَّ  والموائد   الوالئم  

 .تالمي    روح  ل   دوا الفاتحة  المأتم جدَّ 

 واحد   بصوت   كر الجماعي  الذ    :أيًضا ن أمثلتهاومِ 
في  ،هم بعًضافيه بعض   اكرون  الذَّ  وافق  ي   مرتفع  

وايا والخلوات، أو في المآتم والموالد المساجد، أو الزَّ 
رفة ع   عيد  وص   عي   والس    واالحتفاالت، أو في الطواف  

نزدلفة، أو بعد السالم م   شعر  وم    وأصالة الفريضة،  م 
 .وعند زيارة القبورأفي األعياد، 



ل االحتفاالت والموالد، كاالحتفا :أيًضا ن أمثلتهاومِ 
بوي، أو النَّ  اإلسراء والمعراج، أو المولد   رى ليلة  ك  ذ  ب  

 .األولياء بوية، أو موالد  النَّ  الهجرة  

تدع هذه الب   وجميع   ر  عنها في  شت  لو فتَّ  التي ذ ك 
 حاديثشت عنها في األها، ولو فتَّ تجد   القرآن فلن  

هللا  ها رسول  ل  ها وال فع  م  ق  ي   ولمها، تجد   بوية فلن  النَّ 
ن وال أحدٌ  ،هوال أصحاب   ،ملسو هيلع هللا ىلص رون الثالثة أهل الق   م 

حديث رسول هللا  القرون بنص    األولى التي هي خير  
تب األئمة األربعة عنها في ك   شت  ، ولو فتَّ الصحيح ملسو هيلع هللا ىلص

هم فعلوها، وال كًرا، ولن تجد  ها ذ  ل   تجد   وتالمذتهم فلن  
 .يهادعوا الناس إل

  :أي ها المسلمون

ق    وجماعات   في دينكم إلى أحزاب   احذروا التَّفرُّ
ن غالظ صوفيه،  وتنظيمات وط رق   فذلك م 

ها ضرًرا على ال مات، وأشد   حرَّ ن والدنيا، والعباد يدالم 
 عنصحَّ والبالد، وقد جاء في ذلك وعيٌد شديد، ف

تِي َعلَى ))  :قالأنَّه ملسو هيلع هللا ىلص  َوال ِذي نَْفِسي بِيَِدِه لَتَْفتَِرقَن  أُم 
ثَََلٍث َوَسْبِعيَن فِْرقَةً، فََواِحَدةٌ فِي اْلَجن ِة َواثْنَتَاِن 

ِ، َمْن ُهْم؟: قِيلَ « َوَسْبعُوَن فِي الن ارِ  : قَالَ  يَا َرُسوَل َّللا 
 .(( «ُهُم اْلَجَماَعةُ »

  :أي ها المسلمون



والفواحش والقبائح  مات  حرَّ الم   مشاهدة  احذروا 
وتيوب ومواقع اإلنترنت والي   ر الفضائيات  والرذائل عب  

ش بوا الغ  رقات، وتجنَّ ينمات والطُّ والمسارح والس   
داع والتدليس والتغرير في البيع والشراء، وال والخ  

ات وقصَّ تتشبهوا بأهل الكفر في عاداتهم وألبستهم 
يبة والنميمة شعورهم، وابتعدوا عن الكذب والغ  

، في الخصومات ي والفجورغ  دوان والب  والظلم والع  
ة الناس في أبدانهم وأموالهم وأعراضهم واتركوا أذي   
 .رقاتهم ومراكبهموبيوتهم وط  

ننوب الذُّ  أنَّ واعلموا   شر   دع ومعاص  وب   ركيات  ش   م 
وفي القبور، وفي في الدنيا،  عليكمعظيم  وضررٌ 

ر في ؤث   ن البالد، وت  ر في أم  ؤث   ها لت  الدار اآلخرة، وإنَّ 
ر في ؤث   ر في قلوب أهلها، وت  ؤث   ها واقتصادها، وت  رخائ  
ن  الناس   صيب  ما ي   وإنَّ هم، هم وأتالف  وحدت   المصائب م 
ه بما أو الجماعية، فإنَّ  ة، الفردية  ة أو الخاصَّ العامَّ 

ه حيث بب  م س  ه، ه  أهل  م ه، وه  ب  ب  م س  كسبت أيديهم، ه  
دع والمعاصي، ن الشركيات والب  م   هب  وج  فعلوا ما ي  

 ستحقين له، وقد قال سبحانهه حيث كانوا م  م أهل  وه  
ًدا هد   خب ًرا وم  َظَهَر اْلفََساُد فِي اْلبَر ِ َواْلبَْحِر بَِما } : م 

ُهْم َكَسبَْت أَْيِدي الن اِس ِليُِذيقَُهْم بَْعَض ال ِذي َعِملُوا لَعَل  
 .{يَْرِجعُوَن 

  :أي ها المسلمون



هللا بها على  ن أجمل المظاهر التي امتنَّ م  العيد ل   إنَّ 
ها فوس وتصفيت  عباده، فاحرصوا فيه على صفاء النُّ 

ن نالضغائن والشحناء، وكونوا فيه  م  أهل العفو  م 
وات، الت والهف  فح والتجاوز، وتغافلوا عن الزَّ والصَّ 

ها، قة وأسباب  ر  والتآلف، واجتنبوا الف  ة ف  ل  وأظهروا األ  
لوازاعاتوا الخصومات والن   ودع   ألسن ت كم  ، وجم  

 .ن هي  وأل   ق هباختيار أعذب  الكالم وأرف  

  :أي ها المسلمون

ناألضحية  إنَّ  سك أعظم شعائر اإلسالم، وهي النُّ  م 
سك المقرون بالصالة، في جميع األمصار، والنُّ  العامُّ 
نوهي  نا ر  م  الذي أ  ــ عليه السالم  ــم ة إبراهيلَّ م   م 
ستفيضة، بوية الم  ة النَّ نَّ وهي مشروعة بالسُّ  ته،لَّ باتباع م  

ى )) : هأنَّ  وبالقول والفعل عنه ملسو هيلع هللا ىلص، فقد صحَّ  َضح 
ى َوَكب َر  بَِكْبَشْيِن أَْملََحْيِن أَْقَرنَْيِن، َذبََحُهَما بِيَِدِه، َوَسم 

نبغي ك األضحية قط، فال ي  تر   أنَّهولم يأت عنه ملسو هيلع هللا ىلص ، ((
 .ر تركهاوس  م  ل  

اإلبل والبقر والضأن  :األضحية َل تُجزأ إَل ِمنو
عًزاوالم   باًشا ون عاًجا، ت يوًسا وم  ، عز، ذكوًرا وإناثًا، ك 

 .وجاموًسا

ن وال ي جزئ  فما فوق، يُّ ن  الثَّ إال  عزاإلبل والبقر والم   م 
وِمن  ،ما أتمَّ س ن ة ودخل في الثانية :ن الَمعزمِ  الث ِني  و

ما  :وِمن اإلبل ما أتمَّ سنتين ودخل في الثالثة، :البقر
ن م  ال ي جزئ و، نين ودخل في السادسةأتمَّ خمس س  



تَّة  :والَجَذعُ ، فما فوق ع  ذ  الج   إال أنالضَّ  ما أتمَّ س 
 .أشهر، ودخل في الشهر السابع فأكثر

ن تكون سليمة مِ  ة في األضحية أنْ ن  الس  موا أن  اعلو
 :همعند جميع العلماء أو أكثرِ ، فَل يجوز العيوب
 ن  ها، والمريضة البي   ر  عو   ن  والعوراء البي    العمياء  

أو اليد أو  جل  الر    أو مكسورة   ها، ومقطوعة  ض  مر  
 ها، والهزيلة  ج  عر   ن  البي    ، والعرجاء  الظهر، والمشلولة  

 ها أو مقطوعة  ن كل   ذ  األ   ومقطوعة   زال،اله   الشديدة  
لها،  نان  نين، والتي ال أس  ذ  قت بال أ  ل  ها أو التي خ  أكثر  
 .ةي  اإلل   مقطوعة  ، وباء  ر  والج  

 :ة وإجزاء األضحيةح  ؤثر في ِص عيوب َل تُ وهناك 
ن، ر  الق   ، أو مكسور  لقةً له خ   ن  ر  بما ال ق   األضحية  ك

، قة  ل  له خ   كور األضاحي، وما ال ذن ب  ن ذ  م   ي   ص  خ  والم  
 .نذ  في األ   أو الكيُّ  ق  أو الشَّ  اليسير   القطع  كذا و

 :ذبح األضحية هو امِ أي   لَ أو   أن  وقد اتفق العلماء على 
نالعاشر  اليوم   ة بعد صالة العيد، جَّ شهر ذي الح   م 

فيه  بح  ه الوقت الذي ذ  بح، ألنَّ الذَّ  أوقات   وهو أفضل  
 .لنبي ملسو هيلع هللا ىلص أضحيتها

ا و غروب شمس  :هوفاألضاحي  ذبحِ  وقتِ  رُ آخِ أم 
ناليوم الثاني   ،بح ثالثةام الذَّ ام التشريق، فتكون أيَّ أيَّ  م 

الحادي واليوم العاشر، : يوم العيد ويومان بعده، يعني
وإلى هذا مسه، عشر، والثاني عشر إلى غروب ش  



، وهو الثابت عن أصحاب النبي أكثر أهل العلم ذهب
ن الصحابة ألئمةه بعض املسو هيلع هللا ىلص، وحكا  .إجماًعا م 

ي ضح   ق الم  تصدَّ ي   أن  أكثر أهل العلم والسُّنَّة عند 
ن  الثلثيهدي ، وأضحيته للفقراء حمن ل  بالثلث م   ل م 

أصحاب  لثبوت ذلك عن، ويأكل هو وأهله الثلث، شاء
ه قال في شأن عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ  وصحَّ ، رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .(( َوتََصد قُوا ،َواد ِخُروا ،فَُكلُوا )): ألضاحيلحوم ا

ه  إلى الق بلة، ويقول و جَّ السُّنَّة عند ذبح  األ ضحية أن  ت و 
ها اع  ج  بسم هللا، وهللا أكبر، اللهم ": الذابح عند إض 

، هذا هو "ِمنَك ولَك، اللهم تقب ل ِمن فَلٍن وآل بيته
 .الثابت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، أو أصحابه

  :أي ها المسلمون

عيد  ام  ام الفاضلة، أيَّ لكم في هذه األيَّ  نُّ س  ه ي  إنَّ 
روا كب   ت   أن  : ام التشريقحر وأيَّ يوم النَّ : األضحى، وهي

هللا " :جهروا بهذا التكبير، فتقولواوت  ــ عزَّ وجلَّ ــ هللا 
ال إله إال هللا، وهللا أكبر هللا أكبر، وهلل  أكبر هللا أكبر،

بعد في كل وقت شئتم، وت كب  رون رون كب   ت  ، "الحمد
 .قبل أذكارهاصالة مفروضة  ن كلالسالم م  

 .نفعني هللا وإيَّاكم بما سمعتم، والحمد هلل رب   العالمين

 ــــــــــ: ثانيةالخطبة ال



أكبر، هللا أكبر هللا أكبر، هللا أكبر هللا هللا أكبر هللا 
 .أكبر، هللا أكبر

عيد   واألجناد،  م  م  األ   بيد  واألعياد، وم   ع  م  الج   الحمد هلل م 
والسالم  فيه، والصالة   ال ريب   ليوم   الناس   وجامع  

على جميع العباد، وعلى  ل  فضَّ على عبده ورسوله الم  
 .ادن  آله وأصحابه إلى يوم الحشر والتَّ 

 :أي ها المسلمون بعد،ا أم  

عظ النساء في صالة العيد بعد لقد كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص ي  
 :أقول مستعينًا باهلل ربي ه،جال، واقتداء ب  الر   

 :ها النساءتُ أي  

 ه، واعملن  حدود   ن، فاحفظن  ك  هللا في أنفس   ين  ق  تَّ ا
بحقوق  من  جر، وق  هى عنه وز  ما ن   بأوامره، واجتنبن  

، فالصالحات قانتات كنوبنات ئكنَّ أبناو أزواجكنَّ 
 ر أن  الحذ   أشدَّ  حافظات للغيب بما حفظ هللا، واحذرن  

نإلى ما تفعله بعض نساء المسلمين اليوم  فن  تنجر    م 
الخروج إلى األسواق والمستشفيات والمنتزهات 

الت تجم   جات م  تبر   رقات وأماكن العمل م  حار والطُّ والب  
 عورهنَّ وش   عن وجوههنَّ  بات قد كشفن  تطي   م  
األلبسة الضيقة التي  سن  يقانهن، ولب  وس   حورهنَّ ون  
مات  ، فإنَّ دنالب   ل أعضاء  فص   د وت  جس   ت   ن المحرَّ ذلك ل م 

ِصْنفَاِن )) : قال أنَّهعن النبي ملسو هيلع هللا ىلص  فقد صحَّ الك برى، 
ْوٌم َمعَُهْم ِسيَاٌط َكأَْذنَاِب اْلبَقَِر ِمْن أَْهِل الن اِر لَْم أََرُهَما، قَ 



يَْضِربُوَن بَِها الن اَس، َونَِساٌء َكاِسيَاٌت َعاِريَاٌت ُمِميََلٌت 
َمائََِلٌت، ُرُءوُسُهن  َكأَْسنَِمِة اْلبُْخِت اْلَمائِلَِة، ََل يَْدُخْلَن 

ِمْن  اْلَجن ةَ، َوََل يَِجْدَن ِريَحَها، َوإِن  ِريَحَها لَيُوَجدُ 
 .((َمِسيَرِة َكَذا َوَكذَا 

 :أي تُها النساء

 في اإلنفاق في سبيل هللا، ن  د  ن الصدقة، وز  م   رن  أكث  
فقة أو  اللعن ن  ر  واحذ   ن،ما تيسَّر لك  كلَّ  لألهل أو الر  

 قابلة إحسان األزواج لكنَّ عن م   ن  د  وابتع  األباعد، 
هم جميل   كر، واحفظن  الشُّ  فران وعدم  حود والك  بالج  
اللعن وك فران  فإنَّ ، دون نسيان ما استط ع ت ن نَّ عليك  

ن أعظم أسباب كثرة النساء في النار، إذ  اإلحسان م 
ى العيد صلَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص مرَّ على النساء في م  صحَّ أنَّ 
ْقَن فَِإن ِي أُِريتُُكن   )): فقال لهن يَا َمْعَشَر الن َِساِء تََصد 

ِ؟ قَالَ : أَْكثََر أَْهِل الن ار، فَقُْلنَ  تُْكثِْرَن : َوبَِم يَا َرُسوَل َّللا 
 .الزوج :شير هووالع  ، ((الل ْعَن، َوتَْكفُْرَن العَِشيَر 

  :أي ها المسلمون

 ى عليها عمل  رقد ج  الكالم  بطي  ب  بالعيد  التهنئة   إنَّ 
بير بن ت عن ج  ثب  ، فــ مــ رضي هللا عنهالصحابة 

َكاَن أَْصَحاُب َرُسوِل )) : ه قالأنَّ  ــرحمه هللا  ــ فير  ن  
ُ َعلَْيِه َوَسل َم إَِذا اْلتَقَْوا يَْوَم اْلِعيِد يَقُوُل  ِ َصل ى َّللا  َّللا 

ُ ِمن ا َوِمْنَك : بَْعُضُهْم ِلبَْعٍض   واعلموا أنَّ ، ((تَقَب َل َّللا 
نى العيد صلَّ ن خرج إلى م  م  ة ل  نَّ السُّ  رجع ي   طريق أن   م 



الن بِي  َصل ى هللاُ َعلَْيِه  )): أنَّ  صحَّ ر، ل ما آخ  ن طريق م  
 .((َوَسل َم إَِذا َكاَن يَْوُم ِعيٍد َخالََف الط ِريَق 

نا على االستمرار على عين  ي   الكريم أن  هللا هذا وأسأل 
 نا شرَّ يقي   ن طاعته إلى ساعة الوفاة، وأن  اإلكثار م  

 اللهم احقن دماءالشيطان،  نا وشرَّ أعدائ   نا وشرَّ أنفس  
بهم القتل واالقتتال، وأزل المسلمين في كل مكان، وجن   

ن م  نا وإيَّاه م ، وأعذتَّدميروالجوع والعنهم الخوف 
اللهم وفق والة أمور   نها وما بطن،الفتن ما ظهر م  

دع رك والب  هم الش   المسلمين لكل ما يرضيك، وأزل ب  
وأكرمنا وأهلينا ي، غ  دوان والب  لم والع  واآلثام والظ  

نهم واألموات برضوانك  وسائر المسلمين األحياء م 
أقول قولي هذا، وأستغفر و والجنَّة، إنَّك سميع الدعاء،

 .هللا لي ولكم

 :خطبة ألقاها

 در بن دمحم بن عبد الرحمن الجنيدعبد القا

 :وله رسالة بعنوان

بدأ خطبة العيد بالتكبير هو المنقول  تذكير الخلف بأنَّ "
 ".عن السلف

 :وأخرى بعنوان

للعيد  السلف الصالح على أنَّ  إسعاد الصُّحبة بأنَّ "
 ".خطبتين ال خطبة



 .ت، في موقعه وغيرهوهما موجدتان في شبكة اإلنترن

  

  

  


