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خطبة عيد الفطز املبارك 3419هـ
احلؿد مهلل م ،مواهلل مأطرب م ،ماهلل مأطرب م ،ماهلل مأطرب م ،ماهلل مأطرب م ،ماهلل مأطرب م ،ماهلل مأطرب م ،ماهللم
أطرب م ،ماهلل مأطرب م ،ماهلل مأطرب م ،ماهلل مأطرب مطؾريّا م ،مواحلؿد مهلل مطـريّا م ،مودؾقون ماهلل مبؽرةم
وأصقالً ،ماحلؿد مهلل موحده م ،مصدق موسده م ،موغصر مسؾده م ،موأسزٓ مجـده م ،موػزم ماألحزابم
ال مإظهَ مإٔالَّ ماهللُ موحدَهُ مال مذَرؼكَ مظَهُ م ،موأَذفدُ مأنٖ مدقٚدَغو موغؾقٖـو محمؿدّام
وحده م ،موأَذفدُ مأنِ م َ
سَؾدُه موردوظُهُ م ،ماظؾَّفُمٖ مصَل ٚمودؾخملمِ موبورٔكْ مسؾَقه موسؾَى مآظِهِ موصقؾِهِ م ،موعَنِ متَؾِعَفُمِ مبنحلونٕ مإظَىم
ؼومٔماظدٚؼنٔم ،وبعدم :م
صؼدمعضى مذفر مرعضون مبلؼوعه مادلؾورطي م ،موظقوظقه ماظعوعرة م ،مومبو مأودع ماظعؾود مصقه معنم
أسؿول متؼربوا مبفو مإىل مربفم م ،مسؿرت مصقه مضؾوب مادلمعـني مبوإلميون م ،موخشعً مصقهم
جوارحفم مظؾرمحن م ،معضى مرعضون موربح مصقه معن مربح م ،مصطوبى مظعؾد مأثر مصقه ماظصقوم م،م
ووضوهمعنمععصقيماظرمحنم،مصؼُؾل مصقوعهموضقوعه م ،موبرهمبلػؾهموصؾؿه مبلرحوعهم ،موخلر مصقهم
عنمخلرم،مصففرماظؼرآنم،موضطعماألرحومم،موغعوذمبوهللمأنمغؽونمعـفمم .م
غللل ماهلل متعوىل مأن مؼؿؼؾل معـو مصالتـو موصقوعـو م ،مودوئر مأسؿوظـو م ،موأن مؼؽؿؾـو مصقه معنم
اظعؿؼوءمعنماظـورموعنمادلؼؾوظنيم.م م
واظقوم مأذرضً مسؾقـو ممشس مسقد ماظػطر مادلؾورك مبؾففؿه موصرحؿه م ،مأسوده ماهلل مسؾقـوم
وسؾقؽمم،موسؾى ماظعوملمأمجعمبوخلريمواظقؿنمواظربطوتم،مإغهمؼومُمصرحٕمودرورٕمدلنمصدضًم
غقؿهم،موحلنمسؿؾهم،موتفذبًمأخالضهم،مؼوممصرحمودرورمدلنموصل مرمحه م،موأسطىمعنم
حرعهم،موأحلنمإىلمعنمأدوءمإظقهم ،مؼومْمجعؾه ماهللم(سزموجل)مخؿوعومظؾشفرماظؽرؼم م،مظقػرحم
اظصوئؿون مواظطوئعون مصقهمبطوسيمربفم م،موإطؿولمسدةمصقوعفم م،مضول متعوىل م :م{ضُلِ مبِػَضِلٔم
اظؾَّهِموَبِرَحِؿَؿِهِمصَؾِذَظِكَمصَؾْقَػْرَحُوامػُوَمخَقِرْمعِؿٖومؼَفِؿَعُونَ} .م
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وؼومماظعقدمػومؼومماظػرحيماألوىلماظيتمبشرمبفومغؾقـو م(صؾىماهلل مسؾقهمودؾم)مصؼولم:م
ي مرَبٖهُ م -مسَزٖ موَجَلٖ -مصَرٔحَ مبِصَوِعِهِ) م،م
(ظِؾصٖوئِمٔ مصَرِحَؿَونٔ م ..مإٔذَا مأَصْطَرَ مصَرٔحَ مبِػِطْرٔهِ م ،موَإٔذَا مظَؼِ َ
صوظػرح ماحملؿود مػومعو مؼؽون ميف معؼوبل مغعؿي ماظؿوصقق مإىلمروسي معن ماظطوسوت م ،مأو مضربيم
عن ماظؼربوت م ،مطػرحي مادلمعن ماظذي مضفر مذفواته م ،موضووم مرشؾوته م ،مصوغؿصرمبنرادتهموسزميؿهم
سؾىمػوىمغػلهمإىلمعومحيؾهماهللموؼرضوهم،مضولمتعوىلم:م{موَؼَوِعَؽِذٍمؼَػْرَحُماظْؿُمِعِـُونَم*مبِـَصِرٔم
اظؾَّهِمؼَـصُرُمعَنمؼَشَوءموَػُوَماظْعَزٔؼزُماظرٖحِقمُ}.م م
وضدمسرفمؼومماظعقد مبقوم ماجلوئزة م،مصؿن مأمت مصقوعه موضقوعه م ،موبذل مصقه معن ماظعطوءم
ابؿغوء معرضوة ماهلل م(سز موجل) م ،موأسطى معن محرعه م ،مووصل معن مضطعه م ،موسػو مسؿن مزؾؿه م،م
صدقمصقهمضولماحلقمدؾقوغه:م{ضَدِمأَصْؾَحَمعَنِمتَزَطَّى}.ممم م
صوظعقد ماحلؼقؼي ميف محقوة ماإلغلون مأن متؽون مسالضؿه مبوهلل م(سزموجل)ميف مخري محول،م
واظػرح ميفمإرورمعومأبوح ماهللم(تعوىل) م،موادؿـؿور ماألوضوت ميف مروسي ماهلل م(سز موجل)م ،مصؽلم
ؼوم ممير مسؾى ماإلغلون مدون مأن مؼعصي ماهلل متعوىل مصفو مسقد م ،موطل مؼوم ممير مسؾقه مبلعنم
ودالم مصفو مسقد م ،محقٌ مؼؼول مغؾقـو م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم) م :م(عَنِ مأصِؾَحَ معِ ِـؽُمِ مآعِـّو ميفم
دربِهِم،معُعَوصَىّميفمجَلَدِهِم،مسِـِدَهُمضُوتُمؼَوِعِهِم،م َصؽَلغٖؿَومحِقزَتِمظَهُماظدٗغِقَومبِقَذَاصِرئػَو)م .م
ولمعيد يف اإلسالً وعاٌي عظيىةم،موَ أهىهام:
املعٍى الزباٌي ،موػوماظؿؼربمإىلماهللم(سزٓموجلٓ)مبوظطوسيم،مصال مؼـلى ماإلغلون مربهم
بوظعؾودة ميف مؼوم ماظعقد ،مصؾعد مغعؿي ماظصقوم مواظؼقوم متلتي مغعؿي ماظؿفؾقل مواظؿؽؾري م ،مصقؾدأم
ادللؾممؼوعهمبوظؿؽؾريموبصالةماظعقدم،مؼؼولمدؾقوغه م :م{وَظِ ُؿؽْؿِؾُوا ماظْعِدٖةَ موَظِؿُؽَؾٚرُوا ماظؾَّهَ مسَؾَىم
َؾؽُمِ متَ ِشؽُرُونَ} ،مأي م:مظؿؽؿؾوا مسدة مرعضون مثالثني مؼوعو م ،مأو متلعي موسشرؼنم
عَو مػَدَاطُمِ موَظَع َّ
وصق ماهلالل م ،مثممظؿؽربوا ماهلل مسؾى معو مػداطم مإظقه معن ماظطوسي ميف مصالة ماظعقد م،مألن مضضوءم

( )3م

اظعؾودات مواظؿوصقق مظطوسي ماهلل موردوظه م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم) مؼؼؿضي معن مادللؾم مأنم
ؼشؽرَ ماهلل م(سز موجل)مسؾى مذظك م ،موعؿى مذؽر ماظعؾد مربٖه مصؼد موسده ماهلل متعوىل مبدوام مغعؿهم
سؾقهموزؼودتفو،مضولمتعوىلم:م{مظَؽِنِمذَؽَرِتُمِمظَلَزٔؼدَ ٖغؽُمِم}.م م
وأما المعنى اإلنساني م ،مصفومأنمؼػرح ماإلغلون مبػضل ماهلل متعوىلم
سؾقه م ،موؼؿواصل معع مأػؾه موجرياغه م ،موذوي مرمحه مبوظػرح مواظلرور م ،موال مرؼىَ مأنٖ مػذهم
األؼوم مصرصي مظؽلى ماحللـوت معن مخالل ماظؿواصل مواظؿزاور مواظؿعورف م ،موإسوغي ماظػؼراءم
واحملؿو جني م ،مواظرمحي مبوظضعػوء مواألؼؿوم م ،موتػرؼٍ مطربَ مادلؽروبني م ،مضول م(صؾى ماهللم
سؾقهمودؾم)م:م(عَنِمغَػَّسَمسنمعمعنٕمطُربَيًمعِنمطُرَبِماظدغقومغَػَّسَماهللمسـهمطُرِبيًمعنمطُرَبمؼومم
اظؼقوعي)م .م
وضدمذرسًماألسقودميفماإلدالممحلؽممدوعقيم،موعؼوصدمسوظقيم،موأشراضمغؾقؾيم،مالم
دبرجمسنمدائرةماظؿعؾٗدمهللمربٚماظعودلنيميفمطلٚموضًٍموحنيم،مووٍها:مم
*متورقدماظعالضوتماالجؿؿوسقيمبوظؿزاورمواظؿالضيم،مواظؿكظفمواظؿعورفموغشرمادلودةم
واظرمحي مبني ماظـوس مطوصي م ،موتردقخ ماألخوٖة مبقـفم ميف معشورق ماألرض موعغوربفو م ،مصػيم
حــدؼٌماظـٖؾِيٚم(صَؾَّىماظؾَّهُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)م:م(مأَنٖمرَجُؾًومزَارَمأَخّومظَهُمصِيمضَرِؼَيٍمأُخِرَىم،مصَلَرِصَدَم
اظؾَّهُ مسَؾَى معَدِرَجَؿِهِ معَ َؾؽًو ،مصَؾَؿٖو مأَتَى مسَؾَقِهِ مضَولَ :مأَؼِنَ متُرٔؼدُ؟ مضَولَ :مأُرٔؼدُ مأَخّو مظِي مصِي مػَذِهِم
اظْؼَرِؼَيِ،مصَؼَولَ:مػَلِمظَكَمسَؾَقِهِمعِنِمغِعِؿَيٍمتَرُبٗفَو؟ممضَولَ:مظَومشَقِرَمأَغٚيمأَحِؾَؾِؿُهُمصِيماظؾَّهِم،مضَولَ:م"صَنٔغٚيم
رَدُولُماظؾَّهِمإٔظَقِكَمبِلَنٖماظؾَّهَم(سَزٖموَجَلٖ)مضَدِمأَحَؾٖكَمطَؿَومأَحِؾَؾِؿَهُمصِقهِ)،مصؿعؿققماظؿالحُمموتوثققم
اظروابطمبنيمأصرادماألُعٖيمعؼصدمعنمادلؼوصدماظعظقؿيماظيتمذُرسًِمألجِؾفوماألسقودم .م
* مووٍها م :ماظؿذطريُ محبق ٚماظضعػوء مواحملؿوجني م ،موإشـوؤػم مسن مذل ٚماظلمال ميفم
ػذاماظقومم؛محؿىمتشؿلَماظػرحيُمطلٖمبقًٍم،موتعمٖمطلمأدرةم،مؼؼولماظـيبم(صؾىماهللمسؾقهم
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ودؾم) م :م(أَشْـُوػُمِ مصِي مػَذَا ماظْقَوِمٔ) ممل مؼؼل :مأسطوػم م ،موال مأحلـوا مسؾقفم م ،موال متصدضوام
إظقفم،موإمنومضول:م( مأَشْـُوػُمِ م)مأي:معومحيؼقمهلمماظغـى م،موؼؽػقفممذلٓمادلللظيم،مصشعريةم
اظعقد مصرصي مظؿؿصوصَى ماظـػوس موتؿكظف ماظؼؾوبُ م ،موتؿورد ماظصالتُ مواظعالضوت م ،موتزولم
اظضغوئنُ مواألحؼود م ،مصؿُوصَلُ ماألرحوم مبعد ماظؼطقعي م ،موتؿصوصح ماألصؽدة مواظؼؾوب مضؾلم
األؼديم،موؼعمماظودٗمواظصػوءممجقعمأصرادماجملؿؿعم.م م
إن مصرحي ماظعقد ماحلؼقؼقي مظن متؽؿؿل مإال مبؿؽوتف ممجقع مادللؾؿني ميف معشورقم
األرضموعغوربفوم،موتعووغفم مصقؿومبقـفم م،محيتمؼؿقؼقمصقفممضولماظـيب م(صؾى ماهلل مسؾقهم
م موَتَرَاحُؿِفٔمِ موَتَعَورُػِفٔمِ معَـَلُ ماظْفَلَدِ مإٔذَا ماذَِؿؽَى معِـِهُم
ودؾم) :م(عَـَلُ ماظْؿُمِعِـِنيَ مصِي متَوَادٚػِ ِ
سُضِوْ متَدَاسَى مظَهُ مدَوئِرُ ماظْفَلَدِ مبِوظلٖفَرٔ موَاظْقُؿٖى)م ،مػؽذا متؽؿؿل مصرحؿـو مبوظعقد موػؽذا مؼؽونم
ذؽرغومهللمدؾقوغهم .م
أقوه قولي هذا وأستغفز اهلل لي ولكي
م*ممممممممم*مممممممممم* م
اخلطبة الثاٌية

ممممم م

احلؿدمهللم،ماهللمأطربم،ماهللمأطربم،ماهللمأطربم،ماهللمأطربم،ماهللمأطربم،ماهللمأطربم،ماهللمأطربم.
اهلل مأطرب مطؾريّا م ،مواحلؿد مهلل مطـريّا م ،مودؾقون ماهلل مبؽرة موأصقالً م ..ماحلؿد مهلل مربم
اظعودلني م ،موصالة مودالعّو مسؾى مخومت مأغؾقوئه موردؾه مدقدغو محمؿد م ،موسؾى مآظه موصقؾهم
أمجعني.مم ممم
إخوة اإلسالًم:مم
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ممممإن مظؾعقد مآدابّو مؼـؾغي مسؾى مطل معلؾم مأن مؼؿلدب مبفو م ،موأن محيرص مسؾقفو م ،موعـفو م:م
االغتساهُ قبن اخلزوج إىل وصمى العيد والتجىن م ،مواظؿطقٗى م ،موظؾس مأحلن ماظـقـوب م؛م
ألغهمؼومْمجيؿؿـعماظـوسمصقهم،مصؼـدمطونماظـيبم(صؾىماهللمسؾقه ودؾم)مؼؾؾــس ؼـومماظعقدؼن م
أمجلمثقوبهم،موطوغًمظهمحؾيمؼؾؾلفومؼومماجلؿعيمواظعقدؼنم.مم م
وعـفوم:مسدمماإلدرافمأوماظؿؾذؼر م،مصوإلدالم مدؼن ماظودطقي مواالسؿدال م ،ال مإصراطم
صقهموالمتػرؼطم،موالمإدرافموالمتؼؿريم،مؼؼولماحلقمدؾقوغهم{:وَطُؾُواموَاذِرَبُواموَظَومتُلِرٔصُوامإٔغٖهُم
ظَومؼُقِىٗماظْؿُلِرٔصِنيَ}،موؼؼولم(سزموجل)م:م{..موَظَومتُؾَذٚرِمتَؾِذِؼرّام*مإٔنٖماظْؿُؾَذٚرٔؼنَمطَوغُوامإٔخِوَانَم
اظشٖقَورِنئ م َوطَونَ ماظشٖقِطَونُ مظِرَبٚهِ مطَػُورّا} ،مصوظؿؾذؼر مادلـفي مسـه مإغػوق مادلول ميف مشري محؼه م،م
وتػرؼؼهمصقؿومالمؼـؾغيم.م م
طؿومأعرغومدؼــوماحلـقفمبوالضؿصودميفماظطعوممواظشرابم،مؼؼولمغؾقـوم(صؾىماهللمسؾقهم
ودؾم) م:م(عَو معَؾَلَ مآدَعِي ٙمؤسَوءّ مذَر٘ا معِنِ مبَطْنٕ م ،مبِقَلِىِ مابِنٔ مآدَمَ مأُطُؾَوتْ م– مظؼقؿوت م– مؼُؼِؿِنَم
صُؾْؾَهُ،مصَنٔنِمطَونَمظَومعَقَوظَيَمصَـُؾٌُْمظِطَعَوعِهِم،موَثُؾٌُْمظِشَرَابِهِم،موَثُؾٌُْمظِـَػَلِهِ)م .م
صودللؾممالبدموأنمؼؽونمععؿدالًميفمحقوتهم،معؼؿصدّاميف مأعورهمطؾفوم،معؾؿزعّومبودلـفٍم
اظودطي ميف مرعوعه موذرابه مودوئرمتصرصوتهم ،محؿٓى مال مؼدخل ميف مبوب ماإلدراف مواظؿؼؿري م،م
صوإلدرافمعػلدةمظؾـػسموادلولمواجملؿؿعم .م
ال ميفم
صوظؼرآن ماظؽرؼم مؼرذد ماإلغلون مإىل مأن مؼؽون معؿودطًو ميف مأعوره مطؾفو م ،مععؿد ً
إغػوقمأعواظهم،محبقٌمالمؼؽونمخبقالًموالمعلرصًوم؛مألنماإلدرافمواظؾكلمؼمدؼونمبهمإىلمأنم
ؼصري معذعوعّو معن ماخلؾق مواخلوظق مإصرارًو مأو متػرؼطًو م ،محقٌ مؼؼول ماحلق مدؾقوغه م :م{وَظَوم
تَفِعَلِمؼَدَكَمعَغِؾُوظَيًمإٔظَىمسُـُؼِكَموَظَومتَؾِلُطْفَومطُلٖماظْؾَلِطِمصَؿَؼْعُدَمعَؾُوعّومعَقِلُورّا}.

( )6م

وإذامعومأمتماهللمسؾقـوماظـعؿيموصرحي ماظعقدمصنغهمؼلؿقىماظؿعفقلمبصقوم ماظلًمعنم
ذوالم ،مصؼدمأرذدغوم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)مإىلمصضل مصوعفو م،موحٌٖمسؾقفومورشَّىميفم
صقوعفوم،مصؼول م:م(عَنِ مصَومَمرَعَضَونَمثُمٖمأتِؾَعَهُمدِؿ٘ومعِنِمذَوٖالٕمطَونَمطَصِقَومٔماظدٖػِرٔ)مصصقوممدؿيم
أؼوممعنمذوالمبعدمرعضونمؼُلؿؽؿلمبفومأجرمصقومماظدػرمطؾهم.ممم
صنذامصوعفومادللؾممبعدمرعضونمطونمذظكمسالعيمعنمسالعوتماظؼؾولم،مصننماهللم(سزم
وجل)مإذامتؼؾلمسؿلمادللؾمم،موصؼهمظعؿلمصوحلمبعدهم،مصؿنمسؿلمحلـيًمثممأتؾعفومحبلـيم
بعدػوم،مطونمذظكمسالعي مسؾىمضؾولماحللـيماألوىل م،مصؾـقرص مسؾىمصقوممػذهماألؼومم
تؼربّومإىلماهللم(سزموجل) ورؿعّوميفمرضوهم.م م
وظـقرص مأؼضو مسؾى معوطـو مغؿؼرب مبه مإىل ماهلل م(سز موجل) ميف مرعضون معن ماظذطر م،م
وضراءةماظؼرآنم،موشريمذظكمعنمأسؿولماخلريم.مم م
غللل ماهلل ماظعؾيٓ ماظعظقم مأن مجيعؾـو موإؼوطم مممن متؼؾل ماهلل مصقوعفم موضقوعفم مومجقعم
روسوتفمم،موأنمجيعلمػذاماظعقدمسقدممينم،موخريم،موبرطيم،موأعنم،موأعونم،مودكوءمورخوءمم
وأن مؼفقه مظـو معن مأعرغو مرذدّا م ،موصلِ ماظؾفم مودؾمِ م ،موبورك مسؾى مدقدغو محمؿد م ،موسؾى مآظهم
وصقؾهمودؾمم.م م
كن عاً أٌتي خبري

