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 ] [ الدليل. كرِّ فهو شرح ُمدرج في سياق ذِّ  مالحظة: ما بين معكوفتين 

 الخطبة األولى
 (هللُا َأْكَبُر )تسعاً 

يدُ   هللُا َأْكَبُر َما ارَتَفَع التَّكبِّيُِّر والتَّحمِّ
يدِّ   هللُا َأْكَبُر َما َأْشَرَق َوْجُه الُمؤمِّنِّ َصباَح العِّ

َلتِّ اأَلْرَحاُم وَتَصاَفتِّ الُقُلوُب فِّي  يدِّ هللُا َأْكَبُر َما ُوصِّ  .َهَذا الَيْومِّ الَمجِّ
يالً    .هللُا َأْكَبُر َكبِّيًرا، والَحْمُد هللِّ َكثِّيًرا، وُسْبَحاَن هللاِّ وبحمده ُبْكَرًة وَأصِّ

حَسانِّ  َر َلَنا ُسُبَل اأَلْجرِّ َواإلِّ ـيامِّ َرَمَضاَن، َويسَّ ، َوَوفََّقَنا لِّصِّ ي َهَداَنا لإلِّيَمانِّ  .الَحْمُد هللِّ الذِّ
ــُه، ســبحانه ... ســبحانه  َل يبلــو مدحــه القــا لون، وَل يحصــي نعما ــه وَنْشــَهُد َأن َلَّ   إِّلــَه إَِّلَّ هللُا َوْحــَدُه ََل َشــرِّيَك َل

 .العادُّون، وَل يؤد ِّي حقه المجتهدون 
يَن، أرسـله ربُّـ يَن، وَأَبـرُّ الَقـا ِّمِّ ـا ِّمِّ ه رحمـًة للعـالمين، وأنـزل عليـه وَنْشَهُد َأنَّ نبي نا ُمَحمًَّدا َعْبُدُه وَرُسـوُلُه، َأْفَضـُل الصَّ

هِّـم واهتـدإ بهـداهم إِّلـى  ـيَن، وَعَلـى َمـْن َسـاَر َعَلـى َنْهجِّ الكتاب المبين، فصلَّى هللا عليه َوَعَلى آلِّـهِّ َوأَصـْحابِّهِّ أْجَمعِّ
ينِّ    .َيْومِّ الد ِّ

 :أمَّا بعد إخوة اإلسالم
لنجدد فيها إيماننا ولنزيـد فيهـا إحسـاننا ولنقتـرب فيهـا فإن من نِّعمِّ هللا علينا أن أكرمنا بمواسم الطاعات والقربات 

يقـول:  -صـلى هللا عليـه وسـلم  - أكثر من رب ِّنا، فاإلنسان بحاجـة كـلَّ حـيٍن وآخـر لكـي يجـدد إيمانـه ورسـول هللا
« ََّّ أََُلوا  َخِلُق، َفاسإ ُب الإ َلُق الثَّوإ ِف َأَحِدُكمإ َكَما َيخإ َلُق ِفي َجوإ يَماَن َلَيخإ يَمأاَن ِفأي ُقُلأوِبُكمإ ِإنَّ اْلِإ َد اْلِإ )رواه  « َأنإ ُيَجأدِل

 (الحاكم وقال الذهبي رجاله ثقات

ة وغيرِّ  م ذي الحجَّ م لنزداَد إيمانا فيجعل هللا لنا هذه المواسم المباركة، كموسمِّ رمضان أو موسِّ ها من المواسِّ
يماًنا إل ى إيماننا ، فنشعر بالسعادة وشيء من تفريج الهم ولنزداد قربا من هللا سبحانه، فنزداد يقينا إلى يقيننا وا 

لذلك كان شأن المؤمنين أن  سبحانه عندما نوك ُِّل أمرنا لصاحب األمر من بيده مقاليد السموات واألرض
 خئ حئ جئ  يي ىي ُّٱيستمروا بعد هذه المواسم على طاعاتهم وأن يزيدوا في إحسانهم وأَل يكونوا 

 92النحل:  َّ هئ مئ

  تلك المرأة السفيهة التي ضربها هللا لنا مثاًل، تتعب في غزلها حتى إذا فرغت منه تبدأ بنقضه خيًطا خيًطا
مـات، ما أشبه حال هذه المرأة بحال من ذاق حـالوة اإليمـان فـي رمضـان فحـاف  علـى الواجبـات، واجتنـب الُمحرَّ 

يتلـو آيـات هللا فـي الصـباح والمسـاء، حتـى إذا  قام الليل، وصام النهار، ودعـا هللا وحـاف  علـى صـالة الجماعـة،
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ما انقضى رمضان تراه انسلخ من آيـات هللا عـز وجـل ونقـض غزلـه مـن بعـد قـوة أنكاثـًا، فتـرك قيـاَم الليـل وغـاب 
كر والـدعاء، وكأنَّـه كـان يعُبـد رمضـان َل يـدري أنَّ ربَّ رمضـان  عن صـالة الجماعـة وهجـر كتـاب هللا وتـرك الـذِّ

هــا، فيـا مــن كـان يعبــد رمضـان إن  رمضــان قـد رحــل ولكـنَّ هللا حــٌي بـاٍق قي ــوٌم َل يمـوت، بــاٍق كل ِّ  هـو ربُّ الشـهورِّ 
أبــدي، شــاهد وعــالم، فــي كــل ِّ األوقــات والشــهور ولكنَّــه جعــل لنــا فيهــا مواســم لكــي َل َنَمــلُّ أو نفُتــر، فجعــل أيَّاًمــا 

ــًدا أن ت ُتنــا وأن تضــُعَف عزيمُتنــا بــاقي أشــهر مخصوصــة نزيــُد فيهــا مــن طاعتنــا، ولكــنَّ ذلــك َل يعنــي أب ــَر همَّ فُت
  .العام

ـَم الطاعـات بأعيـاٍد هـي أيَّـام فـرٍح وحبـوٍر  حسـانِّه أن أتبـع مواسِّ ثمَّ كان من شأنِّ رب ِّنا ُسبحانه، ومـن تمـامِّ فضـلِّهِّ وا 
ـــمِّ ال ـــم الصـــيام، وعيـــُد األضـــحى بعـــد موسِّ حـــج، لـــيعلَم أيـــاُم لهـــٍو وســـروٍر للمســـلمين، فيـــأتي عيـــد الفِّطـــرِّ بعـــد موسِّ

 الُمسلِّمون بأنَّ فرحهم وسعادتهم وهناءتهم إنَّما تكون بعد طاعةِّ هللا سبحانه ليفرحوا فيما أطاعوا فيه ربَّهم، 
58يونس:  َّ رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ُّٱ  

ــن كُرباتنــا ونتناســى شــيً ا   نــا، لــذلِّك إخــوة اإليمــان فقــد شــره هللا لنــا هــذه األعيــاد لتكــون ســببا نفــر ُِّج فيــه مِّ ــن همومِّ مِّ
ــنا  ــدٍ  دا ـم، لــذلك كـان َلُبـدَّ لنــا مـن أن نــروح عـن أنُفسِّ فاإلنسـان تفتـُر عزيمتُــه وتضـُعف هِّمَّتُــه لـو بقـي فــي حالـةِّ جِّ

ــدة نــا، ومــا هــذا إَل لكمــال شــريعتنا وتكاُملِّهــا، فكمــا أُمرنــا بالجهــادِّ والصــبرِّ والش ِّ علــى أعــداء  علــى الــرغمِّ مــن جراحِّ
، وهـذه الثنا يـة َل يسـتطيع أن يفهمهـا وَل يسـتطيع أن يـزاوج  ، فقد أمِّرنا بأيامٍ هللا للعيد والفرح والتـروي  عـن الـنفسِّ

ــأه  ــل وأيقــن بــاهلل حــ َّ اليقــين، عـرَن أنَّ مــا أصــابه لــم يكــن لُيخطِّ ــل علــى هللا حـ   التوكُّ بـين أركانِّهــا إَل  مــؤمٌن توكَّ
سعُد في أيـامِّ العيـد رغم ابتال ه، ذاك المؤمن الذي يَ  وأنَّ ما أخطأه لم يكن لُيصيبه، فعاش سعيًدا منشرِّح الصدرِّ 

ُل الفرَح على األوَلدِّ والنساء، و   .يفرُح بطاعةِّ هللاوُيدخِّ
وحبـوٍر لمـن طابـت بهجـٍة يـوم ، ور لمـن صـحَّت نيتـه، وُقبِّـَل صـومهسـر فـرٍح و يـوم  ذاك الذي عـَرن أنَّ يـوم العيـد

حسانيوُم عفٍو ، وحُسَن للناس ُخُلُقهيرُته ر س  أساء. لمنأحسن و لمن عفا عمَّن هفا،  وا 
 العيد في الحقيقة لمن تمسك بالدين، سأل عن الحرام فتركه، وعن الحالل ففعله.. يوم، عيداليوم هو هذا 

ـدقِّ وعـد نا ذاكرين، وبشريعتنا عاملين، هذا يوم عيد وسرور لو كنا آلخرتنا متذكرين، ولديننا ناصرين، ولرب ِّ  وبصِّ
 تفا لين.هللا موقنين م

 إخوة اْليمان ليس العيد لمن لبس الجديد 
 إنلما العيد لمن طاعاته تزيد

 ليس العيد لمن تزيلن بالثياب والمركوب
 إنلما العيد لمن غفرت له الذنوب

رهـاقِّ الُمتعبـين فهِّم أنَّ هللا جعلُه بعد شهٍر شعرناالعيد لمن  فنـافيه بجوه الجا عين وعطشِّ العطشانين وا  م أن لـزو  ، فتعرَّ
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لهم ونشعُر بحالِّهمنكون معهم نواسيهم ون فالعيـد يـوم صـلٍة لألرحـام، ويـوم أداٍء للحقـوق، ويـوم تواُصـٍل  عـودهم،، نصِّ
ــد التــي قــال رســول هللا فيهــا:  ــةِّ الجســدِّ الواحِّ ن، يــوم تتقــوإ فيــه الــرواب  اَلجتماعيــة فــي أمَّ ــال  )) مــع اإلخــوانِّ والخِّ

مإ  ِِ ِمنيَن في َتأَوادِل أوع َتأَداَعى َلأُه َسأاَُِر الَجَسأِد  َمَثُل الُمؤإ َإ أُه ُع أَتَكى ِمنإ ، َمَثأُل الَجَسأِد ِإَذا اشإ وَتأَراُحمممإ َوَتَعأاُطِفممإ
َمِر والُحمَّى ((  ُمتََّفٌ  َعَليهِّ. ِبالسَّ

،  - هللاِّ  بادَ يا عِّ  -انمِّ  دٍ احِّ وَ  لُّ كُ  مْ قُ يَ لْ ألخوَّة ح ٌّ َلبدَّ من القيامِّ به فألرحام وافل  إنَّ ، فَ هِّ يْ دَ الِّ وَ بِّ  أْ دَ بْ يَ لْ وَ بِّأَداءِّ الُحُقوقِّ
و أحكُم القاَلينتعالى  الَ قَ فَ  ،يمِّ رِّ الكَ  هِّ ابِّ تَ ي كِّ فِّ  هِّ ق ِّ حَ بِّ  هُ انَ بحَ سُ  هللاُ  هُ نَ رَ ، قَ يمٌ ظِّ ا عَ مَ هُ قَّ حَ   رن مم ام يل ىل ُّٱ: ِو
 23اإلسراء:  َّىن نن من زن

لُة األرحام المحارِّم ثمَّ   ـرَ وَ  من هم بعدهم،وبعد الوالدين تكون صِّ ـًدا يَ ْبـعَ  هللاُ  مَ حِّ نْ  هُ َمـحِّ رَ  لُ صِّ ـدُ عَ تَ يَ وَ ، وهُ ُعـطَ قَ  وا   مْ هُ هَّ
، َولِكأأأنَّ بالمكأأأاف ))َلأأأيإَس الَواِصأأأُل : ولُ ُقـــيَ  -صـــلى هللا عليـــه وســـلم  - فرســـول هللا ،هُ وْ َفـــجَ  نْ ا ِّ وَ  ةِّ يَّـــد ِّ الهَ و  ةِّ ارَ َيـــالز ِّ بِّ 

 رواه البخاري.  َوَصَلَما ((الَواِصَل الَِّذي ِإَذا َقَطَعتإ َرِحُمُه 
ل َل يقول: إن زاروني زرتهم، إن اتصلوا بي اتصلت بهم[.  ]الواصِّ

ــَلــعَ  انَ يــٍب أَعــرِّ قَ يً ــا لِّ نِّ هَ  ــ ،رِّ ذْ الُعــ ولِّ ُبــقَ بِّ  مِّ وْ ا الَيــذَ فــي َهــ هِّ تِّ لَ ى صِّ ــغَ التَّ وَ  ،وِّ ْفــوالعَ   ِّ فـْ والصَّ ، تِّ َلَّ الــزَّ و  واتِّ َفــالهَ  نِّ ي َعــاضِّ
ـَهــعَ مَ  قْ رِّ ْشـلتُ ، فَ ْت قَ رَ ْشــأَ  دْ َقـ يــدِّ العِّ  ُس مْ َشـ - هللاِّ  عبــادَ  - هِّ ذِّ َهـ ــبِّ  مْ كُ اهُ فَ ا شِّ لُتشــرق ، و إلخــوانكم وجيـرانكم ةِّ مَ ْسـالبَ  دقِّ صِّ
 وبُ ُلـالقُ  بُ ارَ َقـتَ تَ  يـدِّ ي العِّ فِّـ، فَ اءِّ قَ صـدِّ األَ  نَ يْ َبـ األُْلَفـةِّ و ، اءِّ َبـرِّ قْ األَ  نَ يْ َبـ مِّ احُ رَ التَّـ رَ اصِّ وا أوَ دُ د ِّ ، جَ ةِّ بَّ حَ المَ وَ  ةِّ دَّ وَ المَ بِّ  مْ كُ وسُ فُ نُ 
 ونُ ُكـتَ ل ؛ فيجعلوا من العيد فرصًة لبـدء صـفحٍة جديـدة مـع أهلهـم ومعـارفهممْ هُ انَ غَ ْض أَ  ةِّ بَ ي ِّ الطَّ  وسِّ فُ و النُّ وُ ى ذَ اسَ نَ تَ يَ وَ 

خَ  فاءً وَ  ا تكونُ إ مَ وَ قْ أَ  ةُ ي ِّ اعِّ مَ اَلجتِّ  التُ الص ِّ  ويرضـى لهـا أن كما أراد هللا تعالى لها أن تكون كمـا ُيحـبُّ ربُّنـا  اءً وا 
 تكون في المجتمعِّ الُمسلِّم دعامًة قوي ًة تحمي المسلمين وتقو ِّي صفهم في وجهِّ هجماتِّ أعدا هم.

 اللهم ارزقنا حبَّك وحبَّ من ُيحبُّك وحبَّ كل ِّ عمل صالِّ  يقربنا إلى ُحب ِّك
 أقول هذا القول وأستغفُِّر هللا لي ولكم فاستغفروه فيا فوز الُمستغفرين

 
 لثانيةالخطبة ا

 (.سبًعا) أكبر هللا
 .البحار قطر عدد أكبر هللا. 1
 .األشجار ورق  عدد أكبر هللا. 2
 .األمطار رذاذ عدد أكبر هللا. 3
 .وطار طير غر د ما أكبر هللا. 4
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 .والنهار الليل تعاقب ما أكبر هللا. 5
ار عتي فرعونٍ  كل ُقهر ما أكبر هللا. 6  .غد 
 .الكف ار هزم ما وعدد المسلمون  انتصر ما عدد أكبر هللا. 7
 .أصيالً  و بكرة بحمده و هللا سبحان و كثيراً  هلل الحمد و كبيراً  أكبر هللا
 األمين الوعد صادق رسوله و عبده محمداً  نبي نا أن أشهد و الصالحين ولي هللا إَل إله َل أن أشهد و
 :هللا عباد بعد م اأ
ـنا. ونلهـو فيـه نفـرح مـرتين عـام كـل في علينا يعود عيًدا لنا جعل أن ه اإلسالم ةأمَ  على هللا نعم من إن  ف  هللا خص 
ــد فــال والعصــيان الكفــر أهــل عــن أعيادنــاب نتميــزل اإلســالم، أهــل نحــن بــه كمــا يفعــُل الفســقة  – دهماعيــأ  فــي نعي 

ــال   :َقــالَ  -عنــه رضــي هللا  - َأَنــسٍ  عــن مســنده فــي أحمــد اإلمــام روإ  وقــد وَل نتشــبَّه بهــم فــي أعيادنــا، -والجهَّ
مَ  يَنةَ  -صلى هللا عليه وسلم  - ّللاَِّّ  َرُسولُ  َقدِّ َْهلِّ  اْلَمدِّ يَنـةِّ  َوألِّ ُكمإ  َقأِدمإتُ ): َفَقـالَ  فِّيهَِّمـا َيْلَعُبـونَ  َيْوَمـانِّ  اْلَمدِّ  َوَلُكأمإ  َعَلأيإ

َمانِ  َعُبونَ  َيوإ َدَلُكمإ  َقدإ  ََّّ  َفِإنَّ  ِفيِمَما َتلإ َميإنِ  َأبإ ًرا َيوإ ُمَما َخيإ مَ  ِمنإ مَ  الإِفطإرِ  َيوإ رِ  َوَيوإ  الصـحاح فـي ورد فقـد لـذلك (النَّحإ
 األضحى عيد وأيام الفطر يوم صوم عن نهى -صلى هللا عليه وسلم  - هللا رسول أن  
 .واألحباب والجيران واألصحاب األهل بزيارة فرح أيام النفس، عن وتروي  وسرور وبهجة فرح أيام العيد فأيام
 .وأباح هللا أحل   فيما ولهو لعب أيام
 .الماجن بالكالم وَل الفاجر بالغناء َل الحسن والنشيد بالكالم تسلية أيام
ومـا  والشـحناء القطيعـة ونبـذ والمغفـرة والعفـو والعطـاء والبـذل والسـخاء والحـب التـخخي عمادهـا وسرور محب ةٍ  أيام

 يبـذل ألن معسـورنا علـى ميسـورنا يجـود ألن بعضـا بعضـنا يسـام  ألن بعضـنا يحب ألنأحوجنا في هذه األيام 
 .إخوانه قلوب على والسرور الفرح ليدخل يستطيعه ما من ا كل

 -ورســول هللا  والنســاء الرجــال بــين محر مــة لطــةخُ  فــال المتــزاورين، بــين شــمةٍ بحِّ  ،هللا فــي تــزاورٍ  أيــامأيــاُم عيــدنا، 
أتُ  َمأا)) يقول فيما رواه البخاري ومسـلم :  -صلى هللا عليه وسلم  أيَ  ِفتإَنأةً  َبعإأِدي َتَركإ أر   ِِ ََ َجأالِ  َعَلأى أ  ِمأنَ  الرِل

 (( النِلساء
فلنتجن ــب فــي زياراتنــا اخــتال  الرجــال بالنســاء، ولنتجن ــب الخلــوة باألجنبي ــة ولــو كــان ذلــك مــن قرابــة الــزوج، فعــن 

أأاُكم»:  قــال -صــلى هللا عليــه وســلم  - ّللاَِّّ  رســولَ  َأنَّ :  - عنــه هللا رضــي - عــامر بــن عقبــة  علأأى والأأدخولَ  ِإيِل
وَ  َأفرأيتَ : األنصارِ  من رجل فقال النساء، وُ :  قال ؟ الَحمإ  .«الموتُ : الَحمإ

 فكم جر  اَلختال  الُمحرَّم على األسر من الباليا والرزايا ما َل يعلمه إَل  هللا. 
 مت زت رت يب ىب ُّٱوليعلم الرجال والنساء بأنَّ هللا قد أمرهم جميًعا بغض البصر فقال تعالى: 
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 يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث  ىتيت نت
 31 - 31النور:  َّنن من زن رن مم  ام يل ىل مل

ِّ البصــر أيًضــا، فمعظــم الضــرر مبــدؤه مــن  ِّ البصــر، فقــد أمــر نســاء المســلمين بغــض  فكمــا أمــر هللا الرجــال بغــض 
النظر، فلنأمر نساءنا عند الخـروج مـن المنـزل أو قـدوم غيـر المحـارم بلـزوم األدب والحشـمة وعـدم التبـر ج ولـبس 

ولتعلمـــي أخـــت  الحجـــاب الشـــرعي الســـابو الســـاتر الـــذي يعـــم  ســـا ر الجســـد وَل َيُشـــفُّ وَل يصـــف شـــكل الجســـم،
المكنونة َل ينُظر إليها إَلَّ من وفَّى حقَّهـا وطلبهـا مـن اإلسالم أنَّ هللا كرَّمك بالحجاب، وشرَّفك بجعلك كالجوهرة 

 بيت أهلِّها.
َسأَما، َوَصأاَمتإ  قال : -صلى هللا عليه وسلم  -ولتعلم األخواُت المسلمات أنَّ رسول هللا  َمأرإَأُة َخمإ ))ِإَذا َصلَِّت الإ

َجَمأأا، ِقيأأَل َلَمأأا: ا َجَمأأا، َوَأَطاَعأأتإ َزوإ َرَِا، َوَحِفَتأأتإ َفرإ ِت((.َشأأمإ أأِة ِشأأَإ َجنَّ أأَواِب الإ أأَة ِمأأنإ َأيِل َأبإ َجنَّ ُخِلأأي الإ ]رواه أحمــد  دإ
 والطبراني والحديث حسن لغيره[

 طيعيه في الح  ولتعينيه على طاعة هللا ولتحفظي مفتاحكِّ إلى الجنانفزوجك مفتاٌح لك إلى الجنَّة فلتُ 
ة وُحسـن الُخلـ  وإلن ُشـغلتم ولتعلموا أيُّها األزواج بأنَّ ألهل بيتكم عليكم حقًّا في العـ دل واإلحسـان والنفقـة والمـودَّ

ـــامكم فأيـــامُ  ـــى فـــأكرِّموهنَّ و  ،العيـــد لهـــنَّ فيهـــا حـــٌ  محفـــو  عـــن أهـــل بيـــتكم ســـا ر أيَّ تلطفـــوا بِّهـــنَّ وأعينـــوهن  عل
 طاعتكم، فما أكرمهنَّ إَل كريم وما أهانهنَّ إَل ل يم.

م األيـام بالعيـد الحقيقـيٍ  الـذي نتمنَّـى أن نفـرح  اللهم اجعل بيوتنا وأسـرنا بيـوت طاعـٍة ومرضـاٍة هلل وأكرمنـا فـي قـادِّ
 به جميًعا: 

 فعيدنا يوم يبتسم اليتامى وتفرح الثكالى
 عيدنا يوم ُنسق  الطواغيَت ونقتُص منهم

 عيدنا يوم ُترفع راية العدل وينتشر السالم واإلسالم
ر األسرإ عيدنا ي  وم ُيشفى الَجرحى ويوم ُيحر 

 عيدنا يوم ُيلمُّ الشُمل وتجتمع األحب ة
 اللهم  أكرمنا بذلك عاجاًل غير آجل 
 

 إنلي داٍع فَمِلنوا
 

دة سنَّة العيد فصالة الُجمعة بصالة نذكركم أن ننسى َل ختاًما    ُمحتَّمة فريضة الجمعة وصالة مؤكَّ
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 علــيهم شـ َّ  لمــن الُجمعـة حضـور بعــدم ورخَّـص العيــد يـوم الُجمعـة صــل ى - وسـلم عليــه هللا صـلى - هللا ورسـول
ـن العيد صالة حضروا ممن المجيء  علـيهم ويشـ  والمـدن التجمُّعـات خـارج يسـكنون  الـذين أي العـوالي سـكان مِّ
 للمسجد مرَّتين واإليابُ  الذهاب
   بخير وأنتم عام وكل ومنكم من ا هللا تقبل

 هللا ورحمة عليكم والسالمُ  بالعيد بعضكم ولتهن ِّؤوا فلتقوموا


