
 خطبة عيد األضحى المبارك

هللا أكبرر هللا  ..هللا أكبرر هللا أكبرر هللا أكبرر ..الحمد هلل رب العالمين هللا أكبر هللا أكبرر هللا أكبرر 

 .أكبر هللا أكبر

الحمد هلل الباقي بعد فناء خلقه الدائم بعد زوالهم الذي جعل الليرل والنهرار خل رم لمرن أرا  أ  

 .يذكر أو أرا  شكوراً 

هد أ  ال إله إال هللا وحده ال شريك له في أفعاله وسلطانه وأشهد أ  سيدنا ونبينا محمرداً وأش

عبده ورسوله خير العبا  وسيد الرسل واألنبياء القائل :" أول مرا نبردأ بره يومنرا نرذا نمرلي  رم 

 .)البخاري(ننحر "

الطانرين وسلم اللهم صالة وسالما عليك يا سيدي يا رسول هللا وعلى آلك وصحبك الطيبين 

 تسليماً كثيراُ 

 أما بعد

 :فيا جماعم اإلسالم 

 [3-1/الكو ر ")إِ َّ َشانِئََك ُنَو األَْبتَُر   فََمل ِ ِلَرب َِك َواْنَحْر إِنَّا أَْعَطْينَاَك اْلَكْو َرَ :"

 أيها المسلم :

التعظريم نا أنر  قرد لبسر  الدديرد وت ينر  لررب العبيرد وقابلر  يومرك نرذا بالرذكر والتكبيرر و

 فهنيئاً لك الدنم 

يقرررول :" مرررا لبرررى ملبررري أو كبرررر مكبرررر إال ب رررر بالدنرررم  صرررلي هللا عليررره وسرررلم فالرسرررول 

 )الترمذي(.."

 : و أيها المسلم

بلرذة العبرا ة  والطاعرم هلل  مالعيد بقلب خاشع هلل رب العرالمين   وقرد شرعرت مقد صليت منا أنت

 :ا ة التكبير والتهليل عبا ة وني عب مرب العالمين . بعد ما أ يت

ومن الخير كل الخيرر أ  يحسرب اإلنسرا  ن سره مرن الطرائعين ومرن العابردين هلل  حقراً عمليراً 

على ن سره فراهلل عر  وجرل يبرين لنرا أ  الطرائع الممرلي نرو الرذي  يتقررب إلرى هللا ب فعرال الخيرر 

 .فالمالة إنما ني فريضم إذا صالنا اإلنسا  سقط عنه اإل م والوزر 



 ن ب روطها ولك

إِالَّ   َوإِذَا َمسَّهُ اْلَخْيُر َمنُوعراً   إِذَا َمسَّهُ ال َّرُّ َجُ وعاً   إِ َّ اإِلنَساَ  ُخِلَق َنلُوعاً ":يقول تعالى 

 .(23-19المعارج / ) "َعلَى َصالتِِهْم َ ائُِمو َ  الَِّذيَن ُنمْ   اْلُمَمل ِيَن 

 .ال ر راضياً وعند الخير مطيعاً إذا المؤمن الحق المملي نو الذي يكو  عند 

بعد آيات الحج يذكرنا ربنا سبحانه وتعالى نلت م بالتقوى مع أننا قد ؛  وتعالى لنرى في الحج

أ ينا فريضم وسرقط  عرن القرا ر الرذي اسرتطاج الحرج ومرع ذلرك فترارة يقرول المرولى عر  وجرل 

اِ  التَّْقَوى :" ُ وا فَِإ َّ َخْيَر ال َّ ُ َوتََ وَّ  .[197)البقرة /"َواتَّقُونِي يَا أُْوِلي األَْلبَاِب َّللاَّ

َ إِ َّ :"أخرى يبين لنا بقوله  أيموفي  َ َشِديُد اْلِعقَاِب َواتَّقُوا َّللاَّ  .(2المائدة / )" َّللاَّ

َ َشاِكٌر َعِليٌم :"أخرى  أيموفي  َج َخْيراً فَِإ َّ َّللاَّ  (.158)البقرة /"َوَمْن تََطوَّ

كي يعلرم كرل مسرلم أنره البرد وأ   هبالتقوى بالخير ويحذرنا من عقابرنا يذكالمولى ع  وجل 

 يطبق تعاليم اإلسالم تطبيقاً عملياً 

 أيها المسلم :

إ  نذا اليوم يوم كريم ت ضل هللا فيره بإكمرال  يرن اإلسرالم وابتلرى فيره الخليرل إبررانيم برذب  

الً ألوامر هللا تعالى تن يرذا لوحيره إليره ولده إسماعيل عليه السالم وقد نم إبرانيم بذب  ابنه امتثا

 .في الرؤيا وبال عل تله للدبين ولكن سرعا  ما نا اه هللا ع  وجل 

ْؤيَا إِنَّا َكذَِلَك نَْدِ ي اْلُمْحِسنِيَن :" ْقَ  الرُّ ولرذلك صرارت التضرحيم (. 105)المافات /"قَْد َصدَّ

أقرنرا واعتبرنرا أعظرم القربرات إلرى هللا  نسكاً م روعاً من عهده عليه السالم ولما جاء اإلسالم

 .(2)الكو ر /"فََمل ِ ِلَرب َِك َواْنَحْر :"قال تعالى 

وندد في نذه ال عيرة ندد أ  هللا ع  وجل يوض  لنا أنه سبحانه وتعالى لن ينال ولن ي كرل 

 .منها شيئ وإنما العافيم والتقوى منها 

َرَنا لَُكرْم ِلتَُكب ِررُ :" َ لُُحوُمَهرا َوال ِ َماُؤَنرا َولَِكرْن يَنَالُرهُ التَّْقرَوى ِمرْنُكْم َكرذَِلَك َسرخَّ َ لَْن يَنَراَل َّللاَّ وا َّللاَّ

ْر اْلُمْحِسنِيَن   . (37)الحـج /"َعلَى َما َنَداُكْم َوبَ  ِ

هللا مرن أمرراا الردم  :" ما عمل آ مري عمرل يروم النحرر أحرب إلرىصلي هللا عليه وسلم وقال 

وإنها لنا يوم القيامم  بقرونها وأشعارنا وأ  الدم يقع عنرد هللا بمكرا  قبرل أ  يقرع علرى األر  

 ً  .)الترمذي( "فطيبوا لها ن سا



 .لهذا المنسك شروطاً حتى يكو  كامالً   صلي هللا عليه وسلملذلك جعل الرسول 

رأيتم نرالل ذي الحدرم وأرا  أحردكم أ  روى مسلم من حديث أم سلمم رضي هللا عنها " إذا 

 يضحي فليمسك عرن شرعره وأفرافره وال ي خرذ مرن شرعره وال مرن أفرافره شريئاَ حترى يضرحي".

 )مسلم(.

 .والحكم من ذلك ت بهاً بالمحرم . وليتحقق روح الوحدة اإلسالميم 

م بكب رين أملحررين أقرررنين ذبحهمررا بيررده الكريمررصررلي هللا عليرره وسررلم   وقرد ضررحى الرسررول 

سمي وكبر ووضع رجله ال ري م على ص احهما أي على  صر حم العنرق أي جاشره ليكرو  ذلرك 

وفي الذب  تطرح ال اة على جنبها األيسرر مسرتقبلم القبلرم   أ ب  له  باتاً فتمكن به من الذبيحم 

حديث يقرول: "إ  هللا كترب اإلحسرا  علرى كرل شريء فرإذا صلي هللا عليه وسلم  وعن رسول هللا 

 )مسلم(. ف حسنوا القتلم وإذا ذبحتم ف حسنوا الذبحم وليحد أحدكم ش رته وليرح ذبيحته"قتلتم 

أي تؤ ي إلى الوفراة بسررعم  جكما بين عند الذب  أ  يترك الرأس بل يقطع العروا وأال و ا

" وال يقطرع رأسرها ويرمري بهرا "  رم يتركهرا بعرد الرذب  فتررة وال صرلي هللا عليره وسرلم   يقول 

  .اشرة يسلخها مب

الرسول يتابع ويحاسب بن سه روى أ  ج ار منع باب على شاة ليرذبحها فان لتر  منره حترى 

صرلي هللا عليره  ف خرذنا فسرحبها مرن رجلهرا فقرال لهرا النبري صلي هللا عليه وسرلم  جاءت النبي 

 )النسائي(.  " اصبري ألمر هللا وأن  يا ج ار فسقها سوقا رقيقاً "وسلم 

َ َغ ُوراً َرِحيماً َوَمْن يَْعَمْل سُ " َ يَِدْد َّللاَّ  [110/ النساء)"وءاً أَْو يَْظِلْم نَْ َسهُ  ُمَّ يَْستَْغِ ْر َّللاَّ

 الخطبم الثانيم

 ..الحمد هلل رب العالمين هللا أكبر هللا أكبر هللا أكبر 

 ..أخوة اإلسالم 

م بقولره يرا فاطمرم أمراً آخر حيث أمر ابنته فاطمرصلي هللا عليه وسلم   ويوض  لنا الرسول 

 ..قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغ ر لك عند أول قطرة من  مها كل ذنب عملته 

ِ اْلعَرالَِميَن " يقول هللا ع  وجل :و ِ َرب  ال َشرِريَك   قُْل إِ َّ َصالتِي َونُُسِكي َوَمْحيَراي َوَمَمراتِي ِهَّ

ُل اْلُمْسِلِمينَ   .[163-162/ )األنعام  "لَهُ َوبِذَِلَك أُِمْرُت َوأَنَا أَوَّ

أضحيتها من ألجل مغ رة ذنوبهرا كمرا حثهرا  أ  تقول في كتابه الكريم  –ع  وجل  –هللا أمر 

على عمل فهيرر أال تنسرى أ  تقرول " إ  صرالتي ونسركي ومحيراي وممراتي هلل رب العرالمين ال 



  كله هلل أل  هللا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين أل  نذا العمل الذي نعمله البد أ  يكو

ال ينظر إلى أي عمل لم يكن خالماً لوجهه الكريم " وما أمروا إال ليعبدوا هللا مخلمين له الدين 

"" أخلص  ينك يك ك العمل القليلصلي هللا عليه وسلم  حن اء وفي ذلك يقول 
 

 )السيوطي(. 

 :أخوة اإلسالم 

لهرردايا واألقررارب و لررث لن سررك أنرر  وترروزج األضررحيم  ال رراُ  لررث لل قررراء والمسرراكين و لررث ل

 )مسلم(. "وتمدقوا  واوا خرلقوله صلي هللا عليه وسلم :" كلوا .وأنل بيتك 

 اللهم إنا نس لك عمالً متقبالً وعلماً نافعاً ورزقاً واسعا يا رب العالمين .

 


