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 هـ3419 الفطز املبارك عيد خطبة
 

ماهللم،مأطربماهللم،مأطربماهللم،مأطربماهللم،مأطربماهللم،مأطربماهللم،مأطربمواهللم،مهللماحلؿد

مبؽرةماهللمودؾقونم،مطـرّيامهللمواحلؿدم،مطؾرّيامأطربماهللم،مأطربماهللم،مأطربماهللم،مأطرب

م،م،وأصقاًل ماألحزابموػزمم،مجـدهموأسٓزم،مسؾدهموغصرم،موسدهمصدقماحلؿدمهللموحده

محمؿّداموغؾٖقـومدٚقَدغومأٖنموَأذفُدم،مَظُهمَذرؼَكمالموحَدُهماهلُلمٔإالَّمإظَهماَلمأِنموَأذفُدم،موحده

مإَظىمبنحلوٕنمَتِؾَعُفِمموَعِنم،موصقِؾِهمآِظِهموسَؾىمسَؾقهموبؤرْكمودؾخملِممَصٚلماظؾَُّفٖمم،موردوُظُهمَسؾُده

م:موبعد ،ماظٚدؼٔنمؼؤم

معنمصقهماظعؾودمأودعمومبوم،ماظعوعرةموظقوظقهم،مادلؾورطيمبلؼوعهمرعضونمذفرمصؼدمعضى

مبفومأسؿول مبوإلميونم،مربفممإىلمتؼربوا مادلمعـني مضؾوب مصقه مصقهممسؿرت موخشعً ،

م مصطوبىمربحمعنمصقهمربحومرعضونمعضىجوارحفممظؾرمحنم، م،مم، ماظصقوم مصقه مأثر ظعؾد

مصقهموخلرمبلرحوعهم،موبرهمبلػؾهموصؾؿهم،مصقوعهموضقوعهمؾلووضوهمعنمععصقيماظرمحنم،مصُؼ

م.معـفممغؽونمأنمبوهللم،مصففرماظؼرآنم،موضطعماألرحومم،موغعوذمخلرمعن

مأسؿوظـوم،موصقوعـومصالتـومعـومؼؿؼؾلمأنمتعوىلماهللمغللل معنمصقهمؼؽؿؾـوموأنم،مودوئر

مم.مادلؼؾوظنيموعنماظـورمعنماظعؿؼوء

م،مبؾففؿهمادلؾوركماظػطرمسقدممشسمسؾقـومأذرضًمواظقوم مسؾقـوماهللمأسودهموصرحؿه

دلنمصدضًممودروٕرمصرٕحمإغهمؼوُمم،مواظربطوتمواظقؿنمبوخلرياظعوملمأمجعمموسؾىوسؾقؽمم،م

،موأسطىمعنممرمحهموصل،موتفذبًمأخالضهم،مؼوممصرحمودرورمدلنمسؿؾهمغقؿهم،موحلنم

مظقػرحم،ماظؽرؼممظؾشفرمخؿوعو(موجلمسز)ماهللمجعؾهمؼوْممحرعهم،موأحلنمإىلمعنمأدوءمإظقهم،

مِبَػِضٔلمُضِل}م:متعوىلم،مضولم،موإطؿولمسدةمصقوعفممصقهمبطوسيمربفممواظطوئعونماظصوئؿون

م.{َؼِفَؿُعوَنمِعٖؿومَخِقْرمُػَومَصْؾَقْػَرُحوامَصِؾَذِظَكمَوِبَرِحَؿِؿِهماظؾَِّه
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م :ممسؾقهمودؾم(مصؼولم)صؾىماهللمغؾقـووؼومماظعقدمػومؼومماظػرحيماألوىلماظيتمبشرمبفو

مِبَصِوِعِهمَصٔرَحم-َوَجٖلمَسٖزم-مَرٖبُهمَظِؼَيمَؤإَذام،مِبِػْطٔرِهمَصٔرَحمَأْصَطَرمٔإَذام..مَصِرَحَؿؤنمِظؾٖصوِئٔم) ،م(

مضربيمأوم،ماظطوسوتمعنمروسيإىلمماظؿوصققمغعؿيمعؼوبلميفمؼؽونمػومعوماحملؿودموظػرحص

صوغؿصرمبنرادتهموسزميؿهمم،مرشؾوتهموضوومم،مذفواتهمرضفماظذيمادلمعنمطػرحيم،ماظؼربوتمعن

مِبـَِصٔر*مماْظُؿِمِعـُوَنمَؼْػَرُحمَوَؼِوَعِؽٍذم}م:متعوىلمضولم،سؾىمػوىمغػلهمإىلمعومحيؾهماهللموؼرضوهم

مم.{اظٖرِحقُمماْظَعٔزؼُزمَوُػَومَؼَشوءمَعنمَؼـُصُرماظؾَِّه

ماظعطوءمعنمصقهموبذلم،موضقوعهمصقوعهمأمتمؿنص،مماجلوئزةمقومبموضدمسرفمؼومماظعقد

م،مزؾؿهمسؿنموسػوم،مضطعهمعنمووصلم،محرعهمعنموأسطىم،م(وجلمسز)ماهللمعرضوةمابؿغوء

ممم.م{َتَزطَّىمَعِنمَأْصَؾَحمَضِد}:مدؾقوغهماحلقمضولمصقهمصدق

م،حولمخريميف)سزموجل(ممبوهللمسالضؿهمتؽونمأنماإلغلونمحقوةميفماحلؼقؼيموظعقدص

مصؽلم،(موجلمسز)ماهللمروسيميفماألوضوتموادؿـؿور،ممهللم)تعوىل(اموحعومأبيفمإرورممواظػرح

مبلعنممسقدمصفوتعوىلمماهللمؼعصيمأنمدونمىماإلغلونسؾمميرمؼوم مسؾقه ممير موطلمؼوم ،

م) محقٌمؼؼولمغؾقـو مسقدم، م:ودؾممسؾقهماهللمصؾىودالممصفو ـُِؽِممأِصَؾَحمَعِن)م( ميفموآِعـّمِع

ـَِدُهم،مَجَلِدِهميفمُعَعوَصّىم،مدرِبِه م.م(ِبَقَذاِصرٔيَػوماظٗدِغَقومَظُهمِحقَزِتمَصَؽلٖغَؿوم،مَؼِوِعِهمُضوُتمِس

  :مهاوَ أهىم،معظيىة وعاٌيمعيد يف اإلسالً ول

مربهماإلغلونمؼـلىمال،مصاظؿؼربمإىلماهللم)سٓزموجٓل(مبوظطوسيموػوم،م املعٍى الزباٌي

متلاظعقدمؼومميفمبوظعؾودة مواظؼقوم ماظصقوم مغعؿي مصؾعد مواظؿؽؾري، ماظؿفؾقل مصقؾدأممتيمغعؿي ،

مَسَؾىماظؾََّهمَوِظُؿَؽٚؾُرواماْظِعٖدَةمَوِظُؿْؽِؿُؾوا}م:مادللؾممؼوعهمبوظؿؽؾريموبصالةماظعقدم،مؼؼولمدؾقوغه

ممأيم،{َتِشُؽُروَنمَوَظَعؾَُّؽِممَػَداُطِممَعو موسشرؼنمتلعيمأوم،مؼوعومثالثنيمرعضونمسدةمظؿؽؿؾوا:

مضضوءمألن،مماظعقدمصالةميفماظطوسيمعنمإظقهمػداطممعومسؾىماهللماظؿؽربوثممم،ماهلاللموصق
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مودؾممسؾقهماهللمصؾى)موردوظهماهللمظطوسيمواظؿوصققماظعؾودات مأنمادللؾممعنمؼؼؿضي(

مغعؿهمبدواممتعوىلماهللموسدهمصؼدمرٖبهماظعؾدمذؽرموعؿىم،مذظكمسؾى(موجلمسز)ماهللمؼشؽَر

مم.{مَظَلٔزؼَدٖغُؽِممَؽِرُتِمَذمَظِؽِنم}م:متعوىلمضولمسؾقهموزؼودتفو،

متعوىلماهللمبػضلماإلغلونمفومأنمؼػرحصم،مالمعنى اإلنسانيوأما       

مػذهمم،مواظلرورمبوظػرحمرمحهموذويم،موجرياغهمأػؾهمععموؼؿواصلم،مسؾقه مأٖن والمرؼَى

م مواظؿزاور ماظؿواصل مخالل معن مظؽلىماحللـوت مصرصي ماظػؼراءممواظؿعورفاألؼوم موإسوغي ،

مضولم)صؾىماهللمواحملؿو مادلؽروبنيم، موتػرؼٍمطرَب م، مواألؼؿوم مبوظضعػوء مواظرمحي جنيم،

عنمُطَربمؼوممسؾقهمودؾم(م:م)َعِنمَغػََّسمسنمعمعٕنمُطرَبًيمِعنمُطَرِبماظدغقومَغػََّسماهللمسـهمُطِربًيم

م.اظؼقوعي(م

موضدمذرسًماألسقودميفماإلدالممحلؽممدوعقيم،موعؼوصدمسوظقيم،موأشراضمغؾقؾيم،مال

ًٍموحنيم،م  :ممووٍهادبرجمسنمدائرةماظؿعٗؾدمهللمرٚبماظعودلنيميفمطٚلموض

*متورقدماظعالضوتماالجؿؿوسقيمبوظؿزاورمواظؿالضيم،مواظؿكظفمواظؿعورفموغشرمادلودةم

مصػيم م، مبقـفمميفمعشورقماألرضموعغوربفو موتردقخماألخٖوة م، مبنيماظـوسمطوصي واظرمحي

مَصَلِرَصَدمحــدؼٌماظـِٖؾٚيم)َصؾَّىماظؾَّ مُأِخَرىم، مِصيمَضِرَؼٍي مَظُه مَأّخو مَزاَر مَرُجًؾو مَأٖن م) م: مَوَدؾََّم( مَسَؾِقِه ُه

مَػِذِهم مِظيمِصي مَأّخو مُأٔرؼُد مَضوَل: مُتٔرؼُد؟ مَأِؼَن مَضوَل: مَسَؾِقِه مَأَتى مَصَؾٖؿو مَعَؾًؽو، مَعِدَرَجِؿِه مَسَؾى اظؾَُّه

ِغِعَؿٍيمَتُرٗبَفو؟ممَضوَل:مَظومَشِقَرمَأٚغيمَأِحَؾِؾُؿُهمِصيماظؾَِّهم،مَضوَل:م"َصٔنٚغيمماْظَؼِرَؼِي،مَصَؼوَل:مَػِلمَظَكمَسَؾِقِهمِعِن

َرُدوُلماظؾَِّهمٔإَظِقَكمِبَلٖنماظؾََّهم)َسٖزمَوَجٖل(مَضِدمَأَحٖؾَكمَطَؿومَأِحَؾِؾَؿُهمِصقِه(،مصؿعؿققماظؿالُحمموتوثققم

ًِمألِجؾفوماألسقودم.ماظروابطمبنيمأصرادماأُلٖعيمعؼصدمعنمادلؼوصد ماظعظقؿيماظيتمُذرس

م ماظلمالميفممووٍها* موإشـوؤػممسنمذٚل ماظضعػوءمواحملؿوجنيم، محبٚق ماظؿذطرُي :

ًٍم،موتعٖممطلمأدرةم،مؼؼولماظـيبم)صؾىماهللمسؾقهم ػذاماظقومم؛محؿىمتشؿَلماظػرحُيمطٖلمبق
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م مأسطوػمم، مملمؼؼل: ماْظَقِؤم( مِصيمَػَذا م)َأْشـُوُػِم م: مسؾقفمودؾم( موالمتصدضوامموالمأحلـوا ،

م) مضول: معومحيؼقمهلمماظغـىمَأْشـُوُػِممإظقفم،موإمنو موؼؽػقفممذٓلمادلللظيم،مصشعريةمم(مأي: ،

موتزولم م، مواظعالضوت ماظصالُت موتؿورد م، ماظؼؾوُب موتؿكظف ماظـػوس مظؿؿصوَصى مصرصي اظعقد

ماأل موتؿصوصح م، ماظؼطقعي مبعد ماألرحوم مصُؿوَصُل م، مواألحؼود مضؾلماظضغوئُن مواظؼؾوب صؽدة

مم.ماألؼديم،موؼعمماظوٗدمواظصػوءممجقعمأصرادماجملؿؿع

مماظعقدمصرحيمإن يفمعشورقممادللؾؿنيممجقعمبؿؽوتفمإالمتؽؿؿلمظناحلؼقؼقي

م،م مبقـفموتعووغاألرضموعغوربفو مسؾقهماهللمصؾى)،محيتمؼؿقؼقمصقفممضولماظـيبممفممصقؿو

ـُِهماِذَؿَؽىمٔإَذاماْظَفَلِدمَعـَُلمَوَتَعوُرِػٔفِممَوَتَراُحِؿٔفِممِمَتَواٚدِػمِصيماْظُؿِمِعـِنَيمَعـَُل)م(:ودؾم مِع

مؼؽونموػؽذامبوظعقدمصرحؿـومتؽؿؿلمػؽذام،(مَواْظُقٖؿىمِبوظٖلَفٔرماْظَفَلِدمَدوِئُرمَظُهمَتَداَسىمُسِضْو

م.مدؾقوغهمهللمذؽرغو

 أقوه قولي هذا وأستغفز اهلل لي ولكي

م*مممممممممم*ممممممممم*م

  خلطبة الثاٌيةا
مممممم

 اهللمأطربم،ماهللمأطربم،ماهللمأطربم،ماهللمأطربم،ماهللمأطربم،ماهللمأطربم،ماهللمأطربم.م،مهللماحلؿد
مربمم..موأصقاًلمبؽرةماهللمودؾقونم،مطـرّيامهللمواحلؿدم،مطؾرّيامأطربماهلل مهلل احلؿد

م محمؿد مدقدغو موردؾه مأغؾقوئه مخومت مسؾى مودالّعو موصالة موصقؾهماظعودلنيم، مآظه موسؾى ،

 ممم أمجعني.مم

 م:مماإلسالً إخوة        
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موم،مبفومؼؿلدبمأنمعلؾممطلمسؾىمؼـؾغيمآداّبومظؾعقدمإنمممم م:معـفووم،مسؾقفومحيرصأن

؛مموبـاظـقمأحلنموظؾسم،مواظؿطٗقىم،منوالتجى العيد وصمى إىل اخلزوج قبن االغتساُه

ماظعقدؼنمومـؼ ســؼؾؾ(مودؾم )صؾىماهللمسؾقهدمطونماظـيبمـصؼم،مصقهماظـوسمعـجيؿؿمؼوْممألغه

ممم.مأمجلمثقوبهم،موطوغًمظهمحؾيمؼؾؾلفومؼومماجلؿعيمواظعقدؼن

م م: موعـفو م، ماظؿؾذؼر مإصراطمال ،مواالسؿدالماظودطقيمدؼنموإلدالمصسدمماإلدرافمأو

مٔإٖغُهمُتِلٔرُصوامَوَظومَواِذَرُبوامَوُطُؾوا}،مؼؼولماحلقمدؾقوغهم:متؼؿريموال،موالمإدرافممتػرؼطموالصقهم

مٔإِخَواَنمَطوُغواماْظُؿَؾٚذٔرؼَنمٔإٖن*ممَتِؾِذؼّرامُتَؾٚذِرمَوَظو..م}:م)سزموجل(مملؼؼووم،{اْظُؿِلٔرِصنَيمُؼِقٗىمَظو

م،محؼهمشريميفمادلولمإغػوقمسـهمادلـفيمصوظؿؾذؼرم،{َطُػوّرامِظَرٚبِهماظٖشِقَطوُنمَوَطوَنماظٖشَقوِرنٔي

م.ممؼـؾغيمالمصقؿوموتػرؼؼه

مسؾقهماهللمصؾى)مـوؾقغملوؼطؿومأعرغومدؼــوماحلـقفمبوالضؿصودميفماظطعوممواظشرابم،مؼ

مم(ودؾم مُؼِؼِؿَنم–مظؼقؿوتم–مُأُطَؾوْتمآَدَمماِبٔنمِبَقِلِىم،مَبْطٕنمِعِنمَذ٘رامٔوَسوّءمآَدِعٙيمَعَؾَلمَعو):

ٌْمَعَقوَظَيمَظومَطوَنمَصٔنِنمُصْؾَؾُه، ـُُؾ ٌْم،مِظَطَعوِعِهمَص ٌْ،ممِظَشَراِبِهمَوُثُؾ م.م(ِظـََػِلِهمَوُثُؾ

مبودلـفٍموعؾؿزّعم،مطؾفومأعورهميفماعؼؿصّدم،محقوتهميفمععؿداًلالبدموأنمؼؽونممصودللؾم

،ممواظؿؼؿريماإلدرافمبوبميفمؼدخلمالمحٓؿىم،ودوئرمتصرصوتهمموذرابهمرعوعهميفماظودطي

م.مواجملؿؿعموادلولمظؾـػسمعػلدةمصوإلدراف

ميفمععؿداًلم،مطؾفومأعورهميفمعؿودًطومؼؽونمأنمإىلماإلغلونمؼرذدرؼممصوظؼرآنماظؽ

مأنمإىلمبهمؼمدؼونمواظؾكلماإلدرافمألنم؛معلرًصوموالمخبقاًلمؼؽونمالمحبقٌم،مأعواظهمإغػوق

ممواخلوظقماخلؾقمعنمعذعوّعومؼصري متػرؼًطو مأو محقٌمإصراًرو مَوَظو}م:مدؾقوغهاحلقممؼؼول،

 .{َعِقُلوّرامَعُؾوّعومَصَؿْؼُعَدماْظَؾِلِطمُطٖلمَتِؾُلْطَفومَوَظومُسـُِؼَكمٔإَظىمَعِغُؾوَظًيمَؼَدَكمَتِفَعِل



م(6)

اظلًمعنممصنغهمؼلؿقىماظؿعفقلمبصقوماظعقدممعومأمتماهللمسؾقـوماظـعؿيموصرحيوإذام

مإىلمصضلمصوعمذوالم، م)صؾىماهللمسؾقهمودؾم( مورشَّىميفممفوصؼدمأرذدغو مسؾقفو ٌٖ موح ،

ومِعِنمَذٖوإلمَطوَنمَطِصَقؤمماظٖدِػٔر(مصصقوممدؿيمَصوَممَرَعَضوَنمُثٖممأِتَؾَعُهمِد٘ؿم:م)َعِنمصقوعفوم،مصؼول

 ممم.مأؼوممعنمذوالمبعدمرعضونمُؼلؿؽؿلمبفومأجرمصقومماظدػرمطؾه

صنذامصوعفومادللؾممبعدمرعضونمطونمذظكمسالعيمعنمسالعوتماظؼؾولم،مصننماهللم)سزم

ظعؿلمصوحلمبعدهم،مصؿنمسؿلمحلـًيمثممأتؾعفومحبلـيموجل(مإذامتؼؾلمسؿلمادللؾمم،موصؼهم

مصؾـقرصمسؾىمصقوممػذهماألؼومم مطونمذظكمسالعيمسؾىمضؾولماحللـيماألوىلم، م، بعدػو

مورؿّعوميفمرضوهم.م تؼرّبومإىلماهللم)سزموجل(

م،م مغؿؼربمبهمإىلماهللم)سزموجل(ميفمرعضونمعنماظذطر مسؾىمعوطـو وظـقرصمأؼضو

مكمعنمأسؿولماخلريم.مموضراءةماظؼرآنم،موشريمذظ

مومجقعموضقوعفممصقوعفمماهللمتؼؾلمممنموإؼوطممجيعؾـومأنماظعظقمماظعؾٓيماهللمغللل

ممودكوءمورخوءم،موأعونم،موأعنم،موبرطيم،موخريم،ممينمسقدماظعقدمػذامجيعلمأن،مومروسوتفم

مآظهموسؾىم،محمؿدمدقدغومسؾىموبوركم،مودؾِمماظؾفمموصِلم،مارذّدمأعرغومعنمظـومؼفقهموأن

مم.مودؾمموصقؾه

 كن عاً أٌتي خبري
 


