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خطبة عيد األضحى املبارك 1439هـ

احلمد هلل رب العاملني  ،اهلل أكرب  ،اهلل أكرب  ،اهلل أكرب  ،اهلل أكرب  ،اهلل أكرب ،
اهلل أكرب  ،اهلل أكرب  ،اهلل أكرب  ،اهلل أكرب  ،اهلل أكرب كبريًا  ،واحلمد هلل كثريًا  ،وسبحان
اهلل بكرة وأصيالً  .احلمد هلل وحده  ،صدق وعده  ،ونصر عبده  ،وأعزّ جنده  ،وهزم
ال إلهَ إِالَّ اهللُ وحدَهُ ال شَريكَ لَهُ  ،وأَشهدُ أنَّ سيِّدَنا ونبيَّنا
األحزاب وحده  ،وأَشهدُ أنْ َ
حممدًا عَبدُه ورسولُهُ  ،اللَّهُمَّ صَلِّ وسلِّمْ وبارِكْ علَيه وعلَى آلِهِ وصحبِهِ  ،ومَنْ تَبِعَ هُمْ
بإحسانٍ إلَى يومِ الدِّينِ  ،وبعـد :
فإن لكل أمة من األمم عيدًا تفرح به نفوس أبنائها  ،وتنشرح له صدورها ،
وتبتهج به أفئدتها  ،واألعياد يف اإلسالم أيام خري وبركة  ،تأتي بعد توفيق اهلل (عز
وجل) ألدا ركنني عظيمني من أركان اإلسالم  ،هما ركن الصيام وركن احلج ،
وكأن الفرحة احلقيقية بالعيد لن تتحقق إال ملن أطاع اهلل (عز وجل)  ،وامتثل أمر
رسوله (صلى اهلل عليه وسلم)  ،فيأتي عيد الفطر بعد صيام شهر رمضان  ،وقيام ليله ،
ويأتي عيد األضحى بعد أدا ركن احلج األكرب  ،وهو الوقوف بعرفة  ،فعَنْ أَنَسٍ
(رضي اهلل عنه) قَالَ :قَدِمَ رَسُولُ اهللِ (صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ
يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ،فَقَالَ  :إِنَّ اهللَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا  :يَوْم الْفِطْرِ،
وَيَوْم النَّحْرِ .
وهذا يوم عيدنا األكرب يوم األضحى الذي تتجلى فيه مظاهر الفرح والسرور
بنعم اهلل (عز وجل) وفضله على اإلنسان  ،ففيه يفرح حجاج بيت اهلل احلرام بأدا
مناسكهم  ،وقضا تفثهم  ،وتقديم قربانهم هلل (عز وجل) ،قال تعاىل{:ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَ هُمْ
وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} ،ويفرح معهم بالعيد عامة املسلمني
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ويشاركونهم الفرحة بذبح أضحيتهم  ،وإدخال السرور على أبنائهم  ،وأرحامهم ،
وفقرا املسلمني  ،فرحًا ال يُنتهك فيه حرمة من حرمات اهلل  ،ف عن أم املؤمنني عَائِشَةَ
(رضي اهلل عنها) أَنَّ أَبَا بَكْرٍ (رضي اهلل عنه) دَخَلَ عَلَيْهَا وَالنَّبِيُّ (صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
عِنْدَهَا يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى ،وَعِنْدَهَا قَيْنَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاذَفَتْ األَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ ،
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ  :مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ ؟ مَرَّتَيْنِ ،فَقَالَ النَّبِيُّ (صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)( :دَعْهُمَا يَا
أَبَا بَكْرٍ  ،إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا ،وَإِنَّ عِيدَنَا هَذَا اليَوْمُ).
وعيد األضحى مجع اهلل فيه شرف الزمان واملكان حلجاج بيته احلرام ،
وألهل اإلميان كافة  ،فقبله يوم عرفة  ،وهو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النريان ،
حيث قَالَ (صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ( :إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ فَإِنَّ اهللَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُبَاهِي
بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ  ،فَيَقُولُ  :انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي أَتَوْنِي شُعْثًا غُبْرًا ضَاحنيَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ
دكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ  ،قَالَ رَسُولُ اهللِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ( :فَمَا مِنْ َيوْمٍ
أُشْهِ ُ
َأكْثَرَ عَتِيقًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ)  ،وبعده أيام التشريق الثالثة ،وهي أعظم األيام عند
اهلل (عز وجل) ،حيث يقول نبينا (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ( :إِنَّ أَعْظَمَ األَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ
يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ وَهُوَ الَّذِي يَلِيهِ).

إنه عيد التضحية والبذل والعطا بالنفس واملال  ،يف سبيل مرضاة رب العاملني،

فهذا خليل الرمحن إبراهيم (عليه السالم) بعد أن بلغ من الكرب عتيًّا رزقه اهلل تعاىل

ولدًا أطاعه فيما ال يطيع فيه أحدٌ أحدًا  ،حيث رأى إبراهيم (عليه السالم) يف منامه

أنه يذبح ولده الوحيد إمساعيل  ،ورؤيا األنبيا وحي من اهلل (عز وجل)  ،قال تعاىل:

{ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى

قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَا َ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ} .انظر إىل عظمة

االبتال وشدته  ،حيث يؤمر األب بذبح ولده الوحيد  ،بعد أن بلغ معه السعي  ،وفرح
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به قلبه  ،وأصبح قرة عني أبيه وسنده  ،ثم يأمره سبحانه بذحبه  ،فما كان من االبن
إال أن قال {:يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَا َ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ} .

وانظر أيضا إىل حسن تأدب االبن مع أبيه بقوله  :يا أبتِ ؟! إنها نفس الكلمة
اليت كان يقوهلا إبراهيم (عليه السالم) يف خطابه ألبيه عند دعوته لعبادة اهلل وحده،
فكان يبدأ دعوته أيضًا بقوله {:يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا
* يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَا َنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا * يَا أَبَتِ لَا
تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا} ،ثم يبلغ حسن التأدب والرفق مع
األب غايته حني يقول له{:يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ
لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا}.
ويف هذا املوقف دعوة جلميع األبنا إىل ضرورة مراعاة املشاعر اإلنسانية
مع اآلبا  ،وال عذر هلم يف العقوق أبدًا حتى ولو كان الوالد كافرًا  ،أو حاول أن
حيمل ابنه على الكفر  ،وهذا ما أكد عليه القرآن الكريم يف قوله تعاىلَ { :وإِنْ
جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَال تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا
مَعْرُوفًا}.

وسنة اهلل تعاىل يف اخللق أن اجلزا من جنس العمل  ،فكما كان اخلليل

إبراهيم (عليه السالم) أمنوذجًا طيبًا لألدب والرب مع أبيه  ،فقد رزقه اهلل (عز وجل)
ولدًا سارَ على درب أبيه يف الرب وحسن التأدب  ،وهو سيدنا إمساعيل (عليه السالم) ،
فكان نعــم الولد طاعةً وانقيادًا  ،إنه منتهى االمتثال واالستسالم ألوامر اهلل (عز
وجل) ،فكل منهمـا ـ إبراهيم وإمساعيل (عليهما السالم) ـ ضرب مثاال رائعًـا يف الطاعة
والتضحية  ،مع شدة البال وتنوعه.
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وألن الفرج مالزمٌ للشدة  ،واحملنة تأتي بعدها املنحة  ،فقد جا تْ عطا ات
اهلل (عز وجل) متتابعة  ،بعد أن أظهرا هلل ما يف قلبيهما من االستسالم ألمره تعاىل
دون ختاذل ،أو تردد  ،أو تباطؤ  ،فكانت الشهادة الربانية للبال بالشدة الظاهرة ،
وهلما باإلحسان وحسن املراقبة  ،وكان الفدا من اهلل (عز وجل) إلمساعيل بذبح
عظيم  ،قال تعاىل {:فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِنيِ * وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّ ْقتَ
الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِنيَ * إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَا ُ الْمُبِنيُ *وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ
* وَتَ َركْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ * سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ * كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِنيَ * إِنَّهُ مِنْ
عِبَادِنَا الْمُؤْ مِنِنيَ} .وقد أبقى اهلل تعاىل إلبراهيم (عليه السالم) الذِّكرَ احلسن ،والثنا َ
اجلميل إجابةً لدعوته {،وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ} ،فصارت األضحية سنة
إبراهيم (عليه السالم)  ،وسنة عن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) قوال وعملًا  ،فقد
ضحى (صلى اهلل عليه وسلم) بكبشني أقرنني أملحني ،وقال( :ضحوا فإنها سنة أبيكم
إبراهيم) .
لقد شرع اهلل (عز وجل) األعياد حلكم عظيمة  ،وأهدف سامية  ،فاألعياد تقوية
للروابط االجتماعية بني األقارب واألرحام  ،والناس مجيعًا  ،وتطهر قلوبهم ونفوس هم
من بواعث الشر  ،وخطوات الشيطان ،وتنشر املودة والرمحة  ،وترسخ مفهوم األخوَّة،
ففي حــديث النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ( :أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى ،
فَأَرْصَدَ اللَّهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا ،فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ ،قَالَ :أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ :أُرِيدُ أَخًا لِي فِي
هَذِهِ الْقَرْيَةِ ،فَقَالَ :هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ :لَا غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ ،
قَالَ( :فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ).
كما شرع اهلل (عز وجل) األعيـــاد لنشــر احملبـة والتواد بني الناس  ،ونزع الغــل
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واحلقد واحلسد من النفوس  ،ففي العيد تصفو النفوس  ،ويتبادل الناس التهنئة
باألعياد  ،وتتالقى األيدي والقلوب واألبدان بالتصافح والسالم  ،فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
(رضي اهلل عنه) ،قَالَ :قَالَ رَسُولُ اهللِ (صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ( :لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
حَتَّى تُؤْمِنُوا ،وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا ،أَوَلَا أَدُلُّ كُمْ عَلَى شَيْ ٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْ ُتمْ؟
أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَ كُمْ) .
ويف العيد يتواصل اإلنسان مع أهله وجريانه  ،وذوي رَحِ مه  ،فيعني فقريهم ،
ويقضي حاجتهم  ،ويفرج كربَهم  ،ويدخل الفرحة والسرور على املرضى والفقرا
واليتامى واملساكني  ،يقول النيب (صلى اهلل عليه وسلم) ( :مَنْ نَفَّسَ عن مؤمنٍ كُربَةً
مِن كُرَبِ الدنيا نَفَّسَ اهلل عنه كُرْبةً من كُرَب يوم القيامة).
أقول قولي هذا وأستغفر اهلل لي ولكم
*

*

*

احلمد هلل  ،اهلل أكرب  ،اهلل أكرب  ،اهلل أكرب  ،اهلل أكرب  ،اهلل أكرب  ،اهلل أكرب  ،اهلل
أكرب  ،اهلل أكرب كبريًا  ،واحلمد هلل كثريًا  ،وسبحان اهلل بكرة وأصيالً .احلمد هلل رب
العاملني  ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ولي الصاحلني  ،وأشهد أن
سيدنا ونبينا حممدًا عبده ورسوله النيب الصادق األمني  ،اللهم صلّ وسلم وبارك
عليه ،وعلى آله وصحبه أمجعني.
إخوة اإلسالم :
إن يوم العيد ينبغي أن يكون رمحةً كله  ،وخريًا كله ؛ ألنه من أعظـم األيام
وأفضلها عند اهلل (عز وجل) ،كما أخربنا نبينا (صلى اهلل عليه وسلم) بقوله ( :إِنَّ أَعْظَمَ
األَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتعَالَى يَوْمُ النَّحْرِ  ،ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ  -يعين اليوم الذي يليه .)-
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وفيه شرعت األضحية  ،وهي شعرية من شعائر اهلل ،وسنة من سنن رسول اهلل (صلى
اهلل عليه وسلم)  ،إحيا لذكرى اخلليل وولده (عليهما السالم) ولتكون وسيلة وسببا
يف التوسعة على النفس واألهل وإكرام اجلريان واألقارب واألصدقا والتصدق على
الفقرا واملساكني  ،يقول (صلى اهلل عليه وسلم )  ( :إِنََّ أَوَّلَ ما نَبْدَأُ يف يَوْمِنَا هذا أَنْ
نُصَلِّيَ ،ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ ،فَمَنْ فَعَلَ ذلك فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا ،وَمَنْ نَحَرَ قبل الصَّالةِ فَإِنَّمَا
هو لَحْمٌ قَدَّ مَهُ لِأَهْلِهِ  ،ليس من النُّسْكِ يف شَيْ ٍ)  ،ويقول (صلى اهلل عليه وسلم)  ( :مَا
عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَا مَةِ
بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْالَفِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ األَرْضِ
فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا).
وينبغي أن جنعل من ذبح األضحية مظهرًا من مظاهر عظمة اإلسالم  ،وعنوانًا
لنظافته ورقيه وحضارته  ،فال ينبغي أن تذبح يف األماكن العامة  ،وال يف مداخل
العمارات  ،والبيوت  ،وال يف الشوارع  ،وال أمام املساجد واملستشفيات  ،مما يتسبب
يف أذى الناس وضررهم  ،وانتشار األمراض بينهم  ،ألن اإلسالم دين حرم الضرر
بكل أشكاله وصوره  ،فقَالَ (صلى اهلل عليه وسلم) ( :الَ ضَرَرَ وَالَ ضْرَارَ)  ،والنيب (صلى
اهلل عليه وسلم) أمرنا بإماطة األذى ورفعه من طريق املسلمني  ،وعدَّ ذلك من شعب
اإلميان  ،فقَالَ (صلى اهلل عليه وسلم) ( :اإلِميَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَ وْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً ،
فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّهُ  ،وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ األَذَى عَنِ الطَّرِيقِ ).
وجيب أن نعلم مجيعًا أن فرحة العيد لن تكتمل إال بالتكاتف والتكافل ،والتعاون
والتواصل ،والرب وصلة األرحام ،واإلحسان إىل الفقرا واليتامى واملساكني  ،وأن
يرحم القويُّ الضعيف  ،ويعطف الغ ينُّ على الفقري  ،فاإلسالم حري ص على بنا ِ جمتمعٍ
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أخالقيٍّ متعاون على الرب والتقوى  ،هكذا تكتمل فرحتنا بالعيد  ،وهكذا يكون شكرنا
هلل سبحانه على ما تفضل به علينا من نعم ومنن  ،يقول (صلى اهلل عليه وسلم)  ( :مَثَلُ
جسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى
الْمُؤْمِنِنيَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْ َ
لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى).
اللهم هب لنا من اخلريات والربكات ما تسعد به قلوبنا
واحفظ اللهم مصر من كل مكروه وسوء
وكل عام وأنتم خبري .

