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خطبة عيد الفطز املبارك 8341هـ

احلؿدمهللم،مواهللمأطربم،ماهلل مأطربم،ماهللمأطربم،ماهللمأطربم،ماهللمأطربم،ماهللمأطربم،ماهللم
أطرب م ،ماهلل مأطرب م ،ماهلل مأطرب م،ماهلل مأطرب مطؾريّا م ،مواحلؿد مهلل مطـريّا م ،مودؾقانماهللمبؽرةم
وأصقالً .م
احلؿد مهلل موحده م ،مصدق موسده م ،موغصر مسؾده م ،موأسزٓ مجـده م ،موػزم ماألحزابم
وحدهم،موأذفدمأنمالمإظهمإالماهللموحدهمالمذرؼكمظهم،موأذفدمأنمدقدغامحمؿدّامسؾدماهللم
وردوظه م ،موصػقه معن مخؾؼه موحؾقؾه م ،ماظؾفم مصل ٚمودؾم موبارك مسؾقه موسؾى مآظه موصقؾه م،م
وعنمدارمسؾىمػدؼهم،مواتؾعمغففهمإىلمؼومِماظدؼنم ،وبعدم:مم م
صؼدماغؼضى مرعضان مبلؼاعه ماظػاضؾة م ،موظقاظقه ماظعاعرة م ،موصاز مصقه معن مصاز مباظرمحةم
وادلغػرة مواظعؿق معن ماظـار م ،مغللل ماهلل متعاىل مأن مغؽون معـفم م ،موأن مؼؿؼؾل معـا مصالتـام
وصقاعـام،مورطعوغامودفودغام،مموأنمؼؽؿؾـامصقهمعنماظعؿؼاءمعنماظـارموعنمادلؼؾوظنيم .م
واظقوم مؼشرق مسؾقـا مسقدُ ماظػطر مادلؾارك مبؾففؿه موصرحؿه م ،مأساده ماهلل مسؾقـا موسؾىم
اظؾشرؼة مطؾفا مباخلري مواظقؿن مواظربطات م ،مصفو مؼومُ مصرحٕ مودرورٕ م ،مجعؾه ماهلل م(سز موجل)م
خؿاعا مظؾشفر ماظؽرؼم م،مظقػرح ماظصائؿون مواظطائعون مبطاسؿفم مهلل م(سز موجل) م{،ضُلِ مبِػَضِلٔم
ن}،موؼؼول ماظـيب م(صؾى ماهلل مسؾقهم
اظؾَّهِ موَبِرَحِؿَؿِهِ مصَؾِذَظِكَ مصَؾْقَػْرَحُوا مػُوَ مخَقِرْ معِؿٖا مؼَفِؿَعُو َ
ودؾم) م :م(ظِؾصٖائِمٔ مصَرِحَؿَانٔ م ...مإٔذَا مأَصْطَرَ مصَرٔحَ مبِػِطْرٔهِ ،موَإٔذَا مظَؼِيَ مرَبٖهُ م -مسَزٖ موَجَلٖ -مصَرٔحَم
بِصَوِعِهِ) م ،موضد مسُرفَ مبقوم ماجلائزة م ،مصؿن مأمت مصقاعه موضقاعه م ،موبذل مصقه معن ماظعطاءم
ابؿغاءمعرضاةماهللم(سزموجل)،موأسطىمعنمحرعهم،مووصلمعنمضطعهم،موسػامسؿن مزؾؿهم،م
صدقمصقهمضولماحلقمدؾقاغه:م{ضَدِمأَصْؾَحَمعَنِمتَزَطَّى} .م
صاظعقدماحلؼقؼيميفمحقاةماإلغلانمأنمتؽونمسالضؿهمباهللم(سزموجل)ميفمخريمحال،م م
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صؽلمؼوممميرمسؾقهمدونمأنمؼعصيماهللمتعاىلمصفومسقدم،موطلمؼوممميرمسؾقهمبلعنمودالمم
صفومسقدم،محقثمؼؼولمغؾقـام(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم)م :م(عَنِ مأصِؾَحَ معِ ِـؽُمِ مآعِـّا ميف مدربِهِ م،م
عُعَاصَىّميفمجَلَدِهِم،مسِـِدَهُمضُوتُمؼَوِعِهِم،م َصؽَلغٖؿَامحِقزَتِمظَهُماظدٗغِقَامبِقَذَاصِرئػَا) .م
واظعقد ميف ماإلدالم مظه مععـقان مطؾريان م ،مععـى مرباغي ،موععـى مإغلاغي ،مصادلعـىم
اظرباغي مػو مأن مال مؼـلى ماإلغلان مربه مباظعؾادة ميف مؼوم ماظعقد م ،مصقؾدأ مادللؾم مؼوعهم
باظؿؽؾريموباظصالةمـمصالةماظعقدمـمواظؿؼربمإىلماهللم(سزموجل)مباظطاسةمبعدماظطاسةم،مصؾعدم
غعؿة ماظصقام مواظؼقام متلتي مغعؿة ماظؿفؾقل مواظؿؽؾري م ،مؼؼول ماحلق مدؾقاغه{:وَظِ ُؿؽْؿِؾُوام
َؾؽُمِمتَشِؽُرُونَم}أي:مظؿؽؿؾوامسدةمرعضانمثالثنيم
اظْعِدٖةَموَظِؿُؽَؾٚرُواماظؾَّهَمسَؾَىمعَامػَدَاطُمِموَظَع َّ
ؼوعا م ،مأو متلعة موسشرؼن موصق ماهلالل م ،مظؿؽربواماهللمسؾىمعامػداطممإظقهمعنماظطاسةميفم
صالةماظعقدم ،موطان مأحد ماظعؾؿاء مؼؼول:مإذا موصؼين ماهلل مإىل مراسة م ،مثم موصؼين مإىل مذؽرم
اظطاسةم،مسؾؿتمأنماظشؽرمغعؿةمجدؼدةمحتؿاجمإىلمذؽرمجدؼدم،مألغفامػداؼةمجدؼدة.مم م
وأعا مادلعـى ماإلغلاغي:مصفو مأن مؼػرح ماإلغلان مبػضل ماهلل متعاىلمسؾقه م ،موؼؿواصلم
ععمأػؾهموجرياغهم،موذويمرمحهمباظػرحمواظلرورم،ميفمشريمإدرافموالمخمقؾةم .م
وال مرؼبَ مأنٖ مػذه ماألؼام مصرصة مظؽلب ماحللـات معن مخالل مصِؾَةِ ماظرحمٔ م،م
وتعفدػممباظلمال،مصقُعِنيمصؼريَػمم،موؼرحممضعقػَفمم،موؼُـػخملسمطربَمادلؾؿؾىمعـفمم،مضالم
(صؾىماهلل مسؾقهمودؾم)م:م(عَنِمغَػَّسَمسنمعمعنٕمطُربَةًمعِنمطُرَبِماظدغقامغَػَّسَماهلل مسـهمطُرِبةًم
عنمطُرَبمؼومماظؼقاعة)م،موضالم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)م:م(عنمأحَبٖمأنمؼُؾلَطَمظهميفمرزضِهمم
وؼُـلل مظه ميف مأثرٔه م ،مصؾْقَصِلِ مرَحِؿَه) ،موصى ماحلدؼث ماظؼددي :م(أَغَا ماظرٖحِؿَنُ م ،مخَؾَؼْتُم
اظرٖحِمَ م ،موَذَؼَؼْتُ مظَفَا مادِؿّا معِنَ مادِؿِي م ،مصَؿَنِ موَصَؾَفَا موَصَؾْؿُهُ م ،موَعَنِ مضَطَعَفَا مضطعؿه) م ،مؼؼولم
غؾقـا م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم)ماضرءوا مإن مذؽؿم مضول ماهلل متعاىل م{:صَفَلِ مسَلَقِؿُمِ مإٔن متَوَظَّقِؿُمِم
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أَن متُػْلِدُوا مصِي ماألرِضٔ موَتُؼَطخملعُوا مأَرِحَا َعؽُمِ م*مأُوِظَؽِكَ ماظَّذِؼنَ مظَعَـَفُمُ ماظؾَّهُ مصَلَصَؿٖفُمِ موَأَسِؿَىم
أَبِصَارَػُمِ} .م
وضد مذرست ماألسقاد ميف ماإلدالم محلؽم مداعقة م،موعؼاصد مساظقة م ،موأشراض مغؾقؾة م،م
المدبرجمسنمدائرةماظؿعؾٗدمهللمربٚماظعادلنيميفمطلٚموضتٍموحنيم،مومهها:مم م
* متورقد ماظعالضات ماالجؿؿاسقة مباظؿزاور مواظؿالضي م ،مواظؿكظف مواظؿعارف موغشرم
ادلودةمواظرمحةمبنيماظـاسمطاصةم،موتردقخماألخوٖةمبقـفمميفمعشارقماألرضموعغاربفام،م
صػي محــدؼث ماظـٖؾِي ٚم(صَؾَّى ماظؾَّهُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ) م:م( م َأنٖ م َرجُؾًا مزَارَ مأَخّا مظَهُ مصِي مضَرِؼَةٍ مأُخِرَى م،م
صَلَرِصَدَ ماظؾَّهُ مسَؾَى معَدِرَجَؿِهِ معَ َؾؽًا ،مصَؾَؿٖا مأَتَى مسَؾَقِهِ مضَالَ:مأَؼِنَ متُرٔؼدُ؟ مضَالَ:مأُرٔؼدُ مأَخّا مظِي مصِيم
ػَذِهِ ماظْؼَرِؼَةِ ،مصَؼَالَ:مػَلِ مظَكَ مسَؾَقِهِ معِنِ مغِعِؿَةٍ متَرُبٗفَا؟ ممضَالَ:مظَا مشَقِرَ مأَغٚي مأَحِؾَؾِؿُهُ مصِي ماظؾَّهِ م،م
ضَالَ:م"صَنٔغٚي مرَدُولُ ماظؾَّهِ مإٔظَقِكَ مبِلَنٖ ماظؾَّهَ م(سَزٖ موَجَلٖ)مضَدِ مأَحَؾٖكَ مطَؿَا مأَحِؾَؾِؿَهُ مصِقهِ)م،مصؿعؿققم
اظؿالحُم موتوثقق ماظروابط مبني مأصراد ماألُعٖة معؼصد معن مادلؼاصد ماظعظقؿة ماظيت مذُرستِم
ألجِؾفاماألسقادم .م
* مومهها م:ماظؿذطريُ محبق ٚماظضعػاء مواحملؿاجني م ،موإشـاؤػم مسن مذل ٚماظلمال ميفم
ػذا ماظقوم م؛ محؿى متشؿلَ ماظػرحةُ مطلٖ مبقتٍ م ،موتعمٖ مطل مأدرة م ،مؼؼولماظـيب م(صؾى ماهللم
سؾقه مودؾم) م :م(أَشْـُوػُمِ مصِي مػَذَا ماظْقَوِمٔ) ممل مؼؼل :مأسطوػم م ،موال مأحلـوا مسؾقفم ،موالم
تصدضوا مإظقفم ،موإمنا مضال:م(أَشْـُوػُمِ)مأي:معا محيؼق مهلم ماظغـى ،موؼؽػقفم مذلٓ مادلللظة م،م
صشعرية ماظعقد مصرصة مظؿؿصاصَى ماظـػوس موتؿكظف ماظؼؾوبُ م ،موتؿورد ماظصالتُ مواظعالضات م،م
وتزول ماظضغائنُ مواألحؼاد م ،مصؿُوصَلُ ماألرحام مبعد ماظؼطقعة م ،موتؿصاصح ماألصؽدة مواظؼؾوبم
ضؾلماألؼديم،موؼعمماظودٗمواظصػاءممجقعمأصرادماجملؿؿع .م
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وجيب مأن مغؿفـب ميف مأؼام ماظعقد مودائر ماألؼام ماإلدراف مواظؿؾذؼر م ،موارتؽابم
احملرعات م ،مصاإلدالم مدؼن ماظودطقة مواالسؿدال م ،ال مإصراط مصقهموال متػرؼط م،موالمإدرافم
وال متؼؿري م ،مؼؼولماحلقمدؾقاغهمَ {:وطُؾُوا موَاذِرَبُوا موَظَا متُلِرٔصُوا مإٔغٖهُ مظَا مؼُقِبٗ ماظْؿُلِرٔصِنيَ} م،م
وؼؼول م(سزموجل)م:م{..موَظَا متُؾَذٚرِ متَؾِذِؼرّا م*مإٔنٖ ماظْؿُؾَذٚرٔؼنَ مطَاغُوا مإٔخِوَانَ ماظشٖقَارِنئ م َوطَانَم
اظشٖقِطَانُ مظِرَبٚهِ مطَػُورّا} ،مصاظؿؾذؼر مادلـفي مسـه مإغػاق مادلال ميف مشري محؼه م ،موتػرؼؼه مصقؿا مالم
ؼـؾغيم.م م
طؿامأعرغامدؼــاماحلـقفمباالضؿصادميفماظطعاممواظشرابم،مؼؼول مغؾقـا م(صؾى ماهللم
سؾقه مودؾم) م:م(عَا معَؾَلَ مآدَعِي ٙمؤسَاءّ مذَر٘ا معِنِ مبَطْنٕ.مبِقَ ِلبِ مابِنٔ مآدَمَ مأُطُؾَاتْ م– مظؼقؿات م–م
ؼُؼِؿِنَمصُؾْؾَهُ،مصَنٔنِمطَانَمظَامعَقَاظَةَمصَـُؾُثْمظِطَعَاعِهِم،موَثُؾُثْمظِشَرَابِهِم،موَثُؾُثْمظِـَػَلِهِ) .م
صادللؾمماحلقمالبدموأنمؼؽونمععؿدالًميفمحقاتهم،معؼؿصدّاميفمأعورهمطؾفام،معؾؿزعّام
بادلـفجماظودطيميفمرعاعهموذرابهمودائرمتصرصاتهم،محؿٓىمالمؼدخلميفمبابماإلدرافم
واظؿؼؿري،مصاإلدرافمعػلدةمظؾـػسموادلالمواجملؿؿعم،مواظؿؼؿريمحؾسمظؾؿالمسنماغؿػاعم
صاحؾه مبه مواغؿػاع ماجملؿؿع معن محوظه م ،مواإلدراف مواظؿؼؿري محيدثان ماخؿالالً ميفم
احملقطماالجؿؿاسيمواحلقاةماالضؿصادؼة م،مواغؿشارماجلرائممبؽل مأغواسفا ،مباإلضاصةمإىلم
صلاد ماظؼؾوب مواألخالق م ،مظذظك مأعر ماهلل متعاىل مادلمعـني مباظؿوازن مواظؿودط م ،مصؼالم
دؾقاغه :م{وَظَا متَفِعَلِ مؼَدَكَ معَغِؾُوظَةً مإٔظَى مسُـُؼِكَ موَظَا متَؾِلُطْفَا مطُلٖ ماظْؾَلِطِ مصَؿَؼْعُدَ معَؾُوعّام
عَقِلُورّا} ،موؼؼول مدؾقاغه:م{واظَّذِؼنَ مإٔذَا مأَغِػَؼُوا مظَمِ مؼُلِرٔصُوا موَظَمِ مؼَؼْؿُرُوا م َوطَانَ مبَقِنَ مذَظِكَم
ضَوَاعّا} .م
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صاظؿوجقه ماظؼرآغي مؼرذد ماإلغلان مإىل مأن مؼؽون معؿودطًا ميف مأعوره مطؾفا ،مععؿدالًم
يف مإغػاق مأعواظه ،محبقث مال مؼؽون مخبقالً موال معلرصًا م؛ مألن ماإلدراف مواظؾكل مؼمدؼان مبهم
إىلمأنمؼصريمعذعوعّامعنماخلؾقمواخلاظقمإصرارًامأومتػرؼطًام.م م
م

أقول قولي هذا وأستغفز اهلل لي ولكم
*مممممممم*مممممممم* م

اهللمأطربم،ماهللمأطربم،ماهللمأطربم،ماهللمأطربم،ماهللمأطربم،ماهللمأطربم،ماهللمأطربم .م
ماهلل مأطرب مطؾريّا م ،مواحلؿد مهلل مطـريّا م ،مودؾقان ماهلل مبؽرة موأصقالً م ..ماحلؿد مهلل مربم
اظعادلني م ،موصالة مودالعّا مسؾى مخامت مأغؾقائه موردؾه مدقدغا محمؿد م ،موسؾى مآظه موصقؾهم
أمجعني.ممإخوة اإلسالم :ممم م
ممإن مادلمعن ماحلق معطاظب مبادلداوعة مسؾى ماظطاسات مواظعؾادات م ،مصاظطاسة مظقسم
هلا معودمْ مععنيْ م ،محؿى مإذا معا ماغؼضى مػذا مادلودم مساد ماإلغلان مإىل مادلعاصي معرةم
أخرى م ،مبل مإغفا معلؿؿرة مدائؿة مبدوام محقاة ماظعؾد موحتؼق مذروط متؽؾقػه مبفا م ،موػذا معام
طان مؼػعؾه ماظـيب م(صَؾَّى ماظؾَّهُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ) م ،موضقل مظؾشر ماحلايف م-مرمحه ماهلل م-م:مإن مضوعاًم
ؼؿعؾدون موجيؿفدون ميف مرعضان مثممؼػرتونمبعدهمسنماظعؾادةم ،مصؼال:م(بؽس ماظؼوم مضومم
المؼعرصونمهللمحؼٛامإالميفمذفرمرعضانم،مإنماظصاحلماظذيمؼؿعؾدموجيؿفدماظلـةمطؾفا) .م
إن مادلداوعة موادلوازؾة مسؾى ماظطاسات مواظعؾادات مػو ماعؿـال مظؼول ماهلل متعاىل:م
{وَاسِؾُدِمرَبٖكَمحَؿٖىمؼَلْتِقَكَماظْقَؼِنيُ}،موضوظهم{:صَنٔذَامصَرَشْتَمصَاغِصَبِم*موَإٔظَىمرَبٚكَمصَارِشَبِ}م
أي:مإذاماغؿفقتمعنمسؾادةموراسةمصؿؾؾسمبطاسةموسؾادةمأخرىمضاصدّامبفاموجهماهللم(سزٓم
وجلٓ)م .م

( )6م

وعنماألسؿالماظيتمجيبمسؾىماإلغلانمادلوازؾةمسؾقفام ،معامدـٖهُ مظـامردولماهللم
(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)معنماظصقامميفمذفرمذوال ،مصؼد مأرذدغام(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم)م
إىل مصضل مصومماظلت معن مذوال م ،موحثٖ مسؾقفامورشَّب ميف مصقاعفام،مصؼال:م(عَنِ مصَامَم
رَعَضَانَ مثُمٖ مأتِؾَعَهُ مدِؿٓاً معِنِ مذَوٖالٕ مطَانَ مطَصِقَامٔ ماظدٖػِرٔ) م مصصقام مدؿة مأؼام معن مذوال مبعدم
رعضانمؼُلؿؽؿلمبفامأجرمصقامماظدػرمطؾه .م
صنذامصاعفامادللؾممبعدمرعضانمطانمذظكمسالعةمعنمسالعاتماظؼؾولم،مصننماهللم
(سزموجل)مإذامتؼؾلمسؿلمادللؾمم،موصؼهمظعؿلمصاحلمبعدهم،مصؿنمسؿلمحلـةًمثممأتؾعفام
حبلـةمبعدػام،مطانمذظكمسالعةمسؾىمضؾولماحللـةماألوىلم،مصؾـقرصمسؾىمصقاممػذهم
األؼاممتؼربّامإىلماهللم(سزموجل) ورؿعّاميفمرضاهم .م
وظـقرصمأؼضامسؾىمعاطـامغؿؼربمبهمإىلماهللم(سزموجل) ميفمرعضانمعنماظذطرم،م
وضراءةماظؼرآنم،موشريمذظكمعنمأسؿالماخلريم.مم م
غلللماهللمتعاىلمأنمجيعؾـاموإؼاطممممنمتؼؾلماهللمصقاعفمموضقاعفممومجقعمراساتفمم .م
وكل عام وأنتم خبري

