مجموعة الخطب المنربية للشيخ محمد بن مبارك الشرايف ( ُخ ْطب ُة ِع ِ
يد ْاْلَ ْض َحى 5341هـ)
َ
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خُطُبُةُُعُيدُُالُضُحُىُ3415هـُ
الُمُدُُللُُُربُُالُعُالُمُيُُ ُالرحُنُُ ُالرحُيمُُمُالُكُُيـُ ُومُُالدُينُُُ،اللُُأُكُبـُرُُُ،اللُُأُكُب ـرُُُ،اللُُأُكُب ـرُُ!ُاللُُأُكُب ـرُُُ،اللُُ
أُكُبـُرُُُ،اللُُأُكُبـُرُُ!ُاللُُأُكُبـُرُُُ،اللُُأُكُبـُرُُُ،اللُُأُكُبـُرُُ!ُ
اللُُأُكُبـُرُُكُلُمُاُهُلُُهُلُلُُُوأُبُدُرُُُ،اللُُأُكُبـُرُُكُلُمُاُلُّبُُحُاجُ ُوكُبـُرُُُ،اللُُأُكُبـُرُُكُلُمُاُتـُُراكُمُُسُحُابُُُوأُمُطُرُُُ،وُ
اللُُأُكُبـُرُُكُلُمُاُنـُبُتُُنـُبُاتُُُوأُُزهُرُُُُ،واللُُأُكُبـُرُُاللُُأُكُبـُرُُاللُُأُكُبـُرُُُ.
الُمُدُُللُُالذُيُسُهُلُُلُعُبُادُهُُطُُرقُُالُيـُُراتُُُ ُ،ويُسُرُُلُمُُسُبُيلُُالُعُبُادُاتُُُُ،وُوعُدُهُمُُبُالثـُُوابُُعُلُىُأُعُمُالُمُُ
الصُالُاتُُُ،أُحُدُهُُسُبُحُانُهُُُوهُوُُالُمُسُتُحُقُُأُنُُيُمُدُُفَُُُيعُُالُ ُوقُاتُُُُ،وأُشُهُدُُأُنُُالُإُلُهُإُالُُاللُُُوحُدُهُُالُ
شُُريكُُلهُُربُُالُُرضُيُُالسُبُعُُُوالسُمُ ُاواتُُُُ،وأُشُهُدُُأُنُُنُبُيـُنُاُمُمُدُاُُعُبُدُهُُُوُرسُولُهُالشُافُعُُالُمُشُفُعُُُيـُ ُومُُ
حُشُرَُُُُيعُُالُمُخُلُوقُاتُُُ،صُلُىُاللُُُوسُلُمُُعُلُيُهُُ ُوعُلُىُآلُُبـُيُتُهُُالطُاهُُرينُُ ُوعُلُىُزوجاتهُُأُمُهُاتُُالُمُ ُؤمُنُيُُُ،
ُوعُلُىُأُصُحُابُهُُوالتابعيُُُ.
اللُُأُكُبـُرُُاللُُأُكُبـُرُُالُُإُلُهُُإُالُُاللُُُُ،واللُُأُكُبـُرُُاللُُأُكُبـُرُُُوللُُالُمُدُُُُُُُُُُُُُُُُُ
أَمَاَبَعَدَََ:فُإُنـُنُاُنُمُدُُاللُُ ُونُشُكُُرهُُعُلُىُمُاُمُنُُبُهُُعُلُيـُنُاُمُنُُهُذُاُالُعُيدُُالذُيُنـُفُُرحُُفُيهُُ ُونـُبُتُهُجُُ ُونُظُهُرُُ
الُمُسُُراتُُُ ُ،ونُشُكُُرهُُ ُونـُثُنُُعُلُيُهُُعُلُىُمُاُشُرعُُلُنُاُفُيهُُمُنُهُذُهُُاالجُتُمُاعُاتُُُ ُ،وعُلُىُمُاُأُبُاحُُلُنُاُفُيهُُمُنُ
الطيباتُُُوأُنـُعُمُُبُهُُعُلُيـُنُاُمُنُُالُيـُُراتُُ!ُ
اللُُأُكُبـُرُُاللُُأُكُبـُرُُالُُإُلُهُُإُالُُاللُُُواللُُأُكُبـُرُُاللُُأُكُبـُرُُُوللُُالُمُدُُُ
اُوالسُيُمُاُعُنُدُُجُ ُيانُنُاُلُوُُأُمُرُُ
المَََ:إُنُُمُاُنُشُهُدُهُُفُُهذُهُُالُيُامُُمُنُُأُحُدُاثُُمُتُلحُقُةُُفُيمُاُحُ ُولُنُ ُ
أَمَةَا إَلسَ إَ
ىُويـُعُلُمُهُُكُلُُمُنُُلُهُُأُدُنُُنُظُرُُفُُالُحُدُاثُُأُنـُهُاُأُمُورُُمُدُبـُُرةُُ ُومُُؤامُُرةُُتـُُواطُأُُعُلُيـُهُاُالُيـُهُودُُ
مُفُزعُُُ،لُمُاُنـُُر ُ
الرافُضُةُُالطُامُعُونُُ!ُ
الُاقُدُونُُُوالنُصُ ُارىُالظُالُمُونُُُو ُ
اُولُبـُنُانُُ
إُنُهُُأُمُرُُيُبُُأُنُُنُعُيُهُُُ،إُنـُهُاُمُُؤامُُرةُُعُلُىُأُهُلُُالسُنُةُُبُصُوصُهُمُُسُُواءُُكانُُذُلُكُُفُُالُعُُراقُُأُوُُسُ ُوريُ ُ
أُوُُأُخُ ُياُُفُُالُيُمُنُُُ،إُنُهُُتُكُيُُمُنُُالُغُُربُُلُذُهُُالطُغُمُةُُالُفُاجُُرةُُُوهُذُهُُالنُبُتُةُُالُفُاسُدُةُُُ،إُنُُهُُؤالءُُالشُيعُةُُ
ىُوالُيـُهُودُُ ُوشُعُ ُارهُمُُالظُاهُرُُ(الُمُُوتُُلُمُُريكُاُالُمُ ُوتُُلُسُُرائُيلُُاللُعُنُةُُعُلُىُالُيـُهُودُ)ُُ،
يُظُهُُرونُُالُعُدُ ُاوةُُلُلنُصُ ُار ُ
الذكُيُُُ ُ،وإُالُُفُمُنُُالذُيُ
ثُُهُمُُفُُالُبُاطُنُُيـُتـُعُ ُاونُونُُمُعُهُمُُُُ،وهُذُاُأُمُرُُأُصُبُحُُمُكُشُوفُاُُ ُوعُُرفُهُُالُبُلُيدُُقـُبُلُُ ُ
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؟ُومُنُُالذُيُسُكُتُُعُنُُجُُرائُمُُحُُزبُُاللُُفُُ
؟ُومُنُُالذُيُجُعُلُهُمُُيُصُمُدُونُُفُُالُشامُُ ُ
مُكُنُُلُمُُفُُالُعُُراقُُ ُ
؟ُوأُخُ ُياُُُ:أُيُنُُالتُشُنُيعُُعُلُىُجُُرائُمُُالُوثُيُيُُفُُالُيُمُنُُُوالُطُاحُةُُبُالُكُومُةُُبُقُُوةُُالسُلُحُُثُُلُُ
لُبـُنُانُُُوالشُامُُ ُ
؟ُوُواللُُلُوُُُوجُدُُمُنُُيـُنُتُسُبُُإُلُُالسُنُةُُ ُوفـُعُلُُُربُعُُأُفـُعُالُُ
تُصُُنفُُهُذُهُُالُمُاعُةُُالُمُجُُرمُةَُُُاعُةُُإُُرهُابُيُةُُ ُ
الُوثُيُيُُلُتـُنُادُىُالُغُُربُُُوالشُُرقُُفَُُُُريُهُمُُُوُوصُمُهُمُُبُأُغُلُظُُالُلُفُاظُُُ،بُلُُ ُومُهُاَُتـُهُمُُبُالسُلُحُُبُجُةُُإُُرسُاءُُ
السُلُمُُالُعُالُمُيُُ!ُفُأُيُنُُهُذُاُالُعُدُلُُالُمُكُذُوبُُيُاُدُ ُولُُالُغُُربُُ؟ُ
اللُُأُكُبـُرُُاللُُأُكُبـُرُُالُُإُلُهُُإُالُُاللُُُواللُُأُكُبـُرُُاللُُأُكُبـُرُُُوللُُالُمُدُُُُُُُُُُُُُُُُُ
أَيَهَاَالمَسََلإمَونَََ:إُنُُدُ ُولُُالُغُُربُُالنُصُُرانُُدُُرسُواُأُحُُوالُُالُمُسُلُمُيُُُوَُيعُُالُفُُرقُُالُمُنُتُسُبُةُُإُلُيُهُُُُ،وعُُرفُواُأُنُُ
ونُكُلُُالُبـُعُدُُعُنُُالُسُلُمُُالصُحُيحُُُُ،وأُنُُأُهُلُُالسُنُةُُهُمُُعُلُىُالطُُريقُُالُقُ ُويُُُوأُنُُمُنـُهُجُهُمُُصُارُُ
الشُيعُةُُبُعُيدُ ُ
يـُنُتُشُرُُفُُبُلُدُالُغُُربُُفُخُافُواُمُنُهُُ ُوعُادُُوهُُُوجُُربُواُمُُواجُهُتُهُُبُالسُلُحُُفُُكُثُيُُمُنُُالُمُاكُنُُفـُفُشُلُواُُ ُ،وبُ ُاؤواُ
بُالُسُُرانُُ ُوقُتُلُُكُثُيُُمُنُُجُنُودُهُمُُُوهُُزمُواُعُلُىُالُُرضُُُ،فـُبُحُثُواُعُنُُحُلُُآخُرُُلُيُسُلُمُواُهُمُُفُُأُنـُفُسُهُمُُُ،
اُوفـُتُحُواُ
ُويـُقُضُونُُعُلُىُعُدُُوهُمُُالُقُيقُيُُُ،فـُُوجُدُواُهُذُهُُالدُ ُولُةُُالُبُيثُةُُالصُفُ ُويُةُُالُمُجُوسُيُةُُإُ ُيرانُُُ،فُدُعُمُوهُ ُ
لُاُالُمُجاُلُُفُُكُثُيُُمُنُُبُلُدُُالُمُسُلُمُيُُ ُوسُكُتُواُعُنُُأُفـُعُالُمُُالُبُيثُةُُُوجُُرائُمُهُمُُالُمُكُشُوفُةُُُ ،وكُلُُذُلُكُُبـُغُيُةُُ
اُومُاُيُعُدُهُالُغُُربُُالُكُافُرُُلُنُاُعُلُىُأُيُدُيُمُنُُ
أُنُُيُكُنُواُلُمُُلُيـُقُضُواُعُلُىُأُهُلُُالسُنُةُُُ،فـُهُلُُعُُرفـُنُاُمُاُيُدُارُُلُنُ ُ
يـُنُتُسُبُُلُلُسُلُمُُُوالُسُلُمُُمُنـُهُمُُبـُُراءُُ؟ُ
اللُُأُكُبـُرُُاللُُأُكُبـُرُُالُُإُلُهُُإُالُُاللُُُواللُُأُكُبـُرُُاللُُأُكُبـُرُُُوللُُالُمُدُُُُُُُُُُُُُُُُُ
المَََ:إنُالُواجبُُعليـناُأوالُُهوُالعودةُالصادقةُإلُدينناُوعقيدتناُالصافيةُمنُالشركُوالرافاتُ
أَمَةَا إَلسَ إَ
ومنُالبدعُوالتـرهاتُُ،فإنـناُأقوياءُباللُُ،الُبأنـفسناُوأسلحتناُُ،قالُربـناُعزُوجُلُ(يُاأيـهاُالذينُآمنواُإنُ
تـنصرواُاللهُيـنصركمُويـثبتُأقدامكمُ)ُُ،إنهُيبُعليـناُأنُنقيمُالصلةُكماُيـنبغيُفُأوقاِتاُفُالمساجدُ
إنُكناُنريدُأنُنميُأنـفسناُح ّقاُُ،إنُالُمرُلُيـعدُهزالُبلُهوُجدُوخطيُُ،فالعدُوُُقُدُُأُحُدُقُُبُنُاُيـُنُتُظُرُُ
الفُُرصُةُُلُللُتُهُامُُبُلدُنُاُكُمُاُالُتـُهُمُُمُنُُحُ ُولُنُاُ!ُ
الواجُبُُأُيُضاُُصدقُُاللجوءُُإلُاللُُ،والتضُرعُُإليهُُ،فُإُنُهُُالُافُظُُعُزُُُوجُلُُُوهُوُُ
أي هاَالمسلإمونَُ:ثُُمُنُُ ُ
النُاصُرُُُوهُوُُالذُيُبُيُدُهُُمُقُالُيدُُالُمُورُُُ ُ،وقُدُُيـُبُتُلُينُاُلُنـُعُودُُإُلُيُهُُونـُتُوبُُمُاُحُصُلُُمُنُاُمُنُُتـُقُصُيُُُ،قالُاللُ
تـعالُ(فـلوالُإذُجاءهمُبُأسناُتضرعواُولكنُقستُقـلوبـهمُوزينُلمُالشيطانُماُكانواُيـعملونُ)ُ
وعليـناُأنُنكثرُمنُالتـعبدُلربـناُونـقبلُعليهُُ،والُنـنشغلُبُـمُـتُابـعةُالحداثُوالتقاطُالخبارُمنُوسُائلُ
العلمُالِتُكثيُمنـهاُإعلمُموجهُُُ،لهُأهدافُوغالبـهاُضدُالمسلميُُ،ثُنـنشغلُبذلكُعماُخلقناُ
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منُأجلهُوهوُالعبادةُ!ُبلُالذيُيـنبغيُهوُالعكسُُ،ففيُمثلُهذهُالحدُاثُُنـتـوجهُبكليتناُإلُاللُوإلُ
عبادتهُُ،قالُاللُتـعالُ(ياُأيـهاُالذينُآمنواُاستعينواُبالصْبُوالصلةُإنُاللهُمعُالصابرينُ)ُُوعنُحذيـفةُُ
رضيُاللُعنهُُقالُُ(كانُالنِبُصلُىُاللهُعليهُوسلمُإذاُحزبهُأمرُصلى)ُُرواهُأبوُداوودُوحسنهُاللبانُُ.
اللُُأُكُبـُرُُاللُُأُكُبـُرُُالُُإُلُهُُإُالُُاللُُاللُُأُكُبـُرُُاللُُأُكُبـُرُُُوللُُالُمُدُُ
أَيَهَاَالمَسََلإمَونََُ َ:وإُنُُمُاَُُبُُالُعُنُايُةُُبُهُُُواالهُتُمُامُُبُهُُجُ ُّداُُُ،الُسُيُمُاُفُُمُثُلُُهُذُهُُالُحُدُاثَُُُعُُالُكُلُمُةُُ

اُونُصُدُرُُعُنُُ ُآرائُهُمُُ ُونـُنُصُحُُلُمُُ
اُوحُكُامُنُ ُ
ُوتـُُوحُيدُهاُُوالُذُرُُمُنُُالُفُُرقُةُُواالخُتُلفُُُ،فـُنـُلُتُفُُحُ ُولُُعُلُمُائُنُ ُ
الرشُادُُُ ُ،ونُكُلُُالُمُرُُ
ُونُذُرُُمُنُتُطُبُيلُُكُلُُنُاعُقُُوتشويشُُكُلُُمُفُسُدُُُ ُ،ونُدُعُوُُاللُُلُمُُبُالسُدُادُُُوالُدُايُةُُُو ُ
إُلُُأُهُلُهُُُُ،والُيـُتُدُخُلُُالُنُسُانُُفُيمُاُالُيـُعُنُيُهُُ،قُالُُاللُُتـُعُالُُ(ُواعتصمواُببلُاللهَُيعاُوالُتـفرقوا)ُ
ُوإُنـُنُاُفُُهُذُهُُالُمُمُلُكُةُُمُسُتـُهُدُفُونُُمُنُُالشُُرقُُُوالُغُُربُُُ،بُلُُُومُنُُالدُاخُلُُُوالُ ُارجُُُ،لُنُُدُ ُولُتـُنُاُأُيُدُهُاُاللُُ

هُيُُالدُ ُولُةُُالُُوحُيدُةُُفُيمُاُنـُعُلُمُُالِتُُتـُقُومُُعُلُىُمُنـُهُجُُأُهُلُُالسُنُةُُُوالُمُاعُةُُ ُوتـُُرعُاهُُ ُوتُدُافُعُُعُنُهُُُ ُ،ولُذُلُكُُفـُهُمُُ
اُوُزرعُُالُفُتُُفُيهُاُُ ُ،وإُشُعُالُُالُلُفُُبـُيُُالشُعُبُُُوحُكُومُتُهُُُ،فـُعُلُيُناُُأُنُُنـُنُتُبُهُُلُمُاُيُدُارُُخُلُفُُ
يُريُدُونُُإُُزالُتـُهُ ُ
الُكُُوالُيسُُلُنُاُُُ،وُواللُُلُوُُلُُيُصُلُُلُنُاُمُنُُهُذُهُُالدُ ُولُةُُإُالُُحُفُظُُالُمُنُُلُكُانُُكُافُيُاُُُ،فُكُيُفُُبُيـُُراتُُكُثُ ُيةُُفُُ
!ُولُيُسُُمُعُنُُهُذُاُأُنُُحُكُامُنُاُمُعُصُومُونُُمُنُُ
جُُوانُبُُمُتـُعُدُدُةُُُ:دُينُيُةُُ ُودُنـُيُ ُويُةُُاقُتُصُادُيُةُُُواجُتُمُاعُيُةُُُوأُمُنُيُةُُ ُ
الرشُادُُُ.
الزلُلُُُ،فـُهُمُُبُشُرُُقُدُُيُطُئُونُُ ُويُصُيبُونُُُ،نُسُأُلُُاللُُُأنُُيُسُدُدُهُمُُ ُويُأُخُذُُبُنـُُواصُيهُمُُلُلُحُقُُُو ُ
الُطُأُُأُوُُ ُ
اللُُأُكُبـُرُُاللُُأُكُبـُرُُالُُإُلُهُُإُالُُاللُُاللُُأُكُبـُرُُاللُُأُكُبـُرُُُوللُُالُمُدُُ
الُطُبُةُُالثُانُيُةُُ
الُمُدُُللُُُربُُالُعُالُمُيُُُ،الُمُدُُللُُحُدُاُُكُثُ ُياُُطُيُبُاُُمُبُُاركُاُُفُيهُُُ
اللُُأُكُبـُرُُُ،اللُُأُكُبـُرُُُ،اللُُأُكُبـُرُُ!ُاللُُأُكُبـُرُُُ،اللُُأُكُبـُرُُُ،اللُُأُكُبـُرُُ!ُاللُُأُكُبـُرُُ!ُ
أَمَاَبَعَدَََ:فُإُنُُاللُُتـُعُالُُيـُقُولُُ(ولكلُأمةُجعلناُمنسكاُليذكرواُاسمُاللهُعلىُماُرزقـهمُمنَُبيمةُالنـعامُ
)ُوإُنُُالُضُحُيُةُُمُاُجُعُلُهُُاللُُعُزُُُوجُلُُلُنُاُُ،فـُنُذُبُحُُأُضُاحُيـُنُاُ
فإلكمُإلهُواحدُفـلهُأسلمواُوبشرُالمخبتيُ ُ
ُوسُلُمُهُُ!ُ
اُوتـُعُبُدُاُُلُهُُواقُتُدُاءُُبُنُبُيـُيُهُُالُكُُريُيُُمُمُدُُُوأُبُيهُُإُبـُُراهُيمُُعُلُيُهُمُاُصُلُُواتُُُرّبُ ُ
تـُقُُربُاُُإُلُ ُُربـُنُ ُ
أَيَهَاَالمَسََلإمَونََُ:اذُبُواُأُضُاحُيُكُمُُعُلُىُاسُمُُاللُُ،قُائُلُيُُُ:بُاسُمُُاللُُُواللُُأُكُبـُرُُُ،اللهمُُهذُاُمُنُكُُ ُولُكُُُ،
اللهمُُعُنُُ ُوعُنُُأُهُلُُبـُيُِتُُُ،أُوُُمُاُأُشُبُهُُذُلُكُُُ،بُسُبُُالُضُحُيُةُُ ُومُنُُهُيُُلُهُُ!ُ
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ُواعُلُمُواُأُنُُأُ ُولُُ ُوقُتُُذُبُحُُالُضُاحُيُبـُعُدُُصُلةُُالعُيدُُُ،فُمُنُُذُبُحُُقـُبُلُُالصُلةُُفُشُاتُهُُشُاةُُلُمُُُ،يُطُعُمُهُاُ
أُهُلُهُُُ ُ،ويُذُبُحُُُأخُُرىُمُكُانـُهُاُُ،ثُُإُنُُالتُسُمُيُةُُشُُرطُُلُلُُالذُبُيحُةُُُ،قُالُُاللُُتـُعُالُُ(والُتأكلواُماُلُيذكرُ
اسمُاللهُعليهُوإنهُلفسقُ)ُ ُوقالُالنِبُصلىُاللهُعليهُوسلمُ(ماُأنـهرُالدمُوذكرُاسمُاللهُعليهُفكلُ)ُمُتـُفُقُُ
عُلُيُهُُُ.
فُمُنُُتـُُركُُالتُسُمُيُةُُجُهُلُُأُوُُنُسُيُانُاُُأُوُُعُمُدُاُُفُذُبُيحُتُهُُحُُرامُُ ُوعُلُيُهُُأُنُُيُذُبُحُُأُخُُرىُمُكُانـُهُاُُ.
اللُُأُكُبـُرُُاللُُأُكُبـُرُُالُُإُلُهُُإُالُُاللُُُواللُُأُكُبـُرُُاللُُأُكُبـُرُُُوللُُالُمُدُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ثُُاعُلُمُواُأُنُُالسُنُةُُأُنُُتُأُكُلُُمُنُُُأضُحُيُتُكُُُ ُ،وتـُتُصُدُقُُعُلُىُالُفُقُُراءُُُ ُ،وتـُهُدُيُُلُمُنُُشُئُتُُمُنُُأُقُ ُاربُكُُ
اُويـُتُصُدُقُُبُثـُلُثُهُاُ
ُوجُ ُيانُكُُُ ُ،ولُيُسُُهُنُاكُُتُدُيدُُُواجُبُُفُُذُلُكُُُ ُ،وبـُعُضُُالُعُلُمُاءُُيـُقُولُُُ:إنُهُُيُأُكُلُُثـُلُثـُهُ ُ
ُويـُهُدُيُثـُلُثـُهُاُُ،فُمُنُُفـُعُلُُذُلُكُُفُحُسُنُُ!ُ
اللُُأُكُبـُرُُاللُُأُكُبـُرُُالُُإُلُهُُإُالُُاللُُُواللُُأُكُبـُرُُاللُُأُكُبـُرُُُوللُُالُمُدُُ
اُولُيـُهُنُئُُ
أَيَهَاَالمَسََلإمَونَََ:اجُعُلُواُعُ ُيدكُمُُعُيُدُُمُبُةُُُوُوئُامُُُ ُ،وصُلُةُُلُلُُرحُامُُ ُوبـُعُدُُعُنُُاآلثُامُُُ،فـُتـُُز ُاوُر ُ
بـُعُضُكُمُُبـُعُضُاُُُُ،وانُشُُرواُالُيـُرُُ!ُُ ُومُنُُكُانُُقُطُعُُُرحُهُُأُوُُهُجُرُُأُخُاهُُفـُلُيُكُنُُاليـُ ُومُُبُدُايُةُُلُُزُوالُُالُجُرُُ ُومُوُُ
القُطُيعُةُُُ،فُإُنُُالنـُفُوسُُفُُالعُيُدُُمُقُبُلُةُُُُوالقُلُوبُُقُُريبُةُُُ،قالُُرسولُاللهُصلىُاللهُعليهُوسلمُ(الُيلُلرجلُ
أنُيـهجرُأخاهُفـوقُثلثُليالُيـلتقيانُفـيـعرضُهذاُويـعرضُهذاُوخيـُرُهاُالذيُيـبدأُبالسلمُ)ُمتفقُعليهُ
ُ.
ُوعنُأّبُهريـرةُُرضيُاللُعنهُُأنُرسولُاللهُصلىُاللهُعليهُوسلمُقالُُ(تـفتحُأبـوابُالنةُيـومُاالثـنـيُويـومُ
الميسُفـيـغفرُلكلُعبدُالُُيشركُباللهُشيئاُإالُرجلُكانتُبـيـنهُوبـيُأخيهُشحناءُفـيـقالُُُ:أنظرواُهذينُ
حَّتُيصطلحاُُ،أنظرواُهذينُحَّتُيصطلحاُُ،أنظرواُهذينُحَّتُيصطلحا)ُرواهُمسلمُُ.
اللُُأُكُبـُرُُاللُُأُكُبـُرُُالُُإُلُهُُإُالُُاللُُُواللُُأُكُبـُرُُاللُُأُكُبـُرُُُوللُُالُمُدُُ
اللهمُإنُاُنُسألكُالثباتُفُالمرُُ،والعزيةُعلىُالرشدُُُ ُ،ونُسألكُشكرُنعمتكُُ،وحسنُعبادتكُُُ،
ُونُسألكُمنُخيُماُتـعُلمُُ ُ،ونـُعوذُبكُمنُشرُماُتـعلمُُ ُ،ونُستـغفركُلماُتـعلمُُإنكُأنتُعلمُالغيوبُُُ.
اللهمُربُالنّبُممدُُاغفرُلُناُذنُوبـناُُ،وأذهبُغيظُقـلُ ُوبُناُُ،وأجرنُاُمنُمضلتُالفتُماُأحيـيتـناُُ.اللهمُ
آتُنـُفُ ُوسُناُتـقواهاُُ،وزكهاُأُنتُخيـرُمنُزكاهاُُ،أنتُوليـهاُومُوالهاُُ.اللهمُإُنُاُنـُعوذُبكُمنُعلمُالُ
يـنـفعُُُ،ومنُقـُلُ ُوبُالَُتشعُُُ،ومنُنـُفُ ُوسُالُتشبعُُ،ومنُدعُُواتُُالُيستجابُلاُُُ.

مجموعة الخطب المنربية للشيخ محمد بن مبارك الشرايف ( ُخ ْطب ُة ِع ِ
يد ْاْلَ ْض َحى 5341هـ)
َ
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الراحُيُُ
اُارحُمُُ ُ
اُوأُصُلُحُُلُُوالُةُُُأمُ ُورنُاُبُطُانـُتـُهُمُُُواهُدُهُمُُسُبُلُُالسُلُمُُيُ ُ
اُوأُصُلُحُُُوالُةُُُأمُ ُورنُ ُ
اللهمُآمُنُاُفُُدُ ُورنُ ُ
ُ.اللهمُُكُنُُلُلُمُسُلُمُيُُالُمُسُتُضُعُفُيُُفُُكُلُُمُكُانُُُ.اللهمُُاحُقُنُُدُمُاءُهُمُُُواغُفُرُُلُمُ ُوتُاهُمُُُواجُعُلُهُمُُعُنُدُكُُ
مُنُُالشُهُدُاءُُُ.اللهمُُردُكيدُأعداءُالمسلميُفُنورهمُُ.اللهمُُاجعلُتدبيهمُتدمياُلمُُ.اللهمُُفـرقُ
َعهمُُوشتتُشُلهمُوضيعُُكلمتـهمُياُقويُُياُعزيزُُُُُُُُ.اللُهُمُُأُغُثـُنُاُ،اللُهُمُُأُغُثـُنُاُ،اللُهُمُُأُغُثـُنُاُغُيثاُُ
مُغُيثاُُسُحُاُُغُدُقُاُُمُلُلُُطُبـُقُاُُنُافُعُاُُغُيـُرُُضُارُُعُاجُلُُغُيـُرُُآجُلُُُ.اللهمُصلُوسلمُعلىُعبدكُورسولكُ
نبيـُناُممدُوعلىُآله ُُوأصحابهُأَعيُُُ،والمدُللهُربُالعالميُ.

