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خُطُبُةُُالُمُعُةُُُ,العُاشُرُُمُنُُذُيُالُجُةُُ3311هـ ُ
اُوسُيُئُاتُُأُعُمُالُنُاُُ,
ُ,ونـُعُوذُُبُاللُُمُنُُشُُرورُُأُنـُفُسُنُ ُ
ُ,ونُسُتـُغُفُُرهُُ ُ
إُنُُالُمُدُُللُُُ,نُمُدُهُُ ُونُسُتُعُينُهُُ ُ
ُ,وأُشُهُدُُأُنُُالُإُلُهُُإُالُُاللُُُوحُدُهُُالُ
ُ,ومُنُُيُضُلُلُُفُالُهُادُيُُلُهُُ ُ
مُنُُيـُهُدُهُُاللُُفُالُمُضُلُُلُهُ ُ
شُُريكُُلُهُُُوأُشُهُدُُأُنُُمُمُدُاُُعُبُدُهُُُوُرسُولُهُُ .
(ياُأيـُّهاُالذينُآمنواُاتـقواُاللهُحقُتـقاتهُوالَُتوتنُإالُُوأنـتمُمسلمون)ُ(ياُأيُـُّهاُالناسُاتـقواُ
ربكمُالذيُخلقكمُمنُنـف ٍ
سُواحدةٍُوخلقُمنـهاُزُوجهاُوبثُمنـهماُرجاالُُُكثرياُونساءُواتـقواُ
اللهُالذيُتساءلونُبُهُوالُرحا ُإنُاللهُكانُعليكمُرييبا)ُ(ياُأيُـُّهاُالذينُآمنواُاتـقواُاللهُويولواُ
يـوالُُسديداُ*ُيصلحُلكمُأعمالكمُويـغفرُلكمُذنوبكمُومنُيطعُاللهُورسولهُُفـقدُفازُفـوزاُ
عظيما) ُ
ُ,وأُحُسُنُُالُدُيُُهُدُيُُمُمُ ٍُدُصلىُاللهُعليهُوسلمُُُ,
أُمُاُبـُعُدُُُ:فُإُنُُأُصُدُقُُالُدُيثُُُكُتُابُُاللُ ُ
ُالنارُُ .
ُ,وكُلُُضُاللُ ٍُةُفُ ُ
ةُوكُلُُبُدُعُ ٍُةُضُاللُةُ ُ
ُ,وكُلُُمُدُثُ ٍُةُبُدُعُ ُ
ُوشُرُُالُمُورُُمُدُثُاتـُهُاُ ُ
ُ,وأُبُشُُرواُبُالثـُُوابُُ
اُومُنُكُمُُصُالُحُُالُعُمُالُُ ُ
أَيَهَاَالَمَسَلَمَونََُ:عُ ُيدكُمُُمُبُ ُاركُُ ُوتـُقُبُلُُاللُُمُنُ ُ
الربُُالُكُُريُُُُ,وأُمُلُواُبُالُعُطُاءُُالُ ُوفُريُُمُنُهُُعُزُُُوجُلُُعُنُدُُلُقُائُهُُُ,إُنـُهُاُيُدُُمُُرتُُبُنُاُعُشُرُُ
الُُزيلُُمُنُُ ُ
مُبُُاركُاتُُهُيُُخُيـُرُُأُيُا ُُالسُنُةُُ,فُمُنُُاجُتـُهُدُُفُيهُاُفـُلُيُحُمُدُُاللُُ ُولُيُسُأُلُهُُالُقُبُولُُُُ,ومُنُُفـُُرطُُفُيهُاُ
فـُلُيُتُدُ ُاركُُنـُفُسُهُُ ُولُيـُعُلُمُُأُنُُالُيُا ُُُواللُيُالُُظُُروفُُسُ ُوفُُيُدُُمُاُأُ ُوُدعُُفُيـُهُاُمُفُوظُاُُلُهُُيـُ ُوُُالُقُيُامُةُُ
سُماُعملتُمنُخ ٍريُمضراُوماُعملتُمنُس ٍ
!ُيُالُُاللُُتـُعُالُُ(يـو َُتدُك ُّلُنـف ٍ
وءُتـوُّدُلوُأنُ
بـيـنـهاُوبـيـنهُأمداُبعيداُوُيذركمُاللهُنـفسهُواللهُرءوفُبالعبادُ) ُ
السُنةُُبُإُظُهُارُُالُفُُرحُُ
اُُ,وجُاءُتُُ ُُّ
أَيَهَاَالَخَ َوةَََ:إُنُُالُعُيدُُمُظُهُرُُإُسُالمُيُُعُظُيمُُشُُرعُهُُاللُُلُنُ ُ
السُرورُُفُيهُُُ,فعنُعائشةُرضيُاللهُعنـهاُُ:دخلُعليُرسولُاللهُصلىُاللهُعليهُوسلمُُ
ُو ُُّ

وعنديُجاريـتانُتـغنـُيانُبغناءُبـعاثُُ,فاضطجعُعلىُالفراشُوحولُوجههُُ,فدخلُأبوُبك ٍُرُ

فانـتـهرِنُويالُُُ:مزمارةُالشيطانُعندُرسولُاللهُصلىُاللهُعليهُوسلمُُ؟ُفأيـبلُعليهُرسولُاللهُ
صلىُاللهُُعليهُوسلمُفـقالُ(دعهما)ُفـلماُغفلُغمزتـهماُفخرجتاُ!ُيالتُُُ:وكانُيـو ُع ٍ
يدُ
يُ
ُُ.رُواهُُالُبُخُ ُار ُُّ
ُالسودانُبالدرقُوالراب ُ
يـلعب ُّ
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ُولُكُنُُُ:لُيُسُُالُمُُرادُُبُالُغُنُاءُُهُنُاُهُوُُالُغُنُاءُُالُمُاجُنُُالُمُعُُروفُُاآلنُُفُإُنُُهُذُاُمُُرُُُ ُ,ولُكُنُُالُمُُرادُُ
تُحُسُنُ!!!ُفُإُذُاُحُصُلُُلُوُُمُبُاحُُمُنُُالُُوُاريُ
غُنُاءُُفـُتُاتـُيُُصُغُ ُريتـُيُُمُنُُفـُتـُيُاتُُالُنُصُارُُبُصُ ُو ٍُ
ُوالصُبـُيُانُُفُالُبُأُسُُبُهُُُ .
اُوتُكُثُ ُريهُاُُ,
اُوالُعُمُلُُعُلُىُبـُقُائُهُ ُ
أَيَهَاَالَمَسَلَمَونَََ:فُُالُعُيدُُمُظُاهُرُُحُيدُةُُيـُنُبُغُيُتُشُجُيعُهُ ُ
اتُ
ُ,والتـُ ُوسُعُةُُعُلُىُالُهُلُُمُنُُُزُوجُ ٍُ
ُ,وصُلُةُُالُُرحُا ُُ ُ
فَمَنَهَاَُ:التـُُز ُاورُُلُلسُال ُُُوالتـُهُنُئُةُُبُالُعُيدُُ ُ
الدُ ُوإُلُبُاسُهُمُُالُدُيدُُبُدُايُاُالُعُيدُُُ .
ُوأُُو ٍُ
الزيُ ُاراتُُفُيمُاُبـُيـُنـُهُمُُُُ,واصُطُحُابُُالُُوالدُُفُُذُلُكُُ
َومَنَهَاَُ:االجُتُمُاعُاتُُالُعُائُلُيُةُُُوالُسُُريُةُُُو ُ
تُإُلُُآخُرُُفُُصُبُيحُةُُ
لُجُلُُُربُطُهُمُُبُأُيُ ُاربُمُُُوالتـُعُُُّرفُُعُلُيُهُمُُُ ُ,وتـُُواصُلُُالُ ُريانُُُوالتـُنـُ ُُّقلُُمُنُُبـُيُ ٍُ
الُعُيدُُلُلُمُشُُاركُةُُفُُأُكُالتُُالُفُطُارُُالُمُاعُيُُالتُُسُبُقُُإُعُدُادُهُاُلُذُهُُالُمُنُاسُبُةُُالُغُالُيُةُ! ُ
َومَنََذَلَكََُ:أُنُهُُُيُسُنُُالسُعُيُُإُلُُإُيُامُةُُ ُولُيمُ ٍُةُمُتـُُواضُعُ ٍُةُفُُكُلُُحُيُُفُُيـُ ُوٍُُمُنُُأُيُا ُُالُعُيدُُ
اُويُدُعُىُإُلُيـُهُاُأُهُلُُالُيُُُُ,والُالُيُاتُُالُمُسُلُمُةُُالُعُُربُيُةُُ ُوغُيـُرُُالُعُُربُيُةُُُ,
يـُتـُعُ ُاونُُالُمُيعُُفُُإُيُامُتُهُ ُ
يطُ ُومُلُ ٍُةُهُادُفُ ٍُةُُ,فُكُمُُيُكُونُُلُاُمُنُُأُثُ ٍُرُفُُنـُفُوسُهُمُُ
ابُ ُوشُُر ٍُ
ُوتـُقُدُيُُالنُافُعُُُوالُمُفُيدُُمُنُُُكُتُ ٍُ
ُوسُُروٍُرُفُُيـُلُوبُمُُ .

السُرورُُعُلُىُمُنُُحُُرُُفـُُرحُةُالُعُيدُُأُوُُكُانُتُُفـُُرحُتُهُُ
َومَنََالَمَظَاهَرََالَجَمَيلَةََفَيَالَعَيدََُ:إُدُخُالُُ ُُّ

ُ,ويُسُمُعُونُُبُالُعُيدُُُولُكُنـُهُمُُالُ
نُايُصُةُُ,كُالُيـُتُا ُُُوالُمُُرضُىُالذُينُُيـُُريُدُونُُعُلُىُأُسُُرةُُالُمُُرضُُ ُ
يـُلُبُسُونُُالُدُيدُُيُدُُأُيـُعُدُهُمُُالُمُُرضُُعُلُىُالُسُُرةُُالُبـُيُضُاءُُُ,فُمُاُأُجُلُُأُنُُتـنُتُدُبُمُمُوعُاتُمُنُُ
الُكُبُارُُُوالصُغُارُُلُُزيُ ُارةُُأُولُئُكُُالُخُُوةُُسُُواءُُأكانُُفُُبـُيُوتُمُُ,أُوُُفُُالُمُسُتُشُفُيُاتُُبـُعُدُُالتـُنُسُيقُُ
السُرورُُعُلُيُهُمُُُ ُ,وإُشُعُارُُلُمُُبُبُُإُخُُوانُمُُُوأُنُُخضمُُ
مُعُُالُمُسُئُولُيُُُ,فُفُيُهُذُاُإُدُخُالُُلُلُفُُرحُُُو ُُّ
أُحُدُاثُُالُعُيدُُلُُيـُنُسُهُمُُإُيُاهُمُُ.عنُأِبُذرُُرضيُاللهُعنُهُُيالُ:يالُرسولُاللهُصلىُاللهُعليهُ
اِنُُُّ .
يُُوصُحُحُهُُالُلُبُ ُ
)ُرُواهُُالتـُُرمُذُ ُُّ
وسلمُ(تـب ُّسمكُفُوجهُأخيكُصديةُ ُ

َ َومَنََذَلَكَََ:السُعُيُُمُنُُأُصُحُابُُالُقُلُوبُُالُيُةُُالتُُتـُلُتُمُسُُالُجُرُُإُلُُإُصُالحُُذُاتُُالُبـُيُُبـُيُُ

الُمُتـُهُاجُُرينُُفُالُعُيدُُفـُُرصُةُُسُانُةُُُيُسُنُُاسُتُغُاللُاُلُذُلُكُُ!!!ُُوالُُيُسُنُُبُنُاُأُيُـُّهُاُالُمُ ُؤمُنُونُُأُنُُ
نـُعُُرفُُأُنُاسُاُُبـُيـُنـُهُمُُتـُقُاطُعُُثُُنـُتـُركُهُمُُ!!!ُُوالُجُرُُمُنُُالُمُسُلُمُُلُخُيهُُالُمُسُلُمُُمُُرُُُ ُ,ويُدُُ
تُكُاثـُُرتُُالُدُلُةُُفُُذُلُكُُُ,فعنُأِبُأيُّوبُالنصاريُُرضيُاللهُعنهُُأنُرسولُاللهُُصلىُاللهُ
عليهُوسلمُيالُ(الُُي ُّلُلرج ٍلُأنُيـهجرُأخاهُفـوقُثالثُلي ٍالُيـلتقيانُفـيـعرضُهذاُويـُعرضُ

جمموعة اخلطب املنربية للشيخ حممد بن مبارك الشرايف(خطبة الجمعة العاشر من ذي الحجة )3311

3

هذاُوخيـرُهاُالذيُيـبدأُبالسال )ُمُتـُفُقُُعُلُيُهُُُ,وعنُفُضالةُُبنُُعُبـُيُ ٍُدُرضيُاللُهُعنهُُأُنُُُرسُولُُ
الثُفـُهُوُُفُُالنُارُُإُالُُأُنُُيـُتُدُُاركُهُُاللُُ
اللُُصلىُاللهُعليهُوسلمُيُالُُ(مُنُُهُجُرُُأُخُاهُُفـُ ُوقُُثُ ٍُ
اِنُُُّرحُهُُاللُُ ُ
اِنُُُّوحُسُنُهُُالُلُبُ ُ
)ُرُواهُُالطُبـُُر ُ
بُُرحُتُهُ ُ
ُوعُنُُأُِبُُهُُريـُُرةُُأُنُُُرسُولُُاللُُصلىُاللهُعليهُوسلمُُيُالُُ(ُتـُفُتُحُُأُبـُُوابُُالُنُةُُيـُ ُوُُاالثـُنـُيُُ
ُوالُمُيسُُفـُيـُغُفُرُُفُيهُمُاُلُمُنُُالُيُشُُركُُبُاللُُشُيُئُاُُإُالُُالُمُتـُهُاجُُرينُُُ,يـُقُالُُُرُُّدواُهُذُينُُحُّتُُ
اِنُُُّ .
يُُوصُحُحُهُُالُلُبُ ُ
يُصُطُلُحُا)ُُرُواهُالتـُُرمُذُ ُُّ
اُالسكُوتُُأُيـُُّهُاُالُمُسُلُمُونُُبـُعُدُُهُذُهُُالُنُّصُوصُُعُنُُإُخُُوانُنُاُالُمُسُلُمُيُُالُمُتـُقُاطُعُيُ
فـُهُلُُُيُسُنُُبُنُ ُُّ
؟ُبُلُُهُلُُنـُُزهُدُُفُيمُاُيُدُُُرتـُبُهُُاللُُمُنُُالُجُرُُالُعُظُيمُُلُمُنُُيُسُعُىُفُُالُصُالحُُبـُيُُ ُالناسُُحُيُثُُ
يُالُُتـُعُالُُ(الُخيـرُفُكث ٍريُمنَُواهمُإالُمنُأمرُبصدي ٍةُأوُمعر ٍ
الحُبـيُالناسُ
وفُأوُإص ٍ
ومنُيـفعلُذلكُابتغاءُمرضاتُاللهُفسوفُنـؤتيهُأُجراُعظيما) ُ
الريُاءُُ
لسمُعُةُُُو ُ
ُ,وأُمُاُالتُصُالُُلُ ُُّ
ُواعُلُمُواُأُنُُالُجُرُُيـُُزولُُبُالسُال ُُُوالُكُال ُُُوُزُوالُُالُُوحُشُةُُُوالشُحُنُاءُُ ُ
أُوُُمُامُلُةُُ ُوإُُرضُاءُلُآلخُُرينُُُوالُقُلُوبُُمُاُتـُُزالُُتُمُلُُالُقُدُُُوالُبـُغُضُاءُُفُالُيُفُيدُُُ .
ُولُكُمُُفُاسُتـُغُفُُروهُُإُنُهُُهُوُُالُغُفُورُُ ُالرحُيمُُ ُ
اُوأُسُتـُغُفُرُُاللُُلُ ُ
أُيُولُُيـُُولُُهُذُ ُ
ُالطبةُالثانية ُ
بُ
ُ,الرحُنُُ ُالرحُيمُُُ,مُالُكُُيـُ ُوُُالدُينُُُ,أُشُهُدُُأُنُُالُإُلُهُإُالُُاللُُُر ُُّ
الُمُدُُللُُُربُُالُعُالُمُيُُ ُ
يُُ,والصُالةُُُوالسُال ُُعُلُىُالُمُبـُعُوثُُُرحُةُُلُلُعُالُمُيُُُ,
الُ ُولُيُُُواآلخُُرينُُ ُويـُيُوُُالسُمُ ُاواتُُُوالُُرضُ ُ
ُ,وعُلُىُمُنُُسُارُُعُلُىُ
ُوأُشُهُدُُأُنُهُُُرسُولُُاللُُصُلُىُاللُُوسلمُعُلُيُهُُ ُوعُلُىُآلُهُُ ُوصُحُبُهُُأُجُعُيُ ُ
هُدُيُهُُُوايـُتـُفُىُأُثـُُرهُُإُلُُيـُ ُوُُالدُينُُ ُُ.

أَمَاَبَعَدَََ:فـُيُاُأُيُـُّهُاُالُمُ ُؤمُنُونُُُ:إُنُُيـُ ُومُكُمُُهُذُاُهُوُُآخُرُُالُيُا ُُالُمُعُلُومُاتُُُوأُ ُولُُالُيُا ُُ
الُمُعُدُودُاتُُُ,يُالُُاللُُتـُعُالُُ(ليُشهدواُمنافعُلمُويذكرواُاسمُاللهُفُأياٍ ُمعلوم ٍ
اتُعلىُماُ

)ُويُالُُفُُشُأُنُُالُجُيجُُ(واذكرواُاللهُ
رزيـهمُمنُبيمةُالنـعا ُفكلواُمنـهاُوأطعمواُالبائسُالفقري ُ
اتُفمنُتـعجلُفُيـوميُفالُإثُعليهُومنُتأخرُفالُإثُعليهُلمنُاتـقىُواتـقواُ
فُأياٍ ُمعدود ٍُ
اللهُواعلمواُأنكمُإليهُتشرونُ) ُ
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!ُوإُنُُمُنُُالُحُكُا ُُالُمُتـُعُلُقُةُُ
فـُهُوُُيـُ ُوُُفُاضُلُُُوُزمُنُُمُبُ ُاركُُفُالُيـُنُبُغُيُأُنُُنـُغُفُلُُعُنُُالطُاعُةُُفُيهُُ ُ
بُذُاُالُيـُ ُوُُُ:أُنُهُُأُفُضُلُُأُيُا ُُالذُبُحُُلُنُهُُمُنُُالُعُشُرُُُُ,والُعُمُلُُفُيهُاُمُضُاعُفُُُويُتُ ُُّدُهُذُاُالُفُضُلُُإُلُُ
ُ,وكُذُلُكُُيُتُمُعُُفُيهُُالتُكُبُريُُالُمُطُلُقُُُوالُمُقُيُدُُعُندُُُكُثُ ٍُريُمُنُُالُعُلُمُاءُُُ,فـُيُكُبـُرُُ
غُُروبَُُشسُاليـو ُ ُ
الُمُسُلُمُونُُفُُيـُ ُومُهُُُوفُُأُدُبُارُُالصُلُُواتُُالُمُكُتُوبُاتُ! ُ
بُ
ُ,وهُيُُأُيُا ُُأُكُ ٍُلُ ُوشُُر ٍُ
أَيَهَاَالَمَسَلَمَونََُ َ:وإُنُُالُيُا ُُالثُالثُةُُالتُُبـُعُدُُالُعُيدُُهُيُُأُيُا ُُالتُشُُريقُُ ُ
اُُ,ولُكُنُُُيُُرُُ
اُولُيُلُهُ ُ
اُويُتُُلُذُبُحُُالُضُاحُيُفُُنـُهُ ُارهُ ُ
ُ,ومُنُُأُحُكُامُهُاُُ:أُنـُهُ ُ
ُوُذكُ ٍُرُللُُعُزُُُوجُلُُ ُ
حاجُُالُمُتُمُتُعُُأُوُُالُقُ ُارنُُإُذُاُلُُيُدُُالُدُيُُُ,فـُعنُعائشةُوابنُعمرُرضيُاللهُ
صُ ُومُهُاُإُالُُُلُلُ ُ
يُ
عنـهمُياالُُُ:لُيـرخصُفُأيا ُالتشريقُأنُيصمنُإالُلمنُلُيدُالديُُُ.رواهُالبخار ُُّ
اُوهُوُُالُيـُ ُوُُ
ُوعُلُيُهُُفُمُنُُُكُانُُمُعُتُادُاُُأُنُُيُصُوُُالُيُا ُُالُبُيضُُمُنُُُكُلُُشُهُ ٍُرُفـُلُيُتـُُركُُالُيـُ ُوُُالُ ُولُُمُنـُهُ ُ
الثُالُثُُعُشُرُُمُنُُذُيُالُجُةُُفُالُيُصُومُهُُلُنُهُُمُنُُأُيُا ُُالتُشُُريقُُُ,ويصو ُثالثةُأياٍ ُبـعدهُ! ُ
اللهمُإناُنسألكُعلماُنافعُاُوعمالُصالاُُ,اللهمُأعناُعلىُذكركُوشكركُوحسنُعبادتكُُ,
اللُهم ُأعز ُالسال ُوالمُسلُمُي ُوأذل ُالشرك ُوالُمُشركي ُودمر ُأعداءك ُأعداء ُالدين ُُ ,اللهمُ
اُوالُ ُتُُرمُنُاُاللهم ُأكُُرمنُاُوالُتنُا ُُ ,اللهم ُأعناُوالُتعن ُعليـناُاللهم ُانصرناُعلىُمن ُبـغىُ
أُعُطُنُ ُ
ُالسعداء ُُ,وموت ُالشُّهداء ُُ,والشر ُمع ُالتقياء ُُ,ومُرافـقةُ
عليـناُُ,اللهم ُإناُنسألك ُعيش ُّ
الُنبياء ُُ,اللهم ُصل ُوسلم ُعلىُعبدك ُورسولك ُنبيـُناُمم ٍد ُوعلىُآله ُُوأصحابه ُأجعي ُاللهمُ
ارض ُعن ُصحابته ُوعن ُالتابعي ُوتابعيهمُإل ُيـو ُالدين ُوعناُمعهمُبعفوك ُومنك ُوكرمك ُياُ
أرحمُالراحيُُُ,والُمُدُُللُُُربُُالُعُالُمُيُ! ُ

