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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 )  هـ 3441عيد الفطر المبارك لعام  ةخطب )

 

 

هلإ إٓ اهلل أكز، اهلل أكز، اهلل أكز، اهلل أكز، اهلل أكز، اهلل أكز، اهلل أكز، اهلل أكز، اهلل أكز ٓ 

 د.اهلل واهلل أكز، اهلل أكز وهلل احلؿ

احلؿد هلل الذي تابع ظؾقـا اإلحسان واإلكعام، ووفؼ مـ صاء دقاصؾة العؿؾ ظذ الدوام، وتػضؾ 

َـّ ظؾقـا بالعطاء واحلبقررشع لـا إظقاد وأفاض الرسو ،تائبني بالعػق ظـ الزلؾ وأثامظذ ال  ،ر، وم

وأصددفد أن ٓ هلإ إٓ اهلل وحددده ٓ  ،تـاكددف، وأصددؽره ظددذ شددقابغ إحسدداكفمأمحددده شددبحاكف ظددذ تددراد  ا

 رشيؽ لف، القيل احلؿقد، وأصفد أن كبقـا حمؿًدا ظبده ورشقلف، شقد ادرشؾني، وأزكك القرى أمجعني.

ت الدددرقر، وتؽددررت الؾفددؿ صددؾ وشددؾؿ ظددذ ظبدددم ورشددقلؽ حمؿددد وظددذ قلددف وصددحبف مددا تعا بدد

 ر.إظقاد والشفق

 .، واصؽروه ظذ كعؿف التل ٓ حتىص، وقٓئف التل تسىظباد اهلل: فاتؼقا اهلل بعدأما 

ددديددقمؽؿ رددذا يددقم صدد أٓ وإنَّ  فف، وجعؾددف ظقددًدا شددعقًدا ٕرددؾ ضاظتددف، يػددق  رَّ دؾف اهلل وصددريػ، فضَّ

ظؾقفؿ مـ جقده وكرمف، فاصؽروه ظذ إكامل ظدة الصقام، واذكدروه وكدزوه ظدذ مدا ردداكؿ وحبداكؿ 

أفدددردوه  ،متددقتـ إٓ وأكددتؿ مسددؾؿقن كعؿددة اإلشددوم، واظبدددوه حددؼ ظبادتددف، واتؼددقه حددؼ تؼاتددف وٓمددـ 

ـَ  ﴿ :بالعبادة وأخؾصقا لف الديـ وحده ي َ ُُمْؾِِصنَي َلُف الدِّ َّٓ لَِقْعُبُدوا اَّللَّ
 .﴾َوَما ُأِمُروا إِ

هلل، واإلكابدة إلقدف، واإل بدال ل واخلضدقع، وكدامل ادحبدة مـ القاجب ظؾقـا غايدة الدذ   إنَّ : ظباد اهلل

 ؿ.، وإخوص العؿؾ لقجفف الؽرياارظؾقف، واإلظراض ظـ كؾ ما شق

 الخطبة األولى
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كتاب ربؽؿ تػؾحقا، وتػفؿقا شـة كبقؽؿ هتتدوا، وحافظقا ظذ الصوة فنهنا ظامد ظباد اهلل تدبروا 

  .أضقعالديـ، ورل الصؾة بني العبد وربف، مـ حػظفا فؼد حػظ ديـف، ومـ ضقعفا ففق لام شقاه 

أدوا زكاة أمقالؽؿ، ضقبة هبا كػقشؽؿ، فنهنا ركدـ مدـ أركدان ديدـؽؿ، وصدقمقا صدفركؿ، وحجدقا 

  .بقت ربؽؿ، تدخؾقا جـة خالؼؽؿ

وظؾددقؽؿ بددز القالددديـ فنكددف أظظددؿ احلؼددقو بعددد حددؼ اهلل وحددؼ رشددقلف، وظؾددقؽؿ بصددؾة إ ددارب 

ظذ أ دار اهلل، واجتـبقا الربا، واحذروا وإرحام، واإلحسان إىل الػؼراء وإيتام، وتدرظقا بالصز 

مـ بخس ادؽايقؾ، وادقازيني، وادؼدايقس، والغدش، واخلدداع مل ادعداموت، وو دروا القؿدني بداهلل مل 

مـ ا تطع مال امرئ مسؾؿ بقؿني كاذبة فؼد لؼل اهلل ورق ظؾقف )):  اخلصقمات، فؼد  ال

 .((غضبان

الزور، وإياكؿ والؽز وآزدراء، والػخر واخلدقوء، وظؾدقؽؿ واحذروا اإلفؽ والبفتان وصفادة 

 ؿ.اح، والتقاصؾ والساحؿ فقام بقـؽبالتقاضع وخػ  اجلـ

 د.واهلل أكز، اهلل أكز وهلل احلؿ ،، ٓ هلإ إٓ اهللاهلل أكز، اهلل أكز

 ﴿ :: اصؽروا اهلل ظذ كعؿة اإلشوم ومتسؽقا بدف، وافرحدقا هبددايتؽؿ إلقدفظباد اهلل
ِ
ُ دْؾ بَِػْضدِؾ اَّللَّ

َؿُعقَن  تِِف َفبَِذلَِؽ َفؾَْقْػَرُحقا ُرَق َخْرٌ ِِمَّا ََيْ  . ﴾َوبَِرمْحَ

ـْ َظِؿَؾ ﴿ :يؼقل شبحاكف ؛شوم، وتطبقؼ أحؽامف، وتعالقؿفؾ اإلف ٓ شعادة لؾبرشية إٓ مل طِ إكَّ  َم

ـٌ  ـْ َذَكٍر َأْو ُأكَْثك َوُرَق ُمْمِم ـِ َما َكاُكقا َيْعَؿُؾقنَ َصاحِلًا ِم . ﴾َفَؾـُْحقِقَـَُّف َحَقاًة َضقَِّبًة َوَلـَْجِزَيـَُّفْؿ َأْجَرُرْؿ بَِلْحَس

 .إهنا كعؿة حمسقد ظؾقفا أرؾ اإلشوم عادة مل الدكقا وشعادة مل إخرىكعؿة اإلشوم ش إنَّ 

ب بدداداب شددقد إكددام، حسددـقا أخو ؽددؿ مددع ؼ بددلخوو الؼددرقن، والتددلد  : ظؾددقؽؿ بددالتخؾ  ظبدداد اهلل

إخقاكؽؿ ادممـني، ومع أ اربؽؿ وجراكؽؿ، فام مـ يشء أثؼؾ مل مقزان العبد ادممـ يقم الؼقامدة مدـ 
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أكؿدؾ اددممـني  )):  حسـ اخلؾدؼ، حسدـقا أخو ؽدؿ مدع أرؾدقؽؿ، وأزواجؽدؿ، فؼدد  دال

 .(( إيامًكا أحسـفؿ أخوً ا، وخقاركؿ خقاركؿ لـسائفؿ

وتـؼقدة اخلدقاضر ِمدا ظؾدؼ هبدا  ،وإزالة الشقائب ظدـ الـػدقس ،تصػقة الؼؾقباهلل اهلل مل : ظباد اهلل

تحدددؾ ادسددداحمة والعػدددق حمدددّؾ العتدددب لجددددد ادحبدددة وـمدددـ بغضددداء أو صدددحـاء، فؾـغتدددـؿ ردددذه الػرصدددة، ول

 ومدا زاد اهلل ظبددًدا)):   واهلجدران مدع إ دارب وإصددد اء واجلدران، وتدذكر  ددقل الـبدل

 .رواه مسؾؿ ((بعػٍق إٓ ظزاً 

ٓ حيؾ دسؾؿ أن هيجر أخاه فقو ثوث، يؾتؼقان فقعرض ردذا ويعدرض )):   و قلف

فؿـ رجر فقو ))رواه البخاري ومسؾؿ، ومل رواية ظـد أيب داود:  ((رذا، وخرمها الذي يبدأ بالسوم

  ،صححف إلباين ((ثوث فامت دخؾ الـار

مددـ رجددر أخدداه شددـة ففددق كسددػؽ )): اجلؾددقد،  ددال واشددتؿع إىل حددديث تؼشددّعر مـددف

 .رواه أبق داود وصححف اإلمام إلباين ((دمف

 د.واهلل أكز، اهلل أكز وهلل احلؿ ،، ٓ هلإ إٓ اهللاهلل أكز، اهلل أكز

اتؼقا اهلل مل أوٓدكؿ، كقكقا  دوة هلؿ مل اخلر، أبعدورؿ ظـ  ركاء السقء، تابعقرؿ مل  :ظباد اهلل

  .ة بؿشاظر ادحبة واحلـان والشػؼةصؾقاهتؿ وخؾقاهتؿ وجؾقاهتؿ، مؼروك

فؽار ادتطرفة والسؾقكقات ادـحرفة، فتفددم مدا بـقتؿدقه، ر ألقان مـ إدحذار أن تتسؾؾ إىل إش

ئقرؿ ظذ اخلر والػضقؾة واهلدى والبعد ظـ الرذيؾة والرش والردىوتـؼَ  ما  ربقرؿ ، صقدمتقه، كشِّ

 .ظذ لزوم مـفج السؾػ الصالح

 تـسقا مرضاكؿ، أرشكقرؿ مل ظقدكؿ، واجعؾقا هلؿ حًظا مـ زياراتؽؿ، فػرحة العقد ٓ: ظباد اهلل

لقسددت مق قفددة ظددذ إصددحاء، بددؾ لؾؿددر  فقفددا كصددقب، زورورددؿ واتصددؾقا هبددؿ، ورـئددقرؿ بالعقددد 

 .اهلل الذي ظافاكؿ ِما ابتورؿ بفوأوصقرؿ بآحتساب والصز، ففؿ بحاجة ماّشة إىل ذلؽ، وامحدوا 
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ـْ اهلُل يِل َوَلُؽْؿ مِل اْلُؼْرقِن اْلَعظِقِؿ، َأُ قُل َرَذا اْلَؼْقَل، َوَأْشتَْغِػُر اهلَل يِل َوَلُؽْؿ َولَِسائِِر اْدُْسؾِ  َباَرمَ  ِؿنَي ِم

ِحقُؿ. ُف ُرَق اْلَغُػقُر الرَّ  ُكؾِّ َذكٍْب؛ َفاْشَتْغِػُروُه؛ إِكَّ

 

 

أكز، اهلل أكز، اهلل أكز، اهلل أكز، اهلل أكز، اهلل أكز، اهلل أكز ٓ هلإ إٓ اهلل أكز، اهلل أكز، اهلل 

 د.اهلل واهلل أكز، اهلل أكز وهلل احلؿ

معقد اجلؿع وإظقاد، ومبقد إمؿ وإجـاد، وأصفد أن ٓ هلإ إٓ اهلل وحده ٓ صدريؽ احلؿد هلل 

إىل  كثراً  ، صذ اهلل ظؾقف وظذ قلف وشؾؿ تسؾقامً حمؿًدا ظبده ورشقلف ، وأصفد أنَّ لف، ٓ كدَّ لف وٓ مضاد

 يقم التـاد.

امحدوا اهلل واصؽروه ظذ ما تـعؿقن بف مل رذه البود ادباركدة، مدـ كِعدؿ كثدرة، : ظباد اهلل أما بعد

دذة، أمددـ وأمدان، صددحة  وخدرات وفدرة، ٓ ُتعددد  وٓ حُتىصد، ظؼقددة مصدداكة، رشيعدة مطبَّؼددة، حددوٌد ُمـػَّ

 عة مل إرزاو.رغٌد مل العقش، شواضؿئـان، 

ظل الؽامل، ولؽـ حسدبـا أنَّ ردذه الدبو اإلشدوم،  د خدر بدود الددكقا مل احلػدا  ظدذ صددريعةوٓ كدَّ

 ". داٌء لؾتقحقدداٌء لؾحؼ، ظداء هلذه البود ظالع: "  ال شامحة الشقخ ظبدالعزيز بـ باز 

ٓ أظؾؿ الققم مـ يطبؼ صددريعة اهلل مدا يطبؼدف ردذا الدقضـ، :" و ال الشقخ حمؿد العثقؿني 

 ".أظـل ادؿؾؽة العربقة السعقدية

ًا واحدًا؛ فادقاضـ رق رجؾ فالق اجب ظؾقـا التعاون مع وٓة أمقركا، وأن كؽقن يداً واحدة، وصػَّ

إمـ إول، وَيدب ظؾقـدا أن كـبدذ مجاظدات الضدول، وُدظداة الغؾدق وآكحدول، وأن كؼدػ شددًا مـقعدًا 

 وضقدًا صاُمًا مل الدفاع ظـ ديــا، وظؼقدتـا، وبودكا، وحُلؿتـا، واجتامظـا.

 الثانيةالخطبة 
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فدث وضعؿدة  رض رشقل اهلل ف: اهلل ظباد زكاة الػطر ضفرة لؾصائؿ مدـ الؾغدق والرَّ

ارددددا بعددددد الصددددوة ففددددل صددددد ة مددددـ  ارددددا  بددددؾ الصددددوة ففددددل زكدددداة مؼبقلددددة، ومددددـ أدَّ لؾؿسدددداكني، فؿددددـ أدَّ

 الصد ات، وٓ حيؾ تلخررا إىل ما بعد صوة العقد؛ إٓ مـ ظذر.

واتبعقه بصالح إظامل، فننَّ مـ صام رمضان ثدؿ أتبعدف : امحدوا اهلل ظذ إكامل الصقام، ظباد اهلل

 مـ صقال كان كصقام الدرر. اً شت

ْشوَِم َواْدُْسؾِِؿنَي، وأَ  الؾُفؿَّ  يـ. َحْقَزةَ  ؿِ احْ وَ  ،نيكِ رِ دْدشوادُ  مَ رْ دلَّ الدشِّ ذِ أظزَّ اإْلِ  الدِّ

َة ُأُمقِرَكا. الؾُفؿَّ  َٓ َتـَا َوُو  قِمـَّا مِل َأْوَضـِـَا، َوَأْصؾِح َأِئؿَّ

 وفؼ مجقع وٓة ادسؾؿني لؾعؿؾ بؽتابؽ، واتباع شـة كبقؽ، وحتؽقؿ رشظؽ. الؾُفؿَّ 

ْشوَمَ احْلََرَمنْيِ لاِم ِفقف ظِ  ـَا َخاِدمَ فِّؼ إَمامَ وَ  الؾُفؿَّ    .َوَصوَُح اْدُْسؾِِؿني ز  اإْلِ

 اه. َض رْ وتَ  فُ بُ ف لاِم حُتِ ف َوَأْظَقاكَ َوَويِلَّ َظْفِدِه َوإِْخَقاكَ  فُ ؼْ َوفِّ  الؾُفؿَّ 

 احػظ جـقدكا ادرابطني ورجال أمــا، وشدد رمقفؿ يا رب العادني. ؿَّ الؾفُ 

ار وَصدرَّ َضَقاِرو الؾَّقؾ والـَّفار الؾُفؿَّ   .اْكِػـَا َصدرَّ إَْصدَرار وَكقْد الُػجَّ

ـْ َزَواِل كِْعَؿَتؽ، َوحَتَق   الؾُفؿَّ  ا َكُعقُذ بَِؽ ِم  َشَخطِؽ.  ل َظاِفَقتؽ، َوُفَجاَءة َكِؼَؿتِؽ، َومَجِقعِ إكَّ

 َوادُـَؽِر َوالَبغِل ﴿ ظباد اهلل:
ِ
ـِ الَػحشاء  ِذي الُؼربك َوَيـفك َظ

ِ
َ َيلُمُر بِالَعدِل َواإِلحساِن َوإيتاء إِنَّ اَّللَّ

رونَ َيِعُظُؽؿ   .﴾َلَعؾَُّؽؿ َتَذكَّ

اجلؾقؾ يذكركؿ، واصؽروه ظذ كعؿف يزدكؿ، ولذكر اهلل أكز، واهلل يعؾؿ ما فاذكروا اهلل العظقؿ 

 تصـعقن.


