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عيد الضحى

الخطبة الولى

الله أكبـر

الله أكبـر

الله أكبـر

الله أكبـر

الله أكبـر

الله أكبـر
الله أكبـر

الله أكبـر الله أكبـر ولله الحمد

الله أكبـر كبريا ،واحلمد لله كثريا ،وسبحان الله وِبمده بكرة وأصيال،
احلمد لله الذي أت عليـنا فضله ونعمته بفرحة العيد وبـهجته ،وأشهد
أن ل إله إل الله وحده ل شريك له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا
عبد الله ورسوله ،فاللهم صل على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله
وصحبه وسلم تسليما كثريا(.)1
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله ،قال تـعال (:وإبـراهيم إذ قال

لقومه اعبدوا الله واتـقوه ذلكم خيـر لكم إن كنتم تـعلمون)(.)2

أيـها المسلمون :قال رسول الله  «: إن أعظم اليام عند الله
( )1صالة عيد األضحى املبارك الساعة  16و  6حسب توقيت مدينة أبوظيب.
( )2العنكبوت .16 :

تـبارك وتـعالى يـوم النحر»( .)1نـتـقرب إل الله عز وجل فيه

باألضاحي ،عمال بقوله تـعال (:فصل لربك وانحر)( .)2وهذه
األضاحي ف عيد األضحى السعيد؛ هي سنة أبينا إبـراهيم الذي قال
لبنه إساعيل عليهما السالم (:يا بـني إني أرى في المنام أني
أذبحك فانظر ماذا تـرى) .فـقال إساعيل عليه السالم (:يا أبت
افـعل ما تـؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين)( .)3فـقد حل

البن البار نـفسه على طاعة ربه ،ورضا والده؛ ليـعلمنا كيف تكون
طاعة الوالدين ،ولقد فدى الله تـعال إساعيل عليه السالم جزاء له
على صْبه ،وامتثاله أمر ربه( .)4قال سبحانه (:فـلما أسلما وتـله

للجبين* وناديـناه أن يا إبـراهيم* قد صدقت الرؤيا إنا كذلك
نجزي المحسنين* إن هذا لهو البَلء المبين* وفديـناه بذبح

عظيم)( .)5فصارت األضحية سنة ف عيد األضحى السعيد.
الله أكبـر

ل إله إل الله
( )1أبو داود . 1765 :
( )2الكوثر .2 :
( )3الصافات .102 :
( )4تفسري الطْبي .)600/19( :
( )5الصافات .107 - 103 :

الله أكبـر

والله أكبـر
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الله أكبـر

ولله الحمد

عباد الله :لقد خلد الله جل جالله ذكر إبـراهيم عليه السالم ف
القرآن الكري ،فـهو الصديق النيب ،قال تـعال (:واذكر في الكتاب
إبـراهيم إنه كان صديقا نبيا)( .)1وهو خليل الرحن ،قال سبحانه

(:واتخذ الله إبـراهيم خليَل)( .)2وهو أبو األنبياء ،وإمام األتقياء،
قال تـعال (:إني جاعلك للناس إماما)( .)3وهو جامع لكل خري،
وهاد إل كل بر( ،)4قال سبحانه (:إن إبـراهيم كان أمة قانتا لله

حنيفا)( .)5وقال تـعال (:قد كانت لكم أسوة حسنة في
إبـراهيم)( .)6لقد كان عليه السالم قدوة لنا ف طاعته لربه ،وإخالصه
ف عبادته ،واستسالمه ألمره( ،)7قال سبحانه (:إذ قال له ربه أسلم

قال أسلمت لرب العالمين)( .)8فكان عليه السالم متضرعا لالقه،

خاشعا بـي يديه ،مسرعا إل طاعته ،قال تـعال (:إن إبـراهيم لحليم
أواه منيب)( .)9يكثر شكر الله عز وجل فيما أنـعم به عليه ،قال

( )1مري .41 :
( )2النساء .125 :
( )3البقرة .124 :
( )4القرطيب .10/9 :
( )5النحل .120 :
( )6املمتحنة .4 :
( )7تفسري الطْبي .)581/2( :
( )8البقرة .131 :
( )9هود .75 :
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سبحانه (:شاكرا لنـعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم)(.)1
وكان عليه السالم بارا بوالده ،ياطبه بكلمات ملؤها التـوقري والمحبة،
والحتام والمودة ،فـيـقول (:يا أبت)( .)2فآتاه الله تـعال ثـواب بره ف
الدنـيا والخرة ،ووهبه ذرية صاحلة ،وأبـناء بـررة ،قال سبحانه (:ووهبـنا
له إسحاق ويـعقوب وجعلنا في ذريته النبـوة والكتاب وآتـيـناه أجره

في الدنـيا وإنه في اْلخرة لمن الصالحين)( .)3فكان سيدنا إبـراهيم
عليه السالم حريصا على تـربيتهم ،يدعو هلم بدوام الصلة برّبم

قائال (:رب اجعلني مقيم الصَلة ومن ذريتي ربـنا وتـقبل دعاء)(.)4
ويوصيهم بالتمسك بدينهم ،والستقامة على طاعة رّبم ،قال

سبحانه (:ووصى بها إبـراهيم بنيه ويـعقوب يا بني إن الله اصطفى
لكم الدين فَل تموتن إل وأنـتم مسلمون)( .)5فمن واجب الباء أن

يـربطوا أولدهم بعبادة الله عز وجل ،ويـرسخوا فيهم األخالق احلسنة،
والقيم الفاضلة ،كما فـعل سيدنا إبـراهيم عليه السالم ،وزوجته هاجر
الت كانت واثقة بربـها ،طائعة لزوجها ،فإنه عليه السالم لما تـركها
( )1النحل .121 :
( )2مري .42 :
( )3العنكبوت .27 :
( )4إبراهيم .40 :
( )5البقرة .132 :
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بواد غري ذي زرع ،قالت له :آلله أمرك ّبذا؟ قال «:نـعم» .قالت :إذا

ل يضيـعنا( .)1وصبـرت وحيدة على تـربية ولدها ،وهكذا يب على
الزوجة أن تتهد ف التـقرب إل خالقها ،وطاعة زوجها ،والعناية
بأسرتا ،فـرسولنا ُممد  يـقول «:إذا صلت المرأة خمسها،

وصامت شهرها ،وحفظت فـرجها ،وأطاعت زوجها؛ قيل لها:
ادخلي الجنة من أي أبـواب الجنة شئت»(.)2
الله أكبـر

ل إله إل الله

الله أكبـر

والله أكبـر

الله أكبـر

ولله الحمد

أيـها المسلمون :لقد كان سيدنا إبـراهيم عليه السالم ُمسنا حليما،
مضيافا كرميا ،وقص لنا القرآن الكري سعة كرمه ،وحسن ضيافته ،قال
الله تـعال (:هل أتاك حديث ضيف إبـراهيم المكرمين* إذ دخلوا
عليه فـقالوا سَلما قال سَلم قـوم منكرون* فـراغ إلى أهله فجاء

بعجل سمين* فـقربه إليهم قال أل تأكلون)( .)3فدخل إل أهله
خفية ف سرعة ،وانـتـقى من أجود ماله ،وعجل بتجهيز الطعام
( )1البخاري .3364 :
( )2أحد .1683 :
( )3الذاريات . 27 -24 :
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لضيوفه ،وحله إليهم ،وخدمهم بنـفسه .وهكذا يـقتدي المسلم بكرم
سيدنا إبـراهيم عليه السالم .ونـتـعلم من سرية إبـراهيم عليه السالم
حب الوطن ،والدعاء له بالستقرار والرخاء ،والري والنماء ،قال
سبحانه (:وإذ قال إبـراهيم رب اجعل هذا بـلدا آمنا وارزق أهله

من الثمرات)( .)1فإن األنبياء يـنشرون اليـر ف األوطان ،ويدعون
للناس بالطمئـنان ،فبالدعاء والعمل الاد تـبـن األوطان ،وبالتـعايش
والتسامح الذي يمع بـي الناس على مبدإ اإلنسانية يـرتقي اإلنسان.
فاللهم أدم على الوطن اليـرات ،وعلى قـلوبنا المسرات ،وارزقـنا شكر
نعمك ،ووفـقنا لطاعتك أْجعي ،وطاعة رسولك  وطاعة من أمرتـنا
بطاعته ،عمال بقولك (:يا أيـها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا
الرسول وأولي المر منكم)(.)2
نـفعِن الله وإياكم بالقرآن العظيم،
وبسنة نبيه الكري صلى الله عليه وسلم
أقول قـوِل هذا وأستـغفر الله ِل ولكم،
فاستـغفروه إنه هو الغفور الرحيم
( )1البقرة .126 :
( )2النساء . 59 :
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الله أكبـر
الله أكبـر

الخطبة الثانية
الله أكبـر
الله أكبـر

الله أكبـر
الله أكبـر

ولله الحمد
الله أكبـر
احلمد لله رب العالمي ،وأشهد أن ل إله إل الله وحده ل شريك له،
وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،فاللهم صل على
سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه أْجعي.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل ،والقتداء بأبينا

إبـراهيم عليه السالم ،قال تـعال (:ثم أوحيـنا إليك أن اتبع ملة
إبـراهيم حنيفا)( .)1فـقد أت ما كلفه الله تـعال به( ،)2قال عز وجل

(:وإذ ابـتـلى إبـراهيم ربه بكلمات فأتمهن)( .)3ووَّف ِبا عاهد الله
عليه ،قال سبحانه (:وإبـراهيم الذي وفى)( .)4فبالقتداء بسيدنا

إبـراهيم عليه السالم نـنال ما ناله من الفضل واإلنـعام ،فـقد آتاه الله
عز وجل ( أجره في الدنـيا وإنه في اْلخرة لمن الصالحين)(.)5

( )1النحل .123 :
( )2تفسري ابن كثري )405/1( :
( )3البقرة .124 :
( )4النجم .37 :
( )5العنكبوت .27 :
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وأكرمه تـعال بالثـناء احلسن ،والذكر الميل؛ استجابة لدعائه عليه
السالم حي قال (:رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين*

واجعل لي لسان صدق في اْلخرين)( .)1فسالم الله على إبـراهيم،
قال عز وجل (:سَلم على إبـراهيم* كذلك نجزي المحسنين* إنه

من عبادنا المؤمنين)( .)2فـهذا نيب الله إبـراهيم عليه السالم وآله قدوة
للعالمي ،قال تـعال (:أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقـتده)(.)3
ويـقول الشاعر(:)4

إن التشبه بالكرام فَلح

فـتشبـهوا إن لم تكونوا مثـلهم

وأوصانا النيب  بالصالة على إبـراهيم وآله كلما صليـنا عليه ،فـعن
أب سعيد الدري رضي الله عنه قال :قـلنا يا رسول الله هذا السالم
عليك ،فكيف نصلي؟ قال «:قولوا :اللهم صل على محمد عبدك

ورسولك ،كما صليت على إبـراهيم ،وبارك على محمد وعلى آل

محمد ،كما باركت على إبـراهيم وآل إبـراهيم»( .)5وارض اللهم
عن اللفاء الراشدين :أب بكر وعمر وعثمان وعلي ،وعن سائر
( )1الشعراء.84 -83 :
( )2الصافات.111-109 :
( )3األنعام .90 :
( )4قيس بن الطيم.
( )5البخاري .6358 :
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الصحابة األكرمي .اللهم وفق رئيس الدولة ،الشيخ خليفة بن زايد
لكل خير ،واحفظه بحفظك وعنايتك ،ووفق اللهم نائبه وولي

عهده المين لما تحبه وتـرضاه ،وأيد إخوانه حكام اإلمارات.
اللهم اغفر للمسلمي والمسلمات :األحياء منـهم واألموات ،اللهم

ارحم الشيخ زايد ،والشيخ مكتوم ،وشيوخ اإلمارات الذين انـتـقلوا
إلى رحمتك ،اللهم ارحمهم رحمة واسعة من عندك ،وأفض
عليهم من خيرك ورضوانك .وأدخل اللهم ف عفوك وغفرانك

ورحتك آباءنا وأمهاتنا وْجيع أرحامنا ومن له حق عليـنا.
اللهم بارك لنا ف يـومنا هذا ،واجعله شاهدا لنا ،اللهم متـعنا براحة
البال ،وحسن احلال ،وقـبول األعمال ،اللهم تـقبل منا صالتـنا
وصدقاتنا وتكبرينا وأضاحيـنا .وتـقبل من احلجاج حجهم ،وسلمهم
وردهم إل أوطاِنم سالمي غاِني.

اللهم أعد عليـنا العيد السعيد بأت النـعم وأغزرها ،وأزكاها
وأزهرها ،وأسناها وأفضلها ،اللهم امل بالفرحة قـلوبـنا،
وبالسعادة بـيوتـنا ،وبالبـهجة وطنـنا ،واجعلنا من أهل اإلحسان.
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اللهم ارحم شهداء الوطن األوفياء ،وارفع درجاتم ف عليي مع
األنبياء ،واجز أمهاتم وآباءهم وزوجاتم وأهليهم ْجيعا جزاء
الصابرين يا سيع الدعاء.
اللهم انصر قـوات التحالف العرب ،الذين َتالفوا على رد احلق إل
أصحابه ،اللهم كن معهم وأيدهم ،اللهم وفق أهل اليمن إل كل
خري ،واْجعهم على كلمة احلق والشرعية ،وارزقـهم الرخاء يا أكرم
األكرمي.
اللهم انشر الستقرار والسالم ف بـلدان المسلمي والعاَل أْجعي.
اللهم احفظ لدولة اإلمارات استقرارها ورخاءها ،وبارك في

خيـراتها ،وزدها فضَل ونعما ،وحضارة وعلما ،وبـهجة وجمال،

ومحبة وتسامحا ،وأدم عليـها السعادة والمان يا رب العالمين.

ربـنا آتنا ف الدنـيا حسنة وف الخرة حسنة ،وقنا عذاب النار.
وكل عام وأنـتم ِبري.
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