
  خطبة عيد األضحى

 

، وهي مناسبة عيد األضحى المبارك، أحبابي المسلمين، إننا اليوم في واحدة من أفضل المناسبات الدينية على اإلطالق

 .والذي يعتبر من بين األعياد التي ينتظرها كل مسلم ما بين العام واآلخر، فهو من أفضل أيام هللا

 

ينتظرها المسلمون كافة، ينتظرها الغني والفقير، حيث يقدم فيها الغني على التقرب من هللا سبحانه وتعالى، وذبح  

 .هللا الكريم، وحرًصا على نيل الثواب العظيم والمغفرةاألضحية، وذلك ابتغاء وجه  

 

وينتظرها كذلك الفقير الذي يتقرب إلى هللا بالدعاء، وطلب المغفرة، وانتظار ما يمنحه الغني من الذبائح، فهو عيد يمثل  

 .الفرح لكافة طبقات المجتمع، ويسود فيه العدل واإلنصاف لكافة الفئات

 

تمثل ذكرى جيدة وعظيمة لكافة المسلمين، وهي الذكرى التي قام فيها سيدنا إبراهيم بمشاهدة  كما أنها من األيام التي 

الرؤية التي تخص ذبح ابنه إسماعيل، وعندما بلغ سيدنا إبراهيم ابنه، فإنه لم يتردد لحظة، بل قال لوالده افعل يا أبت ما  

 .تؤمر، وهذا ما يكون دليل على الطاعة العمياء لألب

 

دة اإليمان باهلل من قبل نبيه إبراهيم الذي لم يتردد لحظة بل كان مقدم على خطوة ذبح ابنه، وذلك ألنه كان مطيع  وكذلك ش

 .لكافة أوامر هللا سبحانه وتعالى، حتى لو كانت تلك األوامر سوف تسبب له األلم

 

اعيل وذلك بكبش عظيم، وذلك تقديرا من  وهنا أهدى هللا سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم هدية عظيمة، وهي تفدية سيدنا إسم

هللا لهم، وتخفيفا على سيدنا إبراهيم عليه السالم، فما أعظم العالقة ما بين خليل هللا إبراهيم، وربه، وكافئه هللا سبحانه  

 .وتعالى، وجعل المسلمين يسيرون على هذا األمر حتى يومنا هذا

 

عليه وسلم، في كافة أمور حياتكم، وأن تجعلوا حياتكم مليئة   عباد هللا أوصيكم أن تقتدوا بالنبي الحبيب محمد صلى هللا

بذكر هللا سبحانه وتعالى، وأوصي كل المسلمين بالرحمة ونشر اإلخاء والمحبة بينهم، فنحن في تلك المناسبة العظيمة  

 .هللا عز وجل  نتسابق لفعل الطاعات والخيرات لنيل رضا

 

وفي الختام أسأل هللا التوفيق لي ولكم وتقبل صالح األعمال، وكل عام وأنتم إلى هللا أقرب، والسالم عليكم ورحمة هللا  

 وبركاته. 


