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 م 2006هـ الموافق  1427لعام  األضحىخطبة عيد 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 الترجمة: د . فهيم بوخطوة

 

 ، والحمةدلنعمة  لةك والملةك ال شةريك لةك لبيةكلبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن الحمد وا
هة  عةن وف و نر، وجعلنا خيةر أمة  أخرجةل للنةام  ةامر بةالمع الذي أنعم علينا بنعم  اإلسالمهللا

يةن، إلسةالم دينةا النعمة  ور ةن لنةا ا، والحمد هلل الذي أكمة  لنةا الةدين وأ ةم علالمنكر و ؤمن باهلل
 ر المحجلةةين سةةيد، والمبعةةور رحمةة  للعةةالمين ، وإمةةام ال ةةوأصةةلن وأسةةلم علةة  المصةةب  المنيةةر

 ليم .  م ال س، عليه أف   الصالة وأب المقام المحمود والحوض المورود، صاحاألولين واآلخرين
      

ك بةر بةةذل كمةا أخأمةا بعةدف فيةا عبةاد هللا، ا قةوا هللا واذكةروا أن كةم فةةن يةوم يةو أعدةم األيةام عنةد هللا
م ه اإلمةا(( أخرجةند هللا يةوم النحةر ،  ةم يةوم القةرأعدم اإليام عرسو  هللا فن الحدير الصحي  ))

 أبو داود فن سننه والحاكم فن مس دركه .

 
لصةيام وجةاع فقةد جةاع عيةد ال بةر بعةد عبةادة ا،  الاألعياد عندنا دين و ا ن بعد عبادعباد هللا إن 

عةةال   عديمةة  أكمةة  هللا بهةةا الةةدين وأ ةةم بهةةا النعمةة  كمةةا جةةاع فةةن  ولةةه  ةداعيةةد األ ةةح  بعةةد عبةة

(( ْسََاَم ِديناَ َرِضَيُت َلُكَُم اْ ِ ْعَمَِي وَ نِ ْيُكْم اْليََْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْْتَْمُت َعلََ ))

نةةام فوجةةد ال  وكمةةا جةةا ع فةةن الحةةدير أن النبةةن صةةل  هللا عليةةه وسةةلم دخةة  المدينةة .المائةةدة 5ف3
 ،يةةةرا منهمةةةا ، يةةةوم ال بةةةر عةةةن هللا  ةةةد أبةةةدلكم يةةةومين خويلهةةةون فةةةن يةةةومين فقةةةا  ف )) يلعبةةةون

 ع و .م  رة وال(( فابد  هللا يذه األم  بيومن اللعب واللهو يومن الذكر والشكر والواأل ح 

 لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن الحمد والنعم  لك والملك ال شريك لك لبيك

 
أيها المسلمون، لقد جع  النبن صل  هللا عليه وسلم خببة  العيةد وصةايا فةذة جامعة  مانعة  شةري   

سةناده عةن و ةد أخرجهةا البخةاري رحمةه هللا فةن صةحيحه ب  المعانن وعديم  المقاصةد والمبةانن 
أبن بكرة ر ن هللا عنه أنةه  ةا ف خببنةا رسةو  هللا يةومح النحةر فقةا ف ))أي يةوم يةذا ((  لنةاف هللا 
ورسوله أعلم، فسكلح ح   دنن ا أنه سيسميه ب يةر اسةمه فقةا ف ))ألةيم يةومح النحةر ن((  لنةاف بلة ، 

ه سيسةميه ب يةر اسةمه فقةا ف  ا ف ))أي شهر يذا ن((  لناف هللا ورسوله أعلم، فسكلح ح ة  دنن ةا أن ة
))أليم ذو الحج  ن((  لناف بل ،  ا ف ))فاّي بلد يذا ((  لناف هللا ورسوله أعلةم، فسةكلح ح ة  دنن ةا 
أنه سيسّميه ب ير اسةمه،  ةا ف ))ألةيم بالبلةد الحةرام ن((  لنةاف بلة ،  ةا ف ))فة ن  دمةاعكم وأمةوالحكم 

شهركم يذا، فن بلدكم يذا إلة  يةوم  لقةون رب كةم،  وأعرا حكم عليكم حراٌم كحرم  يومكم يذا، فن
، فرّب مبل غٍ أوع  من سةام،،  أال ي  بل ل ((  الواف نعم،  ا ف ))اللهم اشهد، فليبلِّّغ الشايُد ال ائبح

ب بع حكم ر ابح بعض(( عوا بعدي ك ّارا ي رِّ ،  ا  ابن عبام ر ن هللا عنهمةاف [2][1]فال  رجِّ
ب بعُ ةةةكم ر ةةةابح فوالةةةذي ن سةةةن بيةةةده إنهةةةا لوصةةةي ه ألم ةةةهف ))ال  رج عةةةوا بعةةةدي ك ةةةاراع ي ةةةرِّ

 .[3][2]بعض((
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 لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن الحمد والنعم  لك والملك ال شريك لك لبيك

 
أيها األحباب أوصيكم بوصي  هللا عز وج   ا   عال  ))ياأيها الذين أمنةوا إ قةوا هللا حةق  قا ةه وال 

إ قةوا هللا ول ندةر ن ةم مةا  ةدمل ل ةد وا قةوا  مو ن إال وأن م مسلمون (( و ا  ))يايها الذينْ امنةوا 
عف ))يةا أيهةا النةام، ا  قةوا رب كةم   وفةن  هللا إن هللا خبير بما  عملون (( و ةا  فةن خبب ةه يةذه أي ةا
كم وأّدوا زكةاةح أمةوالكم وأبيعةوا ذا أمةركم  رواي ف اعبدوا رب كةم   وصةلّوا خمسحةكم وصةوموا شةهرح

فن مسنده وال رمذي فن جامعه وابن حبان فن صحيحه والحةاكم   دخلوا جنّ ح ربّكم(( أخرجه أحمد
 .[4][3]فن مس دركه ب سناد صحي 

 
 لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن الحمد والنعم  لك والملك ال شريك لك لبيك

 
م ية  إبةراييمعةاننح ال  ةحي  ال ةن  م لهةا أبةو األنبيةاع الخل أيها األحباب أوصيكم ون م باس شعار 

 ةح    حي  فقد ين صر اإلنسان عل  أن ي حن بالما  ربما كةان أيسةرح مةا يُ عليه السالم، وفن  
همة  ذا مةا ن به لدى ك ير من النام، غيرح أّن ال  حي ح باأليواع يو من أعدم ما ي عله اإلنسان وي

من  ص  أبينا إبةراييم فقةد  ةح  بكة  مةا يحةب فةن سةبي  مةن أحةب فقةا  )) يبنةن إنةن أرى فةن 
 ابرين ((اندر ماذا  رى  ا  ياأبل أفع  ما ةامر سة جدنن إن شةاع هللا مةن الصةالمنام أنن أذبحك ف

ل م  ةد صةد فلما ام    الوالد وس سلم الولد أدرك همةا رحمة  ارحةم الةراحمين )) ونادينةاه يةاإبرايي
 حي  رسةو . إن يذا لهو البالع المبةين وفةديناه بةذب  عدةيم (( فةاالرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين

نةة  ، هللا عليةةه وسةةلم يةةذه السةةن  المباركةة  وعدمهةةا ، وايةةدى فةةن حجةة  الةةودا  مائةة  بدهللا صةةل  
 و ح  فن المدين  بكبشين أملحين أ رنين . 

 
 ن الشة  ،مةالمسلمون ال  اإل  داع بسن ه نبيكم صةالوال هللا وسةالمه عليةه وحةذروا   فبادروا أيها

ا ا وأسةمنهض ال  وجوبها ، وأف لها أكرمهفقد ذيب أي  العلم ال  اس حبابها و اكيد يا ، ب  البع
،  ، و جزي الشاة عن الرجة  وأية  بي ةه والبقةرة عةن السةبع  ، ومةن ال ةان مةا م لةه سة   أشةهر

هةا لبةين عرجوالبقر ما  م له سن ان والمعز ما م له سن  و جنبوا العوراع البين عوريةا والعرجةاع ا
بالنية   لةيكم بال سةمي  علة  األ ةحي  والة ل دوالمري   البين مر ةها والهزيلة  ال ةن ال  نقةن ، ع

ا بةه ويبةد فيقو  عن فالن ، والسن  أن  قسم األ حي  أ ال ا ف لر لألي  ، و ل يهديه و لر ي صةد 
ن أبةن عو ل الذب  من بعد بلو  الشمم من يوم العيد وين هن بنهاي  آخر أيم ال شريق لما روى 

    هللا علةةه وسةةلم يةةوم النحةةر فقةةا  )) مةةن صةةلذر ر ةة  هللا عنةةه  ةةا  ف خببنةةا رسةةو  هللا صةةل
 صال نا ووجه  بل نا ونسك نسكنا فال يذب  ح   يصلن (( .

 
 لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن الحمد والنعم  لك والملك ال شريك لك لبيك

          

http://us.f527.mail.yahoo.com/ym/Compose?box=Inbox&Mid=6526_3777741_36667_1805_1923_0_5957_3975_3066195865&inc=&Search=&YY=16017&y5beta=yes&y5beta=yes&order=down&sort=date&pos=0&view=a&head=b#_ftn3
http://us.f527.mail.yahoo.com/ym/Compose?box=Inbox&Mid=6526_3777741_36667_1805_1923_0_5957_3975_3066195865&inc=&Search=&YY=16017&y5beta=yes&y5beta=yes&order=down&sort=date&pos=0&view=a&head=b#_ftn3


3 

 

إلة   الم  ةن  ال نةاز أيها المسلمون إن وحدةح الصّف واج ما ح الكلم  وال جافنح علة  ال ُر ة  ونبةذح 
ومقةام    سةاميح ال ش  وذيابِّ الري  يو من المقاصد الكبرى لهذا الدين، لها فيه مكان ٌ علي   ومنزلة

إِّن  يحةك هِّ أُ ريٌم، و د م   رسو  هللا الذي نةّز  عليةه ربّةه فةن الك ةاب  ولحةه سةبحانهف وح ةٰ ذِّ ة ُُكْم أُم   ع م 
بُُّكْم فحٱ  قُونِّ ]المؤمنونف أحنحاْ رح ةع وح دح  قريةر يةذه الحقيقة  الكبيةرة  [، م   جايةداع كة   الجهةد فةن52ٰوحِّ

مبة هالع  العديم فن كّ  بحةور مةن أبةوار حيا ةه،و رسيخ يذه القاعدة الشري   وإرساع يذا المقصد 
ع ك   مو ف، مس  مراع ك   مناسب ، مس عمالع مخ لِّف ألوانِّ الب ص علة  يةان، فحةرك   فرص ، موّدِّ ا

ا ال اكيةةد علةة  حقيقةة  وحةةدة األمةة  بةةدوام ال ةةذكير بهةةا والعمةة  علةة   عميةةق اإلحسةةام ب ةةرور ه
ام ال ةةن مو ةٍف يق ُةه، ال سةيما فةن يةذه المجةام، العدةولزومهةا فةن كةّ  مناسةب  يشةهديا وعنةدح كةّ  

ذ يةو إلصةدارة، ايج م، فيها المسلمون إل ام  شعائر هللا، وال ن ي بوأ يوُم الحج األكبر منها مو ة،ح 
حدة بال وحيد أرو ح لقاٍع وأجملحه وأوفاه.   اللقاع الذي  ل قن فيه الوح

 
 والنعم  لك والملك ال شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن الحمد

 
 ةا   أيها المسلمون أوصيكم فن يذه البالد بالح اد علة  أعرا ةكم ونسةاعكم فة نهن عةوان عنةدكم

غةالد  ا مالئكة  عال  )) ياأيها الذين عامنوا  وا أن سكم وأيليكم نارا و وديا النام والحجارة عليه
كم ون (( وفةن الحةدير إن أخةوف مةا أخةاف علةيشداد ال يعصون هللا ما أمريم وي علةون مةا يةؤمر

م وباإلسةال النساع ف ن ف ن  بنن إسرائي  فن النساع (( فيةا أخ ةن المسةلم  يةا مةن ر ةي ن بةاهلل ربةا
يةن ددينا وبمحمد صل  هللا عليه وسلم نبيا ورسوال  مسكن بحجابك وعر ك ودينك ف ن الحجاب 

  ا   عال  
أن  نسةةاع المةةؤمنين يةةدنين علةةيهن مةةن جالبيةةبهن ذلةةك أدنةة )) يايهةةا النةةن  ةة  ألزواجةةك وبنا ةةك و

 يعرفن فال يؤذين وكان هللا غ ورا رحيما (( 

 لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن الحمد والنعم  لك والملك ال شريك لك لبيك

لكةم ولةن جلية  ن عنن هللا وإياكم بهدي ك ابه وبسن  نبيه ، أ ةو   ةولن يةذا، وأسة   ر هللا العدةيم ال
 ولسائر المسلمين من ك  ذنب فاس   روه، إنه يو ال  ور الرحيم.
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
Eid Fitr khutba 1427h / 2006 ac 

 
Translated by: Dr. Faheem Bukhatwa 
 

In the name of Allah Most Gracious most Merciful. Alhamdulil-Allah. 

 
  , لبيّك اللهم لبّيك

I hear and I respond, I am at your command. 
  , لبّيك ال شريك لك

You are the one and only, who has no partners, I am at your command. 
لك إن الحمد والنعمة والملك  

All gratitude, all mercy and all ownership all belongs to you. 
No partners are with you.  

I hear and I respond, I am at your command. 
Thanks be to Allah. 

 
Thanks be to Allah for His grace on us with the mercy of Islam.  
Thanks be to Allah for making us the best nation brought out to mankind, 
commanding right and deterring against evil and we have faith in Allah. 
Thanks be to Allah who made our faith whole and complete, and Has given 
us all the bounties and mercies and Has accepted Islam as a religion for us. 
I pray and give greetings of peace on to the shining lamp, who was sent a 
mercy to all mankind. The leader of all the chosen ones, the one with the 
great status and the water spring attended by all on the day of resurrection, 
may the best prayers and peace be upon him. 
  
Slaves of Allah, fear Allah, and remember that you are living a day which is 
considered the greatest day of all in Allah’s sight. The messenger may 
peace and prayers be upon him said “Let it be known to you; that this is 
day is the greatest of all days.” 
 
Slaves of Allah, as far as our faith is concerned, feasts are religion which 
occurs after a worship ritual. Eid-Fitr comes after fasting worship. Eid-Adha 
comes after a great worship with which Allah made complete our religion. 
Allah says: { This day I have perfected your religion for you and completed My favour 

unto you, and have chosen for you Islam as religion} 5:3. The prophet ppbu when 
came to Madina found people mess round in two of the days in the year. He 
said: {Allah has replaced them with two better days, day of Eid-Fitr and 
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Eid-Adha}. So instead of messing, Allah made two replacement days for 
remember Allah, giving thanks to Allah, days of forgiveness and pardon. 
 
 

I hear and I respond, I am at your command. 
You are the one and only, who has no partners, I am at your command. 

All gratitude, all mercy and all ownership all belongs to you. 
No partners are with you.  

 
 

  
The prophet giving an Eid-Adha talk, he said “What day is this? Isn’t it the 
day of sacrifice?” They said: Yes. He said: “And what month is this? Isn’t it 
the moth of Thel-Hejja?” They said: Yes. He said: “And what town is this? 
Isn’t it the forbidden town?” They said: yes. He continued ”Your blood, your 
monies, and your honor are as forbidden to you as this day, this month and 
this town are, until you meet your Lord. Have I informed or delivered? My 
lord be my witness, Do not after me return to being infidel (non-believers) 
fighting one another” 

 
In his Final Eid talk he was reported saying: “Only die as Muslims. And 

look at what you have done for tomorrow. Worship your Lord. Do the five 
prayers, fast your month, give your charity, listen to your leaders and you 
shall enter paradise.” 

 
Verbally specify the intention and the name of who the sacrifice is for. 

Give one third for charity, one third as a gift and one third for the house hold. 
 
Dear Muslim sisters, you; who have accepted Allah as a lord, Islam as a 

belief, and Mohammed (PPbU) as a prophet and as a messenger, hold on to 
your hijab, your honor and your religion. 

 
لبيّك اللهم لبّيك  I hear and I respond, I am at your command. No partner is with 

you, I am at your command, All gratitude, all mercy and all ownership, is to 
you. No partners are with you. I am at your command. Thanks be to Allah.  

 
We ask almighty Allah for forgiveness; for all of us; from all sins. Do ask 

for his forgiveness. He is the all forgiving the most merciful. 
 

 


