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  ِالدليل. كرِ مالحظة: ما بين معكوفتين ] [ فهو شرح ُمدرج في سياق ذ 

 :الخطبة األولى

ونسددتهدي  ونسددت،فرسع ونعددوذ  ددان مددن شددرور أنفسددنا وسددييات أعمالندداع مددن  هددِد ُ   إن  الحمددد ن نحمدددس ونسددتعين 
فهو المهتدع ومن يضلل فلن تجد ل  وليا مرشًداع وأشهد أال إل  إال   وحدس ال شريك لد  وأشدهد أن  نبيندا محمدًدا 

 لِ د  ولدو كدِرس المشدركون فصدلواتُ عبدس ورسول  وصفي  وخليل  أرسل  رب   الهدى ود ن الحق ليظهرس على الد ن كُ 
لدين ومدن سدار علدى دربهدم واهتددى رب ِ  ي وسدالم  عليد  وعلدى بل بيتد  الطيبدين الطداهرينع وأصدحا   الُ،درِ  المحج 

 ..بُهداهم إلى  وم الد ن

 ع وهدا قدد لقاؤنا  كم  تجدد ومازال الحد ث عن تعظيم شعائر  ع وعن تعظديِم ُحُرمداِت  أم ا  عد إخوة اإليمان:
ددها مددن بددين الشددهوِر فجعلهددا حراًمدداع  أهل نددا هددالُل شددهر  جد ددد  مددن األشددُهِر الُحددُرم التددي عظ ددم   ُحرمتهدداع واختص 

 ))َل فجعل الذنب فيها أعظم والعمل الصاِلح أعظمع ربُّنا وموالنا خاِلُق الزماِن والمكان يخدتُُّّ مدا شدام  مدا شدام 
م !! ع يختُُّّ مكاًنا دون مكان  أو زماًنا (23األنبيام:) ُيْسَأُلوَن(( َوُهمْ  َيْفَعلُ  َعمَّا ُيْسَألُ   دون زمان  لُيعظِ م  ولُيحرِ 

 ضدد عو   موسددم   فددي الخيددرُ  فاتدد  فمددن ؛إذ تتددوالى علدديهم مواِسددُم الخيددرات عولعددل  ذلددك ِمددن ِنعددِم   علددى المسددلمين
 مددن وباإلكثددار الخيددراتع  اغتنددام بخددر؛ موسددم   فددي إحسدداًنا  ليدد  الددذي فددي إليدد  زاد موسددم   فددي نأحَسدد ومددن  ددرخرع

 مواسدم فديوالسدييات .... كدلُّ ذلدك  الخطايدا وتكفيدرِ  رجاتعالدد   فدي ةفَعدالر ِ  لنيدلِ  الحسدناتع وباكتسداب الطاعاتع
في مواسدم أرادهدا   أن تكدون عوًندا لندا لتدزداد حسدناتنا وُت،َفدَر سديِ ياُتنا ...  للخيراتع مواِسًما تكون  أن   أرادها
 َأيَّرراِم ِفرري لرررِِّككم ِإنَّ ) :يقددول – وسددلم عليدد    صددلى – َّللا ِ  لَرُسددولِ   رفعدد  مةسددلَ مَ  بددن محمددد عددن الطبرانددي وفددي
ُضوا َنَفَحات   دهِركم  (.َأَبًدا َبْعَدَها َيْشَقى َفلَ  منها َنْفَحة   ُتِصيَبهُ  َأنْ  َأَحَدُكمْ  َفَلَعلَّ  َلَها، َفَتَعرَّ

ةع ذي عشرِ  أيامُ  المسلمينع رمعاشِ  علينا بها   من   التي مالمواسِ  تلك ومن هذس األيدام التدي أقسدَم   بهدا  الِحج 
رْفعِ *  َعْشرر   َوَلَيرال  *  َواْلَفْجررِ )): ُمعظِ ًما لشأِنها وُمظِهرا لفضلها إذ قال تعالى    مُ يقِسد ع[3-1الفجدر] ((َواْلرَوْترِ  َوالشَّ

ددة ذي شددهر مددن األوائددل العشددر  أيددام تعددالى   ددومَ  بدددا ُتها هددذا العددام تصدداد  التددي المباركددات األيددامُ  تلددك - الِحج 
*  َواْلَفْجررِ ) فضدلهاع  عظديم ُمعِلًمدا بهدا   أقسدم الددنياع أيدام أفضدل مباركداتع أيدام   -األربعام أو الخميس القادم 
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ْفعِ *  َعْشر   َوَلَيال   ةع النحر  وم فجر هنا  الفجر والمراد[ 3-1الفجدر] (َواْلَوْترِ  َوالشَّ  العشدرع الليدالي خاتمدة وهدو خاص 
 .  وم عيِد األضحىالنحرِ   ومأم ا الشفع فهو اليوُم العاِشر  عوهو اليوم التاِسع منها َعرفة  ومُ   الَوتر والمراد

دةع ذي عشدرُ  هي -أ ها األحب ة  – أسلفنا كما العشرهذس    ذكدرس فيهدا   شدر  التدي المعلومدات األيدام تلدك الِحج 
 أيرام هري المعلومرات األيرام" : عبدا  ابدن قدال. [28:الحد ] (َمْعُلوَمرات   َأيَّرام   ِفري ّللاَِّ  اْسرمَ  َوَيْذُكُروا): تعالى قول  في

 ."التشريق أيام هي المعدودات واأليام الحجة، ذي من العشر

 البدزار رواس ]  ((العشرر امُ أيَّر الردنيا أيام أفضلُ )):  – وسدلم علي    صلى –   رسول يقول األيامع هذس فضل وفي

 عليد    صدلى –   رسدول َقدالَ : َقدالَ  ع عنهمدا   رضدي عبدا  ابدن عدن البخداري  وفي ع[األلباني وصحح  حبان وابن
راِل ُ  الَعَمرلُ  أيَّرام ، ِمرنْ  َمرا))  :- وسلم رة عشرر أيرام يعنري ((اأَليَّرام هرِذ ِ  ِمرنْ  للاِ  ِإَلرى أَحرب   ِفيَهرا الصَّ  .ذي الِحجَّ
 ”األضدحى عشدر فدي تعملد  خيدر   مدن أجدًرا مأعَظد وال -وجل   عز  -   عند أزكى عمل   من ما“: بخر لفظ   وفى] 
 ِبَنْفِسرررهِ  َخررَر َ  َرُجرررل   ِإلَّ  للِا، َسررِبيلِ  ِفرري الِجَهرررادُ  َولَ )) :َقددالَ  ؟  ِ  َسددبيلِ  فدددي الِجَهددادُ  َوالَ  ِ ع رسددولَ  َيددا:  قددالوا[ 

 .((ِبَشيء   َذِلكَ  ِمنْ  َيْرِجعْ  َفَلمْ  َوَماِلِه،

دداِلُح ِفيَهددا أَحددبُّ ِإَلددى ِ  ِمددْن هددِذِس اأَلي ددام ذس تعملهددا قبددل هددنفددس األعمددال الخيِ ددرة التددي . .. َمددا ِمددْن أي ددام ع الَعَمددُل الص 
: َيددا قددالوااأليددام العشددر يجزيددك   عليهددا فددي هددذس العشددر حسددنات  مضدداعفًةع لشددر  هددذس األيددام وِلُحرمتهددا ... 

 َ ْرِجددْع َماِلددِ ع َفَلددمْ رسددوَل ِ ع َواَل الِجَهدداُد فددي َسددبيِل ِ  ؟ َقدداَل: ))َواَل الِجَهدداُد ِفددي َسددِبيِل ِ ع ِإال  َرُجددل  َخددَرَج ِبَنْفِسددِ  وَ 
.))  ِمْن َذِلَك ِ َشيم 

 العمددل أجددرَ  فيكسددب الددبعضع  عِضددها إلددى مًعددا العظددامَ  والفضددائلَ  الخيددراتِ  هددذس يجمددعُ  مددن أجددرِ   عظدديمِ  فكيدد 
ددة ذي عشددر فددي الصددالح ع شدداِغاًل مددن الكددافرين ع مرا ًطددا يحمددي  ،ددور الُمسددلمينومالدد  بنفسدد  فيهددا مجاهدددا الحج 

فمدا أعظدم أجدرس ومدا أحسدن حالد !!  ِذكر   ومن الصالة والصيام وسائر القرباتعنفس  في رباط   اإلكثار من 
دةع ذي عشدرِ  فديعدن المسدلمين  الصدائل لددفعُيجاِهدُد  مجاِهد   أجر من أعال أجر   هناك ليسإذ  هدذا إن  بدل  الِحج 

م   الجهددادالنددو  مددن  مددة   د نالمجاهدد لمؤونددة فيدد  والنفقددة الفريضددةع حدد  ِ  علددى العلمددام عنددد مقددد   نفقددة أجددر علددى مقد 
 .عندهم الحاج ِ 
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دةع ومدازال الحدد ث عدن اغتنامهدا أفضدل اغتندامع وبعدد  وما زال الحدد ث عدن أفضدل األعمداِل فدي شدهِر ذي الحج 
 صديام  دم   سدبيالع إليد  اسدتطا  لمدن الفريضدة حد ُّ ما أسلفنا ِمن ِذكر جهداد الددفع وفضدل  فدي هدذس األيدامع يكدون 

ة ذي عشرِ  من التسع األيام  – وسدلم عليد    صدلى – الن بديِ   َأْزَواجِ  َ ْعدضِ  عدن وأحمددُ  داود أبدو روى  وقدد الِحج 
ةِ  ذي ِتْسعَ  َيُصومُ  – وسلم عليه للا صلى – ّللاَِّ  َرُسولُ  َكانَ : )َقاَلْت   …( اْلِحجَّ

 . اتفاق صيام  يجوز ال فذاك األضحى عيد  وم عالنحر  وم هو العاشر ألن  

 الحدد ث وفدي جماعدةع فدي الصدالة علدى المحافظدة – العشدر غيدر وفدي – العشدر هدذس في األعمال أفضل ومن
بَ  َوَما): تعدالى   يقول البخاري  أخرج  الذي القدسي  َوَمرا َعَلْيرهِ  اْفَتَرْضتُ  ِممَّا ِإَليَّ  َأَحبَّ  ِبَشْيء   َعْبِدي ِإَليَّ  َتَقرَّ
بُ  َعْبرِدي َيَزالُ  ومعوندة المسدلمين  والدذكر والصددقة والصديام  الصدالة يكدون  وهدذا (ُأِحبَّرهُ  َحتَّرى ِبالنََّواِفرلِ  ِإَلريَّ  َيَتَقررَّ
... 

 ِعْنردَ  َأْعَظرمُ  َأيَّرام   ِمرنْ  َمرا): َقدالَ  – وسدلم عليد    صدلى –   رسدول أن   – عنهمدا  ُ  َرضديَ  – ُعَمدرَ  اْبنِ  وَعنْ 
والحدد ث ] (َوالتَّْحِميردِ  َوالتَّْكِبيررِ  التَّْهِليرلِ  ِمرنْ  ِفريِهنَّ  َفَأْكِثُروا اْلَعْشِر، اأْلَيَّاِم َهِذ ِ  ِمنْ  ِفيِهنَّ  اْلَعَملُ  ِإَلْيهِ  َأَحب   َوَل  ّللاَِّ 

ع رواس   والتحميددد ع(أكبددر  ) والتكبيددر ع(  إال إلدد  ال: أي قددول) التهليددل مددن فدديهن   فددأكثروا ع[أحمددد اإلمددام حسددن 
 … ( الحمد ون)

... تدذك ر كدل  األعمدال الصدالحة التدي  اأْلَيَّراِم َهرِذ ِ  ِمرنْ  ِفريِهنَّ  اْلَعَمرلُ  ِإَلْيرهِ  َأَحرب   َوَل  ّللاَِّ  ِعْنردَ  َأْعَظرمُ  َأيَّرام   ِمرنْ  َما
كنت تنوي فعلها وحاول أن تفعلها في هذس األيام العشر لكي تأخذ أجرها مضاعًفا ... فلنكِثر ِمن الدذِ كر ولنكثدر 

 للا رضري – ُهَرْيرَرةَ  َوَأبرا ُعَمررَ  اْبرن أنَّ ))  :البخداري  أخدرج وقددوالتحميد والتكبير وسائر القربات ...  من التهليل
وقِ  ِإَلى َيْخُرَجانِ  كانا – جميعا عنهم  ((.ِبَتْكِبيِرِهَما النَّاُس  َوُيَكبِكرُ  ُيَكبِكَرانِ  اْلَعْشرِ  َأيَّاِم ِفي الس 

ة  األحب ة أ  ها التكبير وهذا  العشدرع دخدول مدن يكدون  –  الصدلوات مقي دد   غير – مطلق   تكبير  في عشِر ذي الِحج 
وتقييدد هدذا التكبيدر  الصدلوات بدعدة   القعددةع ذي شهر من  وم بخر شمس غروب من التكبير من اإلنسان يكثر

 الصدلوات بيدعقِ  دقي دمُ  تكبيدر   طلدقالمُ  التكبيدر هدذا مدع يشدتركفاألصل أن   ُمطلق  غير ُمقي دع فإذا كان  وم عرفدة 
...  األضدحى عيدد أيدام مدن  دوم بخدر شدمس غدروب إلدى عرفدة  دوم فجدر طلدو  مدن  بددأ -أي  عد الصلوات  –
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 الحمررد( وهلل ، أكبررر للا ، أكبررر للا.  للا إل إلرره ل أكبررر، للا أكبررر، للا أكبررر، )للاوصدي،ة التكبيددر المسدتحب ة: 
 الرجال  التكبير وُتِسرُّ النسام   . فيجَهرُ 

ددُر كددل  مددن هددوى فددؤاُدس إلددى حيددث المشددعر الحددرام ولددم  -أ هددا األحبددة –وقبددل أن أخددِتم  ددر نفسددي وكي دداكمع أذكِ  أذكِ 
دت أرواحهدم  ر فيد  مدن حج  دُركم  كدالم  جميدل  كتبد  ابدُن رجدب الحنبلدي رحمد     دذكِ  يستطع إلى الح ِ  سدبياًلع أذكِ 

 تصل للمشعر الحرام أجسادهمع فقال رحم   :قبل أن 

 «عَرفره الرذي للا حردودِ  عند بعررفَرة، فلريِقف الروقوفَ  يستطرع لرم مرن »

ِّه للا طراعة على بمرزدِلفرة، فْلريِبت الرمبيت يستطرع لرم ومرن »  «وُيْزلرَِفهُ  للاُ  لرُيَقرك

 «اُلرمنى به لريبُلغ هروا  فلريذب ِبمنرى،  هرَْدِيه ذب  على يقردر لرم ومرن »

  ...«الرروريد حبررل ِمررنْ  إليرره أقرررب فإنره الرربيت رب بعيررد، فلررَيقصدْ  ألنره للرربيت الرروصول يستطررع لررم ومرن »
 [(633 صد)الدمعار  لطائ ]

ددة  مقبولددة  مبددرورة فقددد اللهددم إن نسددألك أجددر حَ اللهددم إن ددا نقصددد  ا ددك الكددريم وحدددكع نقِصدددك وال نقِصددد سددواكع  ج 
 ...   حاِلنا عليمتاقت نفوسنا وحبسنا الُعذر وأنت 

 أقول ما تسمعون وأست،فر   لي ولكم فاست،فروس فيا فوز المست،فرين.
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 :الثانية الخطبة

 َوَلَقرردْ ): الَبرايددا رب ِ  وصددي ةُ  الوصددايا خيددر   عبدداد اصددطفىع الددذي عبدددس علددى وسددالًما وصددالةً  ىوكفدد ن الحمددد
ْيَنا  الِعصدمة   فبتقدوى   ع عبداد   فداتقوا[. 131:النسدام] (ّللاََّ  اتَُّقروا َأنِ  َوِإيَّراُكمْ  َقرْبِلُكمْ  ِمرنْ  اْلِكَترابَ  ُأوُتروا الَّرِذينَ  َوصَّ
دددة وأ دددوب  …الِمَحدددن مدددن والسدددالمة الِفدددتنع مدددن أمدددا  عدددد إخدددوة اإليمدددانع ونحدددن نتدددذاَكُر فضدددائل عشدددر ذي الحج 

ر األعمال فيهاع البد  أن   ُسدن ة وهي عالفضيل الشهر هذا في األعمال أفضل من األضحية  أن   كم أ ها السادةنذكِ 
 لُسدن ة   بِ د نَ نُ  أن يجدب اإليمدان إخدوة وهندا علهدا ُمسدتطيًعا كدان إن تركهدا مدن يدأ م واجبدة العلمام  عض وعند مؤكدة  
دة   درِ  مددن بدد   ال خاص  ددة ذي شدهر دخدول قبددل لهدا التحضُّ  مسددلم اإلمدام روى  وهددي فيمدا يعُيضدح ِ  أن أراد لمدن الِحج 
 ِذي ِهرَللُ  َأَهرلَّ  َفرإَذا َيْذَبُحرُه، ِذْبر    َلرهُ  َكرانَ  َمرنْ  )): قولد  – وسلم علي    صلى –  ِ  رسولِ  عن صحيح  في

ِة، يَ  َحتَّرى َشرْيااً  أْظَفرارِ ِ  ِمرنْ  َولَ  َشرْعرِ ِ  مرن َيأُخَذنَّ  َفلَ  الِحجَّ  وال رأسد  شدعر ِمدن يحلدق وال يقدُُّّ  ال أي. ((ُيَضرحِك
ددة ذي شددهرُ  دخددل متددى أظددافرس ُيقلِ ددم وال بدندد  شددعرِ  مددن يأخددذ  صددبيحة أضددحيت   ددذ ح حتددى عددنهم فيمسددك الحج 
 شدارك  أن  عدد  دالح  ِ   دالُمحِرم الُمضدحي ليتشدب   ن ةالُسد هدذس – وسدلم عليد    صدلى – النبي لنا سن   وقد العيدع
بخدر  دوم   شدمس غروب قبل ذلك من فلينتهي أظافرس تقليم أو شعر رأس  أو بدن  حلق أراد فمن الذ حع ُنُسكِ  في

 أ ُّهددا الحكددم وهددذا أضددحيت ع  ددذ حَ  حتددى ليمسددك  ددم   -وهددو احتياًطددا  ددوم الثال ددام القدداِدم  -فددي شددهر ذي الِقعدددة 
 عدن ُتجدز   الواحددة فالشداة بيتد ع أهدل وعدن عند  سيضدحي الدذي األسدرة بدرب   أي فقط؛  الُمضحِ ي خاص اإلخوة
 أوالدس مدن عدنهم ىالُمضدح   أمدا وحددسع  د  خداص   الحكدم وهدذا علديهمع وُينفق مع  يعيشون  الذ ن بيت  وأهل الرجل
 ...رهمافوأظ شعرهم عن يمسكوا أن  لزمهم فال عنهم أضحيت  ُتجز   ومن وعيال 

سددائلًة عددن الِحكمددة مددن كددلِ  مددا ذكرنددا؟ مددا الحكمددة مددن تعظدديم هددذس األيددام  -أ  هددا المسددلم –ولددين حددد  تك نفسددك 
العشر دون غيرها؟! ما الحكمة من أن ال نأخذ من أشعارنا وأظافرنا إن نوينا األضحية؟! ما الحكمة من تحد دد 

 ! ...زمان محدد لألضحية؟

رها  قولدد  تعددالى:  ))َذِلرركَ  أقددول لددك أ هددا المسددلم ع جددواب مددا تسددأل  ع جددواب نفسددك إن حددد  تك بددذلك ع هددو أن تددذكِ 
إنهدا العبوديدة ع إند  الخضدو  لمدن يسدتحقُّ العبدادة ....  [32]الحد : اْلُقُلروِب(( َتْقرَو   ِمنْ  َفِإنََّها ّللاَِّ  َشَعاِئرَ  ُيَعظِكمْ  َوَمنْ 

 وتعالىع إن  تعظيم ما عظ م    ع وككرام ما أكرم    ع وكجالُل ما أجل     ...وحدس سبحان  
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 التسددبيح مددن نكثددرُ لف عالعددام وسددائرِ  األيددامِ  هددذس فددي الطاعددات مددن اإلكثددارِ  علددىوكيدداكم  عيننددايُ  أن تعددالى   سددألن
دددين علدددى   وتددددبُِّرسع القدددربن وقدددرامة والصددددقة والصددديام والصدددالة والتكبيدددر والتهليدددلِ  والتحميدددد أن  ع الددددعام  ُمِلحِ 

 وفدرج   نصدر   عشدرَ  ؛العشدر هدذس يجعدل أن  ُ  عسدى عُيصِلح   حالندا وأن يجمدع علدى مدا ُيِحدبُّ ويرضدى كِلَمتندا
 شديم كدل ِ  علدى   إن  ع  ِإن َمدا َأْمدُرُس ِإَذا َأَراَد َشدْيًيا َأْن َيُقدوَل َلدُ  ُكدْن َفَيُكدونُ  ع للمسدلمين وبشدرى  وتمكدين   وعدز    وفتح
  … النصير ونعم الَمولى عمَ نِ  جد ر وباإلجا ة قد ر

 فأمِ نوا دا    إنِ ي
 


