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 العامة للخطبةاألفكار 
 أقسم هللا بها 1
 تعظيُم هللا وحده. 2
 كيف بأجر من ُيجاهد ويستعدُّ فيها؟!! 3
 التكبير المطلق في األسواق والطرقات. 4
ة لمن كان له أضحية. 5  االستعداد قبل دخول ذي الِحجَّ
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  ِالدليل. كرِ مالحظة: ما بين معكوفتين ] [ فهو شرح ُمدرج في سياق ذ 

ددد   ل    الحمددد و وك،ددصال و ددالًم وسددالًما  لددص  بددده الدد ي ا ددط،صال  بدداد هللاال خيددُر الو ددايا و ددَيُة ر َِ البرايددا:  و 
ِإيَّاُكم  أ ِن اتَُّ وا َّللاَّ ( ]النساء: ِلُكم  و  ي ن ا الَِّ ين  ُأوُتوا ال ِكت ا   ِمن  ق ب  [ال فات وا هللا  باد هللاال فبت دو  هللا الِعمدمة 131و  َّ

ددن ددم  وهددو ال ُي ِسددُم قالَّ بعظدديمال ف ددال وقوُلدده … مددن ال،ددتنال والسددالمة مددن الِمح  وا لمددوا  بدداد هللاال أنَّ هللا تعددالص أقس 
ْفِع َواْلَوْتِر )2( َوَلَياٍل َعْشٍر )1))َواْلَفْجِر ) الحدق: ْ ِحْجرٍر 4( َواللَّْيِل ِإَذا َيْسرِر )3( َوالشَّ ( َهرْل ِفرذ َذِلرَق َقَسرمذ ِلرِِ

 [.5-1]ال،جر:  (((5)

ددةال أيددام  مباركددة  ظيمددةال فيهددا الحدد ُّ والنسدد   ُي ِسددُم هللا تعددالصال بأيددامة  ظيمددةة مباركددةال أيددام العحددر ِمددن ذي الِحجَّ
وتعظديم هللا تعددالصال وهددي حددرام  فددي شددهرة حددرامال ُمع ظَّمددة  مودا ،ة  فيهددا األجددورال فددي فوددلها أخددرج الب دداريَِ  ددن 

ما من أياٍم العمُل الصالح فيهرا »: - َلص هللا  ليه وسَلم-قال رسول هللا  قال: -رضي هللا  نهما-ابن  باس 
ة، قالوا: يا رسول هللا وال الجهرا  فرذ سربيل هللا قرال: « أحبُّ إلى هللا من هِه األيام يعنذ أيام عشر ذْ الِحجَّ

 .«وال الجها  فذ سبيل هللا إال رجلذ خرَج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلق بشذء»

ب،وددل وأجددِر مددن جمددت ال يددرات العظددام واددال شددرذ الجهدداد فددي  حددر ذي الحجددة؟! كيددف بمددن يتدددرَّ  فكيددف 
دن سدا اتة ذويلدة فدي هد ا  دم وُي ندِدُق وُيحمَِ دةال كيدف بمدن يحُ،دُر وُيدشَِ ويستعدُّ لمالقام العدو فدي  حدِر ذي الِحجَّ

ة المب  اركة؟!الحرال في ه ا ال يظال ي،عل ذل  في سبيل هللاال في  حر ذي الِحجَّ

 هللا  هللا  ما أ ظم أجره وما أ لص قدره وما أرفت مكااته...

ددةال أيددام  ُيودداِ ف فيهددا المددامن ُجهددده سددا يا فددي مرضددام هللاال فُيكِِددر فيهددا ِمددن أ مددال الِبددرَِ  قاهددا  حددُر ذي الِحجَّ
ل درنن والمديام واثكِدار وال يرال وأولها الحد ُّ قن اسدتطاإ قليده سدبيالال وكد ِل  سدامر األ مدال المرِضديَّةال كدتالوم ا

دةال وقدد بَينَّدا سدابً ا  من المالم وقيام الليل وِ مارم المساجد واألضدحية للمسدتطيت فدي اليدوم العاِشدر مدن ذي الِحجَّ
 بأنَّ الحام الواِحدم ُتجِزؤ  ن الرجِل وأهِل بيته.
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ده  دة وفدي أيدام التحدريق  - دلَّص هللا  ليده وسدَلم-قليهدا النبديُّ وك ل   ِمن أ ماِل البدرَِ التدي وجَّ فدي  حدِر ذي الِحجَّ
"ما ِمن أيام أعظُم عند هللا وال أحب إليره : - لَّص هللا  ليه وسدَلم-بعدهاال اثكِار من ِذكِر هللاال قال رسول هللا 

 .]رواه أحمد[ والتحميد" من العمل فيهن من هِه األيام العشر فأكثروا فيِهنَّ من التهليِل والتكبيرِ 

ي رجان قلص السوق في أيام العحدر   حدر ذي الحجدة(  -رضي هللا  نُهما-ل ل  ف د كان ابن  مر وأبو هريرم 
 ُيكبَِران وُيكبَِر الناس بتكبيرهما.

ة  لص األبوا ال لزم  لينا  ُاد  كَِر بدأمرة أن  -أيُّهدا الكدرام-وقبل أن أخِتم حديِي أيها األحبَّةال وألنَّ  حر ذي الِحجَّ
ابوي وجب االستعداد له قبدل اهايدة شدهر ذي الِ عددمال فاددا السدبا يدوم التاسدت والعحدرين منده وقدد يكدون بادرو  
شمسه نخر أيام الحهر أو قد ُيتمَِ الحدهر الِاليدينال وقدد ابَّهندا داممدا أنَّ اليدوم شدر ا ينتهدي بادرو  شمسدهال فمتدص 

 ي.غربا شمس اليوم ااتهص وبدأ اليوم التال

ددة فددي بلددِد النُّسدد  مددت غددر  شددمس اليددوم التاسددت والعحددرين اكددون حينهددا قددد دخلنددا فددي  فدد ن رؤي هددالل ذي الِحجَّ
ددل م ة   دةال ومدا أودُّ التد كير بده فدي هد ا البدا  مدا رواه اثمدام مسدلم  فدي  دحيحه   دن ُأم س  ل لد ي الِحجَّ  –اليدوم األوَّ

:  -ليدده وسددَلم ددَلص هللا  -أ نَّ النَِّبدديَّ  –رضددي هللا  نهددا  ََ َلررُه ِذْبررحذ َيَِبُحررُه َفررِ َذا ُأِهررلَّ ِهررَ ُل ِذْ »ق ددال  َمررن َاررا
ذَ  ََّ ِمن َشعرِِه، َواَل ِمن َأظَفارِِه َشيًئا َحتَّى ُيَضحِ  َِ ِة، َفَ  َيأُخ  .«اْلِحجَّ

ة ف  ليتجهَّز.من كان له أضحية أو او  أن ُيوحي ه ا العام ولو لم يحتريها بعدال قبل دخول  حر ذي الِحجَّ

ُل  دز قبدل غدرو  اليدوم التاسدت والعحدرين احتياًذداال ف دِ ذ ا أُِهدلَّ ِهدال  قن أردت أن تحِلق شدعر،ال أو ت لَِدم ُف،در،ال تجهَّ
عِرِهال وه ا يحدمل شدعر الدرأِس والوجدِه واثبدع والعاادة وغيدر ذلد  مدن شدعور البددنال  ِةال ف ال  ي أُخ  نَّ ِمن ش  ِذي ال ِحجَّ

يحددمل المنددت  ددن الحلددِق  بددالموس( أو الت مددير أو النتددف أو اثحددراق أو أخدد ه بن ددورمة  والنهددي  ددن أخددِ  الحددعر
. ي  حَِ تَّص ُيو    وهي مادم ُتسِ ُع الحعر( أو غير ذل ... ح 

ددل بأضدحيةة لحد   نخدر فددال  والحددي   دن  داِحب األضددحية ولديس  دن وكيلدهال فدداألمر للُمودحيَِ أمَّدا مدن ُوكَِ
 يلزُمه ذل  األمر النبوي.
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أل هللا تعالص أن ُيعيننا وإياكم  لص الطا ات في هد ا الموسدم ال،وديلال ت بَّدل هللا منَّدا ومدنكم االجتهدادال وأ ااندا اس
 لددص المزيددد مددن الطا دداِت والُ ربدداتال وغ،ددر الدد او  والسدديحاتال وبلَّانددا األضددحص ومددا بعددده واحددن وإيَّدداكم بأحسددن 

 حال ُيحبُّه هللا تعالص ويرضاه...

 نوا.قاي داإة فأمَِ  


