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 .قةِ احلجُّ وأحؽاُم األضح -48

 اخلطبة األوػ

َد هللإ ِ َؿح ؾِؾح َؾاَل َهاِدَي َفُف،  نَّ احلح ـح ُيضح ـح ََيحِدِه اهللُ َؾاَل ُمِضؾَّ َفُف، َوَم َتِعقـُُف، َم َؿُدُه َوَكسح َكحح

ًدا َظبحُدُه َوَرُشقُفُف. يَؽ َفُف، َوَأنَّ ُُمَؿَّ َدُه الَ ََشِ َفُد َأنح الَ إَِفَف إاِلَّ اهلل َوحح  َوَأصح

  د. أما بع

ؾاتؼقا اهلل ظباد اهلل، واؾعؾقا اخلَر فعؾؽؿ تػؾحقن، ؾنكؽؿ يف مقشٍؿ مـ مقاشِؿ افزِّ 

افعظقِؿ، ـثرٌة خراُتف ورمحاُتف، ؾقف خُر أياِم افزماِن وأؾضُؾفا، افعامُؾ ؾقفا بافزِّ 

اهللِ، واإلحساِن أؾضُؾ ظـد اهللِ ادؾِؽ افدياِن مـ اجلفاِد، إال جماهدًا خرَج يف شبقِؾ 

 . ـِ  ؾُعِؼَر جقاُده، وأهِريَؼ دُمف هللِ افعظقِؿ افرمح

ظباد اهلل، يا مـ ترجقن اهللَ وافداَر اآلخرَة، يا مـ تممؾقن جـًة ظرُضفا افسامواُت 

: وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  واألرُض، أكتؿ يف أياِم ظِؼ ذي احلجِة ادبارِك، افتل ؿال ؾقفا 

قالوا:  -يعني أياَم العِش -ا أحبُّ إىل اهللِ من هذه األياِم ما من أياٍم العمُل الصالُح فوه)

اجلهاُد يف سبوِل اهلل؟ قال: وٓ اجلهاُد يف سبول اهلل، إٓ رجٌل خرج بنفِسه ومالِه، ثم  وٓ

 .(مل يرجْع من ذلك بمءٍ 

ؽؿ ؾاهللَ اهللَ أَيا ادسؾؿقن، أـثِروا ؾقفا مـ األظامِل افصاحلِة، افتل ترؾُع درجاتِ 

ُبؽؿ مـ مؾقؽؽؿ، ؾنن اهللَ جؾ وظال ؾتَح فؽؿ يف هذه افعِؼ أبقاَب اخلِر ـؾِّفا،  وتؼرِّ

                                 

 ( مـ حديث ابـ ظباس ريض اهلل ظـف.969( أخرجف افبخاري ))



almosleh.com 

 
2 

 وكَدَبؽؿ إػ االجتفاِد يف مجقِعفا.

إن مـ أخصِّ ما متقَّزتح بف أياُم افعِؼ ِذـُر اهللِ تعاػ يف ـؾِّ حاٍل وحٍغ، ؾؼال تعاػ: 

اٍم مَ  َؿ اهللَِّ يِف َأيَّ ُروا اشح ـُ َكحَعاِم﴾﴿َوَيذح ـح ََبِقَؿِة األح ُؾقَماٍت َظَذ َما َرَزَؿُفؿح ِم ؿال حُز  عح

ـُ ظباٍس ريض اهلل ظـفام:  األياُم ادعؾقماُت هل أياُم "األمِة وترمجاُن افؼرآِن ظبُد اهللِ ب

 ."افعِؼ 

ـِ ظؿَر ريض -يا ظباَد اهلل-ؾؿـ خِر أظامفِؽؿ   ذـُر اهللِ تعاػ يف هذه األياِم، ؾعـ اب

ما من أياٍم أعظُم عنَد اهللِ، وٓ : )وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  اهلل ظـفام ؿال: ؿال رشقُل اهلل 

أحبُّ إلوه من العمِل فوهن من هذه األياِم العِش، فيكثِروا فوهن من التهلوِل والتكبِر 

 . (والتحمود

 ؾقا أَيا ادممـقن.

، اذـروا اهللَ ؿقامًا وؿعقدًا وظذ اذـروا اهللَ ذـرا ـثرًا، وشبُِّحقه بؽرًة وأصقال

ـَر حقاُة افؼؾقِب وكعقُؿفا، ـام ؿال   جـقبِؽؿ، اذـروه بؼؾقبِؽؿ وأفسـتِؽؿ، ؾنن افذِّ

 (َمَثُل الذي يذُكُر ربَّه والذي ٓ يذكر ربَّه كمَثِل احليِّ وادوِت : )وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ 

. 

 أـز، ال إفف إال اهلل، واهلل أـز اهلل أـز اهلل أـز اهلل"ؾلـثروا أَيا ادممـقن مـ ؿقل: 

                                 

 .84( شقرة احلج: )

 ( وصححف أمحد صاـر.3885( أخرجف أمحد ))

 ( مـ حديث أيب مقشك األصعري ريض اهلل ظـف.6846( أخرجف افبخاري ))
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، اجَفروا َبذا افذـِر وأطِفروه يف مساجِدـؿ وجمافِسؽؿ وأشقاِؿؽؿ "وهلل احلؿد

وبققتِؽؿ، وظـد أهؾقؽؿ وأوالِدـؿ، ؾاذـروا اهللَ حغ متسقن وحغ تصبحقن، وَظِشقًّا 

ظـفؿ أهنام ـاكا وحغ تظفرون، ؾػل افبخاري ظـ ابـ ظؿر وأيب هريرة ريض اهلل 

ُ افـاُس بتؽبِرمها اِن، ويؽزِّ  .خيرجان إػ افسقِق يف أياِم افعِؼ، ؾقؽزِّ

ؾاحرصقا أَيا ادممـقن ظذ ذـِر اهللِ تعاػ، واجتِفُدوا يف ذفؽ، ؾنن افذـَر يف هذه 

ـُ افؼقِِّؿ رمحف اهلل:  ـاِن، ؿال اب ـُر يف هذه وافذِّ "األياِم أؾضُؾ مـ اجلفاِد بافسقِػ وافسِّ

ِ  -أي أيام افعِؼ  -األيام   . ()"أؾضُؾ مـ اجلفاِد ؽِر ادتعغِّ

ـَر يف هذه األياِم ظذ كحقيـ:   ظباَد اهلل، إن افذِّ

: ِذـٌر مطؾٌؼ، يؽقُن يف ـؾِّ وؿٍت، وال يؼقُد بام بعد افصؾقاِت، وهذا النحو األول

 افتؼيِؼ. وؿُتف مـ دخقِل صفِر ذي احلجة إػ آخِر يقم مـ أيامِ 

بعَد افصؾقاِت، يؽقُن مـ ؾجِر يقِم ظرؾَة  يؽقن : ِذـٌر مؼقٌد، وهق افذيالنحو الثاين

اِم افتؼيِؼ، ؾػل هذه األياِم: يقِم ظرؾَة، ويقِم افـحِر، وأياِم  إػ ظرِص آخِر يقٍم مـ أيَّ

ُر ادرُء ربَّف يف ـؾِّ  ـُ حٍغ، ـام يذـُره بعد افتؼيِؼ، جيتؿُع افذـُر ادطؾُؼ وادؼقَُّد، ؾقذ

الِة اشتغػر ثالثًا، ثؿ ؿال: افؾفؿَّ أكت افسالُم، ؾراِؽِف مـ افصؾقاِت، ؾنذا شؾَّؿ مـ افصَّ 

ومـؽ افسالُم، تبارـَت يا ذا اجلالِل واإلـراِم، ثؿ يؼقُل بعد ذفؽ: اهلل أـز اهلل أـز ال 

ر ذفؽ  ما صاَء، ثؿ يليت بعد ذفؽ إفف إال اهلل، واهلل أـز اهلل أـز وهلل احلؿد، يؽرِّ

                                 

اِم ) َعَؿِؾ يِف َأيَّ ِؾ افح يؼ.( أخرجف افبخاري معؾؼا يف باب َؾضح ِ  افتَّؼح

 (.1/49( مدارج افسافؽغ) )
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 باألذـاِر ادؼوظِة بعد افصالِة، مـ افتسبقِح وافتحؿقِد وافتؽبِر وؽر ذفؽ. 

ـَر ادطؾَؼ يؽقُن مـ دخقِل افعِؼ إػ آخِر  ؾقتؾخص مـ هذا أَيا ادممـقن: أن افذِّ

مـ أياِم  يقٍم مـ أياِم افتؼيِؼ، وأما ادؼقُد ؾقؽقُن مـ ؾجِر يقِم ظرؾَة إػ آخِر يقمٍ 

 ظؾقف، 
ِ
افتؼيِؼ، ؾاؽتـؿقا افػرصَة يا ظباَد اهللِ، وأـثِروا مـ ِذـِره وُصؽِره وافثـاء

وأبؼوا ؾنن اهللَ افعظقَؿ اجلؾقَؾ ؿد َوَظَدـؿ ظذ ذـِره خرًا ـثرًا، ؾؼال تعاػ: 

﴾ ؿح ـُ رح ـُ ُروِِن َأذح ـُ دون،: )وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  وؿد ؿال  ﴿َؾاذح قالوا: ومن  سبق ادفرِّ

اكِرون اهللَ كثرًا والذاكرات دون يا رسوَل اهلل؟ قال: الذَّ  . (ادفرِّ

 أَيا ادممـقن.

إن مـ األظامِل افصاحلِة، افتل كدَب إفقفا أهُؾ افعؾِؿ يف هذه األياِم، افصقاَم، افذي 

واُم يل، وأىا أجِزي بهؿال ؾقف افباري جؾَّ ذـُره وظز جـاُبف: ) رصقا ظذ ؾاح (الصِّ

ر السنَة التي قبَله، االشتؽثاِر مـ صقاِم هذه األياِم، ال شقام يقُم ظرؾَة، ؾنكف: ) يكفِّ

 . (والسنَة التي بعده

 يف هذه "وؿد ـثر افسمال أَيا ادممـقن ظـ ؿقل بعِض افـاس: 
ِ
إن مـ األخطاء

 ؟"افعِؼ صقاَمفا ـؾَّفا

                                 

 .138( شقرة افبؼرة: )

 ( مـ حديث أيب هريرة ريض اهلل ظـف.8666( أخرجف مسؾؿ ))

 ( مـ حديث أيب هريرة ريض اهلل ظـف.1498( أخرجف افبخاري ))

 ( مـ حديث أيب ؿتادة األكصاري ريض اهلل ظـف.1168( أخرجف مسؾؿ ))
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َم هذه األياِم مـ افَعَؿِؾ افصافِح : أن هذا افؼقَل ؽُر صحقٍح، ؾنن صقافاجلواب

ما من أياٍم العمُل يف ظؿقِم ؿقفف: ) وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  افذي حثَّ ظؾقف افـبلُّ 

(، وافصقاُم مـ خِر األظامِل وأظظِؿفا أجرًا، الصالُح فوهن أحبُّ إىل اهلِل من هذه األيام

اهلل صذ  افعقِد، فـفل افـبلِّ وفعؾَّ مراَد صاحِب هذه ادؼافِة افتحذيُر مـ صقاِم يقِم 

ظـ ذفؽ، أما ؽُر يقِم افعقِد مـ أياِم افعِؼ، ؾال إصؽاَل يف أن صقاَمف  وشؾؿ  ظؾقف

 مـدوٌب إفقف يف اجلؿؾِة؛ إذ هق مـ خِر األظامِل افصاحلة. 
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 اخلطبة افثاكقة

 أما بعد.  

 .ؾقا أَيا ادممـقن

مقك ـح َيـَاَل اهللََّ حُلُقُمَفا إن ربَّؽؿ جؾ وظال ؿال ؾقام تؼدِّ ف مـ افضحايا واهلدايا: ﴿َف

﴾ َقى ِمـحُؽؿح ـح َيـَاُفُف افتَّؼح
ؾاتؼقا اهللَ ظباد اهلل، واظؾؿقا أن مؼصقَد  َوال ِدَماُؤَها َوَفؽِ

ُب إػ اهللِ شبحاكف وتعاػ بِلِجؾِّ  افشارِع احلؽقِؿ مـ إراؿِة دم اهلدايا وافضحايا افتؼرُّ

ؾقف مـ َبقؿِة األكعاِم، أظالها ؿدرًا، وأؽالها ثؿـًا وأكػسفا، ؾنكف جؾ ماتؼدرون ظ

وظال فـ يـافف حلقُمفا وال دماُؤها، وإكام يـافف مـؽؿ تؼقاـؿ فف، وُمبُتؽؿ فف، وإيثاُرـؿ 

ـح ُيَعظِّؿح َصَعاِئَر اهللَِّ   فديؽؿ، وتعظقُؿؽؿ صعائَره: ﴿َذفَِؽ َوَم
ِ
افتؼرَب إفقف بلحبِّ األصقاء

ُؼُؾقِب﴾َؾنِ  َقى افح ـح َتؼح َا ِم وؿد جعؾ اهللُ هذه افضحايا وافؼرابغ مـ صعائِره، ؾؼال:  هنَّ

ـح َصَعاِئِر اهللَِّ﴾ ـَاَها َفُؽؿح ِم َن َجَعؾح ُبدح ؾعظِّؿقها ياظباد اهلل، ؾنن أؾضَؾ افضحايا  ﴿َوافح

 أؽالها ثؿـًا، وأكػُسفا ظـد أهؾفا. 

 أَيا ادممـقن.

َـّ ادعتزَة َشظًا،إن مـ افؼوِط ا وهل شتُة أصفر  فقاجبِة يف افضحايا أن تبؾَغ افسِّ

اهلل صذ  يف ادعِز، وشـتان يف افبؼِر، ومخُس شـقات يف اإلبِؾ، ؿال  يف افضلِن، وشـةُ 

                                 

 .56( شقرة احلج: )

 .58( شقرة احلج: )

 .56( شقرة احلج: )
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ٓ تذبحوا إٓ ُمسنًَّة، إٓ إن تعَّسَّ علوكم، فتذبحوا َجَذعًة من : )وشؾؿ  ظؾقف

 ثـقة، ؾام ؾقؿفا مـ اإلبِؾ أو افبؼِر أو افغـِؿ.، وادِسـَّة هل اف (الضين

 أَيا ادممـقن.

إن مـ افؼوِط يف افضحقِة أن تؽقَن شؾقؿًة مـ افعققِب، ؾعـ افزاء بـ ظازب 

أربٌع ٓ جتوز يف الضحايا: : )وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  ريض اهلل ظـفام ؿال: ؿال رشقل اهلل 

ُ عوُرها، وادريضُة الب ِّيِّ مرُضها، والعرجاء البِّيِّ عرُجها، والكبرة التي العوراُء البِّيِّ

 .(ٓ تنقي، أي: التي ٓ ُمخَّ يف عظمها

ؾفذه افعققب ماكعٌة مـ صحة افتضحقة، ويؾحؼ َبا ماصاَبفا أو ـان أصد مـفا، 

ـافعؿقاء أو مؼطقظة افرجؾ، ومما يـبغل جتـُُّبف يف افضحايا واهلدي ظضباُء األذِن، 

كصُػ أذهِنا، أو ـان يف أذهِنا صؼقٌق أو خروٌق؛ حلديث ظعٍّ ريض اهلل  وهل افتل ُؿطعَ 

أي:  (أن ىستِشَف العَِّي واألُذنَ  وسلم  اهلل علوهصذ  أمَرىا رسوُل اهللِ ظـف ؿال: )

أن كؽشػ وكػحص وكتلمؾ شالمَة افعِغ واألذِن، وهذه افعققب مـ صؼقٍق أو 

 ًة مـ صحِة األضحقة، وفؽـفا تـؼص مـ أجِرها.خروٍق أو ؿطٍع يف األذِن فقست ماكع

ظذ شالمِة ضحاياـؿ وؿرابقـِؽؿ؛ ؾنن اهللَ شبحاكف وتعاػ  -ياظباد اهلل-ؾاحرصقا  

                                 

 ( مـ حديث جابر بـ ظبد اهلل ريض اهلل ظـفام.1965( أخرجف مسؾؿ ))

وابـ حبان ( ، 8561(، وافـسائل)1896(، وافسمذي )8448(، وأبق داود )14461( أخرجف أمحد ))

  ."سـ صحقححديث ح"وؿال افسمذي:  ،ريض اهلل ظـف  مـ حديث افزاء بـ ظازب (،  1486) 

( مـ حديث ظع بـ أيب ضافب 5185(، وابـ ماجف )8566(، وافـسائل )1894( أخرجف افسمذي ))

 ريض اهلل ظـف، وصححف افسمذي.
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ضقٌب ال يؼبُؾ إال ضقبًا، وظذ أهِؾ شقِق اداصقِة أن يتؼقا اهللَ شبحاكف وتعاػ، ؾال يغؾُّقا 

يدفِّسقا، وال خيػقا صقئًا مـ افعققِب، بؾ ظذ افـاِس األشعاَر، وال يؽِذبقا ظؾقفؿ، وال 

دِق وافبقاِن، ؾنهنام مـ أظظِؿ أشباِب افزـِة يف اداِل، ؿال افـبلُّ  اهلل صذ  ظؾقفؿ بافصِّ

البوِّعان باخلوار مامل يتفرقا، فإن صَدَقا وبوَّنا بورك هلام يف بوعهام، وإن : )وشؾؿ  ظؾقف

 .(كذبا وكتام حِمَقت بركُة بوِعهام

 ؾاهللَ اهللَ، يا أهؾ ادقايش بافصدِق وافبقاِن. 

ضقا  ظباد اهلل، يا أمة ُمؿد، أـثِروا مـ األظامِل افصاحلِة يف هذه األياِم، وتعرَّ

دوا ؾنن خَر افزاِد افتؼقى، ؾاشتؽثِروا مـ افطاظاِت،  فـػحاِت اهللِ ومقاهبِف، وتزوَّ

ػقا مـ ادعايص وادقبؼاِت، ؾنن احلسـاِت ت ضاظُػ يف هذه األياِم، وافسقئاُت وختػَّ

 تعظَّؿ وتغؾَّظ. 

 أَيا ادممـقن.

احرصقا ظذ ذبِح ضحاياـؿ بعد صالِة افعقِد؛ ؾنن مـ ذبَح ؿبَؾ أن يصِعَ ؾال ذبقحَة 

من ذبَح قبَل أن يصِِلَ فلوذبْح أخرى مكاهنا، ومن مل : )وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  فف، ؿال 

  .(يذبْح فلَوذبْح باسِم اهلل

 أَيا ادممـقن..

إن مـ األظامِل افصاحلِة يف هذه األياِم صالَة افعقِد، ؾاحرصقا ظذ صالِِتا 

                                 

 ( مـ حديث حؽقؿ بـ حزام ريض اهلل ظـف.1358(، ومسؾؿ )8114( أخرجف افبخاري ))

 ( مـ حديث جـدب ريض اهلل ظـف.943( أخرجف افبخاري ))
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، ؾاخرجقا أَيا ادممـقن إػ صالةِ وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  وصفقِدها، ؾنهنا شـُة كبقِّؽؿ 

افعقِد حقُث ُتصذ، اخرجقا بلكػِسؽؿ وأوالِدـؿ وأهؾقؽؿ، ؾعـ أمِّ ظطقَة ريض اهلل 

أن ىخِرَج يف العودين العواتَق  وسلم  اهلل علوهصذ  أمَرىا رسوُل اهللِ ؿافت: ) ظـفا

وذاَت اخلدور، حتى ىخِرَج احلّوَض، فَوُكنَّ خلَف الناِس، فوكزَن بتكبِرهم، ويدعون 

، ؾاخرجقا إػ ادصؾقات، واذـروا اهلل (بدعائِهم، يرجون بركَة ذلك الووِم وطهرته

 قن. ـثرا فعؾؽؿ تػؾح


 

 

 

                                 

 (. 944جف افبخاري )( أخر)


