خطبة طقد إضحك الؿبارك
بتاريخ  10مـ ذي الحجة 1441هـ
الخطبة إولك:
اس ِؿ َ ِ
الحؿدُ ل ِؾ ِف ،كَحؿدُ ه َط َؾك ما مـ بِ ِف َط َؾقـَا مِـ مق ِ
اهلل َو ْحدَ ُه َٓ َش ِر َ
يؽ َل ُف
ْ ْ ََ
ْ َ ُ
َ َ
َ ْ
الخ ْق َراتَ ،و َأ ْش َفدُ َأن ٓ إِ َل َف إِٓ ُ
ِ
ِ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َط َؾك آل ِ ِف
ُم ْسبِــ ُغ الـِّ َع ِؿ َو َداف ُع الـِّ َؼ ِؿ َو ُم َػ ِّر ُج ال ُؽ ُر َباتَ ،و َأ ْش َفدُ َأن ُم َحؿدً ا َط ْبدُ ُه َو َر ُسق ُل ُف َصؾك ُ
ِ
ِ
ٍ
ات.
او ُ
َو َأ ْص َحابِف َو َم ْـ َتبِ َع ُف ْؿ بِإِ ْح َسان َما َدا َمت إَ ْر ُض َوالس َؿ َ
َأما َب ْعدُ :

ان بِ ِف فِل الطا َط ِ
اص ٍؿ مِـ الؿحرم ِ
َفات ُؼقا اهلل ِ -طباد اهللَِ -فإِن َت ْؼقى اهللِ َخقر َط ِ
اتَ ،و َأ ْف َض ُؾ َما ُي ْس َت َع ُ
اتَ ،ق َال
َ
َ َ َ
َ ُ َ َ
ُْ
َت َعا َلك :ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ[ آل طؿران.]102:
ِ ِ
الح ْؿدُ .
اهلل َأ ْك َب ُر َولؾف َ
اهلل َأ ْك َب ُر ُ
اهللُ ،
اهلل َأ ْك َب ُر َٓ ،إِ َل َف إِٓ ُ
اهلل َأ ْك َب ُر ُ
اهلل َأ ْك َب ُر ُ
ُ
ِط َبا َد اهللِ:

الح ِّج إَ ْك َب ِر َو ُه َق َي ْق ُم الـ ْح ِر َوإَ ْض َحكَ ،و ُه َق مِ ْـ أيام اهللِ العظامَ ،و ُه َق ِطقدُ كَا َأ ْه َؾ
إِن َي ْق َم ُؽ ْؿ َه َذا ُه َق َي ْق ُم َ
اإلس ََل ِم ،طـ طائِ َش َة ر ِضل اهلل طـْفا َقالتَ :ق َال رس ُ ِ
ِ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿَ « :يا َأ َبا َب ْؽ ٍر ،إِن ل ِ ُؽ ِّؾ َق ْق ٍم
ْ
َ ْ َ
َ َ ُ َ َ
َ ُ
ْ
قل اهلل َصؾك ُ
ِطقدً ا َو َه َذا ِطقدُ كَا» [أخرجف البخاري] .فِل َه َذا ال َق ْق ِم َيت ََجؾك ُش ْؽ ُر اهللِ َط َؾك كِ َع ِؿ ِفَ ،و َح ْؿدُ ُه َط َؾك آٓئِ ِفَ ،وإِن مِ ْـ
قر ُش ْؽ ِر ِه سبحا َكف ومِـ َأ ْط َظ ِؿ ما ي َت َؼرب بِ ِف العبدُ إِ َلك اهللِ َتعا َلك فِل َه َذا القق ِم وإَيا ِم التِل َتؾِ ِ
ُص ِ
قف؛ َذ ْب َح
َْ َ
َ
َْ
َ َ ُ
ُ َ ْ
ُ
َ ِ
احلَ ،فإِكفا ِطباد ٌة جؾِق َؾ ٌة َقر َكفا اهلل مع الص ََل ِة فِل مق ِ
اض َع يف كِتَابِ ِف ،مِؿا َيدُ ُّل َط َؾك َم َؽاكَتِ َفاَ ،ق َال َت َعا َلك :
ََ
َ َ ُ َ َ
َ َ َ
إ َض ِّ
ﮊ ﮋﮌ[ الؽقثرَ ،]2:و َق َ
ال َت َعا َلك  :ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ * ﯝ ﯞ ﯟﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ِ ِ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ َي ْق َم الـ ْح ِرَ ،ق َال:
اهلل َطـْ ُفَ ،ق َالَ :خ َط َبـَا الـبِ ُّل َصؾك ُ
ﯥ[ إكعام .]163-162:و َط ِـ ال َب َراء َرض َل ُ
ِ
ِ
ِ ِ
اب ُسـ َتـَاَ ،و َم ْـ َذ َب َح َق ْب َؾ
«إِن َأو َل َما َك ْبدَ ُأ بِف فل َي ْقمـَا َه َذا َأ ْن ك َُص ِّؾ َلُ ،ثؿ ك َْر ِج َع َفـَـ َْح َرَ ،ف َؿ ْـ َف َع َؾ َذل َؽ َف َؼدْ َأ َص َ
ٍ
ِ ِ
َأ ْن يص ِّؾلَ ،فإِكؿا ُهق َلحؿ َطج َؾف َِٕ ْهؾِ ِف َلقس مِ
ـ الـ ُُّسؽ فل َشلء»[.أخرجف البخاري].
َ
ْ َ
ُ
َ َ ْ ٌ
ْ
ُ َ َ
1

َ ِ
احل إِٓ مِ ْـ َب ِفقؿ ِة إَ ْك َعا ِمَ ،و ِهل ِ
َ ُ ِ
اإلبِ ُؾ َوال َب َؼ ُر َوال َغـ َُؿَ ،ومِ ْـ ُش ُروصِ َفاَ :أ ْن َت ُؽ َ
قن َسال ِ َؿ ًة مِ َـ
َ
َ
َوٓ ت ْجز ُئ إ َض ُّ
اإلج َز ِاءَ ،ق َال َ « :أربع ٌة َٓ يج ِزيـ فِل إَ َض ِ
ِ ِ ِ
ال ُع ُق ِ
يض ُة ا ْل َب ِّق ُـ
اح ِّل :ا ْل َع ْق َرا ُء ا ْل َب ِّق ُـ َط َق ُر َهاَ ،وا ْل َؿ ِر َ
ُ ْ َ
ََْ
الؿاك َعة م َـ ِ ْ
قب َ
ؽ ِسقر ُة التِل َٓ ُتـ ِْؼل» [رواه الـسائِل مِـ ح ِد ِ
يث ال َب َر ِاء ْب ِـ طَ ِاز ٍب .]
َ َ ُ َ ُّ ْ َ
َم َر ُض َفاَ ،وا ْل َع ْر َجا ُء ا ْل َب ِّق ُـ َض َؾ ُع َفاَ ،وا ْل َ َ
ومـ الشروط أيضًا :أن تؽقن إضحقة قد بؾغت السـ الؿعتربة شرطًا :وهل خؿس سـقـػل إبؾ،
وسـتان يف البؼر ،وسـة يف الؿاطز ،وكصػ سـة يف الضلن .ومـ الشروط أيضًا :أن تذبح يف الققت الؿحدد
شرطًا :وهق بعد الػراغ مـ صَلة العقد إلك آخر أيام التشريؼ وهق الققم الثالث طشر مـ ذي الحجة ،وطؾقف
فتؽقن أيام الذبح أربعة :يقم العقد وثَلثة أيام بعده ،ويجقز الذبح لقَلً وهنار ًا ،والسـة أن يلكؾ الؿر ُء مـ
أضحقتف وأن يتصدق مـفا ،وأن يفدي كذلؽ ،قال تعاللَ  :ف ُؽ ُؾقا مِـ َْفا َو َأ ْص ِع ُؿقا ا ْل َبائِ َس ا ْل َػ ِؼ َقر [ الحج
 .]22وإضحقة تؽقن طـ الرجؾ وأهؾ بقتف ،ويسـ لؿـ وسع اهلل طؾقف أن يستؽثر مـ إضاحل تؼربًا إلك
اهلل وصؿعًا يف ثقابف ،ويؼقل بعد التسؿقة (( الؾفؿ هذا مـؽ وإلقؽ ،الؾفؿ تؼبؾف مـل ومـ أهؾ بقتل)).
ِ ِ
الح ْؿدُ .
اهلل َأ ْك َب ُر َولؾف َ
اهلل َأ ْك َب ُر ُ
اهللُ ،
اهلل َأ ْك َب ُر َٓ ،إِ َل َف إِٓ ُ
اهلل َأ ْك َب ُر ُ
اهلل َأ ْك َب ُر ُ
ُ
ُ
والعؿؾ بؿؼتضاه ،هق القصقة بتقحقد اهلل يف القهقتف وربقبقتف وأسؿائف
أطظؿ ما
إن
يجب القصق ُة بف بعدَ
ُ
َ
اهلل ٓ َي ْغ ِػ ُر َأ ْن
وصػاتف ،وكحذر الشرك صغقره وكبقره ،ففق الظؾؿ إطظؿ الذي ٓ يغػره اهلل تعالك  إِن َ
ُي ْش َر َك بِ ِف َو َي ْغ ِػ ُر َما ُد َ
ون َذل ِ َؽ ل ِ َؿ ْـ َي َشا ُء  [ الـساء  .] 42اجتفدوا يف اتباع السـة والسقر طؾك هدي رسقل اهلل
 والعؿؾ بشرطف والبعد طـ البدع والحذر والتحذير مـفا ومـ أهؾفا ،طؾك شتك صقرهؿ وأحزاهبؿ
ِ ِ
الح ْؿدُ .
اهلل َأ ْك َب ُر َولؾف َ
اهلل َأ ْك َب ُر ُ
اهللُ ،
اهلل َأ ْك َب ُر َٓ ،إِ َل َف إِٓ ُ
اهلل َأ ْك َب ُر ُ
اهلل َأ ْك َب ُر ُ
وفرقفؿُ ،
ِ ِِ
ِ
ار الت ْؽبِ ِقر فِل َأ ْد َب ِ
اجت َِفدُ وا فِل إِ ْض َف ِ
اهلل – ِط َبا َد اهللَِ -و َأ ْكثِ ُروا مِ ْـ ِذك ِْر ِهَ ،وإِ ْض َف ِ
ار
ار ُش ْؽ ِره َو َت ْعظقؿفَ ،و ْ
َفات ُؼقا َ
ِ
ور ،وهـ ٍ
الص َؾق ِ
َاء َو ُح ُب ٍ
قر،
ات وغقرها َ َ ،أ ْض ِف ُروا َف َر َح ُؽ ْؿ ِ -ط َبا َد اهلل -فِل َه ِذ ِه إَيا ِم؛ َف ِف َل َأيا ُم َف َرحٍ َو ُس ُر ٍ َ َ
َ
و ِص ُؾقا َأرحام ُؽؿ ،و َأح ِسـُقا إِ َلك ِجقراكِ ُؽؿ ،و َتقددوا إِ َلك إِ ْخقاكِ ُؽؿ ،ووسعقا َط َؾك َأبـَائِ ُؽؿ ،مر ِ
روف
اطق َـ ال ُّظ َ
َ ْ َ َ ِّ ُ
َ ْ َ َ ُ
ْ َ َ ْ َ ْ
َ
ْ
ْ َُ
ِ
ِ
اس مِ ِـ ا ْك ِ
اهلل َجؿق ًعا مِـْ ُف أجؿعقـَ -و ُم ْؾت َِزمق َـ بذلؽ
تشار َه َذا َ
الص ِّحق َة التل َي ُؿ ُّر بِفا الـ ُ
ِّ
القباء َ -حػ َظـا ُ
2

ِ
ِ
ِ
الص ِّحق ِة ،مِ َـ التبا ُط ِدَ ،و ُل ْب ِ
س الؽِؿا َم ِةَ ،وت ْع ِ
الؿ َصا َف َح ِة َوالت ْؼبق ِؾ
بالـصائحِ َوالتقصقات ِّ
ؼقؿ إَ ْيديَ ،وطدَ ِم ُ
ِ
آست ْغ َػ ِ
ِح ْر ًصا َط َؾك َسَل َمتِـا َو َأ ْهؾِـا َو َسَل َم ِة َ
ار َو َتسؾ ُحقا بِالتق َب ِة
أخ ِري َـَ ،أكْثِ ُروا َر
اهلل َتعالك م َـ ْ
ُ
حؿؽؿ ُ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ ِ
إر ِ
الجائِ َح َة َو َي ُرد َهذا
ض َوالسؿاء بِ َل ْن َي ْر َف َع َطـا َهذه َ
ضر ِع َوالدُّ طاء ل َر ِّب ْ
َواإلكا َبةَ ،و ْار َف ُعقا َأيد َي ُؽ ْؿ بِالت ُّ
ِ
ِ
قب
جقب َد ْط َق َة الدا ِع إِذا َدطا ُهَ :دطا ُه َأي ُ
ريب ُي ُ
اهلل َتعا َلك َق ٌ
ال َبَل َءَ ،أ ْحسـُقا َضـ ُؽ ْؿ بِاهلل َت َعالكَ ،وا ْط َؾ ُؿقا َأن َ

فر ُه َو َأطز ُه
َفشػا ُهَ ،و َدطا ُه َزكريا َف َ
يقكس َفل ْكجا ُهَ ،و َدطا ُه ُك ٌ
ب َل ُف القلدَ َ ،و َدطا ُه ُ
قه َ
صر ُهَ ،و َدطا ُه ُمحؿدٌ َفل ْض َ
قح َفـَ َ
ِ
َو َك َصر ُهَ ،ط َؾ ِ
تؿ الت ِ
سؾقؿ.
قف ْؿ َو َطؾك َكب ِّقـا َأ ْف َض ُؾ الصَلة َو َأ ُّ
طباد اهلل اجتؿع لـا يف يقمـا هذا طقدان طقد إضحك وطقد إسبقع الجؿعة ،وإذا اجتؿعا فإن مـ شفد
هذه الصَلة صَلة العقد فإكف يرخص لف يف طدم حضقر الجؿعة لؽـ يصؾقفا ضفر ًا يف جؿاطة ،ومـ رغب
اهلل َأ ْك َب ُر َٓ ،إِ َل َف إِٓ
اهلل َأ ْك َب ُر ُ
اهلل َأ ْك َب ُر ُ
الـبل  اختارهُ .
شفقد الجؿعة يف الؿساجد ففذا ٓ شؽ أكف أفضؾٕ ،ن ّ
ِ ِ
الح ْؿدُ .
اهلل َأ ْك َب ُر َولؾف َ
اهلل َأ ْك َب ُر ُ
اهللُ ،
ُ
كس َل ُل َؽ ا ْل َع ْػ َق َوا ْل َعافِ َق َة فِل الدُّ ْك َقا َو ْأ ِخ َر ِة ،الؾ ُفؿ إِكا َك ْس َل ُل َؽ ا ْل َجـ َة
الؾ ُفؿ ْار َف ْع َطـا ال َب ََل َء َو َ
الق َبا َء ،الؾ ُفؿ إِكّا ْ

َو َما َقر َب إِ َل ْق َفا مِ ْـ َق ْق ٍل َو َط َؿ ٍؾَ ،و َك ُعق ُذ بِ َؽ مِ َـ الـ ِ
ار َو َما َقر َب إِ َل ْق َفا مِ ْـ َق ْق ٍل َو َط َؿ ٍؾ ،الؾفؿ َو ِّف ْؼ َأمِ َقركَا ل ِ ُفدَ َ
اك،
الشـ َػ ِ
اك ،و َأ ْلبِسف َثقب الصح ِة والعافِ ِقة ،ومـ َط َؾ ِ
اج َع ْؾ أ ْط َؿا َل ُف فِل ِر َض َ
قـف بِـدَ وا ِم ِّ
اءَ ،و ُرد ُه إِلـك َو َصـ ِ ِـف َو َأ ْبـَائِ ِـف
َ َ
ْ ُ َ ِّ
َو َ
َ ُ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
حـب و َتر َضـك ،و ُخ ْـذ بِ ِ
ِ
ـاصـ َقتِ ِف لِؾبِ ِّـر َوالت ْؼ َـقى،
َ
بِتَؿا ِم ِّ
الصحة َوكَؿـال ال َعاف َقـة ،الؾفـؿ َو َو ِّف ْـؼ َولـل َط ْفـده ل َؿـا ُت ُّ َ ْ
ـخاء ر َخـاء وسـائِر بِ ِ
ِ
ِ
ـَلد ا ْل ُؿ ْسـؾِ ِؿق َـ ،كـان السـؾػ طبـاد اهلل يفـّـقن
َو ْ
اج َع ِؾ الؾ ُفؿ َه َـذا ا ْل َب َؾـدَ آمــًا ُم ْط َؿّـّـًا َس َ ً َ ً َ َ َ
بعضفؿ بالعقد ويؼقلقن تؼبؾ اهلل مـا ومـؽؿ ،ومـ هـا كؼقل لؾجؿقـع ،تؼبـؾ اهلل مــا ومــؽؿ وأطـاده اهلل طؾقــا
وطؾقؽؿ بالقؿـ والربكات والؿسرات والخقرات  ،و ِ
آخ ُر َد ْط َقاكَا َأ ِن ا ْل َح ْؿدُ هللِ َر ِّب ا ْل َعا َل ِؿق َـ.
َ

3

