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 الؿبارك  خطبة طقد إضحك

  هـ1441مـ ذي الحجة  10بتاريخ 

 إولك:الخطبة 

ـ   ،فِ ؾ  الَحْؿُد لِ  َٓ َشِريَؽ َلُف  َكْحَؿُدُه َطَؾك َما َم ٓ  اهلُل َوْحَدُه  ٓ  إَِلَف إِ ـْ َمَقاِسِؿ الَخْقَراِت، َوَأْشَفُد َأن 
بِِف َطَؾْقـَا مِ

ُج ِؿ َومُ ؼَ َوَدافُِع الـِّ ؿِ عَ الـِّ غُ ــبِ ْس مُ  ًدا َطْبدُ  ، َوَأْشَفدُ اِت بَ رُ الؽُ  َػرِّ  فِ ك اهلُل َطَؾْقِف َوَطَؾك آلِ َصؾ   فُ َوَرُسقلُ  هُ َأن  ُمَحؿ 

ـْ  َؿاَواُت. ُفْؿ بِإِْحَساٍن َما َداَمِت عَ َتبِ  َوَأْصَحابِِف َوَم  إَْرُض َوالس 

ا َبْعدُ   :َأم 

  َبادَ طِ - قا اهللَ َفات ؼُ 
ِ
 َخقْ  ن  إِ فَ  -اهلل

ِ
ـَ  َطاِصؿٍ  رُ َتْؼَقى اهلل َماِت، َوَأْفَضُؾ َما ُيْسَتَعاُن بِِف فِل الط اَطاِت، َقاَل  مِ الُؿَحر 

 .[102آل طؿران:]  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ َتَعاَلك: 

 .ِف الَحْؿدُ َأْكَبُر َولِؾ   اهللُ َأْكَبُر  اهللُ  ، اهللُ ٓ  َلَف إِ َٓ إِ  ،َأْكَبرُ  اهللُ َأْكَبُر  اهللُ َأْكَبُر  اهللُ 

  ِطَبادَ 
ِ
 : اهلل

 العظام، َوهُ َوُهَق َيْقُم الـ ْحِر َوإَْضَحك،  ا ُهَق َيْقُم الَحجِّ إَْكَبرِ إِن  َيْقَمُؽْؿ َهذَ 
ِ
ـْ أيام اهلل

َؾ َكا َأهْ قدُ َوُهَق طِ َق مِ

ـْ َطائَِشَة َرِضَل اهلُل َطـَْفا َقالْت: ، اإِلْسََلمِ  َؿ: َط  َصؾ ك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾ 
ِ
إِن  لُِؽؾِّ َقْقٍم َيا َأَبا َبْؽٍر، »َقاَل َرُسقُل اهلل

 َطَؾك كِ ]أخرجف البخاري[.  «ِطقًدا َوَهَذا ِطقُدَكا
ِ
ـْ ، فِ ِؿِف، َوَحْؿُدُه َطَؾك آٓئِ عَ فِل َهَذا الَقْقِم َيَتَجؾ ك ُشْؽُر اهلل

َوإِن  مِ

ـْ َأْطَظؿِ ُصقِر ُشْؽِرِه ُسبحاَكُف وَ 
  مِ

ِ
ُب بِِف الَعْبُد إَِلك اهلل تِل َتؾِ  َتَعاَلك فِل َهَذا الَقْقِم َوإَي امِ  َما َيَتَؼر   َذبَْح  ؛قفِ ال 

ََلِة فِل َمَقاِضَع كَ رَ قَ  َجؾِقَؾةٌ  ِطَباَدةٌ  َفإِك فا ،إََضاِحلِّ  ا َيُدلُّ َطَؾك َمَؽاَكتَِفايف كَِتابِِف، َفا اهلُل َمَع الص   َقاَل َتَعاَلك:  ،مِؿ 

ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    *ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ك: الَ عَ تَ  اَل قَ ، وَ [2الؽقثر:] ژ  ژ  ڑ 

ـِ الَبَراءِ و .[163-162إكعام:]  ې َؿ َيْقَم الـ ْحِر، َقاَل: َرِضَل اهلُل َطـْفُ  َط ، َقاَل: َخَطَبـَا الـ بِلُّ َصؾ ك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾ 

َل َما َكْبَدُأ بِِف فِل َيْقمِـَا » ـْ َذَبَح َقْبَؾ  ،َفـَـَْحرَ  َهَذا َأْن ُكَصؾَِّل، ُثؿ  َكْرِجعَ إِن  َأو  ـْ َفَعَؾ َذلَِؽ َفَؼْد َأَصاَب ُسـ َتـَا، َوَم َفَؿ

ـَ الـُُّسِؽ فِل َشْلءٍ 
َْهؾِِف َلْقَس مِ

ِ
َؾُف ٕ  .[أخرجف البخاري].«َأْن ُيَصؾَِّل، َفإِك َؿا ُهَق َلْحٌؿ َطج 
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َٓ ُتجْ  ٓ  مِ  لُّ احِ َض ِزُئ إَ َو ـَ  َسالَِؿةً  قنَ َتؽُ  َأنْ  :َفاُشُروصِ  ـْ َوِهَل اإِلبُِؾ َوالَبَؼُر َوالَغـَُؿ، َومِ  ،امِ عَ كْ َبِفقَؿِة إَ  ـْ إِ  مِ

ـَ  ـُ َطَقُرَها: لِّ احِ َض ل إَ ـَ فِ يزِ جْ  يُ َٓ  ةٌ عَ بَ رْ أَ »:  اَل ، قَ اءِ زَ ْج اإلِ  الُعُققِب الَؿاكَِعِة مِ ـُ ، اْلَعْقَراُء اْلَبقِّ َواْلَؿِريَضُة اْلَبقِّ

ـُ َضؾَ  ،َمَرُضَفا َٓ ُتـِْؼل، ُعَفاَواْلَعْرَجاُء اْلَبقِّ تِل    لُّ ائِ َس الـ  اهُ وَ رَ ]« َواْلَؽِسقَرُة ال 
 .[ ٍب ازِ طَ  ـِ بْ  اءِ رَ البَ  يِث دِ َح  ـْ مِ

 إبؾ، سـقـػل خؿس وهل: شرطًا الؿعتربة السـ بؾغت قد إضحقة تؽقن أن :أيضًا الشروط ومـ

: أن تذبح يف الققت الؿحدد الشروط أيضًامـ و .الضلن يف سـة وكصػ الؿاطز، يف وسـة البؼر، يف وسـتان

وطؾقف  اغ مـ صَلة العقد إلك آخر أيام التشريؼ وهق الققم الثالث طشر مـ ذي الحجة،شرطًا: وهق بعد الػر

بعده، ويجقز الذبح لقَلً وهنارًا، والسـة أن يلكؾ الؿرُء مـ فتؽقن أيام الذبح أربعة: يقم العقد وثَلثة أيام 

]الحج   اْلَػِؼقرَ  اْلَبائَِس  َوَأْصِعُؿقا مِـَْفا َفُؽُؾقا  ف وأن يتصدق مـفا، وأن يفدي كذلؽ، قال تعالل: أضحقت

تؽقن طـ الرجؾ وأهؾ بقتف، ويسـ لؿـ وسع اهلل طؾقف أن يستؽثر مـ إضاحل تؼربًا إلك وإضحقة [. 22

 هذا مـؽ وإلقؽ، الؾفؿ تؼبؾف مـل ومـ أهؾ بقتل((. )) الؾفؿ اهلل وصؿعًا يف ثقابف، ويؼقل بعد التسؿقة

 .ِف الَحْؿدُ َأْكَبُر َولِؾ   اهللُ َأْكَبُر  اهللُ  ، اهللُ ٓ  َلَف إِ َٓ إِ  ،َأْكَبرُ  اهللُ َأْكَبُر  اهللُ َأْكَبُر  اهللُ 

هق القصقة بتقحقد اهلل يف القهقتف وربقبقتف وأسؿائف والعؿُؾ بؿؼتضاه،  بعدَ  أطظَؿ ما يجُب القصقُة بفإن 

 أَنْ  َيْغِػرُ  ٓ اهللَ  إِن   الذي ٓ يغػره اهلل تعالك  إطظؿر الشرك صغقره وكبقره، ففق الظؾؿ وصػاتف، وكحذ

ـْ  َذلَِؽ  ُدونَ  َما َوَيْغِػرُ  بِفِ  ُيْشَركَ    يف اتباع السـة والسقر طؾك هدي رسقل اهللجتفدوا ا .[ 42 الـساء]    َيَشاءُ  لَِؿ

  ،رهؿ وأحزاهبؿطؾك شتك صقوالعؿؾ بشرطف والبعد طـ البدع والحذر والتحذير مـفا ومـ أهؾفا 

 .ِف الَحْؿدُ َأْكَبُر َولِؾ   اهللُ َأْكَبُر  اهللُ  ، اهللُ ٓ  َلَف إِ َٓ إِ  ،َأْكَبرُ  اهللُ َأْكَبُر  اهللُ َأْكَبُر  اهللُ ، وفرقفؿ

 

ؼُ    – قا اهللَ َفات 
ِ
ـْ ِذْكِرهِ ثِ كْ أَ وَ  -ِطَباَد اهلل

 َفاِر الت ْؽبِقِر فِل َأْدَبارِ ، َواْجَتِفُدوا فِل إِضْ فِ َوَتْعظِقؿِ  هِ ُشْؽرِ  ، َوإِْضَفارِ ُروا مِ

َؾَقاِت    - َأْضِفُروا َفَرَحُؽؿْ ، َوغقرها الص 
ِ
اُم َفَرٍح  ؛فِل َهِذِه إَي امِ  -ِطَباَد اهلل ، َوُحُبقرٍ  َوَهـَاءٍ  ،َوُسُرورٍ  َفِفَل َأي 

ُدوا إَِلك إِْخَقاكُِؽؿْ َأْرَحامَ  ُؾقاِص وَ  ـَ اطِ رَ مُ ُعقا َطَؾك َأْبـَائُِؽْؿ، َوَوسِّ  ،ُؽْؿ، َوَأْحِسـُقا إَِلك ِجقَراكُِؽْؿ، َوَتَقد   روَف الظُّ  ق

ـَ وَ  -أجؿعقـ فُ ـْا مِ ؿقعً َج  ـا اهللُ ظَ ػِ َح - باءِ ا القَ ذَ هَ  تشارِ اكْ  ـِ مِ  اُس فا الـ بِ  رُّ ؿُ تل يَ ال   ةَ ق  حِّ الصِّ  بذلؽ  ُمْؾَتِزمق
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ـَ ، ةِ ق  حِّ الصِّ  قصقاِت الت  وَ  ِح صائِ الـ ب
 بقؾِ ؼْ الت  وَ  ةِ حَ افَ َص الت باُطِد، َوُلْبِس الؽِؿاَمِة، َوتْعؼقِؿ إَْيِدي، َوطَدِم الؿُ مِ

ـَ  ـاؾِ هْ أَ ـا وَ تِ َلمَ ك َس ؾَ ا طَ ًص رْ حِ  ـَ آْستْغَػاِر َوَتسؾ ُحقا بِالت قَبِة ، َوَسَلَمِة أَخِري
َأْكثُِروا َرحؿؽُؿ اهلُل َتعالك مِ

ؿاِء بَِلْن يَ َواإِلكاَبِة، َواْرَفُعقا َأيدَيُؽْؿ  طاِء لَِربِّ إْرِض َوالس  ِع َوالدُّ َوَيُرد  َهذا  ْرَفَع َطـ ا َهِذِه الَجائَِحةَ بِالت ضرُّ

 َتَعالك، َواْطَؾؿُ َأْحِسـُقا َضـ الَبَلَء، 
ِ
اِع إِذا َدطاهُ ُؽْؿ بِاهلل  قُب ي  أَ  طاهُ دَ  :قا َأن  اهلَل َتعاَلك َقريٌب ُيجقُب َدْطَقَة الد 

 هُ طز  أَ وَ  هُ فرَ لضْ فَ  دٌ حؿ  مُ  طاهُ دَ ، وَ هُ صرَ ـَفَ  قٌح كُ  طاهُ دَ ، وَ جاهُ لكْ فَ  يقكُس  طاهُ دَ ، وَ القلدَ  فُ لَ  َب قهَ ا فَ كري  زَ  طاهُ دَ ، وَ شػاهُ فَ 

 .سؾقؿِ الت   تؿُّ أَ وَ  َلةِ الص   ُؾ َض فْ ـا أَ بقِّ ؾك كَ طَ وَ  ؿْ قفِ ؾَ طَ  ،رهُ َص كَ وَ 

إسبقع الجؿعة، وإذا اجتؿعا فإن مـ شفد  ديقمـا هذا طقدان طقد إضحك وطق اجتؿع لـا يف اهللطباد 

 الصَلة صَلة العقد فإكف يرخص لف يف طدم حضقر الجؿعة لؽـ يصؾقفا ضفرًا يف جؿاطة، ومـ رغبهذه 

 ٓ  َلَف إِ َٓ إِ  ،َأْكَبرُ  اهللُ َأْكَبُر  اهللُ َأْكَبُر  اهللُ  اختاره. ، ٕن الـبّل ؾأفضٓ شؽ أكف فقد الجؿعة يف الؿساجد ففذا ش

 .ِف الَحْؿدُ َأْكَبُر َولِؾ   اهللُ َأْكَبُر  اهللُ  ،اهللُ 

ُفؿ  اءَ بَ القَ وَ  ءَ ََل ا البَ ـ طَ  عْ فَ ارْ  ؿ  فُ الؾ   ْٔ لَ ّكا كْس إِ ، الؾ  ْكَقا َوا ُفؿ   ،ِخَرةِ ُلَؽ اْلَعْػَق َواْلَعافَِقَة فِل الدُّ  ةَ ـ جَ الْ  َؽ لُ لَ ْس ا كَ ك  إِ الؾ 

ْؼ َأمِقَرَكا لِ  ،ؾٍ ؿَ طَ وَ  لٍ قْ قَ  ـْ ا مِ فَ قْ لَ إِ  َب ر  ا قَ مَ وَ  ارِ الـ  ـَ مِ  َؽ بِ  قذُ عُ كَ ، وَ ؾٍ ؿَ طَ وَ  لٍ قْ قَ  ـْ ا مِ فَ قْ لَ إِ  َب ر  ا قَ مَ وَ  ُفَداَك، الؾ فؿ  َوفِّ

ـَػاِء، فِل ِرَضاَك،  َواَجَعْؾ أْطَؿاَلفُ  ـ  َطَؾقـِف بِـَدواِم الشِّ ِة َوالَعافِقِة، َوُم ح  ُه إِلـك َوَصـِـِف َوَأْبـَائِـِف وَأْلبِْسُف َثقَب الصِّ َوُرد 

ِة وَ بَِتؿاِم  ح  ـْؼ وَ وَ الؾ فـؿ  الَعافَِقـِة، َكؿـاِل الصِّ َوُخـْذ بِـاِصـَقتِِف لِؾبِـرِّ َوالت ْؼـَقى، لَِؿـا ُتِحـبُّ َوَتْرَضـك،  لِـل  َطْفـِدهِ َوفِّ

 ، ـَ َر بِـَلِد اْلُؿْسـؾِِؿق
ُفؿ  َهـَذا اْلَبَؾـَد آمِــًا ُمْطَؿِّـّـًا َسـَخاًء َرَخـاًء َوَسـائِ كـان السـؾػ طبـاد اهلل يفـّـقن َواْجَعِؾ الؾ 

تؼبؾ اهلل مـا ومـؽؿ، ومـ هـا كؼقل لؾجؿقـع، تؼبـؾ اهلل مــا ومــؽؿ وأطـاده اهلل طؾقــا   قنبالعقد ويؼقلبعضفؿ 

 َربِّ اْلَعاَلِؿق، والخقرات  والؿسراتوطؾقؽؿ بالقؿـ والربكات 
ِ
.َوآِخُر َدْطَقاَكا َأِن اْلَحْؿُد هلل  ـَ

 


