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عنوان اخلطبة

أيام حيبها اهلل

عناصر اخلطبة

ٔ/تفضيل اهلل بعض سللوقاتو وأثره ٕ/فضل العشر من
ذي احلجة ٖ/احلث على اغتنام مواسم اخلًن ٗكثرة
طرق اخلًن وتنوعها ٘/الرتغيب يف ادلسارعة إىل احلج
/ٙمن مسائل األضحية وأحكامها

الشيخ

عبدالعزيز بن زلمد النغيمشي

عدد الصفحات ٓٔ
ُوىل:
اخلُطْبَةُ األ َ
احلم َد لِلَّ ِوََْ ,نم ُده ونَستَعِينُو ,من ي ه ِدهِ اللَّو فَ ََل م ِ
َّ
ضلِ ْل
ض َّل لَوَُ ,وَم ْن يُ ْ
َ ُ َ ْ ُ َ ْ َْ
إن َْ ْ
ُ ُ
ِ
يك لَوَُ ,وأ َّ
َن ُزلَ َّم ًدا
ي لَوَُ ,وأَ ْش َه ُد أَ ْن ََل إِلَوَ إََِّل اللَّوُ َو ْح َدهُ ََل َش ِر َ
فَ ََل َىاد َ
َعْب ُدهُ َوَر ُسولُوُ.
َّ ِ
آمنُوا اتَّ ُقوا اللَّوَ َح َّق تُ َقاتِِو َوَل تَ ُموتُ َّن إَِّل َوأَنْ تُ ْم
ين َ
أ ََّما بَ ْع ُد (يَاأَيُّ َها الذ َ
ِ
َّاس اتَّ ُقوا َربَّ ُك ُم الَّ ِذي َخلَ َق ُك ْم
ُم ْسل ُمو َن)[آل عمران( ,]ٕٔٓ :يَاأَيُّ َها الن ُ
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اح َدةٍ و َخلَ َق ِم ْن ها َزوجها وب َّ ِ
س وِ
ِ
ِ ِ
اء
َ ْ َ َ ََ
َ
م ْن نَ ْف ٍ َ
سً
ث م ْن ُه َما ِر َج ًال َكث ًيرا َون َ
ِ
َّ َّ ِ
ام إِ َّن اللَّوَ َكا َن َعلَْي ُك ْم
اءلُو َن بِو َو ْاْل َْر َح َ
سَ
َواتَّ ُقوا اللوَ الذي تَ َ
َّ ِ
ِ
آمنُوا اتَّ ُقوا اللَّوَ َوقُولُوا قَ ْوًل َس ِدي ًدا *
ين َ
َرقيبًا)[النساء( ,]ٔ :يَاأَيُّ َها الذ َ
صلِ ْح لَ ُك ْم أَ ْع َمالَ ُك ْم َويَغْ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَم ْن يُ ِط ِع اللَّوَ َوَر ُسولَوُ فَ َق ْد
يُ ْ
ِ
يما)[األحزاب.]ٚٔ ,ٚٓ :
فَ َ
از فَ ْوًزا َعظ ً
أيها ادلسلمون :يُ َعظِّ ُم اهللُ ما شاء ِم ْن سلَْلوقاتو ,ويفضل بعض األيام على
بعض ,وبعض الشهوِر على بعض ,وبعض األوقات على بعض ,وإذا عظم
ك َوَم ْن يُ َعظّْ ْم َش َعائَِر
اهلل أزماناً بارك فيها ,وعظم
األجور دلعظميها؛ (ذَلِ َ
َ
ِ
ك ومن ي عظّْم حرم ِ
اللَّ ِو فَِإنَّ َها ِم ْن تَ ْق َوى الْ ُقلُ ِ
ات
وب)[احلج( ,]ٖٕ :ذَل َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ُ َ
اللَّ ِو فَ ُه َو َخ ْي ٌر لَوُ ِع ْن َد َربِّْو)[احلج.]ٖٓ :
أيام
األيام العش ِر األوىل من شهر ذي احلجةٌ ,
وشلا عظموُ اهللُ من أيام؛ ىذه ُ
اصطفاىا اهلل واجتباىا ,أقسم هبا يف كتابو( :والْ َف ْج ِر * ولَيَ ٍ
ال
َ
َ
معلومات امنت اهلل هبا على عباده الذاكرين؛
أيام
ٌ
َع ْش ٍر)[الفجرٌ ,]ٕ ,ٔ :
اسم اللَّ ِو فِي أَيَّ ٍام م ْعلُوم ٍ
ات)[احلج.]ٕٛ :
َ َ
( َويَ ْذ ُك ُروا ْ َ
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ِ
ين لَْي لَةً
أيام كرميةٌ يع ُقبُها من اهلل تكرمي؛ ( َوَو َ
اع ْدنَا ُم َ
األيام العشر ٌ
وسى ثَََلث َ
ُ
اىا بِع ْش ٍر فَ تَ َّم ِمي َق ُ ِ ِ
ين لَْي لَةً)[األعرافَ ( ,]ٕٔٗ :ولَ َّما
َوأَتْ َم ْمنَ َ َ
ات َربّْو أ َْربَع َ
وسى لِ ِمي َقاتِنَا َوَكلَّ َموُ َربُّوُ)[األعراف]ٖٔٗ :؛ قال ابن كثًن -رمحو
اء ُم َ
َج َ
ف الْ ُم َف ِّس ُرو َن ِيف َى ِذهِ الْ َع ْش ِر اليت أمتها اهلل دليقات -موسى
اهللْ " :-
اختَ لَ َ
عليو السَلم-؛ فَ ْاألَ ْكثَرو َن علَى أ َّ ِ
ٌن ِى َي ذُو الْ َق ْع َدةَِ ,والْ َع َش ُر َع َش ُر
ُ َ
َن الث َََّلث َ
ِذي ِْ ِ
ِ
ات دلوسى يَ ْوَم
احل َّجة" ,مث قال" :فَ َعلَى َى َذا يَ ُكو ُن قَ ْد َك َّم َل الْمي َق َ
ِِ
النَّح ِر ,وح ِ ِ
ِّين لِ ُم َح َّم ٍد -صلى
ْ ََ َ
ص َل فيو تكليم اهلل لوَ ,وفيو أَ ْك َم َل اللَّوُ الد َ
اهلل عليو وسلم-؛ ففي يوم النحر ِ
يوم احلج األكرب أنزل اهلل على رسولو
ٍ
ت
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأَتْ َم ْم ُ
زلمد -صلى اهلل عليو وسلم( :-الْيَ ْوَم أَ ْك َمل ُ
َعلَْي ُكم نِ ْعمتِي ور ِ
يت لَ ُك ُم ِْ
اْل ْس ََل َم ِدينًا)[ادلائدة.]ٖ :
ض ُ
ْ َ ََ
أيام معظمةٌ عند اهلل ,مثينةٌ
أيام العشر األوىل من شهر ذي احلجةٌ ,
إهنا ُ
أوقاهتا ,غاليةٌ حلظاهتا ,مباركةٌ ساعاهتا ,حيبها اهلل وحيب َمن يُ َع ِظ ُمها,
ابن ٍ
عباس ,قَ َال :قَ َال رسول
وحيب العاملٌن لو فيها بصاحل األعمال ,قال ُ
ُ
اهلل -صلى اهلل عليو وسلم" : -ما ِمن أيَّ ٍام العمل َّ ِ ِ
ب إِلَى
أح ُّ
َ ْ
الصال ُح ف َيها َ
ََ ُ
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ِ
ىذهِ اْلَيَّام"؛ يعين :أيام العشر ,قالوا :يا َ ِ
اهلل ِمن ِ
ِ
اد يف
رسول اهلل! َوَلَ اجل َه ُ
ْ
َ
اد فِي سبِ ِ ِ
بيل اهللِ؟! قَ َال" :ولَ ِ
َس ِ
ج بِنَ ْف ِس ِو
الج َه ُ
َ
يل اهلل ،إِلَّ َر ُج ٌل َخ َر َ
َ
ش ٍ
يء"(رواه البخاري).
ك بِ َ
َوَمالِ ِو ،فَ لَ ْم يَ ْرِج ْع ِم ْن َذلِ َ
إنو اإلحسان من ربنا ,يوايل علينا فضلو ,ويتابع علينا كرمو؛ لينيل عباده
موسم
اسم من الرب تغشاناٌ ,
الصاحلٌن من عظيم الثواب وكرمي الدرجات ,مو ُ
بعد موسم ,يتزود فيها السائرون إىل اهلل دلعادىم ,تضاعف ذلم فيها
بارك ذلم يف أجرىا وثواهبا.
احلسنات ,ويُ َ
وإن منازل اآلخرةِ تُبىن ألصحاهبا بصاحل األعمال واحلسنات ,بأخلصها هلل
ِ
وىا بِ َما ُك ْنتُ ْم
وأزكاىا وأحسنها؛ ( َونُ ُ
ْجنَّةُ أُوِرثْ تُ ُم َ
ودوا أَ ْن ت ْل ُك ُم ال َ
( ُكلُوا َوا ْش َربُوا َىنِيئًا بِ َما ُك ْنتُ ْم
تَ ْع َملُو َن)[األعراف,]ٖٗ :
تَ ْع َملُو َن)[الطور ,]ٜٔ :فكل ٍ
عمل صا ٍحل بعملو ادلرءُ يف دنياه ,فإنو
سيجزى بو يف دار النعيم بأوفر اجلزاء ,وُك ُّل خ ًٍن يعملو ادلرءُ يف الدنيا
ِ
القيامة يف صحيفتو مشرقاً وإن كان اخلًنُ شيئاً يسًناً؛
سلُْلِصاً ,فإنو سًناه يوم
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ال َذ َّرةٍ َش ِّرا
ال َذ َّرةٍ َخ ْي ًرا يَ َرهُ * َوَم ْن يَ ْع َم ْل ِمثْ َق َ
(فَ َم ْن يَ ْع َم ْل ِمثْ َق َ
يَ َرهُ)[الزلزلة.]ٛ ,ٚ :
العبد رلتهداً يف عمارةِ منازلو يف اآلخرةِ ,وَل يز ُال النعيم لو يزداد,
وَل يز ُال ُ
ِ
اعب ِ
اد َل
كتاب اهلل أدرك؛ (يَ َ
ما استزاد من صاحل األعمال ,ومن تدبر َ
َّ ِ
آمنُوا بِآيَاتِنَا َوَكانُوا
َخ ْو ٌ
ين َ
ف َعلَْي ُك ُم الْيَ ْوَم َوَل أَنْ تُ ْم تَ ْح َزنُو َن * الذ َ
ِِ
اف َعلَْي ِه ْم
اج ُك ْم تُ ْحبَ ُرو َن * يُطَ ُ
ين * ا ْد ُخلُوا ال َ
ْجنَّةَ أَنْ تُ ْم َوأَ ْزَو ُ
ُم ْسلم َ
ِِ ٍ ِ
ِِ
ٍ ِ
ٍ
س َوتَ لَ ُّذ ْاْلَ ْعيُ ُن
بص َحاف م ْن َذ َىب َوأَ ْك َواب َوف َيها َما تَ ْشتَهيو ْاْلَنْ ُف ُ
وىا بِ َما ُك ْنتُ ْم تَ ْع َملُو َن *
َوأَنْ تُ ْم فِ َيها َخالِ ُدو َن * َوتِل َ
ْجنَّةُ الَّتِي أُوِرثْ تُ ُم َ
ْك ال َ
وقول
لَ ُك ْم فِ َيها فَاكِ َهةٌ َكثِ َيرةٌ ِم ْن َها تَأْ ُكلُو َن)[الزخرفُ ,]ٖٚ - ٙٛ :
ِِ
ِ
أع َّد
اح؛ َ
الم ْسجد أ َْو َر َ
رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلمَ " :-م ْن غَ َدا إلى َ
ِ
اللَّوُ لَوُ فِي ِ
جلي ,بأن
اح"( ٌ
َ
الجنَّة نُ ُزًل ُكلَّ َما غَ َدا ْأو َر َ
متفق َعلَْيو)؛ فيو بيا ٌن ٌ
نعيم ِ
اجلنة يزداد بازدياد احلسنات ,وما يستوي يف منازل النعي ِم يف اآلخرةِ,
ِ
ات ِم َّما
سابق ,ومن كان فيها مقتصد؛ ( َولِ ُكل َد َر َج ٌ
من كان إىل اخلًنات ٌ
ك بِغَافِ ٍل َع َّما يَ ْع َملُو َن)[األنعام.]ٖٕٔ :
َع ِملُوا َوَما َربُّ َ
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يتفاضلون بادلنازل بتفاضل ِ
أعماذلم اليت عملوىا يف الدنيا ,عن أَِِب سعِ ٍ
يد
َْ
َ
َِّب -صلى اهلل عليو وسلم -قَ َال" :إِ َّن أ َْى َل
اخلُ ْد ِر ِّ
ي -رضي اهلل عنوَ -ع ِن النِ ِّ
ِ ِ
ِ
ِ
ب ُّ
ي
الد ّْر َّ
َ
اء ْو َن ال َك ْوَك َ
اء ْو َن أ َْى َل الغَُرف م ْن فَ ْوق ِه ْم؛ َك َما يَتَ َر َ
الجنَّة يَتَ َر َ
ِ
ِ ِ
ِ
الم ْغ ِر ِ
اض ِل َما بَ ْي نَ ُه ْم"(متفق
ب؛ لِتَ َف ُ
الم ْش ِرق أَ ِو َ
الغَاب َر في اْلُفُ ِق ،م َن َ
عليو).
اك
نفس تواقةٌ لبلوغ أعلى منازل النعيم ,فليلزم( :إِيَّ َ
عباد اهلل :ومن كان لو ٌ
نَ ْعب ُد وإِيَّ َ ِ
ين)[الفاحتة ,]٘ :ليكن هلل عابداً ,وليكن باهلل مستعيناً,
اك نَ ْستَع ُ
ُ َ
ِ
ادلضاعفة قبل انقضائها,
وليتدارك العُ ُمَر قبل رحيلو ,وليغتنم مواسم
األيام
َولْيُ َسابِ ْق إىل ما حيبُو اهلل؛ فإن اهلل إذا أحب شيئاً بارك فيو ,وىذه ُ
ِ
ِ
الع َم ُل
العشر األوىل من شهر ذي احلجة ,جاء النص فيهاَ " :ما م ْن أيَّ ٍامَ ،
اهلل ِمن ِ
َّ ِ ِ
ب إِلَى ِ
ىذهِ اْلَيَّام"(رواه البخاري).
أح ُّ
ْ
الصال ُح ف َيها َ
وادلغبون من استوت لديو أيام ِ
العام ,فلم يفرق بٌن فاضلها ومفضوذلا ,ومل
الز ِاد
يُعظم ما عظمو اهلل منها ,ومل يتزود آلخرتو؛ ( َوتَ َزَّو ُدوا فَِإ َّن َخ ْي َر َّ
التَّ ْق َوى)[البقرة.]ٜٔٚ :
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بَ َارَك اهللُ ِيل َولَ ُك ْم
و ِْ
ول قَ ْوِيل
ْم ِة ,أَقُ ُ
احلك َ
َ
الْغَ ُفور َّ ِ
يم.
ُ
الرح ُ

ِ
ِيف الْ ِكتَ ِ
اآليات
السن َِّةَ ,ونَ َف َعنَا ِِبَا فِي ِه َما ِم َن
اب َو ُّ
أستَ ْغ ِفر اهللَ ِيل ولَ ُك ْم ِم ْن ُك ِّل ذَنْ ٍ
ب؛ فَِإنَّوُ ُى َو
َ
َى َذاَ ,و ْ ُ
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اخلطبة الثانية:
احلمد هلل رب العادلٌن ,والعاقبة للتقوى ,وأشهد أن َل إلو إَل اهلل ويل
ِ
للعادلٌنِ ,ملَّتُوُ أك ُرم
الصاحلٌن ,وأشهد أن زلمداً عبده ورسولو
ادلبعوث رمحةً
َ
ٍ
ٍ
أقوم وأقوى ,صلى اهلل وبارك عليو وعلى آلو
أطهر ُسنة ,شريعتُو ُ
ملةُ ,
وسنَّتُو ُ
وأصحابو أمجعٌن وسلم تسليماً.
ْجنَّةُ
أما بعد :فاتقوا اهلل -عباد اهلل-؛ فإن التقوى طريق اجلنة( :تِل َ
ْك ال َ
ث ِمن ِعب ِ
ِ
ادنَا َم ْن َكا َن تَِقيِّا)[مرمي.]ٖٙ :
الَّتي نُوِر ُ ْ َ
فسيح ,وساحةٌ واسعةٌ ,العمل
أيها السلمون :والعمل الصاحل ميدا ٌن
ٌ
الصاحل :كل ٍ
ائض وسن ٍن ومستحبات؛
عمل حيبو اهلل ويرضاه ,من فر َ
كالصَلة على وقتها ,وبر الوالدين ,و ِ
اجلهاد يف سبيل اهلل ,وقراءة القرآن,
ِ
الصيام ,وا ِ
ِ
و ِ
األرحام,
وصلة
لصدقة ,واألم ِر بادلعروف والنه ِي عن ادلنك ِر,
ِ
الطعام ,والصَلةِ
وإطعام ِ
ِ
ِ
الناس نيام ,وقضاء حوائج
و
بالليل
,
السَلم
وإفشاء
ُ
الناس ,والعطف على ادلستضعفٌن ,وكفالة اليتيم ,والسع ِي على األرامل
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األعمال
وادلساكٌن ,وكثرِة الذكر ,وحس ِن اخلُلُ ِق ,والعف ِو عن الناس؛ فهذه
ُ
هد يف حتصيلها,
وغًنُىا من الصاحلات ,كلُها شلا ينبغي للمسلم أن جيت َ
وخاصةً يف ىذه األيام.
ضع وسبعو َن أَو بِضع ِ
وستُو َن
وليس للعمل الصاحل حصر؛ ف "اْليما ُن بِ ْ ٌ َ َ ُ ْ ٌ
اىا َإماطَةُ اْل َذى َع ِن الطَّ ِ
ريق،
ضلُ َها قَ ُ
ُش ْعبَةً ،فَأفْ َ
ول :لَ إلوَ إلَّ اهللَُ ،وأَ ْدنَ َ
ِ
َّ ِ
آمنُوا َو َع ِملُوا
َ
ين َ
والحياءُ ُشعبَةٌ م َن اْليمان"( ُمتَّ َف ٌق َعلَيو)( ,الذ َ
الصالِح ِ
ات طُوبَى لَ ُه ْم َو ُح ْس ُن َم ٍ
آب)[الرعد.]ٕٜ :
َّ َ
األيام العشر ,مسك اخلتام ,الركن
اختُ َّ
صْ
ومن أعظم األعمال اليت ْ
ت هبا ُ
َّاس ِح ُّج الْب ْي ِ
اخلامس من أركان اإلسَلم؛ ( َولِلَّ ِو َعلَى الن ِ
اع
استَطَ َ
ت َم ِن ْ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ين)[آل عمران.]ٜٚ :
إِلَْيو َسب ًيَل َوَم ْن َك َف َر فَِإ َّن اللَّوَ غَن ّّي َع ِن ال َْعالَم َ
ِ
احلج عبادةٌ من أعظ ِم العبادات اليت تُْن َف ُق األمو ُال يف سبيلها,
كن
اإلسَلم ُّ
رُ
بات اليت ُُْته ُد األجساد يف ِ
ومن أعز ال ُقر ِ
ِ
احلج
تأديَتِها ,فطوىب دلن كان على ِ
ُ
َ
ّ ُ
مقتدراً ,فسار يف ركاب احلَ ِجْي ِج ملبياً.
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بلوغ
عذر ,أو حبَ َسوُ عن ِ
احلج ,فحال بينو وبٌن ِّ
َوَم ْن َع َق َد العزم على ِّ
احلج ٌ
ِ
األجر ُم َوفَّراً؛ "وإنما ِ
لكل امر ٍئ ما
حابس ,فإن اهلل يكتب لو
البيت
َ
ٌ
نوى".
األيام العشر -أيضاً:-
اختُ َّ
صْ
عباد اهلل :ومن أعظم األعمال اليت ْ
ت هبا ُ
ِ
األضحية ,وىي سنةٌ سنها رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم -ألمتو,
ذبح
ُ
ول ِ
َع ْن أَنَ ٍ
ش ْي ِن
ض َّحى َر ُس ُ
اهلل -صلى اهلل عليو وسلم -بِ َك ْب َ
س قَ َالَ " :

أ َْملَ َح ْي ِن أَق َْرنَ ْي ِن"(متفق عليو) ,وقال -صلى اهلل عليو وسلم -فيما صح
س ِمن َشع ِرهِ
عنو" :إِذَا َد َخلَ ِ
َح ُد ُك ْم أَ ْن يُ َ
ت ال َْع ْش ُر َوأ ََر َ
ض ّْح َى؛ فََلَ يَ َم َّ ْ َ
اد أ َ
ش ِرهِ َش ْيئًا"(رواه مسلم) ,قال ابن باز -رمحو اهلل" :-وَل حيرم على أىل
َوبَ َ
ذلك يف أصح قويل العلماء ,وإمنا حيرم ذلك
بيتو -أي ادلضحي -شيءٌ من َ
على ادلضحي ِ
نفس ِو ,الذي بذل ادلال ,وذلك من حٌن أراد األضحية بعد
كيل عن غًنه فَل حيرم عليو شيء من
دخول الشهر إىل أن يذحبها ,أما الو ُ

ِبضح وإمنا
ذلك ,كالوصي وناظر الوقف وَنومها؛ ألن كَلً من ىؤَلء ليس ٍ
ىو وكيل" ا.ى
اللهم اختم بالصاحلات أعمالنا...

