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نَّةِ  َياِض َحِفَظَها اهلُل َداًرا لِْْلِْسََلِم والسُّ  بَِمِدينَِة الرِّ
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 َصاِلح ْبن َعْبِد اهلِل ْبن َحَمٍد الُعَصْيِمي  

 

 اخُلْطَبُة اأُلوَلى

 

ُهللُالُ ُالحمدُ  ُياًراخ ُُشيءُ ُذيُجعلُلهُمنُكل  ُ.األممُعدوًًلُخياًراُةُبينُ هذهُاألمُ ُ،ُوجعل 

ُأشهدُأو ًُل  ُوحدُ ُ،ُاهللُإلهُإًل  هُأنُ ُلهه،ُوأشههدُ ُهًُلُشريك  ىُاهللُه،ُصه ُ هُورسهللُ عبهدُ ًُدامحم 

ين.ُمُتس يًماُمزيًداوع يهُوع ىُآلهُوصحبهُوس ُ   إلىُيلمُالد 

: اُبعد  ُأم 

ُقلاُربُ اتُ ُ؛هاُالمؤمنلنأيُ  هن ُالهلققىُوسهبيلُالهاُالعهرو ُلاُأنُ تقلاه،ُواع مُ ُكمُحق  ه،ُفُ هاج  نُم 

ُه.تُ نُ ؤُ ارينُمُ يفُالدُ ُه،ُوأدركُ ن ُمُ أُ غهُاهللُمُ ها،ُب ُ ت ُها،ُوسارُيفُجادُ قُب ُتع ُ 

ُ.]آلُعمران[﴾ُٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ    ﴿

   ٿٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ﴿

ُُ.]النساء[﴾ُ ُڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ    ٹٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ

ُ؛ههاب ُُ،ُأقسهمُاهللُج ي ةُ ُ،ُوليالُ عظيمةُ ُامُ تكمُأيُ هُأض ُ أنُ ُ-ُرحمكمُاهللُ-ُاع ملاُقمُ 

ُ،]الفجهر[﴾ُٱ   ٻ  ٻ   ٻ   ٻ ُ﴿:ُ▐مقامها،ُفقالُباُها،ُوتنليهًُاُلشأن ُإعظامًُ

ههذيُالحُ هههيُعشههرُ»:ُاسُ عب ههُقههالُابههنُ  ُُ،«ةج  ههُنُ أهههلُالع ههمُم ههُجمههاهيرُ ُوهههلُقههلل   فُالس 

ُ ُ والخُ  ُ.ف 

قههالُ،ُ[28]الحهه :﴾ُڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں    ﴿▐: وقههالُاهللُ

ُُ.«ةجُ ذيُالحُ ُعشرُ ُقيل:»:ُاأيًضُُ¶ُاسُ ابنُعبُ 
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جُ أيُ نةُالس ُنُأعظمُاأليامُيفُفمُ 
ُالن ُُقهالُ،ةامُذيُالعشرُمنُذيُالح 

 
َ»:ُ♀ُبهي ا م 

  ل  م  الع   ام  ي  أ   ن  م  
 ه   ن  م   ى الل  ل  إ   ب  ح  أ   ن  يه  ف 

َال   ه  ذ  َ الج  ل  و  »؟ُقهال:ُقهاللا:ُوًلُالجههادُ ُ،«ام  ي   ؛اد  ه 

 ف  ن  ب   ج  ر  خ   ل  ج   ر  ل  إ  
 م  و   ه  س 

 ر  ي   م  ل   م  ، ث  ه  ال 
  ع  ج 

 ذ   ن  م 
 ي  ش  ب   ك  ل 

  ام  ي  أ   ن  ا م  م  »:ُ،ُويفُروايةُ «ء 
ى ل  إ   ب  ح  أ 

  ه  ل   د  ب  ع  ت  ي   ن  أ   الل  
ُة.يعنيُعشرُذيُالحجُ ُ؛«ر  ش  الع   ام  ي  أ   ن  م   ايه  ف 

ُفهذهُاأليُ  ُُ:نةُع ىُاإلطالق،ُوذلكًُلجتماعُأصللُالعباداتُفيهاامُهيُأفضلُأيامُالس 

ُُ،اهللُأكربُ،اهللُأكرب»حميد:ُكبيرُوالتُ بالتُ ُفيهاُتلحيدُاهللُف ُ«.ُاهللًلُإلهُإًل 

ُُصللوفيهاُمنُأ ُصال ُالعيد.ُ: لاتالص 

ُ ُُ.صيامُعرفةُ ُ:ياموفيهاُمنُالص 

كا :ُفيهاُمنو ُُالز  ُُ.تيُيخرجهاُاإلنسانُمنُأضحيتهدقةُالُ الص 

ُ ُُ.األكربُوفيهاُالح  

ه ُبتعظيمههاؤذُ واجتماعُأصللُالعباداتُفيههاُمهنُأركهانُاإلسهالمُم  اسهتظهرهُأبهلُُ،ُكمهان 

ُ«.فتحُالباري»يفُُابنُحجرُ ُالفضلُ 

هُ:قهديمأولىُاألعمهالُبالتُ ُأنُ ُ-ُرحمكمُاهللُ-واع ملاُ امُزيهادً ُتُبههُههذهُاألي همهاُاختص 

ه عتههادُفيههاع هىُالعمهلُالص  ُُ،الحُالم  ُالن ُُقهال بيههتُاهللُالحهرام،ُوههلُحه  
 
:ُ♀ُبههي

ُفُ،«ة  ن   الج  ل  إ   اء  ز  ج   ه  ل   س  ي  ل   ور  ر  ب  الم   ج  الح  » ُرُ فيههُأعمهالُالب هُاعًُجامُامربورًُُاالعبدُحجُ ُإذاُح  

ُُهُليسُلهُجزاءُ فإنُ   ة.اجلن  ▐ هُاهللُُأنُيدخ ُ منُاهللُإًل 

هاتُالعباداتُفيه َ ام  ي  ص  »:ُ♀ُقالُ،يلمُعرفةُ ُ:ُصيامُ اومنُجم ةُأم  َر  ع   م  و  ي   ة  ف 

 ت  ح  ي أ  ن  إ  
ُ«.ه  د  ع  ي ب  ت  ال   ة  ن  الس  و   ه  ل  ب  ي ق  ت  ال   ة  ن  الس   ر  ف  ي ك   ن  أ   ى الل  ل  ع   ب  س 
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رُيلمُعرفةُ ُنُصامُ فمُ  ف  ههذاُاألجرُالهلافرُوُال  هب ُُظ  مُمهنُرُلههُمهاُتقهدُ لابُالجزيهل،ُأنُي كف 

الفةُهنتس ُُالس  ُرُزيادً ُع ىُذلكُماُيُ فُ كُ ،ُوأنُيُ منُذنب  ُالية.نةُالتُ كلنُيفُالس 

فالُيط ه ُع يههُُ،يلنُال ُ هُم ُتُ نيُ اإلنسانُمُبأنُي قدُ ُ،هك ُ ُماُيحصلُذلكُبصيامُيلمُعرفةُ وإنُ 

ُأر ُُ-ُاينُمنههوهلُالفجهرُال  هُ-هُس  هإًل  هىُيُ يامُحت هوقهدُنهلاُالص  هتم  ُه،ُفيكهلنُ هُبغهروبُشمس 

ُ،ُويتأكُ عرفةُكاماًلُُيلمُ ُاصائمًُ ُُدُذلكُيفُحق  ُ.غيرُالحاج 

ههو ُأم  ُُاُالحههاج  ُُفاألفضههل  هلهههُأًل  ههُاتجريههدًُُ؛ُيصههلم  ههلنفس  الح،ُهُلالسههتك ارُمههنُالعمههلُالص 

ُه.وتقليًةُلهاُع ىُإتيان ُُاوتنشيطًُ

ه ًبهاُإلهىُاهللُ:ُامتهيُتكهلنُيفُههذهُاألي هالحةُالُ ومنُجم ةُاألعمهالُالص  ُاألضهحيةُتقر  ذبهح 

.▐ 

ًباُإلىُاهللُ:ُسفكُالدُ وحقيقتها ُ.مُتقر 

ُ ُُاإلطعهامُ ُوالمرادُمنُاألضهحيةُلهيس  هدقةُ ُوًلُاإلههداءُ ُوًلُاألكهل  مهاُالمهرادُ،ُوإنُ وًلُالص 

ًباُإلىُاهلل،ُُ:منها مُتقر  ُالد  ُ:ولها ثالث مراتبسفك 

ضحُ فالمرتبة الولى ُه.هاُبنفس ُه،ُفيكلنُقائًماُع ىُذبحُ هاُبنفس ُيُذبحُ :ُأنُي باشرُالم 

هاُبنفسه.حاضًراُعندُذبحُ ُهُيكلنُ ذلك،ُولكن ُُ:ُأنًُلُيباشرُ انيةالمرتبة الث   ُها،ُفيشهد 

رًُحاضرًُأنًُلُيكلنُ:ُالثةوالمرتبة الث   ُيفُب ده.اُلها،ُاُوًلُمباش  ُب هاُفت ذب ح  ر  ُوإن ماُي ؤخ 

هلُشهرًعاههيُالمراتهبُالمط لبهةُالثُفهذهُالمراتهبُاله ُ  هألضهحية،ُفم  زُعنههاُفقهدُنُعج 

ُ عنه،ُوأمُ ُسقطت 
مالي هُمبهال ُ ُمهنُتحليهلُ ُاُماُشاعُبهأخر  ُ 

ُُةُ  ههاُيفُمها؛ُألجهلُذبحُ ُإلهىُجههات 

ُُ.ماُهلُصدقةُلحمُ ،ُوإنُ هذاُليسُأضحيةًُُخارجُالبالد،ُفإنُ 
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،ُفهالُينبغهيُلههُأنُةُ ماُمهنُكانهتُعنهدهُوصهيُ وًلُسيُ ُاألضحيةُاُعباد فمنُأرادُأنُيتحرُ 

ُ ُيس كُفيهاُإًل  ههاُأوُذبحُ ُ،هُحاضًراُعندهاه،ُأوُكلن ُنُذبحهاُبنفس ُم ُُُقبلُأعلامُ ُماُكانُيس ك 

ُُه،ُفإنُ يفُب دُ  ُالمهرادُالتُ ُألنُ ُ؛لألضحيةُةرعيُ هذهُهيُالحقيقةُالش  ب  مُتعظيًمهاُكُالهدُ سهفبُقهر 

ُ.وإجالًًلُهللُ

ُُ،أقههللُمههاُتسههمعلن
 
هُهههلُالغفههلرُفاسههتغفروهُإن ههُ،العظههيمُلههيُولكههمُوأسههتغفرُاهللُالع ههي

ُحيم.الرُ 
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 ةيَ اخُلْطَبُة الثَّاِن

 

هالحمهدُهلل ها،ُلههُرُ وتت هُاكرُلههُتلالًيهُحمهًداُحمهًدا،ُوالش  ُولههُالش  هُكرُك  هه،ُنسهتغفرُ الحمهد 

ُلديه.ُالفضلُ ُُمزيدُ ونتلبُإليه،ُونسألهُمزيدُ 

ُوأشهدُأ ص ىُاهللُع يهُُ،هًداُعبدهُورسللُ محمُ ُهًُلُشريكُله،ُوأشهدُأنُ ُإلهُإًلُهللُوحدُ ًل 

ين.ُوع ىُآلهُوصحبهُأجمعين،ُومنُتبعهمُبإحسانُ  ُإلىُيلمُالد 

ُاُبعد:أمُ 

ُم ُُنُ إُ؛هاُالمؤمنلنأيُ  جُ اعنُش 
هُ:ةرُالمؤمنينُيفُعشرُذيُالح  ُاهللُوإعظام  هُوإجاللهه،ُتكبير 

ُب ُعنُأصحابُالن ُُماُصح 
 
ُاهمهاُكانهأنُ ُ¶ُوابنُعمهرُ ُفعنُأبيُهرير ُ ، ♀ بي

ُرانُأيُ يكبُ  ُاسُبتكبيرهما.رُالن ُر،ُوي كبُ امُالعش 

ُُ،اهللُأكهربُ،اهللُأكهربُاهللُأكرب،:ُ»هللُُارُتعظيمًُبُ المكُقللفي ُاهلل،ُواهللُأكهرب،ًُلُإلههُإًل 

ُ«.اهللُأكرب،ُوهللُالحمد

هعشرُذيُالحُ ُفيكلنُتكبيًراُمط ًقاُعندُابتداءُ  هرُ ُعرفهةُ ُة،ُفهإذاُكهانُيهلمُ ج  ههاُجرُ عُبعهدُفُ ش 

ههُكبيههرُالمقي ههدُ التُ  هه لاتُالمكتلبههات،ُفههالُيههزالُالعبههدُيكب ههيفُأدبههارُالص   لاتُرُبعههدُالص 

ُاله ُعشهرُبعهدُصهال ُ وهلُال ُ ُ،شريقامُالتُ أيُ ُىُآخرُ حتُ ُيلمُعرفةُ ُابتداًءاُمنُفجرُ المكتلباتُ

هُالعصرُمنه،ُفإذاُانقضىُنلرُ  وههيُُ،قهدُفهرمُمهنُههذهُالعبهاد ُالعظيمهةُهُيكهلنُالمهرءُ شمس 

ُه.هُوتعظيمُ وإجاللُ ▐  اهللُتكبيرُ 
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ُُ-ُرحمكمُاهللُ-فاحرصلاُ هرُ وًلُسهيُ هها،ُالحةُك ُ ع ىُامت الُاألعمالُالص  عُفيههاُماُمهاُش 

تُبه،ُم ُيُ األمنُ ُامُالعشر،ُواختص  ُقهرُ ،ُوالتُ يهلمُعرفهةُ ُصهيامُ و،ُبيتُاهللُالحرامُنُح   إلهىُُب 

ي ههةُع ههىُعمههلُاليههلمُوال ُ ُ،ُمهه ُالمحافظههةُ هُهُوإجالل ههاألضههحية،ُوتكبيههرُ ُاهللُبههذبح ُ

ُ،ُفإن ههفيهههاُرالمتكههرُ  ههُهُيفُهههذهُاألوقههاتُأجههل   لاتُالخمههسُمههنُاألوقههاتُيفُغيرههها،ُوالص 

هبقي هُيفةُنظائرههاُأعظهمُأجهًراُوأك هرُقلاًبهاُمهنُبقي هُ=ُههاقُب ُها،ُوماُتع  هونلاف ها،ُوذكرُ  امُةُأي 

ُ ُنة.الس 

ههب ُقُ أاههها،ُواهللُإيُ ُغكههمُ ب ُ ُُأنف رصههةُ ُ-ُرحمكههمُاهللُ-ُلاهتب فهها كههمُباإلك ههارُمههنُلاُع ههىُربُ   

نيُ اُنالعباد ،ُفإنُ  غليةُ ُاتُبينُفتنُ ي ق  بُيفُهذهُالس  عُ ُ،م 
مُ ُمُ ون 

ب غُ 
ُُ،يةُ  غُ ُوذنلب  قُ رُ م 

ُ،ُةُ  ُوًلُمخرج 

هه ُلُرُ وًلُسههتُ ،ُهههات ُناُمههنُمعرُ ألنفس  باني ههُالن فحههاتُُبامت ههالعههلراتُق لبنههاُإًل  ة،ُوالعطايههاُالر 

هه ههبههحةُعمههركم،ُوتب ههيغكمُفسههة،ُفههاغتنملاُمدانيُ الص  واُمههنُرُ اسههتك  ُوامُالعشههر،ُأج كمُأي 

ُ هأن ه  بنُجبيهرُ ُالحات،ُومنُأنباءُسعيدُ الص   العشهرُكهانُيعمهلُعمهاًلًُلُامُ هُإذاُكهانُأي 

ُع يهُمعهي قدُ  َُتَعاىل.  ر 

ُوواجتهدُ   ▐. كمإلىُربُ ُرغبةًُُ؛الحاتاُيفُاًلستك ارُمنُالص 

قن هااعات،ُولناُيفُفعلُالطُ ُكُ بارُ ُهمُ ال ُ  هإلُوف  بيننهاُوبهينُالمعاصهيُُدُ تيهانُالحسهنات،ُوباع 

ُ ُئات.يُ والس 

إلينههاُالكفههرُوالفسههلقُوالعصههيان،ُُهُ نهها،ُوكههرُ  لب ُنهههُيفُقُ وزيُ ُ،بُإلينههاُاإليمههانحب ههُهههمُ ال ُ 

ُاشدين.واجع ناُمنُعبادكُالرُ 

ُُهمُ ال ُ  ُنُ ُآت  ُناُتقلاها،ُوزكُ فلس  ُُ،اهامنُزكُ ُخيرُ ُهاُأنت  ُهاُوملًلها.وليُ ُأنت 

ُفافُوالغ نى.قىُوالعُ الهداُوالتُ ُاُنسألكإنُ ُال همُ 
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ُُهمُ ال ُ 
ع هىُالمسه مينُُمُ أت هُههمُ ال ُ ،ُوعافيهةُ ُوسهالمةُ ُةُ همُيفُصهحُ ع ىُالمس مينُحجُ ُمُ أت 

ُوسههالمةُ ُةُ هههمُيفُصههحُ ع ههىُالمسهه مينُحجُ ُأتههمُ ُهههمُ ال ُ ُ،وعافيههةُ ُوسههالمةُ ُةُ هههمُيفُصههحُ حجُ 

ُذند همُإلىُأه همُبرُ ُهمُ ال ُ ،ُوعافيةُ  ُمغفلرُ ُب  ُ.مشكلرُ ُ،ُوسعي 

ُحُ لناُمنُخشيتكُماُتُ ُمُ قس ُاُهمُ ال ُ  غنهاُبههُنُطاعتهكُمهاُتب ُ بهُبينناُوبهينُمعصهيتك،ُوم هُلل 

ُت هجن ُ عنهاُبأسهماعنا،ُوأبصههارنا،ُمتُ ُههمُ ال ُ ،ُنيانُبههُع ينههاُمصهائبُالهدُ ههلُ ،ُومهنُاليقهينُمهاُتُ ك 

اتنا ُنها،ُوًلُمب ه ُ نياُأكهربُهمُ الهدُ ًُلُتجعهلُ ُههمُ ال ُ ،ُماُأحييتنها،ُواجع ههُالهلارثُمنهاُأبًداُ،وقل 

ُطُع يناُمنًُلُيخافُ ًلُتجعلُفتنتناُيفُديننا،ُوًلُت س ُ ُهمُ ال ُ ،ُ مناعُ  ُاُوًلُيرحمنا.فين ُُك 

ُفرُ ُال همُ  هرُ ُج  ينُعهنُالمهدينين،ُك  ُالهد  هسُهمهلمُالمهمهلمين،ُواقهد  بُالمكهروبين،ُونف 

ُوأط  ُ ُُق  ُرُ مُ ُأسراُالمس مين،ُواشف  ُاُومرُ ن ُض  ُ.نومرضىُالمس مياناُض 

 .[45]العنكبوت: ﴾   ىۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ۉۅ   ۅ ﴿

ُ

 َتمَّْت ِبَحْمِد اهللِ 

 

 

 

 

 

 

 

 ُ:لإلعالمُباألخطاءُالط باعيةُواًلستدراكاتُواًلقرتاحات؛ُيرجىُالمراس ةُع ىُالربيدُالتالي   @gmail.com24Abdellahdjُ

mailto:Abdellahdj24@gmail.com
mailto:Abdellahdj24@gmail.com
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 فضُل عشر  ذي احلجََّة

ُ



 الثَّاِنَيةُ  ُةَبْطاخُل
 

  

 

 

   

 

 

 

  آيُة عرفَة

 

 
 

 

لِْقيَْت يَْوَم اجلُُمَعِة 
ُ
وَل ِمْن َشْهِر  اثلَّاِن أ

ُ
 ُُجَاَدى األ

ِلِف  ِست  َسنََة 
َ
ْرَبِعِمائِة واأل

َ
 َوثَََلِثنَي َبْعَد األ

يق بِالمَ بَِمْسِجِد  دِّ ِِب بَْكٍر الصِّ
َ
لَيَْماِنيَّةِ أ  ْشََف الَعْسَكِريِّ بََِحِّ السُّ

نَّةِ  َياِض َحِفَظَها اهلُل َداًرا لِْْلِْسََلِم والسُّ  بَِمِدينَِة الرِّ
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 اخُلْطَبُة اأُلوَلى

 

ه، ونعوذ  ه ونستعين  نحمد   ،إنَّ الحمَد هلل وناش ياياتهلل   ،رور أنفسانهللباهللهلل ناش  ااه ونستغفر 

ِض   ش ي ضلِْل فال ههللدَي له.لَّ له، ونَ أعماهلللنهلل، نش ياهِده اهلل فال ن 

ًدا عبده وريوله.  وأ هد أَّلَّ إله إَّلَّ اهلل وحَده َّل  اريك له، وأ هد أنَّ ناحمَّ

 .]آل عمران[ ﴾ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ    ﴿

   ٿٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺٱ   ﴿

 .]النسهللء[ ﴾ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ      ٹٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ

ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ    ھ       ھ  ہ      ہ   ہ    ۀ   ہ ﴿

 .]األحزاب[ ﴾ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ٴۇ   ۋ      ڭڭ

: هلل بعد   أنَّ

د   فإنَّ أصدَق  رَّ األنور او ، ♀الحديث كتهللب  اهلل، وأحسَش الهدي هدي نحمَّ

 ن حدثهللتا ههلل، وكلَّ ناحدثة  بدعٌة، وكلَّ بدعة  ضاللٌة.

وا نا  قوا اهلل وكون افاهللتَّ ، يشلايش واخرارِ ه لألوَّ ه يابحهللنَ ت  تقوى اهلل وصايَّ  إنَّ  ؛ههلل المؤننونأي  

هاهلل اهلل آياٌة أنزلَ  ،الفرقاهللن وباداع ِ  ،نش جواهر القارآن أنَّ  -رحمكم اهلل  -هللدقيش، واعلموا الصَّ 

قبال المسالميش  الكتاهللِب  أهال   أدركَ ، يف نقاهللم  عظايم  ، يف يوم  عظيم   ،♀ه على نبيا 

: يااهلل أنياار ◙ يوًنااهلل ألنياار المااؤننيش عماارَ  هااودي  يَ ههلل، فقااهللل قاادرِ  فعااةَ ورِ  ،ههلل اا نِ  عظمااةَ 
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خذنهلل ذلاك الياوم تَّ ََّل  ،لتاليهود أ نزِ  لو علينهلل نعشرَ  ،اهللون آيًة يف كتهللب كم تقرؤ  إنَّ  ؛المؤننيش

اأَ »: ◙ عيًدا، فقهللل عمار    آَيا ة  يَّ
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ﴿قاهللل:  ،«؟ة 

نزلات ذي أ  الَّ  اليومَ  علم  ي أَلَ إنا »: ◙ ، فقهللل عمر  [3]المهللعاد:: ﴾ ڍ ڍ ڌ ڌڎ 

 .«عرفةَ  يومَ  ،الجمعةِ  ةِ ؛ يف عشيَّ ♀ذي أ نزلت فيه على ريول اهلل الَّ  والمكهللنَ ، فيه

 هللزل علااى النَّ ر النَّااش آِراافكهللناات تلااك اخيااة نِاا
ا
ل عليااه ش القاارآن، فاا  نزِ نِاا ♀ بااي

فيهاهلل:  اهلل  تاي يقاول  ههلل العظيم ٰهذه اخياة الَّ يف نقهللنِ  العظيمِ  عرفةَ  يف يومِ  ♀

 ، فاااإنَّ [3]المهللعااد:: ﴾ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ﴿ 

ا ،أصول  عظيمة   ثالثةَ  جمعْت  اخيةَ  ٰهذهِ  ال  تاي َّل ت بادا اإلياالم الَّ  حقيقاةَ  بحا    ن  وا دَ ت  هللم، ههلل األيَّ

 :الثةَالعظيمةَ فيهاَعنَتلكَاألصولَالثَ َ▐اهللََرَ فأخبَ 

ش فيه  يٌء نِ  ليَس  ،اإليالم ديٌش كهللنٌل  يش، فديش  نهلل الدا لَ  أكمَل  ▐اهلل  : أنَّ لهاوأوَ 

 ،زً: قاديًمهلل وَّل حاديًاهللالحياهلل:، وليسات  اراع  اإلياالم عاهللجِ  بهللب  نش أباواِب  يف أيا  ،قصالنَّ 

م، وليسات تلاك هم ودنياهلله  دينِ  يف نصهلللِح  ،هللسه النَّ ببيهللن نهلل يحتهللج   عش الوفهللءِ  ،وَّل غًدا اليومَ 

 هللس ويجتمعون عليه.ه النَّ وغ  ص  هلل ينمَّ  ة  نهلل   أرضيَّ فتقرً: إلى تكميل  لههلل بمدوَّ عهللليم ن  التَّ 

چ ﴿ ه قاهللل: فإنَّا ،لناهلل ▐ذي أكملاه اهلل الَّ  ه ديش  ؛ ألنَّ فديش اإليالم ديٌش كهللنٌل  

 .[3]المهللعد:: ﴾ چ چ ڇ 

ااْلااما يش لاام ي كَ فٰهااذا الاادا  اهلل  ه  َلااباال كمَّ  ؛ه إلااى أنااد  نحاادود  ه أحااٌد نااش البشاار ينتهااي علم 

حاي ٌ  ه بكالا ، وهو يابحهللنَ  يء  عليمٌ  ذي هو بكلا الَّ  ▐  ن 
، فلايس فياه نقاٌص  ايء 

ا ، وليس هو نحتاهللٌ  ةَ تَّ لبَ ا  هاو اإلياالم، وَّل هاهلل دياش  بِ  ل  يف عبهللداتاه إلاى أناوام  ناش البادم ي كمَّ
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حتااهللٌ  يف نعهللنالتااه إلااى قااوانيشَ  اإليااالم، ولاايس  اايٌء  ههلل يف ديااشِ َّل تجااد أصااولَ  :  دَّ جِ سااتَ ن   ن 

اا ااه النَّاايحتهللج  اانظا هللس نمَّ أو  ،والعلاامِ  قهللفااةِ كاام، أو الاَّ يهلليااة والح  هم يف أبااواب السا م حيااهللتَ هلل ي 

اا األرااالِق   ،ه  َماالِ ش عَ َناا ه  َماالِ عَ  ، وهااو يف ديااش اإليااالمإَّلَّ  = نميااةوالتَّ  اَّلقتصااهللدِ  لوك، أوِ والس 

 .ه  لَ هِ ش َج نَ  ه  لَ هِ وَج 

 ▐اهلل  ، فاا تمَّ [3]المهللعااد:: ﴾ ڇ ڇ ڇ  ﴿: ▐: قولااه وثانيهااا

ذي يقاول اهلل الَّ  ،راط المستقيمنهلل إلى الصا هي يف هدايتِ  ه الكهللنلة  ه، ونعمت  علينهلل بهللإليالم نعمتَ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ٹ ٹ ٹ ڤ﴿ فياااااااااه:  ▐

هلل نسالميش، نَاجعلَ  عليناهلل أنْ  ▐ هاهلل اهلل  ههلل أتمَّ نعمة  وأجل   ، ف تم  ]الفهللتحة[﴾  ڄ ڄ

ظمَ فإنَّ   .نيهلل واخرر:ِ بة يف الد  يا ههلل الحيهلل: الطَّ   بِ تتحقَّ  ،ىههلل نعمٌة ع 

أو غيار ذلاك ناش األحاوال  ،ناهللل   ه اإلنساهللن ناش ثاراءِ ناهلل يحاوز   تلاك الحياهلل:ِ  وليس نعيهللر  

، ولكشَّ  ؛الظهللهر: ا بة هي انشراح  يا الحيهلل: الطَّ  حقيقةَ  كالا وانطاالق  ،هيرِ أياهللرِ  وانفارا    ،درالصَّ

ازنٌ وَّل نارٌ   ةٌ وَّل صاحَّ  ،ر يف ذلك غنًى وَّل فقارٌ ههلل، َّل يغيا ت  وَّ فس وق  النَّ  ؛ ، وَّل ياروٌر وَّل ح 

 .أنضى وفعَل  ▐اهلل، فمهلل  هللء اهلل  أنر   األنرَ  اهلل، وأنَّ  ه ب نرِ ه كلَّ يعلم أنَّ  العبدَ  ألنَّ 

 يااًرا إلااى أنَّ قر، ت[3]المهللعااد:: ﴾ ڌڍ ڍ ڌ  ﴿: ▐قولااه  يف :هااالثوثا

اذي أنزلَ يش الَّ ٰهذا الدا  داعًياهلل  وقعادَ  ♀فقاهللم فياه  ،♀د  ه اهلل علاى نحمَّ

 للخل . ▐ه اهلل ذي رضيَ يش الَّ إلى اهلل بإذنه وبشيًرا ونذيًرا، هو الدا 

ه ؛ فإنَّ ب دينهلًل آررَ أن يطل   ش أرادَ لنهلل دينهلًل يوى ديش اإليالم، ونَ  ▐اهلل  َ  رْ يَ  فلمْ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿ ى: ، قهللل تعهلللَ ▐اهلل  نسخوٌط عندَ ديٌش نبغوٌ  
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ديااش  بعااد ديااش اإليااالم هااو ديااٌش  ، فكاال  ]آل عمااران[﴾  چچ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

اى جهانَّ نسخوٌط عليه وعلى أهله، فإنَّ  ،نبغوٌ  عند اهلل قاهللل اهلل تعاهلللى:  ،مهم جميًعهلل نش ج 

 .[6]البينة: ﴾ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ﴿

َ»: ♀وقهللل   ََيَ ل  هَ يَيَ ب ََعَ مَ س 
َوَ َيَ ودَ  ََنَ ل  َرَ ص 

ا َ َمَ ل اَمَ ثَ َ،يَ ان  ي 
َإ ََ؛يب اَنَ مَ  َدَ َأَ ل  اخ  َاهلل ََهَ ل 

ا ه اهلل لنهلل ببعاةِ ذي رضيَ يش الَّ ، فهلللدا «ارَ الن َ دياش   هاو دياش اإلياالم، وكال   ♀ د  نحمَّ

 هلل.هللهَ وَّل يرَض  ههلل اهلل ض  تي ي بغِ الَّ  واه هو نش األديهللنِ ِي 

ه نش األديهللن ه، وأهل غيرِ ون بفضل اهلل ورحمتِ ود  ع  وْ نَ  -ديش اإليالم  -يش وأهل ٰهذا الدا 

 الجحيم. بنهللرِ ون د  عَّ نتوَ 

  ،أقااول نااهلل تساامعون
َّ
ه هااو الغفااور فهلليااتغفروه إنَّاا ،العظاايم لااي ولكاام وأيااتغفر اهلل العلااي

 حيم.الرَّ 
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 ةيَ اخُلْطَبُة الثَّاِن

 

 ه َّل  اريَك وحادَ  ، اهللإَّلَّ   إٰلاهَ َّلَّ أ ، وأ هد  ارتْ له نتوالًيهلل وتَ  ر  كْ هلل حمًدا حمًدا، والش   الحمد  

 وعلى آله نحمَّ على نحمَّ  ه، اللّٰهمَّ صلا ه وريول  ًدا عبد  نحمَّ  أنَّ  له، وأ هد  
 يَت ، كماهلل صالَّ د  د 

 وعلى آل نحمَّ على نحمَّ  كْ ، اللّٰهمَّ بهللرِ ك حميٌد نجيدٌ ، إنَّ وعلى آل إبراهيمَ  على إبراهيمَ 
، د  د 

 .ك حميٌد نجيدٌ ، إنَّ وعلى آل إبراهيمَ  كمهلل بهللركت على إبراهيمَ 

 : هلل بعد  أنَّ 

اانااهلل ناازل علااى ن   رِ آِراا شْ نِاا إنَّ  ؛المؤننااونهااهلل أيَّ  چ  ﴿ه تعااهلللى: قوَلاا ♀د  حمَّ

م ت  ْيااعَ قااد وَ و، [3]المهللعااد:: ﴾ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ 

اَفلايعلمَأ َ  ؛ى ذلاكش وعَ ه يف الخطبة األولى، فمَ ش نعنهللههلل نهلل يب  بيهللن  نِ  نَأولا َمااَيناو َم 

َعليهَأمرا َعظيما :

اا أن يجتهاادَ  أحااماما: اا ،اإليااالم م ديااشِ يف تعل  ه لنااهلل دينًااهلل، ورضاايَ  ،ذي أكملااه اهلل الَّ

ااعمااة التَّ ه النا أنَّاا رَ وأرَباا م أحكااهللم جااهلل: أن يااتعلَّ ش أراد النَّ َمااٌش بِ ِمااقَ ة الكهللنلااة علااى الخلاا ، فَ هللنَّ

 هلل جهللء به النَّ نمَّ  ،اإليالمِ 
 
فِ ، ♀ بي انَاظ لَ وح   ة، وأقاهللم اهلل نَّ هلل يف الكتاهللب والس 

 .ايخونالرَّ  به العلمهللء   على نيراث العلمِ 

 هلل جاهللء باه النَّ م َنالِاش عَ فَما، يف العمل بديش اإلياالم اَّلجتههللد    :واآلخر
 
؛ ♀ باي

 هاادي النَّ بِ  ب عليااه أن يعمااَل َجاوَ 
ا
 ي خااهلللن ديااشَ  اًء ناش كاالا رَ َباا ،♀ بااي

 النَّ   اايء 
ا
 بااي

  وهاااو يف دياااش النَّ إَّلَّ  ،يف األولاااى واخرااار: دحاااةٌ مْ ، ولااايس  ااايٌء فياااه نَ ♀
ا
 باااي
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 آيُة عرفةَ 

  وهو يف غير ديش النَّ َّلَّ إِ  ،ونقٌص  ةٌ ، وَّل  يٌء فيه نذنَّ ♀
ا
 .♀ بي

وا اهلل ر  ك  عمااة، واْ ااإلاايكم نااش النا  قاادر نااهلل أوصاال اهلل  -رحمكاام اهلل  -وا ف  رِ فااهللعْ 

 اا يهااوًدا وَّل نصااهللرى، وَّل  ▐يش، فلاام يجعلكاام لِ كاام لااه عااهللنِ ذي جعلَ الَّ

ااكم نعمَتاافااهللعرفوا لااربا  ،يششااركيش وثنياااجعلكاام ن   ااه، وقون  ااكرِ وا لااه بش   كوا بااديشِ ههلل، وتمسَّ

ا ل، وإنَّ ر وَّل يتبادَّ دياش اإلياالم َّل يتغيَّا وا علياه، فاإنَّ واثبت   ،اإليالم ه، دينِا ل بحفاظِ اهلل تكفَّ

 هلل.ريا هْ ه وراءه ظِ ديش اإليالم، أو ي لقيَ  نهلل أن يرتكَ على أحدِ  الخوَف  ولكشَّ 

 .نهلل بهللإليالم نهللعميشبهللإليالم قهللعديش، واحفظْ نهلل نهلل بهللإليالم قهللعميش، واحفظْ اللّٰهمَّ احفظْ 

  .ةنَّ نهلل على اإليالم والس  ة، وتوفَّ نَّ هلل على اإليالم والس  نَ اللّٰهمَّ أحيِ 

  .ههلل ونوَّلههلللي  وَ  هللههلل، أنَت نش زكَّ  رير   ههلل أنَت وزكا  ،اههللنهلل تقوَ فوَي ن   اللّٰهمَّ آِ  

إلينااهلل الكفاار والفسااوق والعصاايهللن،  هْ وكاارا  نااهلل،نااه يف قلوبِ وزيا  ،ب إلينااهلل اإليمااهللنَ اللّٰهاامَّ حبااا

 .ا ديشَ واجعلنهلل نش عبهللدك الرَّ 

ْس ا ارَ  للّٰهمَّ نفا ، دينيشَ الَما عاشِ  يشَ الادَّ  ضِ هماوم المهماونيش، واْقا ْ  المكاروبيش، وفارا  َب ك 

 هللنهلل ونرضى المسلميش.َض هلل ونرْ نَ َض رَ نَ  ِن ى المسلميش، واْ  أيرَ  ْ  وأطلِ 

 .[45]العنكبوت: ﴾   ىۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ۉۅ   ۅ ﴿

 

 َتمَّْت ِبَحْمِد اهللِ 

 

  :لإلعالم بهللألرطهللء الطابهللعية واَّليتدراكهلل  واَّلقرتاحهلل ؛ يرجى المرايلة على الربيد التهلللي   @gmail.com24Abdellahdj 

mailto:Abdellahdj24@gmail.com
mailto:Abdellahdj24@gmail.com


 ةُ الثَّاِلَث ُةَبْطاخُل
 

  

 

 

   

 

 

 

 أعمال عشر
 ةذي احلج َّ

 
 

 

 

لِْقيَْت يَْوَم اجلُُمَعِة 
ُ
ينَ أ ابِِع َوالِعْْشِ  ِذي الَقْعَدةِمْن َشْهِر  السَّ

ِلِف  ِست  َسنََة 
َ
ْرَبِعِمائِة واأل

َ
 َوثَََلِثنَي َبْعَد األ

يق بِالمَ بَِمْسِجِد  دِّ ِِب بَْكٍر الصِّ
َ
لَيْمَ أ  اِنيَّةِ ْشََف الَعْسَكِريِّ بََِحِّ السُّ

نَّةِ  َياِض َحِفَظَها اهلُل َداًرا لِْْلِْسََلِم والسُّ  بَِمِدينَِة الرِّ
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 َصاِلح ْبن َعْبِد اهلِل ْبن َحَمٍد الُعَصْيِمي  

 

 اخُلْطَبُة اأُلوَلى

 

ه، ونعوذ  باهللهلل ناش  ااه ونستعين  نحمد   ،إنَّ الحمَد هلل وناش ياياتهلل   ،رور أنفسانهلله ونستغفر 

ِض   ي ضلِْل فال ههللدَي له.ش لَّ له، ونَ أعماهلللنهلل، نش ياهِده اهلل فال ن 

ًدا عبده وريوله.  وأ هد أَّلَّ إله إَّلَّ اهلل وحَده َّل  اريك له، وأ هد أنَّ ناحمَّ

 .]آل عمران[ ﴾ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ    ﴿

   ٿٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ﴿

 .]النسهللء[ ﴾ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ      ٹٹ   ٹٿ   ٿ   ٿ   ٹ   

ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ    ھ       ھ  ہ      ہ   ہ    ۀ   ہ ﴿

 .]األحزاب[ ﴾ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ٴۇ   ۋ      ڭڭ

: هلل بعد   أنَّ

د   فإنَّ أصدَق  رَّ األنور او ، ♀الحديث كتهللب  اهلل، وأحسَش الهدي هدي نحمَّ

 هلل، وكلَّ ناحدثة  بدعٌة، وكلَّ بدعة  ضاللٌة.ن حدثهللتا ه

قاى اتَّ  جهللة، فماشِ تقوى اهلل هي العروة الوثقى، وهي يبيل النَّ  ، فإنَّ ههلل المؤننونَ قوا اهلل أي  اتَّ 

  .هتَ يَ نْ ن   ه، وأدركَ غ نأنولَ اهلل بلَ 

ا اهلل  أنَّ  - رحمكم اهلل -اعلموا  ثمَّ  ا ،هللنهللًيار ننهاهلل أْ  تخيَّا األ ايهللءَ  هلل خلاَ  لمَّ هلل هَ لَ فضَّ

اناش خيارة الزَّ   عَل ▐  اهلل على غيرههلل، وإنَّ  ذي  عشارِ  هللم  نة أيَّاناهللن والوتايف ا السَّ
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ٱ    ﴿ ▐: بمقهللنههلل، فقهللل هللههلل، وتنويهً لشأنِ  هللههلل إعظهللنً بِ  فأتسم اهلل  ،ةجَّ الحِ 

هَس ، وتَ ]الفجر[﴾ ٻ   ٻ   ٻ    ٻ  إ اهللرٌة إلاى عظمتهاهلل،  هللم العشرِ بتلك األيَّ ▐  م 

  بااهلللعظيم، وتااد ذكاار النَّ م إَّلَّ ي قِساا العظاايم َّل فااإنَّ 
 
علااى  ياادل   هللعظيًماا ارً خَباا♀  بااي

مَ »♀:   اللتههلل، فقهللل
َمَ العَ َامَ يَ أَ َنَ اَمَ  ََل 

َح َأَ َنَ يهَ ف  هَ َنَ مَ َىَالل َلَ إ ََب 
َّال ََهَ ذَ  يعناي  - امَ ي 

َوَ »اهلل؟ تهللل:  ، تهلللوا: وَّل الجههللد ا يبيل اهلل يهلل ريوَل «- هللم العشرأيَّ  ََادَ هَ َالجَ ل 
َف  َ؛الل ََيلَ ب َيَس 

َإ َ َج ََرَ ل  َفَ ن َب ََج َرَ ٌلَخ 
َمَ وَ َهَ س 

رَ يَ َمَ لَ َمَ ثَ َهَ ال 
َعَ جَ 

َّذَ َنَ مَ 
َل  َّب ََك  يَ ش 

ا، فهلللعاهللنل  «ءَ   رِ هللم العْشاون ا هاهه األيَّ

ه َّل يصل إلى ونه، ونهلل عداهم فإنَّ ب  قهللرِ هي يبقهم في   ل الَّ ذلك الرَّ  ون ا أعمهلللهم ننزلةَ ي سهللو  

  .ننزلتهم

 يعمال فااَل ، ▐ األعمهللل إلى اهلل هللم العشر هو أحب  األيَّ  هلللح ا هههوالعمل الصَّ 

 -ههلل تاي نساتقبل  هللم العشر الَّ نش ههه األيَّ ▐  إلى اهلل وأحبَّ  أعظمَ  العهللنلون ا وتيف  

ظاميف تلك األيَّ ، وإنَّ - ةجَّ ذي الحِ  عشرِ   :هللم َّل تمهللع أصول العبهللدا  فيههللمهلل ع 

ش المشااروع فيهااهلل تكبياار اهلل نِاا فااإنَّ  ه،هليلِااه وتَ ه وتعظيِماابتكبياارِ  ففيهااهلل توحيااد اهلل 

  َ( اهلل، اهلل أكرب اهلل أكارب وهلل الحماد إله إَّلَّ اهلل أكرب اهلل أكرب ََّل ): بقول العبدِ  ،ههليل  وت ،

 نديد. للتَّ  وحيد، وإبطهللًَّل للتَّ  هللإعالنً 

ي يجتما  فيهاهلل تاالَّ  ،يوم عيد األضاحى ، هي صالة  عظيمةٌ  الة صالةٌ وفيههلل نش نشهللهد الصَّ 

▐  بون إلى اهللى نش بالد اإليالم، يتقرَّ ، ا أنهللكش  تَّ افهلل   رَ ز   افهلل   رَ سلمون ز  الم

 الة.بتلك الصَّ 
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ا اهاو ياوم عرفاةَ  ،ياوم  عظايمِ  يهللم نشاهد  صاومِ وفيههلل نش نشهللهد الصا  هي تاهللل فياه النَّ ، الَّ
 
 باي

 :♀«َ ََّامَ يَ ص  َّرَ عَ َمَ وَ ي  َةَ ف 
َّتَ ح َأَ  َس  َّعَ َب  َّي كَ َنَ أَ َىَالل َل  َّالَرَ ف  َّالَ َةَ ن َس 

َّبَ يَقَ ت  َّوَ َهَ ل  يَت َّالَ َةَ ن َالس 

 «. هَ د َعَ بَ 

  .ببعض أضحيته العبدِ  دتة صدتة  كهللة والصَّ وفيههلل نش نشهللهد الزَّ 

  .هللمِ ههه األيَّ بِ  هي اختصَّ الَّ ، األعظم   وفيههلل الحج  

عناد اهلل،  عظيماةٌ  هللمٌ هللم العشار هاي أيَّافيههلل صهللر  ههه األيَّ  العبهللداِ   هلل ا تمعيف أصول  فلمَّ 

، وياهلل فيمهلل يواههلل، فيهلل لههلل نش نعمة  عظيمة   نش العملِ ▐  إلى اهلل والعمل فيههلل أحب  

ا عشارةً  هللهللنً هلل أيَّ نَ تِ نَ لنهلل نش َي  ر اهلل أن يتخيَّ  ة  كريمة  لههلل نش ننَّ   أحاب   هلللح فايهشَّ العمال الصَّ

بلا  نة، ويهلل لههلل نش فرحة  عظيمة  هللم السَّ نش يهللئر أيَّ  إلى اهلل  ههه ▐  غك اهللأن ي 

 ب إلاى اهللقر  لبلاو  غهللياة األنال، باهلللتَّ  هلل، ونسرًح للعملِ  هلللتكون نيدانً   وعهللفية  ة  هللم ا صحَّ األيَّ 

 ه ويرضهلله.يمهلل يحب  ف▐ 

  ،أتااول نااهلل تساامعون
َّ
ه هااو الغفااور العظاايم لااي ولكاام، فهلليااتغفروه إنَّاا وأيااتغفر اهلل العلااي

 حيم.الرَّ 
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 ةيَ اخُلْطَبُة الثَّاِن

 

ااهللرً يِخ   يء   هي  عل نش كلا الحمد هلل الَّ  ا، و عل هاهه األنَّ  َّلَّ ، وأ اهد أاأخياهللرً  دوًَّل ة ع 

ى اهلل وعلياه وعلاى آلاه ه وريوله، صلَّ عبد   ادً نحمَّ  له، وأ هد أنَّ  ه َّل  ريَك  اهلل وحدَ إله إَّلَّ 

 .اهلل نزيدً م تسليمً ه ويلَّ وصحبِ 

تَّيَالعمالَالَ َوإنَ فيههلل،  بتعظيم األعمهلللِ  ةٌ ة ن ختصَّ جَّ ذي الحِ  عشرِ  هللمَ أيَّ  إنَّ  ؛ههلل المؤننونأي  

َامَنوعان:تنتابَتلكَاليَ 

عتااهللد ا اليااوم واللَّ  : العماال  أحََّّدهما عتااهللد ا اليااوم واللَّ الم   يلااة نااش صااالة  يلااة، فهلللعماال الم 

اوغيرههلل هو أفضل ننه ا يهللئر العهللم، والصَّ  ا، ة أعظام أ ارً لوا  الخمس ا عشر ذي الحجَّ

 نة.نش نظهللئرههلل ا يهللئر أيهللم السَّ  ار  وأكثر زكهللة وبِ 

ختص  : العمل الصَّ وعَاآلخروالن َ ابِ  هلللح الم  هاهلل  العباهللدا : ناش أنَّ  هللم، وفياه أناواعٌ هاهه األيَّ

، هللآنًفا الماهكور ؛ للفضالياوم عرفاةَ  مهلل صايهللم  هاهه العشار، وَّل يايَّ  صايهللم   :نهلل فياه ش  ملةِ فمِ 

ااههلل إلااى صاايهللم التَّ وينتهااي صاايهللن   ، والفقهااهللء عيااد  ه يااوم هللم؛ ألنَّااه َّل ي َصااإنَّااهلل العهلل اار فهللياا ، وأنَّ

ا رة  هاهلل عْشا، وأنَّ العاددِ  وتكميالِ  رِ الكْسا رِ بْ يهللم ا العشر بهللعتبهللر َ  يهكرون الصا  بهللعتباهللر ناهلل  هللم  أيَّ

ساعة ننهاهلل، وأعظمهاهلل وآكادههلل: هاو ه يكاون للتا يهللم فيههلل؛ فإنَّ هلل الصا وأنَّ ، به نش الفضليف اختصَّ 

ا ، فاإنَّ ناش رنضاهللنَ  ش كاهللن علياه تضاهللءٌ لقضهللء َنا عظمأ نحل   ي، وهصيهللم يوم عرفةَ   حهللبةالصَّ

 فيههلل؛ لجاللتههلل وعظمتههلل. نهلل عليهم نش رنضهللنَ  هللم لقضهللءِ رون ههه األيَّ كهللنوا يتخيَّ  ╚
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هللم، ههه األيَّان ختص  بِ  الحجَّ  بييف اهلل الحرام، فإنَّ  هلللحة فيههلل: حج  ونش  ملة األعمهللل الصَّ 

ظمااى يااوم عرفااةَ   األكاارب، والنَّ  يااوم الحااجا  يتبعااه اليااوم العهلل اار وهااو ، ثاامَّ وفهللتحتااه الع 
 
 بااي

َ»يقول: ♀  َالح  َيَ لَ َورَ رَ بَ المَ َج  َاٌءَإ َزَ ج ََهَ لَ َس  ا ش حاجَّ ؛ أي نَ «ةَ ن ََالج َل   ما  فياه  هللحج 

 ي  ▐  اهلل لم يكاش لاه  ازاٌء عنادَ  ؛هللهه اهلل ويرَض فكهللن على نهلل ي حب   را أعمهللل البِ 
هلل َمايهِ وفِ

 .ةً ونِنَّ  نش اهلل  ة، فضاًل الجنَّ ▐  ه اهلل أن يدخلَ له، إَّلَّ 

األضحية تكون ابتداًء نش عهلل رههلل إلى آخر  ألعمهللل فيههلل: األضحية فيههلل، فإنَّ ونش  ملة ا

هللم األضاحية، هلللث عشر انتهيف أيَّ الثَّ  هلللث عشر، فإذا تضى يوم  شري  فيههلل وهو اليوم الثَّ هللم التَّ أيَّ 

هاهلل، فلايس نقصاودههلل األكال بسافك دنِ ▐  ب إلى اهللقر  والمراد نش األضحية: التَّ 

▐  هللس إلاى اهللب النَّ د األعظم فيههلل: أن يتقرَّ المقصو وَّل اإلطعهللم وَّل اإلهداء، بلِ 

 ارً ْكاهيماة األنعاهللم، وذِ عليهم بماهلل رزتهام ناش بَ  ة اهلل هيمة األنعهللم؛ إظههللًرا لمنَّ بَ  بسفِك 

 ا ذلك المشهد العظيم. اهلل  َّليمِ 

ههلل، تلاك األضاحية بنفساه باأن ياهبحَ  رَ : أن ي بهللِ اتي ينبغي أن يكون عليههلل العباد  الَّ  والحهللل  

عاش ذلاك  زَ ِجاعليهاهلل، فاإن عَ  هللنش أن يشهدههلل بأن يكون تهللئًما ال أتلَّ فإن لم يقدر على ذلك ف

َنش أن تكون ا بلده،  فال أتلَّ   :فلهاَثالثَمراتب 

 ههلل بنفسه.ذبحَ  رَ : أن يبهللِ  أولها

 ه بيش يديه.ره، لكش يشهد   يبهللِ  َّلن : أوثانيها

 ه يكون ا بلده.ه، ولكنَّ ه وَّل يشهدَ َّل يبهلل رَ ن : أوثالثها
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ههلل نش بلِده فهلللصَّ وأنَّ  ، والمشاروع أن ، وَّل تكون أضحيةً لحم   ههه صدتة   نَّ حيح أهلل إخرا  

 هي يكون فيه اإلنسهللن، فهها هو هدي النَّ الَّ  تكون األضحية ا المحلا 
ا
 هِ وبِ ، ♀ بي

 تعهلللى. ô هلللحلف الصَّ ه، ونهلل كهللن عليه السَّ ت  نَّ نضيف ي  

ر ااهلل أكبا)ر بقول أحدنهلل: العْش ا ه ااهليل  ر اهلل وتَ ااة فيههلل: تكبيامونش  ملة األعمهللل المعظَّ 

رِ  ، فإذا دخليِف (رب َّل إله إَّل اهلل، اهلل أكرب اهلل أكرب اهلل وهلل الحمداهلل أك أن  ع لإلنساهللنِ العشر   

طلًقاا ارً ر تكبيااي كبااا اارِ  عرفااةَ  فااإذا انتهااى إلااى يااومِ ، هللن  قيَّاا ر تكبيااراع لإلنسااهللن أن ي كبااا   بعااد  ادً ن 

وانتههللًء بصالة العصر نش ياوم  ،يوم عرفةَ  ابتداًء نش بعد صالة فجرِ ، لوا  المفروضهلل الصَّ 

 هلللث عشر. شري  األخير وهو اليوم الثَّ التَّ 

، ليكون له حاٌّ  وافارٌ  هللعظيمً  اا تههللدً  فيههلل اإلنسهللن   ينبغي أن يجتهدَ  صهلللحهللٌ   فههه أعمهللٌل 

هاهلل فاهللغتنموا أي  ، ▐ األعمهللل إلى اهلل هي هو أحب  نش العمل فيههلل الَّ  ونصيٌب  ليٌل 

 .ويرضهللهه بمهلل يحب  ▐  ب إلى اهللقر  لتَّ اا  ،ة أبدانكمآ هلللكم، وتوَّ  المؤننون ف سحةَ 

حْ  رنهلل بايش فاتش  نهلل اليوم ِصاوإنَّ  غرتاة   ، وذناوب  تاة  دِ ن  ض عر   باهلللتَّ للعباد ننهاهلل إَّلَّ  ، َّل نخارَ  ن 

ااهللنيَّاابَّ فحااهلل  الرَّ للنَّ  حمااة لكاام نااش أياابهللب الرَّ  أ اهلل ة، وتااد هيَّاامدانيَّ ة، والعطهلليااهلل الصَّ

تبقاى لكام ا  ذخاهللئرَ  - رحمكم اهلل - واة، فهللغتنم  جَّ والربكهلل  نهلل يكون ا أيهللم عشر ذي الحِ 

  اهلل إلاى أحبَّ  بشيء   ▐ه م على ربا المرء َّل يقد   وإنَّ الحيهللة وبعد الممهلل ، 

 هلللح.نش العمل الصَّ 

بينناهلل وبايش المعهللصاي  دْ هللعاهلل ، وبهللِعالنهلل ا فعل الطَّ  كْ هلللحهلل ، وبهللرِ قنهلل لعمل الصَّ وفا  همَّ اللَّ 

  .تهلل يا والسَّ 
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إلينااهلل الكفاار والفسااوق والعصاايهللن،  هْ نااه ا تلوبنااهلل، وكاارا ، وزيا إلينااهلل اإليمااهللنَ  ْب حبااا هاامَّ اللَّ 

  .ا ديشوا علنهلل نش عبهللدك الرَّ 

 ههلل ونوَّلههلل.ولي   هللههلل، أنيَف خير نش زكَّ  ههلل أنيَف نهلل تقواههلل، وزكا نفوَي  آِ   همَّ اللَّ 

  .هلل نسألك الهدى والت قى والعفهللف والغنىإنَّ  همَّ اللَّ 

اتناهلل، والربكاة ا وَ ناهلل، والربكاة ا أتْ ركاة ا أعمهلللناهلل، والربكاة ا أعمهللهلل نساألك الربإنَّا همَّ اللَّ 

  .هللتنهلليَّ هللتنهلل، والربكة ا ذرا اتنهلل، والربكة ا نيَّ وَّ ت  

 أ همَّ اللَّ 
 أ همَّ اللَّ ، وعهللفية   ة  هم ا صحَّ على المسلميش حجَّ  مَّ تِ

هام ا علاى المسالميش حجَّ  مَّ تِ

 أ همَّ اللَّ ، وعهللفية   ة  صحَّ 
هام إلاى أهلايهم دَّ ر   همَّ اللَّ ، وعهللفية   ة  هم ا صحَّ على المسلميش حجَّ  مَّ تِ

  .نشكور   ، ويعي  نربور   بحج  

اإنَّ  همَّ اللَّ  هلل نعاوذ باك ناش  ارورهم، إنَّا هامَّ هللر، اللَّ هلل نعوذ باك ناش  ار األ ارار، وكياد الفجَّ

  .نحورهم وندرأ بك ا

ارَ  ْ  را فَ  همَّ اللَّ  ا َب ك  ينيش، دِ الَما يش عاشِ هماوم المهماونيش، واتاض الادَّ  ْس المكاروبيش، ونفا

 ضهللنهلل ونرضى المسلميش.رْ نَ و هللنَ َض رَ  نَ وا ِف 

 .يشدا الالة عمود الصَّ  إنَّ  الةالصَّ  وأتمِ 

 

 َتمَّْت ِبَحْمِد اهللِ 

 

  :لإلعالم بهللألخطهللء الطابهللعية واَّليتدراكهلل  واَّلترتاحهلل ؛ ير ى المرايلة على الربيد التهلللي   @gmail.com24Abdellahdj 

 

mailto:Abdellahdj24@gmail.com
mailto:Abdellahdj24@gmail.com
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 ُةالرَّاِبَع ُةَبْطاخُل
 

  

 

 

   

 

 

 

 عشر ِعمارُة
 ةذي احلج َّ

 
 

 

 

لِْقيَْت يَْوَم اجلُُمَعِة 
ُ
ابِِع َواثلَََّلثِ أ  ِذي الَقْعَدةِمْن َشْهِر  يَ السَّ

ِلِف  َسبْع  َسنََة 
َ
ْرَبِعِمائِة واأل

َ
 َوثَََلِثَي َبْعَد األ

يق بِالمَ بَِمْسِجِد  دِّ ِِب بَْكر  الصِّ
َ
لَ أ  يَْماِنيَّةِ ْشََف الَعْسَكِريِّ بََِحِّ السُّ

نَّةِ  َياِض َحِفَظَها اهلُل َداًرا لِْْلِْسََلِم والسُّ  بَِمِدينَِة الرِّ
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 اخُلْطَبُة اأُلوَلى

 

ه، ونعوذ  باهللهلل ناش  ااه ونستعين  نحمد   ،إنَّ الحمَد هلل وناش ياياتهلل   ،رور أنفسانهلله ونستغفر 

ِض   ش ي ضلِْل فال ههللدَي له.، ونَ لَّ لهأعماهلللنهلل، نش ياهِده اهلل فال ن 

ًدا عبده وريوله.  وأ هد أَّلَّ إله إَّلَّ اهلل وحَده َّل  اريك له، وأ هد أنَّ ناحمَّ

 .]آل عمران[ ﴾ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ    ﴿

   ٿٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ﴿

 .]النسهللء[ ﴾ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ      ٹٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ

ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ    ھ       ھ  ہ      ہ   ہ    ۀ   ہ ﴿

 .]األحزاب[ ﴾ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ٴۇ   ۋ      ڭڭ

: هلل بعد   أنَّ

د   فإنَّ أصدَق  رَّ األنور او ، ♀الحديث كتهللب  اهلل، وأحسَش الهدي هدي نحمَّ

ح  دثهللتا ههلل، وكلَّ ناحدثة  بدعٌة، وكلَّ بدعة  ضاللٌة.ن 

 حيش.كم وكونوا نش المفلِ قوا ربَّ اتَّ  ؛ههلل المؤننونأي  

ا  ج آكاهلللكم، وأنادَّ ج أعماهللركم اعلموا أنَّ  ثمَّ  ى أدركاتم حتَّا ،نش رحماة اهلل بكام أن نفَّ

اعشر ذي الحِ   وهيأََّل  ،هللنكمكم هي خير أيَّ تِ نَ نش َي  هللهللنً أيَّ  هاهلل  تاي تجتماف فيهاهلل ناش أ نَّ الَّ  ،ةجَّ

ھ    بيت اهلل الحرام، قهللل تعهلللى: ﴿ نههلل األكرب هو حج  قدَّ العبهللدا  نهلل َّل يكون ج غيرههلل، فم  
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]آل  ﴾ۋ    ٴۇ         ۈ     ۈ      ۆ      ۆ   ۇ         ۇ   ڭ   ڭ   ڭ         ڭ   ۓ      ۓ       ے         ھ   ے

ََََ»♀:  ، وقااااهلللعمااااران[ ُّالح  ََََالم ُُّّج  ََََُّور ُّر ُّب  ُّي ُّل  ََََُّس  ََََُّه ُّل  ََََُّالج َُّّلُّاٌءُّإ ُّز ُّج   ، وقااااهللل«ة ُّنّ

ُّف ُّر ُّي ُُّّم ُّل ُّف ُُّّّجُّح ُُّّن ُّم ُّ»♀:  ُّف ُّي ُُّّم ُّل ُّو ُُّّث  ق  ُُّّس  ُُّّج ُّر ُّخ 
ُّوب ُّن ُّذ ُُّّن ُّم 

 «.ه ُّم ُّأ ُُّّه ُّت ُّد ُّل ُّو ُُّّم ُّو ُّي ُّك ُُّّه 

ب إلاى اهللش أنَّ ونِا نهللء أضااحيًة ج فيهااهلل بساافك الاادا ▐  هااهلل  العبااهللده فيهااهلل: التَّقاار 

 ى النَّ قد ضحَّ فهللنههلل المعلونة، أيَّ 
ا
ژ    ج قولاه: ﴿ انتثهللًَّل ألنر اهلل ♀  بي

اااي حتَّاااي ضاااحا  ولااام يااازْل ♀  ىضاااحَّ ف، ]الكاااوثر[﴾ ژ   ڑ   ڑ     هلله اهللى توفَّ

ي تاهللهره الَّ ش  اعهللرر اسياالم ال َّاه، فِماش بعدِ ون نِ ح  المسلمون ي َض  ولم يزلِ ، ♀

ربهلل    .يإلى اهلل بهللألضهللحِ  التَّقرب   :هي نش أع م الق 

 أصاااحهللب النَّ  ساااف ننهاااهلل، فاااإنَّ لعباااهللدا  صااايهللم تلاااك األياااهللم التا تلاااك ا ةِ وناااش كمَلااا
ا
 باااي

 .لهشَّ  هللهللم تع يمً األيَّ  ج هؤَّلءِ  نهلل عليهم نش رنضهللنَ  يتعهللهدون قضهللءَ  واكهللن♀ 

ا علاى ع ايم فضالِ  هللم بماهلل يادل  تلك األيَّ  نش تع يم أحدِ ♀  وثبت عنه وم الصَّ

ُّ»: ♀ قهلللف ،فيه، وهو يوم عرفةَ  َإ ُُّّ،ة ُّف ُّر ُّع ُُّّم ُّو ُّي ُُّّام ُّي ُّص  َت ُّح ُّيُّأ ُّن  ُّس  َع ُُّّب  َر ُّي ك ُُّّن ُّأ ُُّّىُّالل ُّل  ُّف 

 «.ه ُّد ُّع ُّيُّب ُّت ُّالُُّّّة ُّن ُّالّسُّ،ُّو ُّه ُّل ُّب ُّيُّق ُّت ُّالُُّّّة ُّن ُّالّسُّ

 النَّ  ه، فاإنَّ وتسابيح   ههليل اوتَ  ههلل  العباهللدا  فيهاهلل: تكبيار اهللش أنَّ ونِ 
َّ
ا♀  باي هلل لمَّ

ُّالتُُّّّن ُّم ُُّّنُّّيه ُّواُّف ُّر ُّث ُّك ُّأ ُّف ُّ»قهللل:  ذكرهشَّ  ُّب ُّس  ُّح ُّالتُّّو ُُّّيح 
 «.يل ُّل ُّه ُّالتُّّو ُُّّيد ُّم 

 وكاهللن أصااحهللب النَّ 
ا
ااشَّ رون فاايهيكباا♀  بااي ى كبير حتَّااهم بااهلللتَّ ون أصاواتَ ، ويرفع 

، ( اهلل، اهلل أكرب اهلل أكرب وهلل الحمادَّل إله إَّلَّ  اهلل أكرب  اهلل أكرب )كبير: ههلل بهلللتَّ األيواق كل   جَّ ض  تَ 

قيَّايكاون تكبيارً  هللم األولاى ننهاهلل، ثامَّ هلل ج األيَّ ا نطلقً يكون تكبيرً  ادً ا ن  لوا  الخما  ا بعاد الصَّ

 هلللث عشر.شريق، وهو اليوم الثَّ هللم التَّ آخر أيَّ  ، وانتههللًء بعصرِ يوم عرفةَ  ابتداًء نش فجرِ 
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 النَّ  ههلل  العبهللدا  فيههلل: صاله عيد األضحى، فإنَّ ونش أنَّ 
َّ
ههلل وأنار صاالَّ ♀  باي

بهلللمسالم أن  ي  هاهلل، فحارتاي يجتمعاون بِ هللهد المسالميش الَّ َشاوههلل، وهاي ناش نَ هللس أن يصال  النَّ 

ا ج المشهللعر، فإنَّ  اله، فكمهلل يجتمف أهل الحجا ص على أداء هذه الصَّ يحرِ  االَّ وا ذيش لام يحج 

 وهو نشهد صاله العيديش. ،ج هذا المشهد الع يم اَّلكتمهللع   ادً ع لهم نؤكَّ ي شرَ 

  ،أقااول نااهلل تساامعون
َّ
ه هااو الغفااور الع اايم لااي ولكاام، فهلليااتغفروه إنَّاا وأيااتغفر اهلل العلااي

 حيم.الرَّ 
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 ةيَ اخُلْطَبُة الثَّاِن

 

 اهلل وحااده َّل  إلااه إَّلَّ َّلَّ اآلخااريش، وأ ااهد أ وربا  لاايشاألوَّ  العااهلللميش، ربا  الحمااد هلل ربا 

ا  هاو الواحاد المتايش، وأ اهد أنَّ إَّلَّ  ه َّل نعباودَ واليقايش، أنَّا الحاقا   ريك له،  ههللدهَ   ادً نحمَّ

هداه للعهلللميش.مت  ه، ورحه على خلقِ ت  ه، حجَّ ه وريول  عبد    ه الم 

اعلى نحمَّ  اللّٰهمَّ صلا   وعلى آله نحمَّ
، وعلاى آل إباراهيمَ  علاى إباراهيمَ  يَت ، كماهلل صالَّ د  د 

 وعلى آل نحمَّ على نحمَّ  كْ ، اللّٰهمَّ بهللرِ ك حميٌد نجيدٌ إنَّ 
وعلى  ، كمهلل بهللركت على إبراهيمَ د  د 

 .ك حميٌد نجيدٌ ، إنَّ آل إبراهيمَ 

 :هلل بعد  أنَّ 

ُُّّم ُّت ُّي ُّأ ُّاُّر ُّذ ُّإ ُّ»♀:  كمقهللل نبي   ؛المؤننونههلل أي  
ُّه  ُّل  َأ ُُّّاد ُّر ُّأ ُّو ُُّّ،ة ُّّجَيُّالح ُّذ ُُّّل  ك ُّح  ُّأ ُُّّم ُّد 

ُّن 

ُّي ُّ ُّم ُّي ُّل ُّف ُُّّ،يح ُّض 
ُّس  ُُّّن ُّع ُُّّك  ُّر ُّع ُّش 

 «.ه ُّار ُّف ُّظ ُّأ ُّو ُُّّه 

َر  وابتداء اسنسهللك يكون بليلة ثبو  الشَّ  ادا هاو  اأن يكاون غادً  -هلل هاذه نَ تِ نَ كَسا -هر، فاإذا ق 

ااأوَّ  ااهللم ذي الحِ ل أيَّ اا ة، فااإنَّ جَّ عر واألظفااهللر يكااون نااش غااروب  اام  هااذه اسنسااهللك عااش الشَّ

اااليااوم، ويكااون نبااد    ق  يلااة تساابِ اللَّ  يلااة، فااإنَّ اللَّ  ااه نااش غااروب الشَّ ه، ذي قبَلاام  ج اليااوم الَّ

ال  ذي يمسك عش ذلك هو صاهللح  األضاحية، فاإنْ ي، والَّ ى ي ضحا ك عش ذلك حتَّ في مِس  وكَّ

ل الَّ ه، وأنَّ بقي اسنسهللك ج حقا  اأحدً  ا ح  إليه ذبْ  َل وكِ ذي أ  هلل الموكَّ  اق باه هاذاألضاحية فاال يتعلَّ

ََأ ُّاُّر ُّذ ُّإ ُّ»♀:  الحكاام المااذكور ج قولااه ََُّم ُّت ُّي  ُّه  ُّل  ََيُّالح ُّذ ُُّّل  ََأ ُُّّاد ُّر ُّأ ُّو ُُّّة ُّّج ك ُّح  ُّأ ُُّّم ُّد 
ُّن 

ُّي ُّ ُّم ُّي ُّل ُّيُّف ُّح ُّض 
ُّس  ُُّّن ُّع ُُّّك  ُّر ُّع ُّش 

 «.ه ُّار ُّف ُّظ ُّأ ُّو ُُّّه 
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 َصاِلح ْبن َعْبِد اهلِل ْبن َحَمٍد الُعَصْيِمي  

  .هللهَ ههلل ونوََّل ولي   هللههلل، أنَت زكَّ نش  خير   ههلل أنَت نفوينهلل تقواههلل، وزكا  آِ   همَّ اللَّ 

  .والغنى هللَف ى والعفَ قَ دى والت  هلل نسألك اله  إنَّ  همَّ اللَّ 

 ه إلينهلل الكفر والفسوق والعصيهللن.ج قلوبنهلل، وكرا  ه  نْ   إلينهلل اسيمهللن، وزيا حبا  همَّ اللَّ 

ا هامَّ اللَّ ، هامر على المسالميش حجَّ يسا  همَّ اللَّ هم، ر على المسلميش حجَّ يسا  همَّ اللَّ  ر علاى يسا

هاام بعنهلليتااك، وا ااملهم برعهلليتااك،  هاام بحف ااك، واكَ ْ احف هاامَّ ، اللَّ هاامالمساالميش حجَّ 

 العهلللميش. األ رار يهلل ربَّ   رَّ  مْ هِ َّليتك، وقِ هم بوِ وتولَّ 

رب المكروبيشرا فَ  همَّ اللَّ   ينيش.دِ عش المَ  شَ يْ الدَّ  هموم المهمونيش، واقضِ  ْ  ونفا  ،ج ك 

يش.الصَّ  نَّ اله إالصَّ  وأقمِ   اله نش  عهللرر الدا

 

 َتمَّْت ِبَحْمِد اهللِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   بهللعية واَّليتدراكهلل  واَّلقرتاحهلل ؛ يركى المرايلة على الربيد التهلللي:لإلعالم بهللألخطهللء الطا   @gmail.com24Abdellahdj 

mailto:Abdellahdj24@gmail.com
mailto:Abdellahdj24@gmail.com
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مارُة عشر ذي احلجََّةِع  

 

 

  

 

 

 



 ةُ اخَلاِمَس ُةَبْطاخُل
 

  

 

 

   

 

 

 

 حج ُّوا عباد اهلل

 
 

 

 

لِْقيَْت يَْوَم اجلُُمَعِة 
ُ
 ِذي الَقْعَدةِمْن َشْهِر  اتلَّاِسَع َعَشَ أ

ِلِف  َثَمان  َسنََة 
َ
ْرَبِعِمائِة واأل

َ
 َوثَََلِثنَي َبْعَد األ

يق بِالمَ بَِمْسِجِد  دِّ ِِب بَْكر  الصِّ
َ
لَيَْماِنيَّةِ أ  ْشََف الَعْسَكِريِّ بََِحِّ السُّ

نَّةِ  َياِض َحِفَظَها اهلُل َداًرا لِْْلِْسََلِم والسُّ  بَِمِدينَِة الرِّ
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 حجُُّوا عباد اهلل
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 َصاِلح ْبن َعْبِد اهلِل ْبن َحَمٍد الُعَصْيِمي  

 

 اخُلْطَبُة اأُلوَلى

 

ه، ونعوذ  باهللهلل ناش  ااه ونستعين  نحمد   ،إنَّ الحمَد هلل وناش ياياتهلل   ،رور أنفسانهلله ونستغفر 

ِض   ش ي ضلِْل فال ههللدَي له.لَّ له، ونَ أعماهلللنهلل، نش ياهِده اهلل فال ن 

ًدا عبده وريوله.  وأ هد أَّلَّ إله إَّلَّ اهلل وحَده َّل  اريك له، وأ هد أنَّ ناحمَّ

 .]آل عمران[ ﴾ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ    ﴿

   ٿٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ﴿

 .]النسهللء[ ﴾ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ      ٹٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ

ڭ    ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ھ       ھ  ہ      ہ   ہ    ۀ   ہ ﴿

 .]األحزاب[ ﴾ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ٴۇ   ۋ      ڭڭ

: هلل بعد   أنَّ

د   فإنَّ أصدَق  رَّ األنور او ، ♀الحديث كتهللب  اهلل، وأحسَش الهدي هدي نحمَّ

 ن حدثهللتا ههلل، وكلَّ ناحدثة  بدعٌة، وكلَّ بدعة  ضاللٌة.

 تقاواه يار   أنَّ  - رحمكام اهلل -قيش، واعلماوا كم وكونوا نع المتَّ قوا ربَّ اتَّ  ؛ههلل المسلمونأي  

  .نجهللتكم يف األولى واآلخرة

ااواعلمااوا أنَّ  اا هللم الحاا ا كاام تسااتقبلون أيَّ نااش نبااهلل   ىذي فرضااه اهلل علاايكم، و علااه نبنًااالَّ

   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھنش أركهللنه العظهللم، قاهللل تعاهلللى: ﴿  هللإليالم، وركنً ا
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 حجُُّوا عباد اهلل

   ڭ   ڭ   ۓ ، وقهللل تعهلللى: ﴿[]آل عماران ﴾  ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭڭ

 .[196]البقرة: ﴾   ڭڭ

 وقهللل النَّ 
 
َاَالن َهَ يَ أَ »: ♀ بي َتَ كَ َالل ََنَ ،َإ َاس  َالح ََمَ كَ يَ لَ عَ َب   .«واج َح َفَ َج 

ِِ»: ♀وقااهللل  َيَ ب ن 
ِِالَ  َس  ِِعَ َمَ ل  َل  ِِىَخ  ِِسَ م  ادَ هَ :َش 

َأَ َةَ  َِِإ ََل  َإ ََهَ ل  هشَّ  ،«...َالل ََل   فعاادَّ

 .الح َّ  شَّ ننه ذكر ىحتَّ  ♀

هلل َنارَ نَ أَ  اهلل  ، فاإنَّ ه بْعاد  ناش الحا ا ذي لم يقِض فرَض الَّ  المستطيع د هذا يف حقا ويتأكَّ 

   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ : ﴿فقاهللل ،♀بهللَّليتجهللبة له ولرياوله 

 .[24]األنفهللل: ﴾    ېې   ۉ   ۉ   ۅ

 .[148]البقرة: ﴾ڦ   ڦ ﴿: ▐وأنرنهلل بهلللمسهللرعة إلى الخيرا ، فقهللل 

 :يجمعهاَأصلن، عظيمةً  اوأ ورً  ،كثيرةً  فضهللئَل  للح ا  وإنَّ 

نَ »: ♀قهللئص واآلفهلل ، قهللل ش النَّ خليص نِ : التَّ أحدهما َح ََم  َفَ رَ يَ َمَ لَ فَ َج  َمَ ل ِوَ َث 

َفَ يَ  َس  ََ؛ق  َج َرَ خ 
 .«هَ مَ أَ َهَ تَ د َلَ وَ َمَ وَ يَ كَ َهَ وب َنَ ذَ َنَ مَ 

َتب السَّ وثانيها ِ»: ♀هللنية والكمهللَّل ، قاهللل : تحصيل الر  َالح  َيَ ل َِورَ رَ ب ِالمَ َج  َس 

َإ ََاءَ زَ ج ََهَ لَ   .«ةَ ن ََالج ََل 

  ،قااول نااهلل تساامعونأ
َّ
ه هااو الغفااور العظاايم لااي ولكاام، فهلليااتغفروه إنَّاا وأيااتغفر اهلل العلااي

 حيم.الرَّ 
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 َصاِلح ْبن َعْبِد اهلِل ْبن َحَمٍد الُعَصْيِمي  

 

 ةيَ اخُلْطَبُة الثَّاِن

 

اا أنَّ  وأ ااهد  وحااده َّل  ااريك لااه،  اهلل  إلااه إَّلَّ َّلَّ أنااهلل، وأ ااهد الحمااد هلل ربا  ه عبااد   ادً نحمَّ

ا اللّٰهمَّ صالا ، وريوله اعلاى نحمَّ  وعلاى آلاه نحمَّ
وعلاى آل  علاى إباراهيمَ  يَت ، كماهلل صالَّ د  د 

ا كْ ، اللّٰهامَّ باهللرِ ك حمياٌد نجيادٌ ، إنَّ إبراهيمَ  اعلاى نحمَّ  وعلاى آل نحمَّ
، كماهلل بهللركات علاى د  د 

 .ك حميٌد نجيدٌ ، إنَّ وعلى آل إبراهيمَ  إبراهيمَ 

 :هلل بعد  أنَّ 

 وحاا َّ  ه حاا َّ ، فإنَّاا♥ إبااراهيمَ أباايكم  ِث رْ نااش إِ  الحاا َّ  إنَّ  ؛هااهلل المنننااونأي  

ناش أركاهللن  هلله ركنًا، و عَلاباهلللح ا  وأنرناهلل ،♀ناهلل نبي   ى حا َّ ه، حتَّاش بعادِ نِا األنبيهللء  

ْسش الد   ،وا إلى البيت الحراماإليالم، فحج    نيهلل واآلخرة.تنهلللوا ح 

  .هللهَ ونوََّل ههلل ولي   هللههلل، أنَت نش زكَّ  خير   ههلل أنَت نهلل تقواههلل، وزكا نفوَي  آِ   همَّ اللَّ 

  .والغنى هللَف ى والعفَ قَ دى والت  هلل نسألك اله  إنَّ  همَّ اللَّ 

ااأل ارار، وكياد الف   هلل نعوذ باك ناش  ارا نَّ إِ  همَّ اللَّ  اإنَّا هامَّ هللر، اللَّ جَّ رورهم، هلل نعاوذ باك ناش   

 وندرأ بك يف نحورهم.

ن باه عليناهلل نصاهللئب هاوا تاك، وناش اليقايش ناهلل ت  غناهلل باه  نَّ لنهلل نش طهللعتك ناهلل تبلا  مْ ِس اق همَّ اللَّ 

 هلل.ننَّ  نهلل أحييتنهلل، وا عله الوارث اأبدً ، تنهللوقوَّ  ،وأبصهللرنهلل ،نهلل بأيمهللعنهللعنتا  همَّ نيهلل، اللَّ الد  

ارَ را فَ  همَّ اللَّ  ا ،المكاروبيش َب ج ك  ، ينيشدِ الَما عاشِ  شَ يْ الادَّ  هماوم المهماونيش، واقاضِ  ْس ونفا

 هللنهلل ونرضى المسلميش.َض رْ نهلل وَ نَ َض رَ وا ف نَ 



46 
 

 حجُُّوا عباد اهلل

يش. عمودالة الصَّ  الة إنَّ الصَّ  وأقمِ   الدا

 

 َتمَّْت ِبَحْمِد اهللِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :لإلعالم بهللألخطهللء الطابهللعية واَّليتدراكهلل  واَّلقرتاحهلل ؛ ير ى المرايلة على الربيد التهلللي  @gmail.com24Abdellahdj 

mailto:Abdellahdj24@gmail.com


 ةُ السَّاِدَس ُةَبْطاخُل
 

  

 

 

   

 

 

 

 الطريق إىل احلج املربور
 

 
 

 

 

لِْقيَْت يَْوَم اجلُُمَعِة 
ُ
اِدِس َوالِعْشِ أ  ِذي الَقْعَدةِمْن َشْهِر  ينَ السَّ

ِلِف  َثَمان  َسنََة 
َ
ْرَبِعِمائِة واأل

َ
 َوثَََلِثنَي َبْعَد األ

يق بِالمَ بَِمْسِجِد  دِّ ِِب بَْكر  الصِّ
َ
لَيَْماِنيَّةِ أ  ْشََف الَعْسَكِريِّ بََِحِّ السُّ

نَّةِ  َياِض َحِفَظَها اهلُل َداًرا لِْْلِْسََلِم والسُّ  بَِمِدينَِة الرِّ
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 الطريق إىل احلج املربور
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َحَمٍد الُعَصْيِمي  َصاِلح ْبن َعْبِد اهلِل ْبن   

 

 اخُلْطَبُة اأُلوَلى

 

ه، ونعوذ  باهللهلل ناش  ااه ونستعين  نحمد   ،إنَّ الحمَد هلل وناش ياياتهلل   ،رور أنفسانهلله ونستغفر 

ِض   ش ي ضلِْل فال ههللدَي له.لَّ له، ونَ أعماهلللنهلل، نش ياهِده اهلل فال ن 

ًدا عبده وريوله.  وأ هد أَّلَّ إله إَّلَّ اهلل وحَده َّل  اريك له، وأ هد أنَّ ناحمَّ

 .]آل عمران[ ﴾ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ    ﴿

   ٿٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ﴿

 .]النسهللء[ ﴾ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ      ٹٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ

ڭ    ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ھ       ھ  ہ      ہ   ہ    ۀ   ہ ﴿

 .]األحزاب[ ﴾ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ٴۇ   ۋ      ڭڭ

: هلل بعد   أنَّ

د   فإنَّ أصدَق  رَّ األنور او ، ♀الحديث كتهللب  اهلل، وأحسَش الهدي هدي نحمَّ

 ن حدثهللتا ههلل، وكلَّ ناحدثة  بدعٌة، وكلَّ بدعة  ضاللٌة.

 ،العهللجاال والجاال، تغنمااوا   قاايشفكونااوا نااش المتَّ  ،قاايش نفااهللً اللمتَّ  إنَّ  ؛هااهلل المنننااونأي  

 ابحيش.وتكونوا نش الرَّ 

اافح   اهلل كتااع علاايكح الحاا َّ  إنَّ  ؛هااهلل المنننااونأي   ھ   ھ   ے   ے   قااهللل َتَعااهللَل : ﴿ ،واج 

 .]آل عمران[﴾   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ٴۇ   ۋ   ڭۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ
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 الطريق إىل احلج املربور

، تاهلل    هللس ناش يرجاب بحا   النَّا شَ فِما ،شِ قيْ رِ ْشاالمَ  تتفهللو  تفهللوَ   عظيمةٌ  نراتع   الح َّ  وإنَّ 

تبةً  أعظح الح ا  وننهح نش يرجب بغير ذلك، وإنَّ  بأن يكون  أن يحظ  العبد   ،ه نرتبةً وأرفعَ  ،ر 

َ: »♀قهللل  ؛ه نربوًراحج   َالح  َيَ لَ َورَ رَ بَ المَ َج   «.ةَ نََّالج ََّلَاٌءَإ َزَ ج ََهَ لَ َس 

اصاهللروا يتلمَّ  هللس إذا عزنوا عل  الح ا كثيًرا نش النَّ  وإنَّ  ابل الم  س  لة إلياه بأيسار وِصاون الس 

ي يوصالهح ذالَّ  ،رورالمبْ  بل الموصلة إل  الح ا ون عش نعرفة الس  ل  غفَ ويَ  ،فهللهيةنش الرَّ  يبيل  

ماهلل يحظا  باه يحظا  باه، وإنَّ  حاهلل    ة، فلاي  كال  وهاو الفاو  بهلللجنَّا، إل  هذا الجزاء العظايح

اا ااأولتااك الَّ ااذيش يحج  ، المصاابوع علاا  الااربا المااربور هااو الحاا    نااربوًرا، والحاا   هلل ون حج 

 نب المخلوق. نب الخهلللق، وبر   ر  ه: بِ وحقيقت  

سش الدا  ر  هلل البِ فأنَّ   يهللنة.نب الخهلللق: فهو ح 

سش المعهللنلةِ  هلل الرب وأنَّ    .نب المخلوق فهو ح 

سش الدا   النَّ  العبد كماهلل حا َّ  أن يح َّ  يهللنة بهلللح ا وح 
 
 هلل طاهللَ  كَما فيطاو    ؛♀ با 

وينصار  كماهلل  ،   كماهلل رَناويرنِا، كماهلل باهللَ   ويسع  كمهلل يع ، ويقف كمهلل وقف، ويبيا   

ِجا♀ه هديِا َق ْفاهاهلل وَ كلا  هِ ه   أعمهلللِ ، فإذا كهللن حج  ♀ انصرَ     أن ، ر 

سش الدا يكون حج     .الوجوه يهللنة   أدائه عل  أتحا ه نربوًرا   ح 

هاح موا أنَّ لِ عَ  ،واختالفهلل  الفقههللء ،خصصون بأنواع الر  خَّ يرتذيش هذا أولتك الَّ  َعقَل وإذا 

َّل يرجاب  ثحَّ  ،هق بدنهروي   ،هويدفب نهلللَ  ،هع نفَس ي تعِ  انرئ   شِ نِ  المربور، فكحْ  وا   الح ا ط  فرَّ 

ااحتَّاا وقااف   عرفااةَ  ♀باا  النَّ  أنَّ  هااح يساامب؛ ألنَّ نااربور   بحاا     ،م   غرباا  الشَّ

ا هو نش عرفةَ  ويدفب    النَّ  أنَّ  م ، ويسامب  قبل غروب الشَّ
َّ
باهلل  لياهللل  ننا   ♀ با 

بهللعاه يهللناة بهللتا وهاو لاح يكاش حساش الدا  ،الماربور فأيش هذا نش الح ا  ،ةويبي  هو   نكَّ  ،فيههلل
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 للنَّ 
ا
 ؟!  هديه   المنهلليك ♀ ب 

اا سااش المعهللنلااة فهااو بااذل  وأنَّ ، وإغهللثاااة  ااهللعة المعاارو األذى، وإ وكااف  ، دىالنَّاا هلل ح 

 هللنيادانً  وترك اَّل دحهلل ، واَّلجتمهللع عل  الخير، ونعونة المسلميش، فلي  الح    ،الملهو 

  .واص  والمعونةِ للتَّ  مهلل هو نيدانٌ وإنَّ  ،صهللرعللتَّ 

اعالم رَّ لي صايع بِا ؛ناب المسالميش ش األخاالِق َسافينبغ  أن يكاون العباد َح  ه، هللنلاة   حجا

ا هاح ا ناب المسالميش   حجا يهللناة، وبار  بحساش الدا  ا   عبهللدتاه هلله وقاد كاهللن بار  فيعود نش حجا

 ناش ش ي رج  له أن يكون له حا   ويكون هو نمَّ  ،ه نربوًراحج  بحق  بحسش المعهللنلة، فيكون 

َ: »♀ه قولِ  َالح  َيَ لَ َورَ رَ بَ المَ َج   «.ةَ نََّالج ََّلَاٌءَإ َزَ ج ََهَ لَ َس 

  ،أقااول نااهلل تساامعون
َّ
ه هااو الغفااور العظاايح لاا  ولكااح، فهلليااتغفروه إنَّاا وأيااتغفر اهلل العلاا 

 حيح.الرَّ 
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 الطريق إىل احلج املربور

 

 ةيَ اخُلْطَبُة الثَّاِن

 

 اهلل وحده َّل  ريك له،  إله إَّلَّ َّلَّ كر له توالًيهلل وترتًا، وأ هد أالحمد هلل حمًدا حمًدا، والش  

عل   يَ  كمهلل صلَّ ، د  وعل  آل نحمَّ  د  عل  نحمَّ  صلا  هحَّ ه وريوله، اللَّ ًدا عبد  نحمَّ  وأ هد أنَّ 

ا بهللركْ  هحَّ ، اللَّ ك حميٌد نجيدٌ إنَّ  وعل  آل إبراهيحَ  إبراهيحَ  ا د  علا  نحمَّ كماهلل  د  وعلا  آل نحمَّ

 .ك حميٌد نجيدٌ إنَّ  ،وعل  آل إبراهيحَ  عل  إبراهيحَ  بهللركَ  

 بيش فريقيش:  ةً يكون فيه المسلمون كهللفَّ  هلل  الح ا نهلل نستقبله نش أيَّ  إنَّ  ؛ههلل المنننونأي  

  .فريٌق حهللٌ  

  .وفريٌق غير  حهلل   

جَّ   هح  عهللء لهاح بشامولِ بهلللاد   فوا عاش الحا ا ذيش تخلَّ كح الَّ َّل تنسوا إخوانَ  ؛هلل فيهلل أولتك الح 

  .والمغفرةَ  حمةَ الرَّ 

جَّ ا إخوانَ َّل تنسوْ  ؛ر لكح الح   ذيش لح يتيسَّ ههلل الَّ ويهلل أي   انش الد   هلل كح الح  النة عهللء لهاح بهلللسَّ

 .، وأنش  وأنهللن  وعهللفية   ة  وقضهللء ننهلليكهح   صحَّ  ،وفيقوالتَّ 

 ههلل.ههلل ونوََّل ولي   أنَ   ،هللههللخير نش  كَّ  ههلل أنَ  و كا  ،نهلل تقواههللنفوَي  آِ   هحَّ اللَّ 

  .والغن  ،والعفهلل  ، قوالت   ،ىهلل نسألك الهدَ إنَّ  هحَّ اللَّ 

ش أراد َنا هاحَّ اللَّ ، هلاه يابيلَ  رفيسا  ش أراد الح َّ نَ  هحَّ اللَّ ه، له يبيلَ  رفيسا  ش أراد الح َّ نَ  هحَّ اللَّ 

  هحَّ ، اللَّ هله يبيلَ  رفيسا  الح َّ 
ا
 .وعهللفية   ة  وصحَّ  ،وأنهللن   ش  هح   أنْ ننهلليكِ  للمسلميش أداءَ  ءْ ه 

ا، ر األ اراهلل نعوذ بك ناش  ارا إنَّ  هحَّ اللَّ   ،هلل نعاوذ باك ناش  ارورهحإنَّا هاحَّ هللر، اللَّ وكياد الفجَّ
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  .وندرأ بك   نحورهح

ارَ فرا  هحَّ اللَّ  اونَ  ،ب المكاروبيش  ك  ينيش، دِ يش عاش الَماالادَّ  ضِ واْقا ،هماو  المهماونيش ْ  فا

  .نرضهللنهلل ونرض  المسلميشو  َنَرَضنهلَلوا ِف 

 يش.الة عمود الدا الصَّ  الة إنَّ وأقح الصَّ 

 

 َتمَّْت ِبَحْمِد اهللِ 
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