
ةُ  ُملسو هيلع هللا ىلصُانلَِّبُيَُحجَّ
ُاتلَّآل ِفُُإَِلَُُوَدْعَوةُ 

ْطَبةُ  ْضَحُُِعيدُُِخ 
َ
ُـه9341ُاْْل

ُُمجعُ  ُوترتيب 
َطِبُُِمنُْ َاََضَاِتُُخ  ْيخَُِفِضيلَِةَُوُم  ُ:الشَّ

ُ
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ْطَبةُ  3  ْضَحُُِعيدُُِخ 
َ
ُـه9341ُاْْل

 

ـْ ُشُروِر َأْكُػِسـَا إِنَّ اْلَحْؿَد لِؾَِّف، َكْحَؿُدُه، َوَكْسَتِعقـُُف، َوَكْسَتْغِػُرُه، َوَكُعقُذ بِ 
 مِ

ِ
اهَّلل

ـْ ُيْضؾِْؾ َفََل َهاِدَي َلُف، َوَأْشَفُد َأْن ََل  ـْ َيْفِدِه اهَّلُل َفََل ُمِضؾَّ َلُف، َوَم َوَسقَِّئاِت َأْطَؿالِـَا، َم

ًدا َطْبُدُه َوَرُسقُلُف   .ملسو هيلع هللا ىلصإَِلَف إَِلَّ اهَّلُل َوْحَدُه ََل َشِريَؽ َلُف، َوَأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[202طؿران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ ٺ

 .[2]الـساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[72-70]األحزاب:  ﴾﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮲ ﮳﮴ ۓ

 :ا بَْعُد  أَمَّ

ْصَدَق  َفنِنَّ    كِتَاُب  اْلَحِديِث  أَ
ِ
َر اْلفَ اهَّلل ٍد ، َوَخقْ ، ملسو هيلع هللا ىلصْدِي َهْدُي ُمَحؿَّ

ٌة، َوُكؾَّ  ٍة بِْدَطٌة، َوُكؾَّ بِْدَطٍة َضََلَل ُُمقِر ُمْحَدَثاُتَفا، َوُكؾَّ ُمْحَدَث َوَشرَّ اْْل

ٍة فِل الـَّاِر.  َضََلَل

 :ا بَْعُد  أَمَّ
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ِة  َيَديْ  َبْيَ   ِبي   َحجَّ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّ

ـَ اْلِفْجَرِة،  ملسو هيلع هللا ىلصَفنِنَّ الـَّبِلَّ 
ـَِة اْلَعاِشَرِة مِ ًة َواِحَدًة فِل السَّ ْسََلِم َحجَّ َحجَّ فِل اْْلِ

ـَِة التَّاِسَعِة، َوَلْؿ َيُحجَّ الـَّبِلُّ  ڤٍر َوَكاَن َأُبق َبؽْ  فِل  ملسو هيلع هللا ىلصَقْد َحجَّ بِالـَّاِس فِل السَّ

ـَِة.  تِْؾَؽ السَّ

َؾ اْلُعَؾَؿاُء  َذلَِؽ بَِلنَّ َأْهَؾ اْلَجاِهؾِقَِّة َكاُكقا َيَتََلَطُبقَن  -َرِحَؿُفُؿ اهَّللُ -َوَقْد َطؾَّ

رُ  ُفقِر، َوَكاَن الـََّسَلُة ُيَمخِّ ا َجَعَؾُف اهَّلُل بِالشُّ ـَِة َطؿَّ ُمقَن: َفاْخَتؾَّ مِقَزاُن السَّ وَن َوُيَؼدِّ

  :ـْ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ
َؿاَواِت َواْْلَْرَض، َحتَّك َقاَل َكثِقٌر مِ إِنَّ »َطَؾْقِف َيْقَم َخَؾَؼ السَّ

ـَِة التَّاِسَعِة َوَقَعْت فِل َشْفِر ِذي اْلَؼْعدَ  َة َأبِل َبْؽٍر فِل السَّ  «.ةِ َحجَّ

ـَِة اْلَعاِشَرِة،  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؾْؿ َيُحجَّ الـَّبِلُّ  ـَِة، َوَشِفَد اْلَؿْقِسَؿ فِل السَّ فِل تِْؾَؽ السَّ

ـَةُ »َوَأْخَبَر:  َؿاَواِت َواأْلَْرَض، السَّ َماَن َقِد اْستََداَر َكَفقْئَتِِه يَْوَم َخؾََق اهللُ السَّ أَنَّ الزَّ

 .(1)«بََعةٌ ُحُرمٌ اثْـَا َطَشَر َشْفًرا، ِمـَْفا أَرْ 

ِة َأْطَدَل َأْحَقالَِفا َكَؿا  َأْخَبَر بَِلنَّ اهَّلَل  ملسو هيلع هللا ىلصَوالـَّبِلُّ  َقْد َأَطاَد لَِفِذِه اْْلُمَّ

َؿاَواِت َواْْلَْرَض، َوَأنَّ َزَماَن التَََّلُطِب بِاْْلَْشُفِر َقْد  ـَ السَّ َخَؾَؼ اهَّلُل َربُّ اْلَعاَلِؿق

ـْ َيُعقَد.  َمَضك َوَل
                                                            

 «:الصحقح»(، ومسؾؿ يف 67رقؿ ) 158 - 157/ 1«: الصحقح»أخرجف البخاري يف  (1)

 .ڤ(، مـ حديث: أبل بؽرة 1679رقؿ ) 1337 - 1335/ 3



ْطَبةُ  5  ْضَحُُِعيدُُِخ 
َ
ُـه9341ُاْْل

َنَّ َأْهَؾ اْلَجاِهؾِقَِّة  ملسو هيلع هللا ىلصَوَلْؿ َيُحجَّ الـَّبِلُّ 
ِ

ـَِة التَّاِسَعِة: ْل َوَكاُكقا َقْد َوِرُثقا -فِل السَّ

ـْ إِْبَراِهقَؿ 
َة:  -اْلَحجَّ  ڠمِ ـْ َحجَّ مِـُْفْؿ َبْعَد َذلَِؽ َبْعَد َفْتِح َمؽَّ قَن َوَم َفَؽاُكقا َيُحجُّ

ـَ فِل َكاُكقا َيْرَفُعقَن َأْصَقاَتُفْؿ  ْركِقَِّة: َلَقْؾَغُطقا بَِذلَِؽ َوُيَغالُِطقا اْلُؿْسؾِِؿق بَِتْؾبَِقتِِفُؿ الشِّ

ِة:  لَبَّقَْك الؾَُّفمَّ لَبَّقَْك، لَبَّقَْك ََل َشرِيَك لََك لَبَّقَْك، إِنَّ الَْحْؿَد »َتْؾبَِقتِِفُؿ التَّْقِحقِديَّ

ََل َشِريَؽ َلَؽ إَِلَّ َشِريًؽا »، َفَؽاُكقا َيُؼقُلقَن: «َوالـِّْعَؿةَ لََك َوالُْؿؾَْك، ََل َشرِيَك لََك 

 .(1)«ُهَق َلَؽ َمَؾْؽَتُف َوَما َمَؾَؽ!!

ـَ  قَرَة َبَراَءة»َوَأْكَزَل اهَّلُل َربُّ اْلَعاَلِؿق  « سُّ
ِ
ـَ  َوفِقَفا َبَراَءُة اهَّلل

َوَرُسقلِِف مِ

. ـَ  اْلُؿْشِركِق

ا َمَضك َأُبق َبْؽٍر  َف بِالـَّاِس فِل السَّ  ڤَوَلؿَّ ـَِة التَّاِسَعِة َأمِقًرا َطَؾك اْلَحجِّ َوَتَقجَّ

َة، َأْتَبَعُف الـَّبِلُّ  ا َلِحَؼ ڤ، َوَكاَن َوَمَعُف َأُبق ُهَرْيَرَة ڤبَِعؾِلٍّ  ملسو هيلع هللا ىلصإَِلك َمؽَّ ، َفَؾؿَّ

يُؼ: َأمِقٌر َأْم َمْلُمقٌر؟ دِّ  َطؾِلٌّ بَِلبِل َبْؽٍر، َقاَل َلُف الصِّ

ـَ فِل الـَّاِس َأكَُّف ََل َيْشَفُد اْلَؿْقِسَؿ َبْعَد َذلَِؽ َوََل َيْدُخُؾ َبْؾ مَ  َقاَل: ْلُمقٌر، َوَأْطَؾ

ـَ اْلَعَرِب َكاُكقا 
َنَّ َأْقَقاًما مِ

ِ
اْلَؿْسِجَد اْلَحَراَم ُمْشِرٌك، َوََل َيُطقُف بِاْلَبْقِت ُطْرَياٌن: ْل

َفاُتُفْؿ، َوَيُؼقُلقَن: ََل َكُطقُف بِاْلَبْقِت فِل ثَِقاٍب  َيُطقُفقَن بِاْلَبْقِت ُطَراًة َكَؿا َوَلَدْتُفؿْ  ُأمَّ

َنَّ اهَّلَل 
ِ

 ََل ُيِحبُّ َذلَِؽ!! َضَؾْؿـَا فِقَفا َأَحًدا: ْل

                                                            

ـِ َطبَّاٍس 1185، رقؿ )843/ 2 «:الصحقح»أخرج مسؾؿ يف  (1) ، ڤ(، مـ حديث: اْب

 
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن اْلُؿْشِرُكقَن َيُؼقُلقَن: َلبَّْقَؽ ََل َشِريَؽ َلَؽ، َقاَل: َفَقُؼقُل َرُسقُل اهَّلل

ُهْؿ ، َفَقُؼقُلقَن: إَِلَّ َشِريًؽا ُهَق َلَؽ، َتْؿؾُِؽُف َوَما َمَؾَؽ، َيُؼقُلقَن َهَذا وَ «َويْؾَُؽْم، َقْد َقدْ »

 َيُطقُفقَن بِاْلَبْقِت.
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ـَ  ڤَطؾِقًّا  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَن َكثِقٌر مِـُْفْؿ َيُطقُف بِاْلَبْقِت َطاِرًيا: َفَلْرَسَؾ الـَّبِلُّ   َفَلْطَؾ

أََلَّ يَْدُخؾَنَّ الَْؿْسِجَد بَْعَد َذلَِك ُمْشرٌِك، َوََل يَطُوَفنَّ »ِسِؿ: فِل الـَّاِس فِل اْلَؿقْ 

 .(1)«بِالَْبقِْت ُطْريَانٌ 

تِِفْؿ َأْربََعَة َأْشُفٍر َيِسقُحقَن فِل اْْلَْرِض،  َْهِؾ اْلَعْفِد َطْفَدُهْؿ إَِلك ُمدَّ
ِ

َوَأَتؿَّ ْل

ئًا، َوَأْمَضك َأْمَر َطَؾك اْلَعْفِد َوالذِّ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَحاَفَظ الـَّبِلُّ  ـْ َذلَِؽ َشقْ
ِة، َوَلْؿ َيْخِػْر مِ مَّ

 
ِ
ـَ  اهَّلل ـَ اْلُؿْممِـِق َْهؾِِف، لِْؾُؿْسؾِِؿق

ِ
، َوَخَؾَص اْلبَقُْت ْل ـَ فِل اْلُؿْشِركِق

. ـَ ِدي  اْلُؿَقحِّ

 

                                                            

(، ومسؾؿ يف 4655رقؿ ) 318-8/317 «:الصحقح»أخرجف البخاري يف  (1)

 .ڤ(، مـ حديث: َأبِل ُهَرْيَرَة 1347رقؿ ) 2/982 «:الصحقح»



ْطَبةُ  7  ْضَحُُِعيدُُِخ 
َ
ُـه9341ُاْْل

ِبي   ِة النَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَمَعاِِلُ ِمْن َحجَّ

ـَِة اْلَعاِشَرةِ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلُّ  : َفَتَقاَفَد الـَّاُس َحجَّ فِل السَّ ـَ فِل الـَّاِس َأكِّل َحاجٌّ ، َوَأْطَؾ

قا بِِف فِل اْلَؿْقِسِؿ، َولَِقَتَعؾُُّؿقا مِـُْف اْلَؿـَاِسَؽ ملسو هيلع هللا ىلصَطَؾك َمِديـَِة الـَّبِلِّ   .(1)ملسو هيلع هللا ىلص: لَِقْلَتؿُّ

َة  ملسو هيلع هللا ىلصَوَدَخَؾ الـَّبِلُّ   .ملسو هيلع هللا ىلص، َفاْطَتَؿَر -َوَكاَن َقاِرًكا-َمؽَّ

ةِ ثُمَّ إِكَّهُ فِي  َك الـَّبِلُّ  الْقَْوِم الثَّاِمِن ِمْن َشْفرِ ِذي الِْحجَّ ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصَتَحرَّ
ًفا مِ ُمَتَقجِّ

َة إَِلك )مِـًك(، َفَصؾَّك بَِفا الظُّْفَر، َواْلَعْصَر، َواْلَؿْغِرَب، َواْلِعَشاَء، َوَصََلَة  َمؽَّ

ََلَة فِل َوْقتَِفا َويَ  ْبِح، فِل ُكؾِّ َذلَِؽ ُيَصؾِّل الصَّ َباِطقََّة.الصُّ  ْؼُصُر الرُّ

ا فِي الْقَْوِم التَّاِسِع  َك الـَّبِلُّ  -َوُهَو يَْوُم َطَرَفةَ -َوأَمَّ ، «َواِدي ُطَرَكةَ »إَِلك  ملسو هيلع هللا ىلصَتَحرَّ

ُؾُف، َوَيْدُطقُه، َوَيْسَتْغِػُرُه، ُثؿَّ إِكَُّف  ملسو هيلع هللا ىلصَوالـَّبِلُّ   ملسو هيلع هللا ىلصفِل َذلَِؽ ُيَؽبُِّر َربَُّف، َوُيَعظُِّؿُف، َوُيَفؾِّ

ا، َوُكؾُّ ُخَطبِِف َطظِقَؿٍة.َخطَ   َب فِل َيْقِم َطَرَفَة ُخْطَبًة َطظِقَؿًة ِجدًّ

                                                            

، ڤ(، مـ حديث: جابر 1218رقؿ ) 891-2/886 «:الصحقح»أخرج مسؾؿ يف  (1)

 »َقاَل: 
ِ
َن فِل الـَّاِس فِل اْلَعاِشَرِة،... َمَؽَث تِْسعَ  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ َرُسقَل اهَّلل ، ُثؿَّ َأذَّ ـَ َلْؿ َيُحجَّ « ِسـِق

، ففق مـ هذا الحديث ملسو هيلع هللا ىلص، وما يلتل مـ صػة حج الـبل ملسو هيلع هللا ىلصفذكر صػة حج الـبل 

 العظقؿ.



 8 
ةُ  ُاتلَّآل ِفُُإَِلَُُوَدْعَوةُ ُملسو هيلع هللا ىلصُانلَِّبُيَُحجَّ

ـِ  يَْوَم َطَرَفةَ  ملسو هيلع هللا ىلصثُمَّ َصؾَّى الـَّبِيُّ   ْفِر َوَصََلَة اْلَعْصِر بَِلَذاٍن َوإَِقاَمَتْق َصََلَة الظُّ

، ُثؿَّ َدَفَع الـَّبِلُّ  ـِ ََلَتْق ْخَراِت، َفَجَعَؾ َوُهَق َطَؾك َكا ملسو هيلع هللا ىلصَيْؼُصُر فِل الصَّ َقتِِف إَِلك الصَّ

 
ِ
َف إَِلك اهَّلل َداِطًقا إَِلك َأْن َسَؼَط اْلُؼْرُص، ُثؿَّ َأَفاَض  َوْجَفُف إَِلك اْلِؼْبَؾِة، َوَتَقجَّ

ـْ َطَرَفاٍت َوَقْد َأْرَدَف َخْؾَػُف 
ـَ َزْيٍد  ملسو هيلع هللا ىلصمِ  .ڤُأَساَمَة ْب

َها  ،إِلَى الُْؿْزَدلَِػةِ  ملسو هيلع هللا ىلصثُمَّ َذَهَب الـَّبِيُّ  إَِلك اْلَؿْشَعِر اْلَحَراِم َوُهَق ُيِشقُر بَِقِدِه َيُؿدُّ

ؽِقـَةَ »َيُؼقُل:  ؽِقـَةَ السَّ ؽِقـَةَ »، «السَّ ؽِقـَةَ السَّ  .(1)«السَّ

ا كََزَل الُْؿْزَدلَِػةَ َصؾَّى الَْؿْغرَِب َوالِْعَشاَء َجْؿًعا َمَع التَّلِْخقرِ َوَقْصرِ  َفؾَؿَّ

ِل  ملسو هيلع هللا ىلصَطَجَع َفـَاَم، ُثؿَّ َقاَم ُثؿَّ اْض  الِْعَشاِء، ْبَح فِل َأوَّ ا َدَكا اْلَػْجُر، َفَصؾَّك الصُّ َلؿَّ

ا. ملسو هيلع هللا ىلصَوْقتَِفا ُثؿَّ إِكَُّف  َف إَِلك اْلِؼْبَؾِة َوَدَطا َربَُّف ُدَطاًء َصِقيًَل َحتَّك َأْسَػَر ِجدًّ  َتَقجَّ

ـَ اْلَعبَّاِس َوَدَفَع  ـَ اْلَؿْشَعِر  ملسو هيلع هللا ىلصُثؿَّ َأْرَدَف َخْؾَػُف اْلَػْضَؾ ْب
ـَ اْلُؿْزَدلَِػِة، مِ

مِ

رٍ »بِـ  ملسو هيلع هللا ىلصاْلَحَراِم إَِلك مِـًك، َفَؿرَّ الـَّبِلُّ  ا َكاَن فِل «َواِدي ُمَحسِّ َواِدي »، ُثؿَّ إِكَُّف َلؿَّ

رٍ  َك َكاَقَتُف « ُمَحسِّ  .-َيْعـِل: َأْسَرَع بَِفا-َحرَّ

َنَّ َكثِقًرا َلؿَّ  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ الـَّبِلَّ  َوالُْعؾََؿاُء يَُؼولُوَن:
ِ

: ْل ـَ بِق ا َمرَّ بَِؿَؽاِن اْلَؼْقِم اْلُؿَعذَّ

ـْ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ َيُؼقُل: إِنَّ اهَّلَل 
رٍ »َأْهَؾَؽ َأْصَحاَب اْلِػقِؾ فِل  مِ ، «َواِدي ُمَحسِّ

َـّ َبْعَض 
ْقَر اْْلََبابِقَؾ: َفَلْهَؾَؽْتُفْؿ َشرَّ َمْفؾٍِؽ، َوَلؽِ َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ َوَأْرَسَؾ َطَؾْقِفُؿ الطَّ

ْهََلُك بِـ  َواِدي »َيُؼقُل: إِنَّ َأْصَحاَب اْلِػقِؾ َلْؿ ُيِصْبُفُؿ اْلَعَذاُب َواْلَفََلُك َواْْلِ

رٍ  سِ »َوإِكََّؿا َكاَن َذلَِؽ فِل « ُمَحسِّ  «.اْلُؿَغؿَّ
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ا َمرَّ بِِدَياِر َثُؿقَد َقـََّع َرْأَسُف، َواْسَتْغَػَر َربَّفُ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلُّ  ْسَراِع َأْن َلؿَّ ، َوَأَمَرُهْؿ بِاْْلِ

َبُفْؿ،  : َفَعذَّ ـَ  َربِّ اْلَعاَلِؿق
ِ
ُبقا بِآَياِت اهَّلل ـَ َكذَّ ِذي ََل »ُيِصقَبُفْؿ َما َأَصاَب اْلَؼْقَم الَّ

بِقَن إَِلَّ أَْن تَُؽوكُوا بَاكِقَن، َفنِْن لَْم تَُؽوكُوا بَاكِقَن َفََل  تَْدُخؾُوا َطؾَى َهُمََلِء الُؿَعذَّ

 .(1)«تَْدُخؾُوا َطؾَقِْفْم، ََل يُِصقُبُؽْم َما أََصابَُفمْ 

ِذي َقاَلُف َبْعُض َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ ََل َيْسَتِؼقُؿ فِل اْلَحِؼقَؼِة، َوَبْعُضُفْؿ َيُؼقُل: إِنَّ  َوَهَذا الَّ

رٍ َوُهَق َواِدي ُمحَ -َأْهَؾ اْلَجاِهؾِقَِّة َكاُكقا إَِذا َذَهُبقا إَِلك َهَذا اْلَقاِدي  َقاُمقا ُهـَالَِؽ  -سِّ

 َيَتَػاَخُروَن بِآَبائِِفْؿ.

إَِلك َجْؿَرِة اْلَعَؼَبِة: َفَرَماَها بَِسْبِع َحَصَقاٍت، ُثؿَّ َكَحَر َهْدَيُف،  ملسو هيلع هللا ىلصُثؿَّ َذَهَب الـَّبِلُّ 

َة   ملسو هيلع هللا ىلصقَفا َبْعَد َذلَِؽ إَِلك مِـًك َفَبِؼَل فِ  ملسو هيلع هللا ىلص، ُثؿَّ َرَجَع الـَّبِلُّ ملسو هيلع هللا ىلصُثؿَّ َأَفاَض إَِلك َمؽَّ

اَم مِـَك  اُم التَّْشِريِؼ -َأيَّ  .-َوِهَل َأيَّ

: َفلَْكثُِروا أَيَّاُم التَّْشرِيِق أَيَّاُم أَْكٍل َوُشْرٍب َوِذْكرٍ هللِ »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَوالـَّبِلُّ 

 .(2)«فِقِفنَّ ِمَن التَّْحِؿقِد َوالتَّْفِؾقِل َوالتَّْؽبِقرِ 

 

                                                            

 «:الصحقح»مسؾؿ يف (، و433رقؿ ) 1/533 «:الصحقح»أخرجف البخاري يف  (1)

ـِ ُطَؿَر 2983رقؿ ) 4/2285-2286  ْب
ِ
 .ڤ(، مـ حديث: َطْبِد اهَّلل

ََل تَْدُخؾُوا َمَساكَِن الَِّذيَن ضَؾَُؿوا أَكُْػَسُفْم إَِلَّ أَْن تَُؽوكُوا بَاكِقَن، أَْن »ويف رواية لفؿا: 

ْحِؾ، ولؾبخاري: ُثؿَّ َتَؼـََّع بِِرَدائِِف َوُهَق  «يُِصقَبُؽْم َما أََصابَُفمْ  ُثؿَّ َقـََّع َرْأَسُف »...، َطَؾك الرَّ

ْقَر َحتَّك َأَجاَز الَقاِدَي   «.َوَأْسَرَع السَّ

(، مـ حديث: ُكَبْقَشَة اْلُفَذلِلِّ 1141رقؿ ) 833/ 2 «:الصحقح»أخرجف مسؾؿ يف  (2)

 .ڤ



 20 
ةُ  ُاتلَّآل ِفُُإَِلَُُوَدْعَوةُ ُملسو هيلع هللا ىلصُانلَِّبُيَُحجَّ

 

 ِِف ُخْطَبِة اْلَوَداعِ اِمَعٌة َوَصاَيا َعِظوَمٌة َج 

ِة اْلَقَداِع: َفَخَطَب فِل َيْقِم َطَرَفَة ُخْطَبَتُف  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلُّ  َدْت ُخَطُبُف فِل َحجِّ َتَعدَّ

ا َقاَلُف فِل  ملسو هيلع هللا ىلصاْلَعظِقَؿَة اْلَؿْشُفقَرَة، َوَخَطَب الـَّبِلُّ  فِل َيْقِم الـَّْحِر َفَلَطاَد َبْعًضا مِؿَّ

اِم  ملسو هيلع هللا ىلصَفَة، َوَخَطَب الـَّبِلُّ ُخْطَبتِِف فِل َيْقِم َطرَ  ـْ َأيَّ
ِل مِ ِطـَْد اْلَجَؿَراِت فِل اْلَقْقِم اْْلَوَّ

اِم التَّْشِريِؼ.  الـَّْػر َوُهَق َأْوَسُط َأيَّ

  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن الـَّبِلُّ 
ِ
َقْد َحاَن: لَِذلَِؽ  َيْعَؾُؿ َأنَّ فَِراَقُفْؿ َقْد َدَكا، َوَأنَّ لَِؼاَء اهَّلل

لِتَلُْخُذوا َمـَاِسَؽُؽْم، َفنِكِّي ََل أَْدِري لََعؾِّي ََل »تِِف فِل َيْقِم َطَرَفَة: فِل ُخْطبَ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل 

تِي َهِذهِ   .(1)«أَُحجُّ بَْعَد َحجَّ

ـَ  ملسو هيلع هللا ىلصُثؿَّ اْسَتـَْصَت الـَّاَس، َوَكاَن َحْقَل الـَّبِلِّ 
ـْ َشِفَد َمَعُف اْلَؿْقِسَؿ مِ مِؿَّ

ـَ )مِا ِدي ـَ اْلُؿَقحِّ َئُة َأْلٍػ َوَأْرَبَعًة َوُطْشُروَن َأْلًػا َأْو َأْرَبَعًة َوَأْرَبُعقَن َأْلًػا( اْلُؿْممِـِق

                                                            

َل: َرَأْيُت (، مـ حديث: َجابٍِر، َقا1297، رقؿ )943/ 2«: الصحقح»أخرجف مسؾؿ يف  (1)

لِتَلُْخُذوا َمـَاِسَؽُؽْم: َفنِكِّي ََل أَْدِري »َيْرمِل َطَؾك َراِحَؾتِِف َيْقَم الـَّْحِر، َوَيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلَّ 

تِي َهِذهِ   .«لََعؾِّي ََل أَُحجُّ بَْعَد َحجَّ

 ،... «ُخُذوا َطـِّي َمـَاِسَؽُؽمْ »، بؾػظ: 125/ 5 «:السـن الؽبرى»ويف رواية لؾبقفؼل يف 

 الحديث.
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َواَياِت -   -َطَؾك اْختََِلِف الرِّ
ِ
ٌد َشِفَد اْلَؿْقِسَؿ َمَع َرُسقِل اهَّلل ُفْؿ ُمَقحِّ : ملسو هيلع هللا ىلصُكؾُّ

ـَ الـَّبِلِّ 
َؿ مِ ْسََلِم، َولَِقَتَعؾَّ َة اْْلِ َي َحجَّ  .ملسو هيلع هللا ىلصلُِقَمدِّ

 َيْعَؾُؿ ُدُكقَّ َأَجؾِِف، َفَلَراَد َأْن ُيْبؾَِغ َلُفْؿ فِل الـَِّصقَحِة. ملسو هيلع هللا ىلصبِلُّ َكاَن الـَّ 

ِة اْلَقَداِع: َفَخَطَبُفْؿ ُخْطَبَتُف اْلَجامَِعَة فِل َيْقِم  ملسو هيلع هللا ىلصَوَفَعَؾ الـَّبِلُّ  َذلَِؽ فِل َحجَّ

َأْكَزَل  -َوَكاَن َيْقَم ُجُؿَعةٍ - ملسو هيلع هللا ىلصِف َطَرَفَة، َوَأْكَزَل اهَّلُل َتَعاَلك فِل َذلَِؽ اْلَقْقِم َطَؾك َكبِقِّ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ َطَؾْقِف َقْقَلُف: ﴿

 .[3]الؿائدة:  ﴾ڌ

لِتَلُْخُذوا »ِطـَْد اْلَجَؿَراِت َكاَن َيُؼقُل لِؾـَّاِس:  ملسو هيلع هللا ىلصَوفِل ُخْطَبِة الـَّبِلِّ 

تِ   «.ي َهِذهِ َمـَاِسَؽُؽْم: َفنِكِّي ََل أَْدِري لََعؾِّي ََل أَُحجُّ بَْعَد َحجَّ

ِة اْلَعظِقَؿِة  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلُّ  تِل َلْؿ -فِل تِْؾَؽ اْلَحجَّ ُتُف اْلُؿـَْػِرَدُة اْلَػِريَدُة الَّ َوِهَل َحجَّ

اُهْؿ َوَأْبَؾَغ َلُفْؿ فِل اْلَقِصقَِّة، َوَوَطَظُفْؿ،  -ملسو هيلع هللا ىلصَيُحجَّ َغْقَرَها  ُع الـَّاَس َفَقصَّ َكاَن ُيَقدِّ

اًة فِل كَِؼاِط َوَأْطَظَؿ َلُفْؿ فِل اْلَؿقْ  َزًة ُمَصػَّ ْسََلِم ُمَركَّ ـِ اْْلِ ِطَظِة، َوآَتاُهْؿ بُِلُصقِل ِدي

َدَها   .ملسو هيلع هللا ىلصَحدَّ
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ِبي   ُة النَّ ِك ِبِكَتاِب اللِ  ملسو هيلع هللا ىلصَوِصوَّ َمسُّ  ِبالتَّ

ك الـَّبِلُّ    ملسو هيلع هللا ىلصَوصَّ
ِ
ِة اْلَقَداِع بِؽَِتاِب اهَّلل أَََل إِكِّي : »فِل ُخْطَبتِِف فِل َحجَّ

ْؽتُْم بِِه لَْن تَِضؾُّوا بَْعِدي أَبًَدا: كِتَاَب اهللِ تََركْ   .(1)«ُت فِقُؽْم َما إِْن تََؿسَّ

 
ِ
ـْ َرَجَع إَِلك كَِتاِب اهَّلل َوَجَد فِقِف اْلُفَدى َوالـُّقَر َواْسَتَؼاَمْت  َفَؿ

َراِط اْلُؿْسَتِؼقؿِ   .)*(.َأْقَداُمُف َطَؾك الصِّ

 

                                                            

 ، وقد تؼدم تخريجف.ملسو هيلع هللا ىلصيف صػة حج الـبل  ڤجزء مـ حديث جابر  (1)

ٍف -َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*( ـْ  -َواْختَِصارٍ  بَِتَصرُّ  فِل َمَعالِؿُ : »هـ1436 لَِعامِ  اْْلَْضَحك ِطقدِ  ُخْطَبةِ  مِ

ةِ  ـْ  13 اْلَخِؿقُس  - «ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  َحجَّ ةِ  ِذي مِ  .م2315-9-24/ هـ1436 اْلِحجَّ



ْطَبةُ  23  ْضَحُُِعيدُُِخ 
َ
ُـه9341ُاْْل

َماءِ   ْمَواِ  َواْلَْعَراِ  َواْلَ  ُحْرَمُة الد 

ِة اْلَقَداِع فِل َيْقِم َطَرَفَة، َوفِل َيْقِم الـَّْحِر، َوفِل  ملسو هيلع هللا ىلصفِل ُخَطِب الـَّبِلِّ  فِل َحجَّ

ـَ  اِم التَّْشِريِؼ: َأْطَؾ َمٌة  ملسو هيلع هللا ىلصَثاكِل َأيَّ ـَ َوَأْطَراَضُفْؿ َوَأْمَقاَلُفْؿ ُمَحرَّ َأنَّ ِدَماَء اْلُؿْسؾِِؿق

َم َطؾَقُْؽْم دَِماَءُكْم،  إِنَّ اهللَ : »ملسو هيلع هللا ىلصا، َفَؼاَل َتْحِريًؿا َأَبِديًّ  َقْد َحرَّ

َوأَْمَوالَُؽْم، َوأَْطَراَضُؽْم، َكُحْرَمِة يَْوِمُؽْم َهَذا، فِي َشْفرُِكْم َهَذا، فِي بَؾَِدُكْم َهَذا، 

 .(1)«َحتَّى تَؾْؼَْوا َربَُّؽمْ 

ُؿْسؾٍِؿ َدُم َأِخقِف اْلُؿْسؾِِؿ: َأْن َيْجَرَحُف َأْو َيْؼَطَع َفُفَق َتْحِريٌؿ ُمَمبٌَّد، ََل َيِحؾُّ َأَبًدا لِ 

ُف اهَّلُل  ـْ َذلَِؽ  مِـُْف ُطْضًقا، َأْو َأْن ُيِريَؼ َدَمُف، إَِلَّ بَِؿا َأَحؾَّ
 .)*(.مِ

 

                                                            

 «:الصحقح»(، ومسؾؿ يف 67رقؿ ) 158-1/157 «:الصحقح»أخرجف البخاري يف  (1)

 ، وقد تؼدم.ڤ(، مـ حديث: أبل بؽرة 1679رقؿ ) 3/1335-1337

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*( ـْ  َفَقائِدُ : »هـ1437اْْلَْضَحك ِطقدِ  ُخْطَبةِ  مِ ـِ  - «اْلَقَداعِ  ُخْطَبةِ  مِ ْثـَْق
ِ

 13 اَل

ـْ  ةِ  يذِ  مِ  .م2316-9-12/ هـ1437 اْلِحجَّ
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ةُ  ُاتلَّآل ِفُُإَِلَُُوَدْعَوةُ ُملسو هيلع هللا ىلصُانلَِّبُيَُحجَّ

 

آُلُف َبْيَ اْدُْسلِِم  اِت التَّ  َي َوَىْبُذ اْلَعَصِبوَّ

ـَ لَ  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ َكبِقَّـَا  ـَ َقْد َبقَّ ـَا فِل َهِذِه اْلُخْطَبِة اْلَعظِقَؿِة اْلَجامَِعِة َأنَّ اْلُؿْسؾِِؿق

 َجِؿقًعا َشْلٌء َواِحٌد، َقْؾٌب َيـْبُِض فِل َأْجَساٍد َشتَّك.

ـَ َلـَا الـَّبِلُّ  ـَ بَِتْقِحقِد َربِّ  ملسو هيلع هللا ىلصَبقَّ َد اْلُؿْسؾِِؿق ْسََلَم اْلَعظِقَؿ َقْد َوحَّ َأنَّ اْْلِ

، وَ  ـَ ُة اْلَؿْرُحقَمُة.اْلَعاَلِؿق ًة َواِحَدًة َوِهَل اْْلُمَّ  َجَعَؾُفْؿ ُأمَّ

ـْ فِْؼَراِت ُخْطَبِة اْلَقَداِع َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلُّ 
أَيَُّفا الـَّاُس! الُْؿْسِؾُم »فِل فِْؼَرٍة مِ

 .(1)«أَُخو الُْؿْسِؾمِ 

، َوََل َطَجِؿيٍّ َطؾَى َطرَ » ، َوََل أِلَْحَؿَر َطؾَى ََل َفْضَل لَِعَربِيٍّ َطؾَى َطَجِؿيٍّ بِيٍّ

 .(2)«أَْسَوَد، َوََل أِلَْسَوَد َطؾَى أَْحَؿَر إَِلَّ بِالتَّْؼَوى

                                                            

(، 6951رقؿ ) 12/323( و2442رقؿ ) 5/97 «:الصحقح»أخرجف البخاري يف  (1)

 (، مـ حديث: ابـ طؿر، قال:2583/ رقؿ )4 «:الصحقح»ومسؾؿ يف 

 
ِ
 الحديث. «الُؿْسِؾُم أَُخو الُؿْسِؾِم، ََل يَظِْؾُؿهُ َوََل يُْسِؾُؿهُ،...»، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهَّلل

 ، بـحقه.ڤمـ رواية أبل هريرة « صحقح مسؾؿ»والحديث يف 

 «:الؿسـد»(، وأحؿد يف 239رقؿ ) 147-146ص «:الؿسـد»أخرجف ابـ الؿبارك يف  (2)

رقؿ  194-1/193 «:زوائده»(، والحارث ابـ أبل أسامة يف 23489رقؿ ) 411/ 5

ـْ َأْصَحاِب الـَّبِلِّ 51)
 .ملسو هيلع هللا ىلص (، و، مـ َحِديِث: َرُجٍؾ مِ

= 



ْطَبةُ  25  ْضَحُُِعيدُُِخ 
َ
ُـه9341ُاْْل

َقْد أَْذَهَب َطـُْؽْم ُطبِّقَّةَ الَْجاِهِؾقَِّة، َوَفْخَرَها  إِنَّ اهللَ : »ملسو هيلع هللا ىلصَكَؿا َقاَل الـَّبِلُّ 

، أَكْ  ، َوَفاِجٌر َشِؼيٌّ تُْم بَـُو آَدَم َوآَدُم ِمْن تَُراٍب، لَقََدَطنَّ ِرَجاٌل بِاْْلبَاِء ُمْمِمٌن تَِؼيٌّ

َفْخَرُهْم بِلَْقَواٍم، إِكََّؿا ُهْم َفْحٌم ِمْن َفْحِم َجَفـََّم، أَْو لَقَُؽوكُنَّ أَْهَوَن َطؾَى اهللِ ِمَن 

 .(1)«تِنَ الَّتِي تَْدَفُع بِلَكِْػَفا الـَّ  -َوِهَل ُدَوْيَبٌة َكاْلُخـَْػَساءِ -الِْجْعََلِن 

ْسََلَم َيْجَعُؾُفْؿ َسَقاِسقًَة َكَلْسـَاِن  ملسو هيلع هللا ىلصَفَدلَّ الـَّبِلُّ  ـَ َوَأنَّ اْْلِ َطَؾك َوْحَدِة اْلُؿْسؾِِؿق

ـَ اْلَعطِقَّاِت.
ـَ لِؾـَّاِس مِ َـّ اْلُؼُدَراِت َوَما َأْطَطاُه اهَّلُل َربُّ اْلَعاَلِؿق

 اْلُؿْشِط، َوَلؽِ

ـَ اْلِعْؾِؿ  َفَذلَِؽ َشْلٌء َيْرَفِع اهَّللُ 
يَؿاِن َوالتَُّؼك، مِ ـَ اْْلِ

بِِف بَْعَض الـَّاِس َفْقَق بَْعٍض: مِ

ا آَتك اهَّلُل  َػاِت  َواْلُفَدى، مِؿَّ ـْ َطظِقِؿ اْلِخََلِل َوَمْقُفقِر الصِّ
 .)*(بَْعَض الـَّاِس مِ

                                                            
= 

 6/449 «:شعب اإليؿان»، والبقفؼل يف 3/133 «:حؾقة األولقاء»وأخرجف أبق كعقؿ يف 

 ، َقاَل:ڤ(، مـ حديث: َجابٍِر 4774رقؿ )

 
ِ
ِة اْلَقَداِع، َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَخَطَبـَا َرُسقُل اهَّلل اِم التَّْشِريِؼ فِل َحجَّ يَا أَيَُّفا الـَّاُس، أَََل إِنَّ »َوَسَط َأيَّ

، َوََل لَِعَجِؿيٍّ َطؾَى َربَُّؽْم َوا ِحٌد، َوإِنَّ أَبَاُكْم َواِحٌد، أَََل ََل َفْضَل لَِعَربِيٍّ َطؾَى َطَجِؿيٍّ

...،  الحديث. «َطَربِيٍّ

 (.2733رقؿ ) 452-6/449 «:الصحقحة»والحديث صححف اْللباكل يف 

 «:الجامع»(، والترمذي يف 5116رقؿ ) 4/331 «:السـن»أخرجف أبق داود يف  (1)

 .ڤ(، مـ حديث: َأبِل ُهَرْيَرَة 3956و 3955رقؿ ) 5/734-735

 .«الـَّاُس بَـُو آَدَم...»...، ويف رواية: 

ـِ َطبَّاسٍ »قال الترمذي:  ـِ ُطَؿَر، َواْب ـْ اْب ، َوفِل الَباِب َط ـٌ والحديث «، َهَذا َحِديٌث َحَس

 (.2965رقؿ ) 3/136 «:صحقح الترغقب والترهقب»حسـف اْللباكل يف 

ٍف -َما َمرَّ ِذْكُرُه  *() ـْ  -َواْختَِصارٍ  بَِتَصرُّ  فِل َمَعالِؿُ : »هـ1436 لَِعامِ  اْْلَْضَحك ِطقدِ  ُخْطَبةِ  مِ

ةِ  ـْ  13 اْلَخِؿقُس  - «ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  َحجَّ ةِ  ِذي مِ  .م2315-9-24/ هـ1436 اْلِحجَّ
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ةُ  ُاتلَّآل ِفُُإَِلَُُوَدْعَوةُ ُملسو هيلع هللا ىلصُانلَِّبُيَُحجَّ

ْوَطاِن َعْنُكْم!  ِريَش الشَّ وا ََتْ  * ُكفُّ

ـْ  ! فِل َمْظَفٍر مِ
ِ
ِة ََل َتِجُدُه إَِلَّ فِل َذلَِؽ اْلَؿَؽاِن،  ِطَباَد اهَّلل َمَظاِهِر َتْقِحقِد اْْلُمَّ

َباًطا لَِرُسقٍل  َماِن، فِل َذلَِؽ اْلَؿَؼاِم: بِِزيٍّ َواِحٍد َتَعبًُّدا لَِربٍّ َواِحٍد، َواتِّ فِل َذلَِؽ الزَّ

َل اْلَبَؾُد اْلَحَراُم، َوَكْعَبٌة بِِؼْبَؾٍة َواِحٍد لِؽَِتاٍب َواِحٍد، َوِوْجَفٍة َواِحَدٍة ِهَل اْلَبْؾَدُة.. هِ 

 َواِحَدٍة.

ِة. ـْ َمَظاِهِر َتْقِحقِد اْْلُمَّ
 ُكؾُّ َذلَِؽ مِ

ْقَطاُن.  ََل َيْخَدَطـَُّؽُؿ الشَّ

قْطَاَن َقْد أَيَِس » ْقََلِب اْلَؿَؽاكِلِّ - إِنَّ الشَّ قْطَاَن َقْد  -َأْي َيئَِس َطَؾك اْْلِ إِنَّ الشَّ

 .(1)«يَْعُبَدُه الُْؿَصؾُّوَن فِي َجِزيَرِة الَْعَرِب، َولَؽِْن بِالتَّْحرِيِش بَقْـَُفمْ  أَيَِس أَنْ 

ْقَطاِن َطـُْؽْؿ! قا َتْحِريَش الشَّ  َفُؽػُّ

 َلَؽاُكقا َأْسَعَد َأْهِؾ 
ِ
ـَ َلْق َطؾَِؿُف َأْهُؾُف، َواهَّلل ي وا، َتـَاَصُحقا: َفنِنَّ َهَذا الدِّ َتَقادُّ

ٍة: َوإِْن َكاُكقا فِل ُطْدٍم، َوإِْن َكاُكقا ََل َيِجُدوَن: َفنِنَّ الـَّبِلَّ اْْلَْرِض، وَ  إِْن َكاُكقا فِل قِؾَّ

َحاَبةَ  ملسو هيلع هللا ىلص . ڤَوالصَّ ـَ ق  َكاُكقا ُمِؼؾِّ

ُر فِل َجـْبِفِ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن الـَّبِلُّ   .(2)َيـَاُم َطَؾك اْلَحِصقِر ُيَمثِّ

                                                            

 .ڤ(، مـ حديث: َجابٍِر 2812، رقؿ )2166/ 4 «:الصحقح»أخرجف مسؾؿ يف  (1)

 «:الصحقح»(، ومسؾؿ يف 5843رقؿ ) 332 - 331/ 13«: الصحقح»أخرج البخاري يف  (2)

ـِ َطبَّاٍس، طـ طؿر، قال:1479رقؿ ) 1111 - 1135/ 2  (، مـ حديث: اْب
= 



ْطَبةُ  27  ْضَحُُِعيدُُِخ 
َ
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ُه َلْق َأَراَد اْلُؿْؾَؽ َقاِدًرا َطَؾقْ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن  ـْ َردَّ
اُه: َوَلؽِ َؾ َأْن ملسو هيلع هللا ىلصِف ُمْعًطك إِيَّ : َوَفضَّ

ِذي َيِعقُش لِـَْػِسِف َقْد َيِعقُش ُمْسَتِريًحا َوَلؽِـَُّف  َنَّ الَّ
ِ

َيِعقَش َطْبًدا َكبِقًّا: َفَؽاَن َسقًِّدا: ْل

 َيِعقُش َصِغقًرا، َوَيُؿقُت َصِغقًرا.

ِخَرتِ 
ِ

ِذي َيِعقُش لِِديـِِف َيِعقُش ِل ـَ َوالَّ ق الِّ ـَ َوإِْرَشاِد الضَّ ِف: َيِعقُش لِـَْػِع اْلُؿْسؾِِؿق

َؿاَواِت  ك فِل َمَؾُؽقِت السَّ ـَ َيِعقُش َكبِقًرا َوَيُؿقُت َكبِقًرا، َوُيَسؿَّ َوِهَداَيِة اْلَحائِِري

 .)*(.َكبِقًرا َربَّاكًِقا

 

                                                            
= 

« 
ِ
َوُهَق ُمْضَطِجٌع َطَؾك َحِصقٍر، َفَجَؾْسُت، َفَلْدَكك َطَؾْقِف إَِزاَرُه  ملسو هيلع هللا ىلصَدَخْؾُت َطَؾك َرُسقِل اهَّلل

ـْ َأَدٍم َحْشُقَها  َوَلْقَس 
َر فِل َجـْبِِف، َوَتْحَت َرْأِسِف مِْرَفَؼٌة مِ َطَؾْقِف َغْقُرُه، َوإَِذا اْلَحِصقُر َقْد َأثَّ

 
ِ
اِع،  ملسو هيلع هللا ىلصلِقٌػ،، َفـََظْرُت بَِبَصِري فِل ِخَزاَكِة َرُسقِل اهَّلل ـْ َشِعقٍر َكْحِق الصَّ

َفنَِذا َأَكا بَِؼْبَضٍة مِ

 الحديث.« اِحَقِة اْلُغْرَفِة،... َومِْثؾَِفا َقَرًضا فِل كَ 

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*( ـْ  13 اْْلَْربَِعاءُ  -!« لِْمِخَرةِ  ِطقُشقا: »هـ1428 اْْلَْضَحك ِطقدِ  ُخْطَبةِ  مِ  ِذي مِ

ةِ   .م2337-12-19/ هـ1428 اْلِحجَّ
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ٌة َمْكُلوَمٌة!! َفْرَحُة   ِعوٍد َوُأمَّ

ـَِة ُهَق َيْقُم الـَّْحِر،  َواْلَقْقَم َيُعقدُ  اِم السَّ َطَؾْقـَا َهَذا اْلِعقُد فِل َيْقٍم ُهَق َأْفَضُؾ َأيَّ

 َوَيْقُم الـَّْحِر َهَذا ُهَق َيْقُم اْلَحجِّ اْْلَْكَبِر.

، َفِػل َهَذا اْلَقْقمِ  َكَُّف َتَؼُع فِقِف ُكْبَرَياُت َأْطَؿاِل اْلَحجِّ
ِ

َل َكَذلَِؽ: ْل َرْجُؿ  َوإِكََّؿا ُسؿِّ

َجْؿَرِة اْلَعَؼَبِة اْلُؽْبَرى، َوفِقِف َكْحُر اْلَفْدِي، َوفِقِف اْلَحْؾُؼ َأْو التَّْؼِصقُر، َوفِقِف َصَقاُف 

. َفاَضِة، َوَهِذِه َأْكَبُر َأْطَؿاِل اْلَحجِّ  اْْلِ

ْقِم اْلَعظِقِؿ َيْلتِل بَِفا َمْجُؿقَطًة فِل َيْقِم الـَّْحِر، فِل َهَذا اْلقَ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؽاَن الـَّبِلُّ 

اِم اْلَعاِم. ِذي ُهَق َخْقُر َأيَّ  الَّ

ـَ 
ـَ اْلَؼْؾِب، َوإِكََّؿا فِقَفا مِ

ْسََلِم َوفِقَفا َفْرَحٌة َتـْبُِض مِ ِة اْْلِ ََل َيُعقُد اْلِعقُد َطَؾك ُأمَّ

َوِل اْلَؽافَِرِة َبْعَدَما يَ  ـْ َيْعَؾُؼ َطَؾك اْلُحُدوِد َمَع الدُّ ـَ َم ْخَتاُروَن ِرْحََلِت اْلُؿْسؾِِؿق

ـَ اْلَؿْقِت َغَرًقا: 
ـْ َكَجا مِـُْفْؿ مِ ، َوَم اْلَؿْقِت، َتْلُخُذُهُؿ اْْلَْمَقاُج َحتَّك َيْؾَتِفَؿُفُؿ اْلَقؿُّ

ِة  ـَ اْلَؿَشؼَّ
ـَ اْلَعـَِت اْلَعاكِِت، َومِ

َكَُّفْؿ َيِجُدوَن مِ
ِ

َتَؿـَّك اْلَؿْقَت َبْعَد َذلَِؽ َوَلْق َحَرًقا: ْل

ُؾُف اْلِجَباُل!!ال ـَ اْلَجْفِد اْلَجاِهِد َما ََل َتَتَحؿَّ
ِة، َومِ اقَّ  شَّ



ْطَبةُ  29  ْضَحُُِعيدُُِخ 
َ
ُـه9341ُاْْل

ِة  ْت إَِلك َهَذا اْلَقْضِع اْلَعِجقِب فِل ُأمَّ ِة فِل َغقَِّفا َساِدَرٌة َقْد َأدَّ ـَ اْْلُمَّ
َوَصائَِػٌة مِ

ٍد  َماِء، َوَتْشِريِد ، َما َزاَلْت َتَتَقاَطُد، َوَتَتَعاَهُد، َوَتَتَعاَقُد َطَؾك ملسو هيلع هللا ىلصُمَحؿَّ إَِراَقِة الدِّ

ْلُن اْلَقْقَم فِل َأْرِض  ، َوإَِباَحِة َأْطَراِض اْلُؿْسؾَِؿاِت اْلَحَرائِِر َكَؿا ُهَق الشَّ ـَ اْلُؿْسؾِِؿق

تِل َلْؿ َيْبَؼ مِـَْفا َشْلٌء. ا الَّ  ُسقِريَّ
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 َعِظوَمٌة ِِف ِعوِد اْلَْضَحى ُسَنٌن 

! إِنَّ ا
ِ
ا ُهَق َخاصٌّ بِِف َوُهَق  ملسو هيلع هللا ىلصلـَّبِلَّ ِطَباَد اهَّلل ُؼ بَِفَذا اْلِعقِد مِؿَّ ا َيَتَعؾَّ َأْخَبَرَكا َطؿَّ

ـَ َلـَا  ُؼ بَِزَماٍن  ملسو هيلع هللا ىلصاْْلُْضِحقَُّة، َوَبقَّ ل، َوفِقَؿا َيَتَعؾَّ ُؼ بِاْلُؿَضحِّ ُشُروَصَفا فِقَؿا َيَتَعؾَّ

ُؼ َأْيًضا بِاْْلُْضحِ  ـَ اْلُعُققِب.التَّْضِحَقِة، َوفِقَؿا َيَتَعؾَّ
َها مِ  قَِّة فِل ِسـَِّفا َوُخُؾقِّ

ْؿِس  اِم التَّْشِريِؼ إَِلك ُغُروِب الشَّ ِذي ُيْذَبُح فِل َيْقِم اْلِعقِد َوفِل َثََلَثِة َأيَّ َفَفَذا الَّ

ُب بَِفا ا ِة ُهَق اْْلُْضِحقَُّة، َيَتَؼرَّ ـْ َشْفِر ِذي اْلِحجَّ
ـَ اْلَقْقِم الثَّالَِث َطَشَر مِ

 مِ
ِ
ْلَعْبُد إَِلك اهَّلل

. ـَ  َربِّ اْلَعاَلِؿق

ـَ َأكََّفا  ملسو هيلع هللا ىلصَوالـَّبِلُّ  ـَ اْلُؼْرآنُ -َبقَّ ـَ  -َكَؿا َبقَّ
ـْ َبِفقَؿِة اْْلَْكَعاِم مِ

إِكََّؿا َتُؽقُن مِ

ـْ َضْلكَِفا َوَمْعِزَها.
بِِؾ َواْلَبَؼِر َواْلَغـَِؿ مِ  اْْلِ

ُسقُل  ـَ الرَّ قَّ بُِؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَوبَ ، َواْلبََؼُر َما بََؾَغ  ِسـََّفا، َفاْْلِ ـَ َما بََؾَغ َخْؿَس ِسـِق

ْلُن َفَؿا بََؾَغ ِستََّة َأْشُفٍر، ََل  ا الضَّ ا اْلَغـَُؿ: َفاْلَؿْعُز َما بََؾَغ َسـًَة، َوَأمَّ ، َوَأمَّ ـِ قْ َسـَتَ

 .(1)ُيْجِزُئ َما ُدوَن َذلَِؽ 

                                                            

 (، مـ حديث: َجابٍِر، َقاَل:1963رقؿ ) 3/1555 «:الصحقح»أخرج مسؾؿ يف  (1)

  َقاَل 
ِ
ََل تَْذبَُحوا إَِلَّ ُمِسـَّةً، إَِلَّ أَْن يَْعُسَر َطؾَقُْؽْم، َفتَْذبَُحوا َجَذَطةً ِمَن »: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهَّلل

لْنِ   .«الضَّ
= 



ْطَبةُ  22  ْضَحُُِعيدُُِخ 
َ
ُـه9341ُاْْل

ـَ 
ـَ اْلُعُققِب: مِ

ـَ َوََل ُبدَّ َأْن َتُؽقَن َخالَِقًة مِ
، َومِ ـِ ـَ اْلَعَرِج اْلَبقِّ

، َومِ ـِ اْلَعَقِر اْلَبقِّ

ُسقُل  ـَ الرَّ ِذي ََل ُيـِْؼل َكَؿا َبقَّ ـَ اْلَعَجِػ الَّ
، َومِ ـِ  .(1)ملسو هيلع هللا ىلصاْلَؿَرِض اْلَبقِّ

ـَ اْلَعَؿك 
ا َفْقَقَفا مِ ـْ َهِذِه اْلُعُققِب، َفْضًَل َطؿَّ

َفََل ُتْجِزُئ ُأْضِحقٌَّة فِقَفا َطْقٌب مِ

ِذي َبقَّـَُف َوالْ  َم بَِفا لَِربِِّف فِل َغْقِر اْلَقْقِت الَّ ُؽَساِح َوَما َأْشَبَف، َوَكَذلَِؽ إَِذا َما َتَؼدَّ

ُسقُل   .(2)ملسو هيلع هللا ىلصالرَّ

                                                            
= 

َقاَل اْلُعَؾَؿاُء: اْلُؿِسـَُّة، ِهَل: : »13/117 «:صحقح مسؾم»قال الـقوي يف شرحف طؾك 

ـْ كؾ ش
بِِؾ َوالْ لءالثَّـِقَُّة مِ ـَ اْْلِ

َبَؼِر َواْلَغـَِؿ َفَؿا َفْقَقَفا، َوَهَذا َتْصِريٌح بَِلكَُّف ََل َيُجقُز اْلَجَذُع ، مِ

ـَ اْْلَْحَقاِل َوَهَذا ُمْجَؿٌع َطَؾْقفِ 
ْلِن فِل َحاٍل مِ ـْ َغْقِر الضَّ

 «.مِ

-4/85 «:الجامع»(، والترمذي يف 2832رقؿ ) 3/97 «:السـن»أخرج أبق داود يف  (1)

 «:السـن»، وابـ ماجف يف 215-7/214 «:الؿجتبى»ـسائل يف (، وال1497رقؿ ) 86

ـِ َطاِزٍب:3144رقؿ ) 2/1353  (، مـ حديث: اْلَبَراِء ْب

 
ِ
: الَْعْوَراُء بَقٌِّن َطَوُرَها، َوالَْؿرِيَضةُ »، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهَّلل أَْربٌَع ََل تَُجوُز فِي اأْلََضاِحيِّ

 .«اُء بَقٌِّن ضَؾُْعَفا، َوالَْؽِسقُر الَّتِي ََل تَـَْؼىبَقٌِّن َمَرُضَفا، َوالَْعْرجَ 

 .«َوالَْعْجَػاُء الَّتِي ََل تُـِْؼي»...، ويف رواية: 

ـٌ َصِحقٌح »قال الترمذي:  إرواء »والحديث صححف اْللباكل يف «، َهَذا َحِديٌث َحَس

 (.1148رقؿ ) 361-4/363 «:الغؾقل

 «:الصحقح»(، ومسؾؿ يف 5563رقؿ ) 13/19 «:الصحقح»أخرج البخاري يف  (2)

 ، َقاَل:ڤ(، مـ حديث: الَبَراِء 1961رقؿ ) 3/1553

 
ِ
َل َما كَْبَدأُ بِِه ِمْن يَْوِمـَا َهَذا أَْن كَُصؾَِّي، ثُمَّ »َيْقَم الـَّْحِر، َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَخَطَبـَا َرُسقُل اهَّلل إِنَّ أَوَّ

ُمهُ أِلَْهِؾِه، كَْرِجَع َفـَـَْحَر، َفَؿْن َفَعَل َهَذا َفَؼْد  أََصاَب ُسـَّتَـَا، َوَمْن كََحَر َفنِكََّؿا ُهَو لَْحٌم يَُؼدِّ

 ،... الحديث.«لَقَْس ِمَن الـُُّسِك فِي َشْيءٍ 
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ََلِة   ـْ َيْقِم َطَرَفَة بَِعِؼِب الصَّ
ْبِح مِ ـْ َبْعِد َصََلِة الصُّ

! َتْؽبِقُر َهَذا اْلِعقِد مِ
ِ
ِطَباَد اهَّلل

َؾَقاِت إَِلك َصََلِة الْ  اِم التَّْشِريِؼ، َتْؽبِقٌر بَِعِؼِب الصَّ ـْ َأيَّ
ـَ اْلَقْقِم الثَّالِِث مِ

َعْصِر مِ

َقاِرِع، فِل اْلُبُققِت، فِل اْْلَْسَقاِق، فِل ُكؾِّ َمَؽاٍن  َوَتْؽبِقٌر ُمْطَؾٌؼ، َتْؽبِقٌر ُمْطَؾٌؼ فِل الشَّ

ـَ   .(1)ُيَؽبُِّروَن اهَّلَل َربَّ اْلَعاَلِؿق

 

                                                            

/ 4 «:األوسط»، وابـ الؿـذر يف 167و  165/ 2 «:الؿصـف»أخرج ابـ أبل شقبة يف  (1)

(، بنسـاد 9538 ، رقؿ337/ 9 «:الؿعجم الؽبقر»، والطبراكل يف 334و  331

ـِ َمْسُعقٍد   ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهَّلل َأكَُّف َكاَن ُيَؽبُِّر َصََلَة اْلَغَداِة َيْقَم َطَرَفَة إَِلك َصََلِة : »ڤصحقح، َط

ـْ َيْقِم الـَّْحِر، َيُؼقُل: اهَّلُل َأْكَبُر اهَّلُل َأْكَبُر ََل إَِلَف إَِلَّ اهَّلُل، َواهَّلُل َأْكَبُر اهَّلُل َأْكبَ 
ِف اْلَعْصِر مِ ُر َولِؾَّ

 «.اْلَحْؿدُ 

ـُ ُجَبْقٍر ڤوروي طـ طؿر بـ الخطاب وطؾل بـ أبل صالب  ، كحقه، وهق ققل َسِعقُد ْب

ـُ َأبِل َلْقَؾك وغقرهؿ مـ الػؼفاء. ـِ ْب ْحَؿ  َوُمَجاِهٌد َوَطْبُد الرَّ

َْحَؿَد: َكقْ 429، رقؿ )88ص  «:مسائل اإلمام أحؿد»وقال أبق داود كؿا يف 
ِ

َػ (: ُقْؾُت ْل

ـِ َمْسُعقٍد، َيْعـِل: اهَّلُل َأْكَبُر اهَّلُل َأْكَبُر، ََل إَِلَف إَِلَّ اهَّلُل، َواهَّلُل َأْكَبُر اهَّللُ »التَّْؽبِقُر؟ َقاَل:   َكَتْؽبِقِر اْب

ِف اْلَحْؿدُ  ـِ مسعقدٍ »، وَقاَل َأْحَؿُد: «َأْكَبُر، َولِؾَّ  «.َكبِّْر َتْؽبِقَر اْب

ـُ اْلُؿَباَرِك َيُؼقُل فِل اْلِػْطِر 435، رقؿ )89ص وقال أبق داود أيضا:  َْحَؿَد: اْب
ِ

(: قِقَؾ ْل

ِف َطَؾك َما َهَداَكا»َيْعـِل َمَع التَّْؽبِقِر:   «.َهَذا َواِسعٌ »، َقاَل: «اْلَحْؿُد لِؾَّ
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 ٌة لِْلُمْسلِِمَي ِِف اْلِعوِد َصاِئُح َغالِوَ ىَ 

ٍد  ـِ َكبِقُِّؽْؿ ُمَحؿَّ ُؽقا بِِدي ، َوَتَؿسَّ
ِ
! َأْضِفُروا َشِعقَرَة اهَّلل

ِ
، َواْرِجُعقا ملسو هيلع هللا ىلصِطَباَد اهَّلل

ـْ َأْكُػِسُؽْؿ كِقًَّة َصالَِحًة، َوَتْقَبًة َصاِدَقًة.
 إَِلك َربُِّؽْؿ، َوَأُروا َربَُّؽْؿ مِ

َياِح اْْلَْرَبع، َوَلؽِـََّفا ُتـَاِدي َأْبـَاَءَها َأْن َيِػقُئقا  إِنَّ َهِذهِ  َة َلـَُؼقُل فِل َمَفابِّ الرِّ اْْلُمَّ

ـْ َأْطَدائَِفا.
َفا، َوَأْن َيُعقُدوا إَِلْقَفا: لَِقْحُؿقَها مِ  إَِلك ضِؾِّ

ـْ  ـْ بُِؽْؿ َتُؽ ٌة َمْرُحقَمٌة إَِلَّ َتُؽ َة ُأمَّ ـَ  إِنَّ َهِذِه اْْلُمَّ
ُؾقَن مِ بَِغْقِرُكْؿ، ُثؿَّ ََل ُتَحصِّ

 اْلَخْقِر َشْقًئا.

ـْ َيْخَسُر فِل َذلَِؽ،  ـْ بِـَا َكاَن بَِغْقِرَكا، َوَيْخَسُر َم ْسََلِم اْلَعظِقِؿ إِْن َلْؿ َيُؽ ـُ اْْلِ ِدي

ِؽ بِِديـِِف، َومِـَْفاِج ُكبُ  ـِ َربُِّؽْؿ: بِالتََّؿسُّ ِة َكبِقُِّؽْؿ َفَساِرُطقا إَِلك ُكْصَرِة ِدي  .ملسو هيلع هللا ىلصقَّ

: َفنِنَّ الـَّبِلَّ  ـَ ق الِّ اُكْؿ َوَمـَاِهَج اْلَخَقاِرِج الضَّ َأْخَبَر َأكَُّفْؿ َشرُّ اْلَخْؾِؼ  ملسو هيلع هللا ىلصإِيَّ

ـْ َقَتُؾقُه (1)َواْلَخؾِقَؼةِ  َؿاِء، َوَم ـْ ُقتَِؾ مِـُْفْؿ َفُفَق َشرُّ َقتِقٍؾ َتْحَت َأِديِؿ السَّ ، َوَأكَُّفْؿ َم

َؿاءِ َفُفَق َخقْ   ، َشرُّ اْلَخْؾِؼ َواْلَخؾِقَؼِة.(2)ُر َقتِقٍؾ َتْحَت َأِديِؿ السَّ

                                                            

 .ڤ(، مـ حديث: َأبِل َذرٍّ 1367، رقؿ )753/ 2 «:الصحقح»أخرجف مسؾؿ يف  (1)

/ 1 «:السـن»(، وابـ ماجف يف 3333رقؿ ) 226/ 5 «:الجامع»يف  أخرجف الترمذي (2)

 ڤ(، مـ حديث: َأبِل ُأَماَمَة 176، رقؿ )62
= 
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ـَ  
، َومِ ـَ ْخَقاِن اْلُؿْسؾِِؿق ـَ اْْلِ

ـَ مِ اُكْؿ َوَمـَاِهَج اْلَخَقاِرِج اْلُؿـِْحِرفِق إِيَّ

ُؽق ـَ َيتََؿسَّ ِذي ـَ الَّ ِػق ـَ اْلُؿتََسؾِّ
، َومِ ـَ ق ُروِريِّ ـَ السُّ

، َومِ ـَ قَاَسِة اْلُؼْطبِقِّق َن بِالسِّ

ُبقَن  ِريَعِة َكَؿا ُيَؽذِّ  بَِزْطِؿِفْؿ َوِحَػاًضا َطَؾك الشَّ
ِ
َيْجَعُؾقكََفا َأْمًرا َيْدُطق إَِلك اهَّلل

ـْ ُضـُقكِِفْؿ.
َصاِت مِ  َذلَِؽ بُِؿَخرَّ

اُكْؿ َأْن َتْؼَتِرُبقا مِـُْفْؿ، َواتَّ  اُهْؿ َفنِكَُّفْؿ َكاْلَجَرِب، إِيَّ اُكْؿ َوإِيَّ ُؼقا اهَّلَل َربَّ إِيَّ

تُِؽْؿ، َواتَُّؼقا اهَّلَل َربَّ  ـَ فِل ُأمَّ ـَ فِل َأْكُػِسُؽْؿ، َواتَُّؼقا اهَّلَل َربَّ اْلَعاَلِؿق اْلَعاَلِؿق

ْسََلِم  ـَ فِل َأْوَصاكُِؽْؿ، َحافُِظقا َطَؾْقَفا، َحافُِظقا َطَؾك َأْوَصاِن اْْلِ  -اْلَعاَلِؿق
ِ
 -ِطَباَد اهَّلل

ِق، َكْفًبا لِؾتََّشْرُذِم، َكْفًبا لِؾتَّْؼِسقِؿ.َوََل َتْجَعُؾقَها كَ   ْفًبا لِؾتََّؿزُّ

ُدوُه، َوَهؾُِّؾقُه، َواْرِجُعقا  اْطِرُفقا كِْعَؿَة َربُِّؽْؿ َطَؾْقُؽْؿ، َواْشُؽُروُه، َوَكبُِّروُه، َوَوحِّ

ٍد  ـِ ُمَحؿَّ ـْ َتْحَت َأْيِديُؽْؿ بِاْلتَِزاِم ِدي  .ملسو هيلع هللا ىلصإَِلْقِف، َوُمُروا َم

 

                                                            
= 

ـٌ »قال الترمذي:  مشؽاة »والحديث حسـ إسـاده اْللباكل يف هامش «، َهَذا َحِديٌث َحَس

 (.3554، رقؿ )1355/ 2 «:الؿصابقح
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َساِء َيْوَم اْلِعوِد َىَصائِ   ُح لِلن 

:  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن الـَّبِلُّ  َـّ َجاِل َذَهَب إَِلك الـَِّساِء، َفَقُؼقُل َلُف ـْ َمْقِطَظِة الرِّ
إَِذا َفَرَغ مِ

 «.أُِريُت الـَّاَر َفنَِذا أَْكثَُر أَْهِؾَفا الـَِّساُء، يَْؽُػْرنَ »

؟
ِ
 قِقَؾ: َأَيْؽُػْرَن بِاهَّلل

ْهَر، يَ »َقاَل:  ْؽُػْرَن الَعِشقَر، َويَْؽُػْرَن اإِلْحَساَن، لَْو أَْحَسـَْت إِلَى إِْحَداُهنَّ الدَّ

 .(1)«ثُمَّ َرأَْت ِمـَْك َشقْئًا، َقالَْت: َما َرأَيُْت ِمـَْك َخقًْرا َقطُّ 

َج، ا ـَ التََّبرُّ ـَ بِِديـِِف، َدْط ْؽ ـَ اهَّلَل، َتَؿسَّ ِؼق َتَفا الـِّْسَقُة! اتَّ ، َأيُّ َـّ ـِ َربُِّؽ ـَ بِِدي ْحَتِشْؿ

َجاِل، َواْْلُمُّ  َـّ َمْصـَُع الرِّ ـَ إَِلْقِف، َوَطؾُِّؿقا َأْبـَاَءُكْؿ َوَبـَاتُِؽُؿ اْلَػِضقَؾَة: َفنِكَُّؽ َواْرِجْع

                                                            

/ 2 «:الصحقح»(، ومسؾؿ يف 29، رقؿ )83/ 1 «:الصحقح»أخرجف البخاري يف  (1)

ـِ َطبَّاٍس 937، رقؿ )626  .ڤ(، مـ حديث: اْب

اصَّؾَْعُت فِي الَْجـَِّة َفَرأَيُْت أَْكثََر أَْهِؾَفا الُْػَؼَراَء، َواصَّؾَْعُت فِي الـَّاِر »ويف رواية لؿسؾؿ: 

 .«َفَرأَيُْت أَْكثََر أَْهِؾَفا الـَِّساءَ 

(، مـ رواية: ِطْؿَراَن 5198، رقؿ )298/ 9: «صحقح البخاري»والحديث بؿثؾف يف 

 ، بـحقه.ڤ، ويف الباب طـ ابـ طؿر وأبل هريرة وأسامة بـ زيد ڤ

ـِ َطبَّاٍس، وِطْؿَراَن، وابـ طؿر، وأبل هريرة، وأسامة بـ زيد  ، ڤويف الباب طـ اْب

 بـحقه.
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ِذيَؾِة وَ   ُتَفا اْلَؿْدَرَسُة! ََل َتُؽقكِل َمَؽاًكا لَِتْعؾِقِؿ اْلَجْفِؾ َوالرَّ ْجتَِراِء َمْدَرَسٌة: َفَقا َأيَّ
ِ

اَل

 
ِ
 َضاِهًرا َوَباصِـًا. َطَؾك ُحُرَماِت اهَّلل

َفا الـَِّساُء  ـَ َأيُّ دٍ -اْحِؿْؾ ِة ُمَحؿَّ ـْ ُأمَّ
، اْحِؿْؾـََفا َحْؿًَل َصِحقًحا،  -مِ َـّ َمْسُمولِقََّتُؽ

ـْ أَ 
َـّ مِ ، َوالتَّابِِعقَّاِت َبْعَدُه ـَ َفاِت اْلُؿْممِـِق ْدِق َواْكُظْرَن إَِلك َحاِل ُأمَّ ْهِؾ الصِّ

ـَ  ، َواْقَتِدي َـّ ـْ َأْهِؾ اْلَقَفاِء، اْكُظْرَن إَِلْقِف
ْخََلِص، مِ ـْ َأْهِؾ اْلِحْشَؿِة َواْْلِ

َواْلَعَػاِف، مِ

َـّ  َـّ -بِِف  .-َواهَّلُل َيْرَطاُك

ـْ َأَراَد َأْن َيْش  ا َم ََلِة، َوَأمَّ َؾ بِالصَّ ـَِّة فِل َهَذا اْلِعقِد َأْن ُيَعجَّ ـَ السُّ
َفَد اْلُخْطَبِة مِ

 َفَؾُف اْلِخَقاُر فِل َذلَِؽ، إِْن َشاَء َشِفَدَها َوإِْن َشاَء َلْؿ َيْشَفْدَها، لَِؿاَذا؟

ُؾقا إَِلك َكْحِر اْْلََضاِحل:  ُؾقا َوُيَعجِّ الؾَُّفمَّ ِمـَْك َوإِلَقَْك، بِْسِم اهللِ، »لَِؽْل َيَتَعجَّ

 .(1)«َواهللُ أَْكَبرُ 

ًَل ُوُجقًدا، مِـَْؽ َكَرًما َوإِْكَراًما، َوإَِلْقَؽ «َوإِلَقِْك الؾَُّفمَّ ِمـُْك » : مِـَْؽ َتَػضُّ

 إِْخََلًصا َوإِْخَباًتا.

                                                            

 «:السـن»يف  ( والؾػظ لف، وابـ ماجف2795رقؿ ) 95/ 3 «:السـن»أخرج أبق داود يف  (1)

، َقاَل:3121رقؿ ) 1343/ 2
ِ
ـِ َطْبِد اهَّلل  (، مـ حديث: َجابِِر ْب

َفُفَؿا َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَذَبَح الـَّبِلُّ  ا َوجَّ ، َفَؾؿَّ ـِ ـِ ُمقَجَلْي ـِ َأْمَؾَحْق ـِ َأْقَرَكْق ْبِح َكْبَشْق إِكِّي »َيْقَم الذَّ

 َ َؿَواِت َواأْل ْفُت َوْجِفَي لِؾَِّذي فَطََر السَّ ْرَض َطؾَى ِمؾَِّة إِبَْراِهقَم َحـِقًػا، َوَما أَكَا ِمَن َوجَّ

الُْؿْشرِكِقَن، إِنَّ َصََلتِي َوكُُسؽِي َوَمْحقَاَي َوَمَؿاتِي لِؾَِّه َربِّ الْعَالَِؿقَن ََل َشرِيَك لَهُ، 

تِِه، بِاْسِم اهللِ، َوبَِذلَِك أُِمْرُت َوأَكَا ِمَن الُْؿْسِؾِؿقَن، الؾَُّفمَّ ِمـَْك َولََك، َوَطْن مُ  ٍد َوأُمَّ َحؿَّ

 ُثؿَّ َذَبَح. «َواهللُ أَْكَبرُ 

 ، بـحقه.ڤوالحديث لف شاهد مـ رواية طائشة وطؾل وابـ طباس 
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 «.الؾَُّفمَّ ِمـَْك َوإِلَقَْك، الؾَُّفمَّ َهَذا َطْن ُفََلٍن َوأَْهِل بَقْتِهِ »

، َوَأْقبُِؾقا َطَؾك َربُِّؽْؿ، َوَأْخؾُِصقا َلُف، َوَأكِقُبقا  َفَساِرُطقا إَِلك َذْبِح اْْلََضاِحلِّ

 .)*(.إَِلْقفِ 

 

                                                            

ٍف -َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*( ـْ  -َواْختَِصارٍ  بَِتَصرُّ  فِل َمَعالِؿُ : »هـ1436 لَِعامِ  اْْلَْضَحك ِطقدِ  ُخْطَبةِ  مِ

ةِ  ـْ  13 اْلَخِؿقُس  - «ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  َحجَّ ةِ  ِذي مِ  .م2315-9-24/ هـ1436 اْلِحجَّ
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ْوَبِة َوِص   َلِة اْلَْرَحاِم ِِف اْلِعوِد َدْعَوٌة إََِل التَّ

 َطْقًدا َحِؿقًدا!
ِ
! ُطقُدوا إَِلك اهَّلل

ِ
 ِطَباَد اهَّلل

! ـَ  َربِّ اْلَعاَلِؿق
ِ
 ُتقُبقا إَِلك اهَّلل

وا آَباَءُكْؿ،  َفاتُِؽْؿ!َوِصُؾقا َأْرَحاَمُؽْؿ، َوبِرُّ وا ُأمَّ  َوبِرُّ

ـَ إِْخَقاكُِؽْؿ! َجاَر َواْلِخَصاَم َبْقـَُؽْؿ َوَبْق  َوَدُطقا الشِّ

ـْ َضَؾْؿُتُؿقُهْؿ َما َضَؾْؿُتُؿقُهْؿ  وا إَِلك َم آُتقا َأْصَحاَب اْلُحُؼقِق ُحُؼقَقُفْؿ، َوُردُّ

اُه!  إِيَّ

، َواْسَتْغِػُرو ـَ  َربِّ اْلَعاَلِؿق
ِ
ـَ ُتقُبقا إَِلك اهَّلل  َربِّ اْلَعاَلِؿق

ِ
ُه، َوُطقُدوا إَِلك اهَّلل

 َوَأكِقُبقا إَِلْقِف!

 
ِ
 -ُتقُبقا إَِلك اهَّلل

ِ
ـَ َوَأكِقُبقا  -ِطَباَد اهَّلل  َربِّ اْلَعاَلِؿق

ِ
َواْسَتْغِػُروُه، َواْرِجُعقا إَِلك اهَّلل

ًرا، ـَ َأْن َيـُْصَرَكا َكْصًرا ُمَمزَّ َوَأْن َيْؽبَِت َأْطَداَءَكا بُِؼْدَرتِِف  إَِلْقِف: َطَسك اهَّلُل َربُّ اْلَعاَلِؿق

 .)*(.َوَحْقلِِف َوَصْقلِِف: َوُهَق َطَؾك ُكؾِّ َشْلٍء َقِديرٌ 

                                                            

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*(  .م2332-6-7: اْلُجُؿَعةُ  - «َأْرَحاَمُؽؿْ  ِصُؾقا: »ُخْطَبةِ  مِ



ْطَبةُ  29  ْضَحُُِعيدُُِخ 
َ
ُـه9341ُاْْل

، َوإَِذا َأَراَد بِالـَّاِس فِْتـًَة َأْن  َأْسَلُل اهَّلَل  ـَ ـَ َلـَا اْلِخَتاَم َأْجَؿِعق َأْن ُيْحِس

، َوََل َمػْ  ـَ ـَ َوََل َيْؼبَِضـَا إَِلْقِف َغْقَر َفاتِـِق ، َوََل ُمَغقِِّري ـَ ، َوََل َخَزاَيا َوََل َمْحُزوكِق ـَ ُتقكِق

ِحقُؿ. ، إِكَُّف ُهَق اْلَجَقاُد الرَّ ـَ لِق  ُمَبدِّ

ـْ َتبَِعُفْؿ بِنِْحَساٍن  ٍد، َوَطَؾك آلِِف َوَأْصَحابِِف َوَم َؿ َطَؾك َكبِقِّـَا ُمَحؿَّ َوَصؾَّك اهَّلُل َوَسؾَّ

ـِ  ي  .()*.إَِلك َيْقِم الدِّ

 

                                                            

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*( ةِ  فِل َمَعالِؿُ : »هـ1436 لَِعامِ  اْْلَْضَحك ِطقدِ  ُخْطَبةِ  مِ  - «ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  َحجَّ

ـْ  13 اْلَخِؿقُس  ةِ  ِذي مِ  .م2315-9-24/ هـ1436 اْلِحجَّ



 30 
ةُ  ُاتلَّآل ِفُُإَِلَُُوَدْعَوةُ ُملسو هيلع هللا ىلصُانلَِّبُيَُحجَّ

 

 اْلِفْهِرُس 
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