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عشر ذي الحجة
ممخص الخطبة

ٔ -رحمة اهلل -ٕ .أبواب الرحمة -ٖ .ظاىرة التقصير في مواسـ الخيرات -ٗ .فضؿ عشر ذي

الحجة -٘ .ما يشرع في ىذه األياـ الفاضمة -ٙ .فضؿ يوـ عرفة.
-------------------------

الخطبة األولى

أما بعد :أييا المسمموف ،لقد كتب اهلل عمى نفسو الرحمة ،ونشر سبحانو رحمتو بيف العباد ،وجعميا
ت ُك َّؿ َش ْي ٍء [األعراؼ ،]ٔ٘ٙ:فما
واسعة بفضمو حتى وسعت كؿ شيء ،يقوؿ سبحانوَ :وَر ْح َمتِي َو ِس َع ْ
فيشد الرحؿ إلييا ويعرض نفسو ليا.
عمى اإلنساف إال أف يتممس مواقع رحمة اهلل ومظانياّ ،
وأبواب الرحمات التي فتحيا الرحمف لعباده كثيرة تحيط بالمسمـ مف كؿ مكاف ،يوفّؽ اهلل إلييا مف
أخمص وصدؽ ،ويصرؼ عنيا األشقياء.

فتح سبحانو أبواب الرحمة في ذاتو وصفاتو ،فيو الرحمف الرحيـ المنعـ عمى خمقو بأجزؿ الثواب
ؾ َفْم َي ْف َر ُحوْا ُى َو
ض ِؿ المّ ِو َوبِ َر ْح َمتِ ِو َفبِ َذِل َ
وأسنى العطايا التي ىي خير ما يتحصؿ عميو العبدُ ،ق ْؿ بِفَ ْ
وف [يونس .]٘ٛ:وفتح سبحانو باب الرحمة مف جية رسولو  ،فيو رحمة اهلل الميداة
َخ ْيٌر ِّم َّما َي ْج َم ُع َ
ونعمتو المسداة ،قاؿ عنو مواله :وما أَرسْمن َ َّ
ِّ ِ
يف [األنبياء .]ٔٓٚ:وفتح سبحانو باب
ََ ْ َ َ
اؾ ِإال َر ْح َم ًة لْم َعاَلم َ
الرحمة والفضؿ مف ِجية األماكف والبقاع ،فجعؿ بعضيا ميبطا لمرحمات وموطنا لمبركات ومكانا
لمضاعفة الحسنات ،يقوؿ في الحديث الذي أخرجو أحمد وابف ماجة عف جابر(( :صالةٌ في
ِ
مسجدي أفضؿ مف ألؼ صالة فيما سواه إال المسجد الحراـ ،وصالة في المسجد الحراـ أفضؿ مف

مائة ألؼ صالة فيما سواه)) ،ويقوؿ (( :مف استطاع أف يموت بالمدينة فميمت بيا ،فإني أشفع لمف

يموت بيا)) أخرجو الترمذي عف ابف عمر .وفتح سبحانو باب رحمتو مف جية األياـ واألزماف،

فجعؿ بعضيا موسما لمضاعفة الحسنات وفرصة لمتعرض لمرحمات ،قاؿ (( :إف اهلل تعالى يميؿ

حتى إذا كاف ثمث الميؿ اآلخر نزؿ إلى سماء الدنيا فنادى :ىؿ مف مستغفر ،ىؿ مف تائب ،ىؿ مف
سائؿ ،ىؿ مف داع ،حتى ينفجر الفجر)) أخرجو مسمـ.

سنتعرض في ىذه
كؿ ىذه وغيرىا مواطف لرحمة اهلل سبحانو ومصادر لفضمو واحسانو ،ونحف
ّ
الخطبة إلى رحمات اهلل وبركاتو ونفحاتو مف جية األياـ واألزماف ،سنتعرض إلى أياـ مف أياـ

الرحمات والحسنات والخير والبركات ،ىذه األياـ ىي عشر ذي الحجة ويوـ عرفة الذي ىو يوـ مف

ىذه األياـ العشر.
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لقد ولجنا منذ يوميف إلى ساحة ىذه األياـ ،ونحف اآلف فييا ،فنحف مدعووف في ىذه األياـ

تممس رحمة اهلل والسعي إلى مرضاتو وفضمو .والشيء
الفاضالت وىذه الساعات المباركات إلى ّ
تمر عمينا مثؿ ىذه األياـ وتسنح لنا مثؿ
الذي يبعث عمى األسى ػ إخوة اإليماف ػ أننا في كؿ عاـ ّ
قدمنا فييا
ىذه الفرص ،ولكنيا في كؿ عاـ تضيع منا ونخرج منيا ونحف ال نعقؿ عمى أنفسنا أننا ّ
مف صالح األعماؿ شيئا يستحؽ الذكر إال الصموات الخمس ،بؿ إننا نعمر ىذه األياـ في أكثر

يسر مف قيؿ وقاؿ ولغو وليو وسير فيما ال يفيد ،فمماذا ىذا
األحياف بما يمأل صحيفة أعمالنا بما ال ّ
اإلصرار عمى تضييع الفرص العظيمة؟! لماذا ىذه االستيانة بعطايا اهلل وىداياه التي وراءىا العز
والرفعة ،والتيافت عمى ما في أيدي المخموقيف الضعفاء مما ليس وراءه إال الذؿ واليواف؟! لماذا

فرغوا أيديكـ عباد اهلل ،واخرجوا مف شواغمكـ،
الزىد في نعيـ اآلخرة والرغبة في حطاـ الدنيا؟! ِّ

ونظموا أوقاتكـ ،وخططوا الستثمار ىذه األياـ ،وليضع كؿ منا أمامو احتماؿ أف ال يدرؾ ىذه األياـ

في العاـ القادـ حتى يحفز نفسو عمى العمؿ والعبادة ،فالموت في كؿ عاـ يختطّؼ منا إخوانا لنا فال
يدركوف الكثير مف الفرص واألياـ التي ندركيا ،ثـ سيختطفنا أيضا في يوـ مف األياـ فال نطمع في

بموغ ىذه األياـ الفاضمة مرة أخرى.

ىذه ػ إخوة اإليماف ػ أياـ فضميا اهلل سبحانو وأقسـ بيا فقاؿ عز مف قائؿ :واْلفَ ْج ِر ولَ َي ٍ
اؿ َع ْش ٍر و َّ
الش ْف ِع
َ
َ
َ
َواْل َوتْ ِر َوالمَّْي ِؿ ِإ َذا َي ْس ِر َى ْؿ ِفي َذِل َؾ َق َس ٌـ لِِّذي ِح ْج ٍر [الفجر ،]٘-ٔ:يقوؿ ابف كثير في تفسيره:

"والميالي العشر المراد بيا عشر ذي الحجة ،وىو قوؿ ابف عباس وابف الزبير ومجاىد وغير واحد مف

السمؼ" انتيى.
َّاـ َّمعمُوم ٍ
ِِ
ِ
ِ
ٍ
ات ،قاؿ ابف عباس رضي اهلل
ويقوؿ تعالى :ل َي ْشيَ ُدوا َم َناف َع لَيُ ْـ َوَي ْذ ُك ُروا ْ
اس َـ اهلل في أَي ْ َ
عنيما( :األياـ المعمومات ىي أياـ العشر) ،وذىب بعض أىؿ العمـ إلى أف سبب تفضيؿ ىذه األياـ
عمى أياـ السنة أف أنواع القربات كميا تشرع في ىذه األياـ ،يقوؿ ابف حجر في فتح الباري" :والذي
يظير أف السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكاف اجتماع أميات العبادة فيو ،وىي الصالة

والصياـ والصدقة والحج ،وال يتأتى ذلؾ في غيره" انتيى ،ليذا كاف سمفنا الصالح يعظموف ىذه األياـ

فيجدوف ويجتيدوف في مرضاة اهلل ،قاؿ أبو عثماف النيدي كما في لطائؼ
ويقدرونيا حؽ قدرىاّ ،
ثالث عشرات :العشر األخير مف رمضاف ،والعشر األوؿ
المعارؼ" :كانوا ػ أي :السمؼ ػ يعظّموف
َ
مف ذي الحجة ،والعشر األوؿ مف المحرـ".

ىذه أياـ ولياؿ قاؿ فييا كما في صحيح الجامع مف حديث جابر(( :أفضؿ أياـ الدنيا أياـ العشر))،
ىكذا ٍ
بمغة واضحة وبياف فصيح ،بؿ يزيد األمر وضوحا وتجمية فيقوؿ (( :ما مف أياـ العمؿ الصالح

فييا أحب إلى اهلل مف ىذه األياـ)) ،يعني :أياـ العشر ،قالوا :يا رسوؿ اهلل ،وال الجياد في سبيؿ اهلل؟

قاؿ(( :وال الجياد في سبيؿ اهلل ،إال رجؿ خرج بمالو ونفسو ثـ لـ يرجع مف ذلؾ بشيء)) أخرجو
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تبوأتيا ىذه
البخاري عف ابف عباس .فانظروا إلى ىذا الفضؿ العظيـ والى ىذه المنزلة الرفيعة التي ّ
األياـ المباركة ،ولو لـ يكف مف شرؼ ىذه األياـ إال أف بيا يوـ عرفة لكفاىا شرفا وفضال ،فكيؼ

وىي مفضمة بجممتيا ،أقسـ بيا الباري عز وجؿ؟! ىذا شرؼ ال ينبغي أف يمر عمى المسمـ دوف أف
يقؼ عنده ويتأممو ويحاوؿ استغاللو قدر استطاعتو فيما ينفعو ويؤمنو يوـ القيامة.

تستحب فييا وقربات يتقرب بيا العبد إلى اهلل سبحانو؛
وليذه األياـ ػ عباد اهلل ػ آداب وأعماؿ فاضمة
ّ
استفادة مف ىذه الظروؼ وىذه الفرص ،وتقدي ار ليذا التفضيؿ اإلليي ليذه األياـ ،وال يفيـ مف ىذا

التفضيؿ أف نعمؿ في ىذه األياـ ونناـ في سواىا ،بؿ إف األمر يكوف بأف نجتيد في ىذه األياـ أكثر

مف غيرىا ،عف ابف عمر أف رسوؿ اهلل قاؿ(( :ما مف أياـ أعظـ عند اهلل سبحانو وال أحب إليو
العمؿ فييف مف ىذه األياـ العشر؛ فأكثروا فييف مف التيميؿ والتكبير والتحميد)) أخرجو أحمد.

ولنالحظ قولو (( :فأكثروا)) ،فيذا دليؿ عمى أف اإلنساف مطالب بأف يكوف ذاك ار هلل في كؿ حياتو،

لكنو في ىذه األياـ يضاعؼ جيده ويكثر مف الذكر؛ ألنيا أياـ ٍّ
تجؿ ونفحات ربانية ،فيذه إ ًذا أياـ

فضؿ فييا ذكر اهلل ،يفضؿ فييا عمى الخصوص التيميؿ والتكبير والتحميد ،والصيغة المفضمة التي
ُي ّ
تجمع كؿ ىذا أف يقوؿ العبد :اهلل أكبر اهلل أكبر ال إلو إال اهلل ،واهلل أكبر اهلل أكبر وهلل الحمد ،قاؿ

البخاري في صحيحو" :كاف ابف عمر وأبو ىريرة يخرجاف إلى السوؽ في أياـ العشر فيكبراف فيكبر
الناس بتكبيرىما".

واألعماؿ الصالحة في ىذه األياـ يقوؿ العمماء :غير محصورة وال مخصوصة بعبادة معينة أو قربة

خاصة ،فكؿ القربات التي ُيتقرب بيا إلى اهلل تشرع في ىذه األياـ ،فيستحب فييا الصالة والصياـ
بناء عمى قولو :
والحج والعمرة والذكر وتالوة القرآف والصدقات ،إلى غير ذلؾ مف أعماؿ صالحة ً

((ما مف أياـ العمؿ الصالح فييف أحب إلى اهلل مف ىذه األياـ)) ،فيذا التعميـ واإلطالؽ في قولو :
((العمؿ الصالح)) يعني أف كؿ األعماؿ الصالحة مطموبة في ىذه األياـ ،وىذا مف سعة رحمة اهلل
وفضمو ،فمو كانت قربة ىذه األياـ مخصوصة بتالوة القرآف لح ِرـ فضميا مف ال ِ
يتقف قراءة القرآف،
ُ
لح ِرـ َمف ال يقدر عمى الصياـ ،لكنيا صالحة لكؿ قربة يتقرب بيا العبد،
واذا خصصت بالصياـ ُ

ففضؿ اهلل واسع وثوابو مبذوؿ لجميع خمقو ،وكؿ ميسر لما خمؽ لو ،فاستبقوا الخيرات عباد اهلل ،وال

تكونوا مف العاجزيف.

ومف آداب ىذه األياـ أنو يسف لممسمـ الذي يريد أف يضحي أف ال يأخذ في ىذه األياـ مف شعره أو

أظفاره شيئا حتى تنتيي ىذه األياـ ويضحي ،عف أـ سممة أف رسوؿ اهلل قاؿ(( :مف كاف لو ذبح

يذبحو فإذا أى ّؿ ىالؿ ذي الحجة فال يأخذف مف شعره وال مف أظفاره شيئا حتى يضحي)) أخرجو
مسمـ .قاؿ بعض أىؿ العمـ" :والحكمة في ىذا النيي َّ
أف المضحي لما شارؾ الحاج في بعض أعماؿ
النسؾ وىو التقرب إلى اهلل تعالى بذبح القرباف شاركو في بعض خصائص اإلحراـ مف اإلمساؾ عف
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الشعر ونحوه" انتيى.

ىذه نبذة واطاللة عمى أياـ فاضالت نحف في أمس الحاجة إلى تعميرىا بطاعة الرحمف والتخمؽ فييا
بأخالؽ اإليماف واالبتعاد عف سبيؿ الشيطاف التي ينصب فييا شبياتو وغوايتو لصدنا عف سبيؿ اهلل،

فأخمصوا النية هلل في أيامكـ ىذه وفي كؿ أيامكـ ،واصدقوا العزـ عمى أف تُروا اهلل مف أنفسكـ خيرا؛
عسى اهلل سبحانو أف يغمرنا بواسع رحمتو ومغفرتو ،وأف يجود عمينا بفضمو ،يقوؿ تعالىَ :سابِقُوا ِإَلى
ُع َّد ْ َِِّ
ض أِ
ٍ
ِ
َّماء واأل َْر ِ
ِ
ض ُؿ المَّ ِو
آم ُنوا بِالمَّ ِو َوُر ُسِم ِو َذِل َؾ َف ْ
َم ْغف َ ٍرة ِّمف َّربِّ ُك ْـ َو َجَّنة َع ْر ُ
ت لمذ َ
يف َ
ضيَا َك َع ْرض الس َ َ
ِ
ض ِؿ اْل َع ِظ ِيـ [الحديد.]ٕٔ:
اء َوالمَّوُ ُذو اْلفَ ْ
ُي ْؤتِيو َمف َي َش ُ
بارؾ اهلل لي ولكـ في القرآف العظيـ ،ونفعنا بما فيو مف اآليات والذكر الحكيـ ،أقوؿ قولي ىذا،

وأستغفر اهلل إنو ىو الغفور الرحيـ.

-------------------------

الخطبة الثانية

الحمد هلل رب العالميف ،الرحمف الرحيـ ،مالؾ يوـ الديف ،والصالة والسالـ عمى أشرؼ المرسميف،
وعمى آلو وصحبو أجمعيف.

خص ىذه األياـ بيذه المزايا العظيمة
إخوة اإليماف ،ومف رحمة اهلل سبحانو وسعة فضمو أنو بعد أف َّ
وىذه الفضائؿ الكريمة عاد فخص مف ضمف ىذه األياـ يوما عظيما ،فزاد في مضاعفة األجر فيو،

وزاده شرفا ومكانة وبركة ،ىذا اليوـ ىو يوـ عرفة.

ىذا يوـ مف أفضؿ أياـ السنة ،مف عمـ حقا ما في ىذا اليوـ مف فضؿ وبركة وخير عميـ لـ يتركو
يمر دوف أف يحقؽ فيو إنابة وتوبة واجتيادا في طاعة اهلل سبحانو وعبادتو ،يقوؿ (( :ما مف يوـ

أكثر مف أف يعتؽ اهلل فيو عبدا أو أمة مف النار مف يوـ عرفة ،وانو ليدنو ثـ يباىي بيـ المالئكة

فيقوؿ :ماذا أراد ىؤالء)) أخرجو مسمـ عف عائشة.

الرحمف الرحيـ جؿ في عاله اختار ىذا اليوـ ليتجمى فيو لعباده ،وليمف عمييـ بالعفو والمغفرة ،فكما
جعؿ اهلل سبحانو ىذا اليوـ أعظـ األياـ لماذا ال نجعمو نحف أيضا أعظـ األياـ؟! لماذا ال نستقبمو

استقباؿ مف ينتظره بميفة ويتشوؽ إلى لقائو ويتضرع إلى اهلل أف يبمغو إياه؟! عمؿ صالح يسير

وصبر عمى شيوات النفس والجسد في ىذا اليوـ يفضي باإلنساف إلى مغفرة السنة الماضية والسنة

المقبمة ،أليس ىذا عرضا مغريا؟! أليست صفقة رابحة أفضؿ مف الصفقات التي نتسابؽ عمييا في
ىذه الحياة؟!

أخرج مسمـ عف أبي قتادة أف رسوؿ اهلل قاؿ(( :صياـ يوـ عرفة إني أحتسب عمى اهلل أف يكفر السنة
التي قبمو والسنة التي بعده)) .فضؿ عظيـ عريض ليتنا نقدره حؽ قدره ،ىذا اليوـ الذي يقؼ فيو

تكرـ اهلل تعالى عمى مف لـ يبمغ تمؾ
حجيج اهلل ووفده عمى صعيد عرفات الطاىر يرجوف رحمة اهللَّ ،
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الرحاب الطاىرة وتمؾ البقاع المقدسة بأف يجتيد في ىذا اليوـ وأف يصوـ ىذا اليوـ بإخالص وىو في
بمده وفي بيتو وبيف أىمو ،فيناؿ مف الثواب ما ال يعممو إال اهلل سبحانو ،ذلؾ فضؿ اهلل يؤتيو مف

يشاء ،واهلل ذو الفضؿ العظيـ ،فتقربوا إلى اهلل في ىذا اليوـ ،واجتيدوا في الدعاء ألنفسكـ وألىمكـ

وإلخوانكـ وألمتكـ ،فإنو يوـ تستجاب فيو الدعوات وتسكب فيو العبرات وتقاؿ فيو العثرات ويتفضؿ

فيو رب األرض والسموات ،عف عمرو بف شعيب عف أبيو عف جده أف النبي قاؿ(( :خير الدعاء

النبيوف مف قبمي :ال إلو إال اهلل وحده ال شريؾ لو ،لو الممؾ ولو
دعاء يوـ عرفة ،وخير ما قمت أنا و ّ
الحمد وىو عمى كؿ شيء قدير)) أخرجو الترمذي.
فالميـ يا أرحـ الراحميف ،نسألؾ أف توفقنا في ىذه األياـ إلى أحسف العبادة وأحسف العمؿ وأحسف

الدعاء ،الميـ أرنا الحؽ حقا وارزقنا اتباعو ،وأرنا الباطؿ باطال وارزقنا اجتنابو...

