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عيد األضحى
ملخص الخطبة

ٔ -أفضل األيام -ٕ .أىمية االجتماع ونبذ الفرقة -ٖ .امتزاج الوحدة بالتوحيد في الحج -ٗ .وقفات
مع خطب حجة الوداع -٘ .سبل الحفاظ على وحدة األمة -ٙ .استشعار معنى التضحية-ٚ .

امتثال إبراىيم واسماعيل علييما السالم ألمر اهلل تعالى -ٛ .سنة األضحية وبيان بع
وآدابيا.

أحااميا

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

الخطبة األولى

أما بعد :فيا عباد اهلل ،اتقوا اهلل واذاروا َّأنام في يوم ىو أعظم األيام عند اهلل اما أخبر بذلك رسول

اهلل في الحديث الصحيح الذي أخرجو اإلمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننو والحاام في
ال دروب اإلحسان ،واستبِقوا الخير ِ
مستدراو(ٔ)[ٔ] ،فاسلُاوا فيو سبي َل اإلحسان في ِّ
ات واستاثِروا
ات الص ِ
ال [الايف.]ٗٗ:
َم ً
ات َخ ْيٌر ِع َ
َّال َح ُ
فيو من الباقيات الصالحاتَ ،واْل َب ِاق َي ُ
ند َرّب َك ثََو ًابا َو َخ ْيٌر أ َ
لتجافي على الفُرقة ونب َذ التنازع المفضي إلى
اجتماع الالمة وا
الصف و
ّ
َ
أييا المسلمون ،إن وحدةَ
َ
ِ
سامية ومقام
الفشل
وذىاب الريح ىو من المقاصد الابرى ليذا الدين ،ليا فيو ماانةٌ عليَّة ومنزلة َ
ُم ًة و ِ
ُمتُ ُا ْم أ َّ
يم ،وقد مضى رسول اهلل الذي ّنزل عليو رّبو في الاتاب قوَلو سبحانوَ :وِا َّن َى ِاذ ِه أ َّ
اح َدةً
ار ٌ
ون [المؤمنون ،]ٕ٘:مضى جاىداً َّ
َوأَ َن ْا َربُّ ُا ْم فَاتَّقُ ِ
ال الجيد في تقرير ىذه الحقيقة الابيرة وترسيخ ىذه
ال َّ
ال فرصة ،موظِّفًا
طور من أطوار حياتو ،مبتي ً
القاعدة الشريفة وارساء ىذا المقصد العظيم في ا ّل َ
ال مناسبة ،مستعمالً ِ
ال موقف ،مستثم اًر َّ
َّ
مختلف ألو ِ
ان البيان ،فحرص على التأايد على حقيقة
وحدة األمة بدوام التذاير بيا والعمل على تعميق اإلحساس بضرورتيا ولزوميا في ا ّل مناسبة
ٍ
موقف يقفُو ،ال سيما في ىذه المجامع العظام التي يجتمع فييا المسلمون إلقامة
وعند ا ّل
يشيدىا َ

الوحدة
يوم الحج األابر منيا
َ
شعائر اهلل ،والتي يتبوأ ُ
موقع الصدارة ،إذ ىو اللقاء الذي تلتقي فيو َ
ع ٍ
لقاء وأجمَلو وأوفاه.
بالتوحيد أرو َ
أما الوحدةُ فتتجلَّى في الزمان وفي الماان وفي الشعائر ،وأما التوحيد ففي ا ّل شعيرة من شعائر

ِ
ٍ
لحقائقو ومعانيو وبراءةٌ من نواقضو،
استشعار
إعالن لو ولَيَج بو و
موقف من مواقفو
الحج وفي ا ّل
ّ
ٌ
ٌ
ِ
ِ
رحاب بلد اهلل وفي أاناف حرِمو وأمام بيتو مناسب ًة عظيمة
المبارك في
واذا اان فرصةُ ىذا االجتماع
َ
األجفان عنيا ،فال

يصح ألولي األلباب إغفالُيا وال إغما
للتوجيو والتذاير والتربية والتزاية ال
ّ
أن اان لألمة من حصادىا ىذه الخطبةُ العظيمة وىذه الموعظة البليغة والوصية الفذة الجامعة
غرو ْ
َ

موقع الشيخ الداعية االسالمى
على الحارون

www.alielharony.com

لشريف المعاني وعظيم المقاصد وبليغ العبر وصادق القول ِ
وخالص النُّصح ،وقد أخرجيا البخاري
َ
يوم النحر
رحمو اهلل في صحيحو بإسناده عن أبي بارة رضي اهلل عنو أنو قال :خطبنا رسول اهلل َ

فسات حتى َّ
ظننا أنو سيسميو بغير اسمو فقال:
فقال(( :أي يوم ىذا؟)) قلنا :اهلل ورسولو أعلم،
َ
فسات حتى َّ
ظننا
يوم النحر؟!)) قلنا :بلى ،قال(( :أي شير ىذا؟!)) قلنا :اهلل ورسولو أعلم،
َ
((أليس َ
فأي بلد ىذا؟)) قلنا :اهلل
َّأنو سيسميو بغير اسمو فقال(( :أليس ذو الحجة؟!)) قلنا :بلى ،قالّ (( :

فسات حتى َّ
سيسميو بغير اسمو ،قال(( :أليس بالبلد الحرام؟!)) قلنا :بلى،
ظننا أنو
ورسولو أعلم،
َ
ّ
قالَّ (( :
اضام عليام حرٌام احرمة يومام ىذا ،في شيرام ىذا ،في بلدام
فإن دماءام وأموالَام وأعر َ
فرب
الشاىد
ىذا إلى يوم تلقون ربَّام ،أال ىل بلغت؟)) قالوا :نعم ،قال(( :الليم اشيد ،فليبلِّغ
ُ
الغائبّ ،
َ
مبلَّ ٍغ أوعى من سامع ،فال ِ
ترجعوا بعدي افّا ار ِ
قاب بع
بعضام ر َ
يضرب َ
رضي اهلل عنيما :فوالذي نفسي بيده إنيا لوصيتو ألمتو(( :ال ترجعوا بعدي افا ًار ِ
بعضام
يضرب ُ
قاب بع ))(ٖ)[ٖ].
ر َ

))(ٕ)[ٕ] ،قال ابن عباس

خمسام
وقال في خطبتو ىذه أيضًا(( :يا أييا الناس ،اتَّقوا ربَّام ـ وفي رواية :اعبدوا ربَّام ـ وصلّوا
َ
جن َة رّبام)) أخرجو أحمد في مسنده
شيرام و ّأدوا زااةَ أموالام وأطيعوا ذا أمرام تدخلوا ّ
وصوموا َ
والترمذي في جامعو وابن حبان في صحيحو والحاام في مستدراو بإسناد صحيح(ٗ)[ٗ].

جان إال على نفسو ،أال ال يجني ٍ
وقال أيضًا في ىذه الخطبة(( :أال ال يجني ٍ
جان على ولده ،وال
عبد في بالدام ىذه أبداً ،ولان ستاون لو طاعة
مولود على والده ،أال وا َّن
الشيطان قد أ ِيس من أن يُ َ
َ

فيما ِ
تحتقرون من أعمالام ،فسيرضى بو)) أخرجو الترمذي في جامعو(٘)[٘].

إن في ىذه الخطبة العظيمة التي خطب بيا رسول اهلل في ىذا ِ
عباد اهللَّ ،
اليوم العظيم من ألوان

الحث على االستمساك بأىدابيا والتنفير من المساس بيا أو تعاير صفوىا أو
األمة و ّ
التقرير ِلوحدة ّ
أي اسم من األسماء ما ال مزيد عليو ،فحرمةُ الدماء
بأي صو ٍرة من الصور وتحت ّ
توىين ُعراىا ّ

تاز عظيم وقاعدة راسخة وأساس متين لبناء وحدة األمة القائمة على توحيد
واألموال واألع ار مر ٌ
اهلل وتحقي ِ
األمة المسلمة
ق العبودية لو وحده سبحانو َ
ثم جاء تحريم القتال بين أبناء ّ
دون سواهّ ،
ِ
انتياك ىذه
أشد التالزم ،مرتبطاً بيا بأوثق ِرباط ،إذ القتال مف ٍ إلى
متالزماً مع تقرير ىذه الحرمة ّ
ِ
ِ
بالغ
عجب إذاً أن ياون َّ
محرماً تحريماً َ
الحرمة وتقوي ىذه العصمة واستباحة ىذا الحمى ،فال َ
ألمتو
التأايد بيذه الصورة البيانية البليغة
ِّ
المتفردة التي ازدادت وثاق ًة وتأ ّادًا باونيا وصي َة رسول اهلل ّ
اما قال ابن عباس رضي اهلل عنيما.

ّأييا المسلمونَّ ،
قيام المرء بأداء ما افتر
إن من أظير أسباب الحفاظ على ىذه الوحدة َ
ثم بإقامة الصلوات
وفي الطليعة بذ ُل حقّو سبحانو في توحيده بإفراده بالعبادة وعدم اإلشراك بوّ ،

اهلل عليو،

امتثال أو ِ
وحج البيت لمن استطاع إليو سبيالًَّ ،
امر اهلل
ألن
َ
الخمس وايتاء الزااة وصوم رمضان ّ
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ثم على العمل
عما نيى عنو
و
االنتياء َّ
ٌ
َ
باعث عظيم على معرفة العبد ما يجب عليو من الحقوقّ ،
حق رعايتيا ،ومن أعظميا ُّ
على صيانتيا وحفظيا ورعايتيا َّ
حق اإلخوة في عصمة الدماء واألموال

واألع ار ُّ ،
الصف واجتماع الالمة ونبذ الفرقة .ومن أسباب الحفاظ على ىذه
وحق األمة في وحدة
ّ
أمر المسلمين ،إذ في السمع والطاعة لوالة أمور
الوحدة أيضاً ـ يا عباد اهلل ـ طاعةُ من واله اهلل َ

المسلمين ـ اما قال العالمة الحافظ ابن رجب رحمو اهلل ـ سعادةُ الدنيا ،وبيا تنتظم مصالح العباد في
معايشيم ،وبيا يستعينون على إظيار دينيم وطاعة ربيم .وأما المخالفة عن ىذا بترك السمع
شر عظيم ،ويحدث من الفساد والمنار والبالء ما ال
والطاعة في المعروف فال ر َ
يب ّأنو يفضي إلى ّ
شر ّأنو عام ُل ٍ
ىدم في بناء الوحدة وأص ٌل من أصول
سبيل إلى دفعو أو الخالص منو ،وافى بو ِّا

أمره صلوات اهلل وسالمو عليو في
الفُرقة ٍ
وداع من دواعي التنازع والفشل وذىاب الريح ،ولذا جاء ُ
خطبة ِ
ال على ىذه
أمر المسلمين ،جاء ىذا دا ً
يوم ّ
النحر بعبادة اهلل وتقواه ،ثم بطاعة من وِلي َ

مبيناً ىذا المعنى.
الحقيقةّ ،
العيد ِ
يتفيأ ظالل ىذا ِ
ويقف في مواطن الذاريات
ثم إن في استشعار المسلم
َّ
معاني التضحية وىو ّ
َ
الحاج بمالو وبراحتو وبإيناس أىلو
األولى ألبي األنبياء الخليل إبراىيم عليو السالم ،وفي تضحية ىذا
ّ
ِ
حافز قوي لو على التضحية بأىوائو ونزعاتو ،وذلك باالنتصار على أحقاده
وولده
وبإلف وطنو ٌ
وعداء من

واالستعالء على خصوماتو ونزاعاتو التي انساق وراءىا ،فزّينت لو بُغ َ من أبغ
غير
عادى وال َ
أيسر ما يُضحَّى بو لدى اثير من الناسَ ،
حقد عليو والتربُّص بو ،إذ المال ربما اان َ
أن التضحي َة باألىواء ىذه التضحية المتمثلة في االنتصار على األحقاد وتناسي الخصومات وىجر
ّ

نفسو عليو في ىذا العيد ،لان
النزاعات والمشاحنات ىي من ّ
أشد العسر الذي يتالّفو المسلم ويجاىد َ
يسرىا اهلل عليو ،وقد وعد سبحانو بامال المعونة علييا فقال:
المجاىدة ـ أييا اإلخوة ـ يسيرةٌ على من ّ
ِِ
َّ
ِ
والَِّذين ج َ ِ
أيام ىذا العيد إذًا
َ َ َ
سُبَل َنا َوِا َّن الل َو َل َم َع اْل ُم ْحسن َ
اى ُدوْا ف َينا َل َن ْيد َينَّيُ ْم ُ
ين [العنابوت ،]ٜٙ:فلتان ُ
فرصةً للتضحية با ّل ما تجب التضحيةُ بو ،وذلك بيجره والتجافي عنو ،وسبباً لتنمية عواطف الخير
غير متالَّف ،وألف ًة
في القلوب وتعيّدىا بالرعاية تعيّ َد الزارع لزرعو حتى تؤتي أاَليا ُحبِّا مطبوعًا َ
الرب ويرضى،
يحب ّ
البر والتقوى وعلى العمل بما ّ
صادقة بين أبناء األمة ،وتعاوناً وثيقاً على ّ
فيتحقَّق عند ذاك المث ُل الذي ضربو رسول اليدى للمودة بين المؤمنين فقال(( :مثل المؤمنين في
تو ّادىم وتراحميم وتعاطفيم مث ُل الجسد ،إذا اشتاى منو عضو تداعى لو سائر الجسد بالسير

والحمى)) أخرجو مسلم في صحيحو(.]ٙ[)ٙ
ِ ِ
الن ِ
أعوذ باهلل من الشيطان الرجيمَ :وأَ ّذن ِفى َّ
ين ِمن ُا ّل
وك ِر َجا ً
اس بِاْل َح ّج َيأْتُ َ
ال َو َعَلى ُا ّل َ
ضام ٍر َيأْت َ
َّام َّمعلُ ٍ
َّ ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
َف ّج َعميِ ٍ
األن َع ِام
يم ِة ْ
ق لَّي ْشيَ ُدوْا َم َناف َع لَيُ ْم َوَي ْذ ُا ُروْا ْ
ومات َعلَى َما َرَزقَيُ ْم ّمن َبي َ
اس َم اللو فى أَي ْ َ
ِ
ِ
فَ ُالُوْا ِم ْنيا وأَ ْ ِ
ورُى ْم وْل َيطَّ َّوفُوْا بِاْل َب ْي ِت اْل َعتِي ِ
ق [الحج-ٕٚ:
طع ُموْا اْل َبائ َس اْلفَق َير ثَُّم ْل َي ْق ُ
ضوْا تَفَثَيُ ْم َوْليُوفُوْا نُ ُذ َ َ
َ َ
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.]ٕٜ

نفعني اهلل واياام بيدي اتابو وبسنة نبيو  ،أقول قولي ىذا ،وأستغفر اهلل العظيم الجليل لي ولام

ولسائر المسلمين من ال ذنب فاستغفروه ،إنو ىو الغفور الرحيم.
-------------------------

الخطبة الثانية

اهلل أابر ،اهلل أابر ،اهلل أابر ،اهلل أابر ،اهلل أابر ،اهلل أابر ،اهلل أابر ،اهلل أابر ،اهلل أابر ،ال إلو إال
اهلل ،اهلل أابر ،اهلل أابر ،وهلل الحمد.

الحمد هلل الذي يخلق ما يشاء ويختار ،أحمده سبحانو الواحد العزيز الغفار ،وأشيد أن ال إلو إال اهلل
وحده ال شريك لو ،وأشيد أن نبينا محمدًا عبده ورسولو إمام المتقين وقدوة األبرار ،الليم صل وسلم
على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد ،وعلى آلو وصحبو ،صالة دائمة ما تعاقب الليل والنيار.

العيد موسمًا لإلحسان في ا ّل دروب اإلحسان ،واعلموا َّ
أن
أما بعد :فيا عباد اهلل ،اتقوا اهلل وليان ىذا ُ
إحياء لسنة أبيام إبراىيم عليو
العبد إلى ربو في ىذا اليوم إراقةُ دم األضاحي
خير ما َّ
يتقرب بو ُ
ً
َ

أمر مواله،
وحده،
َ
قلبو هلل ويخلص العبادةَ لو َ
السالم الذي ابتاله رّبو فأمره بذبح ابنو ليسلم َ
فامتثل َ
ك َفانظُ ْر َما َذا تََرى َقا َل
ياب َن َّى إِّنى أ ََرى ِفى اْل َم َن ِام أَّنى أَ ْذ َب ُح َ
دون ّ
وسار َ
وجل فقالُ :
تردد أو َ
ع إلى إنفاذه َ
َّ ِ
ِ
ِ
الد واستسلم
ين [الصافات .]ٕٔٓ:فلما امتثل الو ُ
ؤم ُر َستَ ِج ُدنى ِإن َشاء اللوُ م َن الصَّا ِب ِر َ
ياأ ََبت ا ْف َع ْل َما تُ َ
ِِ
ِ
ِ ِ
ين
ت ُّ
الولد أدراتيما رحمةُ أرحم الراحمينَ ،وَن َ
ص َّد ْق َ
الرْؤَيا إَِّنا َا َذل َك َن ْج ِزى اْل ُم ْحسن َ
يم قَ ْد َ
اد ْي َناهُ أَن ياإ ْبراى ُ
ين َوَف َد ْي َناهُ ِبِذ ْب ٍح َع ِظ ٍيم [الصافات .]ٔٓٚ-ٔٓٗ:فأحيى رسول اهلل ىذه السنةَ
ِإ َّن َىا َذا َليُ َو اْل َبالَء اْل ُمبِ ُ
المباراة وعظَّميا ،وأىدى في حجة الوداع مائةَ بدنة ،وضحَّى في المدينة بابشين أملحين أقرنين.

فإنو
الشح ّ
نبيام صلوات اهلل وسالمو عليو ،وحذار من ّ
فبادروا ـ أييا المسلمون ـ إلى االقتداء بسنة ّ
أوجبيا بع أىل العلم
أاثر أىل العلم على استحباب األضحية وتأ ّادىا ،بل َ
أىلك من اان قبلام ،و ُ
عند اليسار .وأفضلُيا أارميا وأسمنيا وأغالىا ثمنًا .وتجزئ الشاةُ عن الرجل وأىل بيتو ،والبدنة عن
خمس سنين،
تم لو
تم لو ستة أشير ،ومن اإلبل ما َّ
َسبع شياه ،والبقرةُ اذلك .ويجزئ من الضأن ما َّ
ُ
عورىا ،وال العرجاء
تم لو سنتان ،ومن المعز ما َّ
ومن البقر ما َّ
تم لو سنة .وال تجزئ العوراء البيِّن ُ

أاثر أذنيا
البين ظلعيا ،وال المريضة ّ
ّ
البين مرضيا ،وال اليزيلة التي ال تنقي ،وال العضباء التي قطع ُ
يدىا اليسرى ،يطعنيا في وىدتيا قائالً" :بسم اهلل ،اهلل أابر،
نحر اإلبل قائمةً معقولة ُ
أو قرنِيا .وتُ َ
الليم إن ىذا منك ولك" ،ويتلفَّظ بالنية فيقول" :عن فالن" ،وتُذبح البقر والغنم على جنبيا األيسر.
َّ
يتصدق بو ،روي ذلك عن
وثلث ييديو ،وثلث
فثلث يجعلو ألىلوٌ ،
َّم األضاحي أثالثاًٌ ،
والسنة أن تقس َ
وقت الذبح من بعد طلوع الشمس من
عبد اهلل بن عمر وعبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنيما .ويبدأ ُ
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ِ
يوم العيد ،وينتيي بنياية آخر أيام التشريق ،لما روى مسلم رحمو اهلل في صحيحو عن أبي بردة أنو
ووجو قبلتَنا ونسك نس َانا فال يذبح حتى
يوم النحر فقال(( :من صلَّى صالتَنا ّ
قالَ :
خطبنا رسول اهلل َ
إن ّأول
يصلّي))( ،]ٔ[)ٚولما أخرجو مسلم في صحيحو عن البراء بن عازب أن رسول اهلل قالّ (( :
أصاب سنتَنا ،ومن ذبح قب ُل
ما نبدأ بو في يومنا ىذا أن نصلّي ثم نرجع فننحر ،فمن فعل ذلك فقد
َ
لحم َّ
قدمو ألىلو ،ليس من النسك في شيء))(.]ٕ[)ٛ
فإنما ىو ٌ

ظوا برضوان رّبام ،وتاونوا عنده من المفلحين
أال فاتقوا اهلل ،واعملوا على
إحياء سنن رسول اهلل تح َ
َ
الفائزين.

الرب الاريم
أال وصلوا وسلموا على خاتم النبيين وامام المتقين ورحمة اهلل للعالمين ،فقد أمرام بذلك ّ
َِّ
فقال سبحانو قوالً اريماِ :إ َّن اللَّو وم َالئِ َاتَو ي ُّ
ون َعلَى َّ
صلُّوْا َعلَ ْي ِو َو َسلّ ُموْا
النبِ ّى ياأَيُّيَا الذ َ
صل َ
ءام ُنوْا َ
ُُ َ
ين َ
َ ََ
تَ ْسِليمًا [األحزاب.]٘ٙ:
الليم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد ،وار

وعمر وعثمان وعلي...

الليم عن خلفائو األربعة أبي بار

__________

(ٔ) وىو قولو (( :أعظم األيام عند اهلل يوم النحر ثم يوم النفر)) أخرجو أحمد (ٗ ،)ٖ٘ٓ/وأبو داود

في المناسك (٘ ،)ٔٚٙوالنسائي في الابرى ( )ٜٗٓٛمن حديث عبد اهلل بن قرط رضي اهلل عنو،
وصححو ابن خزيمة ( ،)ٕٛٙٙوابن حبان (ٔٔ ،)ٕٛوالحاام (ٗ ،)ٕٗٙ/وأقره الذىبي ،ورمز لو

السيوطي بالصحة ،وصححو األلباني في اإلرواء (.)ٜٔ٘ٛ

(ٕ) أخرجو البخاري في الحج (ٔٗ ،)ٔٚوىو أيضا عند مسلم في القسامة (.)ٜٔٙٚ
(ٖ) أخرجو البخاري في الحج (.)ٖٜٔٚ

(ٗ) أخرجو أحمد (٘ ،)ٕٕٙ/والترمذي في الجمعة ( )ٙٔٙمن حديث أبي أمامة رضي اهلل عنو،

وقال الترمذي" :ىذا حديث حسن صحيح" ،وصححو ابن حبان (ٖ ،)ٗ٘ٙوالحاام (،)ٖٔٗٙ ،ٜٔ

وىو في السلسلة الصحيحة (.)ٛٙٚ

(٘) أخرجو الترمذي في الفتن ( ،)ٕٜٔ٘وىو أيضا عند أحمد (ٖ )ٜٗٛ/مختصرا ،وابن ماجو في

المناسك (ٖ٘٘ٓ) من حديث عمرو بن األحوص رضي اهلل عنو ،وقال الترمذي" :ىذا حديث حسن
صحيح" ،وصححو األلباني في صحيح سنن الترمذي (ٖ٘.)ٔٚ

( )ٙأخرجو مسلم في البر ( )ٕ٘ٛٙمن حديث النعمان بن بشير رضي اهلل عنو.

( )ٚأخرجو مسلم في األضاحي (ٔ )ٜٔٙمن حديث البراء بن عازب رضي اهلل عنو ،وىو أيضا
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( )ٛأخرجو مسلم في األضاحي (ٔ ،)ٜٔٙوىو أيضا عند البخاري في األضاحي (٘ٗ٘٘).

