
  
  
  
  

  
  
  

   ذى الحجة شهرخطب
  

  )الجزء األول(أركان الحج 
  )ثانىالجزء ال(أركان الحج 

  )الجزء األول(فضل يوم عرفة 
  )ثانىالجزء ال(فضل يوم عرفة 

  خطبة عيد األضحى

  



  ٢

                                                                

  أركان الحج
  الجزء األول

ق أعلــم، الحمــد هللا الــذى دعــا الخلــق إلــى طريــق الحــق، والحــق أقــوى وأقــوم، وخلــق الخلــق وهــو بأســرار الخلــ
 ولـه الحمـد، اهللا، وحـده ال شـريك لـه، لـه الملـكوعمت رحمته بالمؤمنين وهو بهم أرحـم، وأشـهد أن ال إلـه إال 

 وشفيعنا وحبيبنـا، وعظيمنـا ومخرجنـا  قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينائويميت، بيده الخير وهو على كل شيحيى 
لــسجود، اللهــم صــل الطــائفين والقــائمين والركــع ا عبــده ورســوله، ســيد الظلمــات إلــى النــور، موالنــا محمــدامــن 

 ومــن تــبعهم هللا عــن التــابعين وتــابعى التــابعين وعلــى آلــه وأصــحابه الطيبــين الطــاهرين، ورضــى اوســلم وبــارك عليــه
  .بإحسان إلى يوم الدين

   فيا أحباب رسول اهللا  ..أما بعد
 ُكلِّ  ِمن يَْأتِينَ  َضاِمرٍ  َوَعَلى ُكلِّ  رَِجاالً  يَْأُتوكَ  بِاْلَحجِّ  سِ ِفى النَّا َوَأذِّنيقول الحق تبارك وتعالى فى محكم التنزيل 

  .١َعِميقٍ  َفجٍّ 
  . التمتع والِقران واإلفراد:، أال وهمأنواعينقسم الحج من حيث المناسك إلى ثالثة  .. أيها األحباب
ن إحرامه، ويتمتع بما ُحرم على اإلحرام بالعمرة والحج، وبعد أن ينتهى من العمرة يتحلل م: أما التمتع فهو

  .المحرم، ثم ينوى نية اإلحرام بالحج، ولذلك ُسمى بالتمتع
اإلحرام بالعمرة والحج معا، وال يتحلل منهما إال يوم النحر، أى بعد االنتهاء من مناسك الحج، : والِقران هو

  .ولذلك ُسمى بالِقران، أى يقرن العمرة بالحج
 فقط، وبعد االنتهاء من مناسك الحج يتحلل من إحرامه وينوى العمرة، فلذلك اإلحرام بالحج: واإلفراد هو
  .ُسمى باإلفراد

  :أما أركان الحج فهى
 اإلحرام.  
 طواف الزيارة.  
 السعى بين الصفا والمروة.  
 الوقوف بعرفة.  
 ثم يأتى بعد ذلك صالة المغرب والعشاء جمعا وقصرا بالمزدلفة.  
  والذبحثم الذهاب إلى منى لرمى الجمرات.  
 ثم النزول إلى مكة للطواف بالبيت العتيق.  

   :أوال اإلحرام

 
  ٢٧الحج  1



  ٣

                                                                

لبيك ال شريك لك لبيك،   لبيك اللهم لبيك،لبيك حاجاً (فهو يتحقق بالنية فقط، ويسن أن يُقرن بالتلبية قائال 
  .)إن الحمد والنعمة لك والملك، ال شريك لك

قرية بين مكة   المكانى بالنسبة لحجيج مصر من، فأما الميقاتىحرام له ميقات مكانى وميقات زمانواإل
  .)الجحفة(والمدينة تسمى 

وأما الميقات الزمانى فيبدأ مع هالل شهر شوال وحتى التاسع من ذى الحجة، ومن لم ُيحرم فى خالل هذه 
  .المدة تعتبر عمرة وليست حجة

  : ويشترط لصحة الطواف اآلتى:ثانيا الطواف
  .الحجر األسود، وتبدأ بأن يكون سبعة أشواط

  .المواالة فى األشواط بمعنى أن تكون متتابعة
  .وأن يكون الطواف حول الكعبة من داخل المسجد وليس من خارجه

ويسن للطائف تقبيل الحجر األسود فى الشوط األول، فإن لم يستطع فيشير إليه بيده ويقبلها أسوة برسول 
 ثم قبلها صلوات ربى وسالمه عليه، ثم ،حنية الرأس عصا منهىو ،  عندما أشار إلى الحجر بالمحجناهللا 

 ٢ُمَصلًّى ِإبـَْراِهيمَ  مََّقامِ  ِمن َواتَِّخُذواْ صلى ركعتين خلف مقام سيدنا إبراهيم الخليل، مصداقا لقوله تعالى 
  .وليس مقامه هنا بمعنى المقام، ولكن الحجر الذى وقف عليه عند بناء الكعبة

  :ثالثا الصفا والمروة
اللَِّه  َشَعآِئرِ  ِمن َواْلَمْرَوةَ  الصََّفا ِإنَّ عد ذلك ينتقل الحاج للسعى بين الصفا والمروة، مصداقا لقوله تعالى ثم ب
ًرا َتَطوَّعَ  َوَمن َيطَّوََّف ِبِهَما َأن َعَلْيهِ  ُجَناحَ  َفالَ  اْعَتَمرَ  َأوِ  اْلبَـْيتَ  َحجَّ  َفَمنْ  وكان هناك  ٣َعِليمٌ  اللََّه َشاِكرٌ  فَِإنَّ  َخيـْ

 وسبب التحرج يرويه لنا َعَلْيهِ  ُجَناحَ  َفالَ تحرج فى الذهاب إلى الصفا والمروة، فلذلك قال عز من قائل 
وعلى   كان على الصفا صنم على صورة رجل يقال له إساب،، أنهسيدنا عبد اهللا بن عباس رضى اهللا عنهما

اب أنهما زنيا فى الكعبة فمسخهما اهللا تعالى حجرين، المروة صنم على صورة امرأة تدعى نائلة، زعم أهل الكت
ووضعهما على الصفا والمروة ليعتبر بهما، ولما طالت المدة ُعبدا من دون اهللا، وكان أهل الجاهلية إذا طافوا 
بينهما مسحوا الوثنين، ولما جاء اإلسالم وكسرت األصنام، كره المسلمون الطواف بينهما ألجل الصنمين، 

 َيطَّوََّف ِبِهَما َأن َعَلْيهِ  ُجَناحَ  َفالَ  اْعَتَمرَ  َأوِ  اْلبَـْيتَ  َحجَّ  اللَِّه َفَمنْ  َشَعآِئرِ  ِمن َواْلَمْرَوةَ  الصََّفا ِإنَّ ه تعالى فأنزل قول

ًرا َتَطوَّعَ  َوَمن  السالم   والصفا والمروة من شعائر اهللا، ذلك ألن السيدة هاجر عليهاَعِليمٌ  اللََّه َشاِكرٌ  فَِإنَّ  َخيـْ
كانت تهرول بينهما بحثا عن الماء، فجعل اهللا تبارك وتعالى السعى بين الصفا والمروة من أركان الحج، إحياًء 

  .يل حول البيتآلثار السيدة هاجر، كما جعل الطواف حول الكعبة إحياًء آلثار سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماع
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  ادعوا اهللا. .لذنب كمن ال ذنب له التائب من او ، أقول قولى هذا وأستغفر اهللا لى ولكم
الحمــد هللا الــذى ال إلــه إال هــو الحــى القيــوم، ســبحانه وتعــالى ال تأخــذه ســنة وال نــوم، وأشــهد أن ال إلــه إال اهللا 
وحده ال شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمـدا رسـول اهللا، نبـى تنحـل بـه العقـد وتنفـرج بـه الكـرب، 

  .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعى التابعين اللهم صل وسلم وبارك ع
   فيا أحباب رسول اهللا  ..أما بعد

من شروط السعى بين الصفا والمروة أن يكون سبعة أشواط، على أن يبدأ الحاج بالصفا وينتهى فى المروة، 
  . شوط ثانوهذا ُيسمى شوطا، ثم يرجع من المروة إلى الصفا وهذا

والمواالة بين األشواط، أى تتابع األشواط بعضها البعض، ومن سنن السعى أيضا اإلسراع بالهرولة بين 
  .العمودين األخضرين، وهذا إحياء أيضا لما فعلته السيدة هاجر من الهرولة فى نفس المكان

  . فى العمر بقيةونتوقف هنا، عند الوقوف بعرفات لنكمل الرحلة الميمونة فى لقاء آخر إن كان
 والصحبة برسولك العظيم، اللهم اغفر للمسلمين هم متعنا بمشاهدة وجهك الكريم يارب العالمينالل

  .والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يارب العالمين
َهى ِذى اْلُقْرَبى َوِإيَتاء بِاْلَعْدِل َواِإلْحَسانِ  اللََّه يَْأُمرُ  ِإنَّ عباد اهللا   َلَعلَُّكمْ  َواْلبَـْغِى يَِعُظُكمْ  اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكرِ  َعنِ  َويـَنـْ

  . اذكروا اهللا العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم وصلوا على حبيبكم يشفع لكم وأقم الصالةَتذَكَُّرونَ 
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  أركان الحج
  الجزء الثانى

هــو بأســرار الخلــق أعلــم، الحمــد هللا الــذى دعــا الخلــق إلــى طريــق الحــق، والحــق أقــوى وأقــوم، وخلــق الخلــق و 
 ولـه الحمـد، اهللا، وحـده ال شـريك لـه، لـه الملـكوعمت رحمته بالمؤمنين وهو بهم أرحـم، وأشـهد أن ال إلـه إال 

 وشفيعنا وحبيبنـا، وعظيمنـا ومخرجنـا  قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينائويميت، بيده الخير وهو على كل شيحيى 
لــسجود، اللهــم صــل ه ورســوله، ســيد الطــائفين والقــائمين والركــع ا عبــدالظلمــات إلــى النــور، موالنــا محمــدامــن 

 ومــن تــبعهم هللا عــن التــابعين وتــابعى التــابعين وعلــى آلــه وأصــحابه الطيبــين الطــاهرين، ورضــى اوســلم وبــارك عليــه
  .بإحسان إلى يوم الدين

   فيا أحباب رسول اهللا  ..أما بعد
 ُكلِّ  ِمن يَْأتِينَ  َضاِمرٍ  َوَعَلى ُكلِّ  رَِجاالً  يَْأُتوكَ  بِاْلَحجِّ  ِفى النَّاسِ  نَوَأذِّ يقول الحق تبارك وتعالى فى محكم التنزيل 

 قد انتهينا فى الجمعة السابقة عند السعى بين الصفا والمروة، واآلن ندخل أرض ،أيها األحباب َعِميقٍ  َفجٍّ 
 روة، يدخل الحجيج أرض عرفة،عرفات، لكى نقف بجبل الرحمة، فبعد االنتهاء من السعى بين الصفا والم

بأى حال من األحوال سواء كان قاعدا أو قائما أو ماشيا، وذلك بعد طلوع شمس يوم التاسع من ذى الحجة، 
ويؤدون هناك صالة الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم بمسجد نمرة بآذان واحد وإقامتين، ثم يبقى 

 ذى الحجة، وبذلك يكون الحاج قد أتم الحج لقوله الحجيج فى عرفات حتى غروب شمس يوم التاسع من
 ﴿الحج عرفة﴾.  

ثم بعد ذلك ينزل الحجيج إلى المزدلفة ألداء صالتى المغرب والعشاء قصرا وجمعا، ويبيتون فى المزدلفة 
 لمن )سبعون( لمن تعجل و)تسعة وأربعون(ومون بجمع الحصى ، ثم يقحتى صبيحة يوم العاشر من ذى الحجة

  .لم يتعجل
الحاج قطع يثم النزول إلى منى لرمى الجمرات، وأولها جمرة العقبة بسبع حصيات من بعد طلوع الشمس، و 

التلبية عند أول حصاة ويكبر، ثم يأتى بعد ذلك النحر، وقص الشعر، وبذلك يكون قد حل الحاج إحرامه إال 
  .من النساء

سمى هذا الطواف بطواف اإلفاضة، والسعى وبعد ذلك يتوجه الحجيج إلى مكة للطواف بالبيت العتيق، وي
  .والشرب من ماء زمزم المبارك، وبذلك يكون الحاج قد َتَحَلَل َتَحُلْل كامل ويحل له النساء

  .ويجوز تأخير طواف اإلفاضة إلى ما بعد أيام منى والفراغ من رمى الجمرات
م الحادى عشر والثانى عشر والثالث ت هناك ثالثة أيام التشريق، وهى أيامبيثم يتوجه الحجيج إلى منى لل

  .عشر من ذى الحجة، وهذا لمن لم يتعجل، ومن تعجل فى يومين فال إثم عليه
ثم يبدأ رمى الجمرات بالترتيب، الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وكل واحدة بسبع حصوات، بالتكبير 

  .عشر من ذى الحجةمع كل حصاة، وذلك بعد زوال شمس يوم التشريق األول وهو الحادى 
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 ىأخرج ابن حبان فوقد ،  يارب العالميناللهم بحق هذه األيام المباركات ال تحرمنا من زيارة بيتك الحرام
 الحبيب المصطفى بن عمر عن سيدنا عبد اهللا  العلل عن ى فى الكامل والدارقطنى فىالضعفاء وابن عد

  .﴾من حج ولم يزرنى فقد جفانى﴿أنه قال 
  ادعوا اهللا. . له لتائب من الذنب كمن ال ذنباأو كما قال 

الحمــد هللا الــذى ال إلــه إال هــو الحــى القيــوم، ســبحانه وتعــالى ال تأخــذه ســنة وال نــوم، وأشــهد أن ال إلــه إال اهللا 
وحده ال شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا، محمدا رسول اهللا، نبى تنحل بـه العقـد وتنفـرج بـه الكـرب، 

ســلم وبــارك عليــه، وعلــى آلــه وأصــحابه والتــابعين، وتــابعى التــابعين، ومــن تــبعهم بإحــسان إلــى يــوم اللهــم صــل و 
  . الدين

   فيا أحباب رسول اهللا  ..أما بعد
 صلوات ربى  ومن ذا الذى ال يريد شفاعته٤﴾من زار قبرى وجبت له شفاعتى﴿ ل الحبيب المصطفى و قي

 ظََّلُمواْ  ِإذ أَنـَُّهمْ  َوَلوْ ه؟ ولقد قال الحق سبحانه فى محكم التنزيل ؟ أو من ذا الذى يريد أن يجافيوسالمه عليه
 ومما أورده المفسرون فى هذه ٥رَِّحيًما اللََّه تـَوَّابًا َلَوَجُدواْ  الرَُّسولُ  َلُهمُ  اللََّه َواْستَـْغَفرَ  فَاْستَـْغَفُرواْ  أَنُفَسُهْم َجآُؤوكَ 

  :اآلية
 السالم عليك يا رسول اهللا، لقد سمعت اهللا :لنبوية الشريفة فجاء أعرابى فقالكان العتبى جالسا عند الروضة ا

 وقد رَِّحيًما اللََّه تـَوَّابًا َلَوَجُدواْ  الرَُّسولُ  َلُهمُ  اللََّه َواْستَـْغَفرَ  فَاْستَـْغَفُرواْ  أَنُفَسُهْم َجآُؤوكَ  ظََّلُمواْ  ِإذ أَنـَُّهمْ  َوَلوْ يقول 
  :، ثم أنشد قائالىشفعا بك عند ربمستغفرا لذنبى مستجئتك 

  يا خير من ُدفنت بالقاع أعظمه      فطاب من طيبهن القاع واألكم
  رمك  فيه العفاف وفيه الجود وال   اكنه   نفسى الفداء لقبر أنت س

 يا عتبى الحق بهذا األعرابى : وهو يقول لقد غلبنى النوم فرأيت المصطفى :ثم انصرف، فقال العتبى
  .ن اهللا قد غفر لهوبشره بأ

  . ويغفر اهللا لنا ونستغفر اهللا عنده لكى يستغفر لنا رسول اهللا نذهب إلى الروضة النبوية الشريفةفيجب أن 
رب العالمين، والصحبة برسولك العظيم، اللهم اغفر للمسلمين يم يااللهم متعنا بمشاهدة وجهك الكر 

  .مينرب العالت إنك سميع قريب مجيب الدعوات ياوالمسلما
َهى ِذى اْلُقْرَبى َوِإيَتاء بِاْلَعْدِل َواِإلْحَسانِ  اللََّه يَْأُمرُ  ِإنَّ عباد اهللا   َلَعلَُّكمْ  َواْلبَـْغِى يَِعُظُكمْ  اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكرِ  َعنِ  َويـَنـْ

  .لصالة اذكروا اهللا العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم وصلوا على حبيبكم يشفع لكم وأقم اَتذَكَُّرونَ 
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  فضل يوم عرفة
  ولالجزء األ

الحمــد هللا الــذى دعــا الخلــق إلــى طريــق الحــق، والحــق أقــوى وأقــوم، وخلــق الخلــق وهــو بأســرار الخلــق أعلــم، 
 ولـه الحمـد، اهللا، وحـده ال شـريك لـه، لـه الملـكوعمت رحمته بالمؤمنين وهو بهم أرحـم، وأشـهد أن ال إلـه إال 

 وشفيعنا وحبيبنـا، وعظيمنـا ومخرجنـا  قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينائكل شويميت، بيده الخير وهو على  يحيى 
لــسجود، اللهــم صــل  عبــده ورســوله، ســيد الطــائفين والقــائمين والركــع االظلمــات إلــى النــور، موالنــا محمــدامــن 

بعهم  ومــن تــهللا عــن التــابعين وتــابعى التــابعين وعلــى آلــه وأصــحابه الطيبــين الطــاهرين، ورضــى اوســلم وبــارك عليــه
  .بإحسان إلى يوم الدين

   فيا أحباب رسول اهللا  ..أما بعد
 َلُكمُ  َوَرِضيتُ  ىنِْعَمتِ  َوأَْتَمْمُت َعَلْيُكمْ  ِديَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  اْليَـْومَ يقول الحق تبارك وتعالى فى محكم التنزيل 

الصحابة جميعا ع وكان يوم عرفة، ففرح  نزلت هذه اآلية الكريمة يوم الجمعة فى حجة الودا ٦ِديًنا اِإلْسَالمَ 
واهللا  : الذى بكى بكاء شديد، فسألته الصحابة عن سبب بكائه فقال إال سيدنا أبو بكر بتمام وكمال الدين

 بعد هذه  فقد عاش حضرة النبى ، وكان حقا ما قاله سيدنا أبو بكر الصديق ما بعد الكمال إال النقصان
  .اآلية ثمانون يوما

 صـوم عرفـة، أنه ليس للمسلمين من عبادة تكفر ما بعدها من ذنوب غير : فى الخبر فى حق يوم عرفةوقد جاء
قـال فيما أخرج ابن ماجه فى سننه عن أبـى سـعيد الخـدرى وقتـادة بـن النعمـان أنـه صـلوات ربـى وسـالمه عليـه ف
  .﴾سنة أمامه وسنة بعده له من صام يوم عرفة غفر اهللا﴿

 أمتـه بـصيام هـذا اليـوم، كمـا أكـرم المـولى تبـارك وتعـالى ى صلوات ربى وسالمه عليهحبيب المصطفوقد أكرم ال
أربعــة مــن أنبيائــه فــى هــذا اليــوم، فقــد أكــرم ســيدنا آدم عليــه الــسالم بالتوبــة، وأكــرم ســيدنا موســى عليــه الــسالم 

ا إســماعيل عليــه بمناجاتــه وتكليمــه علــى جبــل الطــور، وأكــرم ســيدنا إبــراهيم الخليــل عليــه الــسالم بفــداء ســيدن
  .مة للعالمين بالحج األكبرالسالم، وأكرم سيد األنبياء والمرسلين والمبعوث رح

 أن المولى تبارك وتعالى أمر سيدنا جبريل عليه الـسالم أن يـذهب إلـى نبيـه الخليـل وقد روى اإلمام النسفى 
 إن بينى وبين خليلك صـداقة، وهـو ربيا: ه إسماعيل، فقال سيدنا جبريلإبراهيم عليه السالم ويأمره بذبح ولد

 ذلـك، وجعـل أمـره ، فقبل الحـق تبـارك وتعـالى إال بخير، فاجعل أمرك هذا يارب فى منامهشيخ كبير، وما بشرته
لألمـر، وقـال ، أى اذبح ولـدك إسـماعيل، فامتثـل سـيدنا إبـراهيم يا إبراهيم قرب ولدك إسماعيل: مناما، وقال له

، ففعلت ذلك، فلما خرج بـه ليذبحـه، جـاء إبلـيس اللعـين وادهنيها وطيبيهاأسه اغسلى ر : لزوجته السيدة هاجر
 فقـال  ولمـاذا يذبحـه؟:، فقالـت لـهن إبـراهيم يريـد ذبـح ولـدك إسـماعيل يـا هـاجر إ:إلى الـسيدة هـاجر وقـال لهـا
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ســرع إلــى أ، ، فلمــا خــاب أمــل اللعــين ســلمنا األمــر هللا:، فقالــت الــسيدة هــاجر زعــم أن اهللا قــد أمــره بــذلك:لهــا
 :، فقــال لــه ســيدنا إســماعيل عليــه الــسالم إن إبــراهيم يريــد أن يــذبحك:ســيدنا إســماعيل عليــه الــسالم، وقــال لــه

 تريد ذبـح ولـدك :فلما لم يجد سبيال ذهب اللعين إلى سيدنا إبراهيم عليه السالم وقال له!! ومن يكره لقاء ربه
اذهـب عنـى يـا  :، فقـال سـيدنا إبـراهيمجـاءك فـى المنـامأتـسير وراء شـيطان  : نعم، فقـال اللعـين:إسماعيل؟ قال

ــده إلــى عــدو اهللا ــراهيم لولــده، فلمــا وصــل خليــل الــرحمن وول ــام أنــى :الجبــل، قــال ســيدنا إب  إنــى أرى فــى المن
 يــا أبــت افعــل مــا تــؤمر، ســتجدنى إن شــاء اهللا مــن الــصابرين، : فقــال ســيدنا إســماعيل؟ فــانظر مــاذا تــرىأذبحــك

، وأعـِط قميـصى ، وكـن علـى الـبالء صـابرائجعتنى فـشد وثـاقى كـى ال يـصيبك مـن دمـى شـولكن يـا أبـى إذا أضـ
 إسـماعيل عنـد مـن هـو خيـر منـى  تركـت:، وإن سألتك فقـل لهـاىون لها تذكرة، وأقرئها السالم منهذا ألمى ليك

لـذى ال  فـارحم هـذا الـصبى ا، فـإن لـم ترحمنـىى يارب ارحم ضعفى وكبر سـن:، فبكى سيدنا إبراهيم وقالومنك
، فــضجت المالئكــة مــن كــالم ســيدنا إبــراهيم عليــه ســبع ســنوات، وكــان ُعمــر ســيدنا إســماعيل آنــذاك ذنــب لــه

 ووضـع الـسكين علـى رقبتـه ه وتلـه للجبـين، أى وضـعه علـى وجهـهالسالم، وتفتحت أبواب الـسماء، فلمـا أسـلم
 أدرك :إلـى سـيدنا جبريـل وقـال لـهلذبحه، لم تقطع السكين منه شـيئا، فـأوحى اهللا سـبحانه بخفـى لطفـه ورحمتـه 

  .عبدى إبراهيم يا جبريل، وإن قطعت السكين شيئا من إسماعيل لمحوتك من ديوان المالئكة
فلمــا مــرر الخليــل الــسكين علــى رقبــة ســيدنا إســماعيل ولــم تقطــع منــه شــيئا، ألقــى الــسكين غاضــبا، فــانطق اهللا 

ولمـاذا لـم تحـرق  :، فقالـت الـسكينقطعـى منـه شـيئا ألنـك لـم ت: فقـال مم غضبك يـا نبـى اهللا؟:السكين وقالت
، فقالــت ار كــونى بــردا وســالما علــى إبــراهيم ألن النــداء خــرج مــن ِقَبــل اهللا بــأن يــا نــ: فقــال لهــاالنــار منــك شــيئا؟

يـا أبـت أينـا  :، فخاطب سيدنا إسماعيل أبـوه قـائالاء سبعين مرة بأال أقطع منه شيئا وأنا صدر إلى الند:السكين
 أنـا تكرمـت بروحـى وال :، فقـال سـيدنا إسـماعيلى أنـا تكرمـت بولـدى وفلـذة كبـد: فقـال الخليـل؟ اهللاأكرم عند

  . وأنا أكرم منكما:، فقال الحق تبارك وتعالىأملك غيرها
 أتبكـى يـا :ثم أرسل الحق سبحانه سيدنا جبريل بالفداء، فنظر سيدنا إسماعيل إلى الفداء وبكـى، فقـال الخليـل

وهنـا قـال سـيدنا !!  يبكـى مـن أبعـده الحبيـب عـن لقائـه وكيـف ال: فقال سيدنا إسماعيل؟رجولدى فى ساعة الف
ــ:جبريــل ، فبكــى الخليــل ودعــا ربــه صبرك دعــوة مــستجابة، فادعوهــا اآلن يــا خليــل الــرحمن إن اهللا قــد أعطــاك ب
أحـدا مـن أمـة نبيـك اللهـم ال تعـذب : ، انظروا أيهـا األحبـاب بمـاذا دعـى سـيدنا إبـراهيم عليـه الـسالم، قـالقائال

 والحمــد هللا كثيــرا، فقــال : اهللا أكبــر كبيــرا، فتبعــه ســيدنا إســماعيل قــائال:فكبــر ســيدنا جبريــل قــائال، محمــد 
  . وسبحان اهللا بكرة وأصيال:الخليل

دكم زينـوا أعيـا﴿  التكبيـر فـى األعيـاد، حيـث قـال فكان هذا كله يوم عرفة، وقد سن الحبيب المـصطفى 
  .٧﴾التكبيرب

  ادعوا اهللا. .التائب من الذنب كمن ال ذنب له  كما قالأو  
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الحمــد هللا الــذى ال إلــه إال هــو الحــى القيــوم، ســبحانه وتعــالى ال تأخــذه ســنة وال نــوم، وأشــهد أن ال إلــه إال اهللا 
وحده ال شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينـا وحبيبنـا محمـدا رسـول اهللا، نبـى تنحـل بـه العقـد وتنفـك بـه الكـرب، 

  .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينوعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعى التابعين  هم صل وسلم وبارك عليه،الل
   فيا أحباب رسول اهللا  ..أما بعد

فليكثـر  فمن أراد أن يكون حبيبا للحبيـب ﴾ىأنا حبيب اهللا والمصلى على حبيب﴿ يقول الحبيب المصطفى 
  .سلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين اللهم صل و ،من الصالة على الحبيب

 ى قـال جـاء رجـل مـن األنـصار إلـى النبـ  بـن عمـر  سـيدنا عبـد اهللاعنوفيما أخرج ابن حبان فى صحيحه 
 وجـاء رجـل مـن ثقيـف فقـال يـا رسـول اهللا كلمـات أسـأل ، قـال اجلـس، يا رسـول اهللا كلمـات أسـأل عـنهن:فقال
 فأقبــل علــى ،إنــه رجــل غريــب وإن للغريــب حقــا فابــدأ بــهى  فقــال األنــصار ى،قك األنــصار ســب:  فقــال ،عــنهن
عمـا  ى  فقـال يـا رسـول اهللا بـل أجبنـ،ى وأخبـركإن شئت أجبتك عما كنت تـسأل وإن شـئت سـألتن: ى فقالالثقف

ــالحق مــا ى  فقــال ال والــذ،ن الركــوع والــسجود والــصالة والــصومعــى قــال جئــت تــسألن: كنــت أســألك بعثــك ب
فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثـم فـرج بـين أصـابعك ثـم أمكـث : ى شيئا قالنفسى كان فأخطأت مما  

ى  فقـال يـا نبـ، تنقـر نقـرا وصـل أول النهـار وآخـرهحتى يأخذ كل عضو مأخـذه وإذا سـجدت فمكـن جبهتـك وال
 ،عـشرةة وخمـس وصم من كـل شـهر ثـالث عـشرة وأربـع عـشر ، ىفأنت إذا مصل: اهللا فإن أنا صليت بينهما قال

 فقال ،فأخبركى إن شئت أخبرتك عما جئت تسأل وإن شئت سألتن: فقالى ثم أقبل على األنصار ى فقام الثقف
عـن الحـاج مـا لـه حـين يخـرج مـن بيتـه ومـا لـه حـين ى جئـت تـسألن: عما جئت أسألك قـالى اهللا أخبرنى ال يا نب

 فقـال يـا ،آخر طـواف بالبيـتى ه حين يقضالجمار وما له حين يحلق رأسه وما لى يقوم بعرفات وما له حين يرم
فإن له حـين يخـرج مـن بيتـه أن راحلتـه ال : شيئا قالى نفسى بعثك بالحق ما أخطأت مما كان فى اهللا والذى نب

 فــإذا وقــف بعرفــة فــإن اهللا عــز وجــل ينــزل إلــى ،تخطــو خطــوة إال كتــب لــه بهــا حــسنة أو حطــت عنــه بهــا خطيئــة
قــد غفــرت لهــم ذنــوبهم وإن كــان عــدد قطــر ى شــعثا غبــرا اشــهدوا أنــى  عبــادالــسماء الــدنيا فيقــول انظــروا إلــى

 وإذا حلـق رأسـه فلـه بكـل ،أحد له مـا لـه حتـى يوفـاه يـوم القيامـةى  وإذا رمى الجمار ال يدر ،السماء ورمل عالج
  . وإذا قضى آخر طوافه بالبيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه،شعرة سقطت من رأسه نور يوم القيامة

رب العالمين، والصحبة برسولك العظيم، اللهم اغفر للمسلمين هم متعنا بمشاهدة وجهك الكريم ياالل
  .والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين

َهى ِذى اْلُقْرَبى َوِإيَتاء بِاْلَعْدِل َواِإلْحَسانِ  اللََّه يَْأُمرُ  ِإنَّ عباد اهللا   َلَعلَُّكمْ  َواْلبَـْغِى يَِعُظُكمْ  ُمنَكرِ اْلَفْحَشاء َوالْ  َعنِ  َويـَنـْ

  . اذكروا اهللا العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم وصلوا على حبيبكم يشفع لكم وأقم الصالةَتذَكَُّرونَ 
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  فضل يوم عرفة
  ثانىالجزء ال

 يبتــغ غيــر  بكمــال وتمــام الــدين، وجعــل اإلســالم خــاتم األديــان، ومــنالحمــد هللا الــذى أنعــم علــى أمــة حبيبــه 
اإلسالم دينا فلن يقبل منه، وأشهد أن ال إله إال اهللا، وحده الشريك له، خصنا باإلسالم، وخصنا بنبى اإلسالم، 

يعنا،  وعظيمنـا وشـفا وحبيبنـاشـهد أن سـيدنأ نبيـا ورسـوال، و  ورضينا باهللا ربا، وباإلسالم دينـا، وبـسيدنا محمـد
وصــفيه مــن خلقــه وحبيبــه، فــاللهم صــل وســلم وبــارك علــى ســيدنا  عبــده ورســوله، وقــرة أعيننــا ومالذنــا، محمــدا

 ومــن تمــسك محمــد وعلــى آل بيتــه الطيبــين الطــاهرين، وأزواجــه أمهــات المــؤمنين، وأصــحابه الهــداة المهــديين،
  .بهديهم إلى يوم الدين

   فيا أحباب رسول اهللا  ..أما بعد
 َلُكمُ  َوَرِضيتُ  ىنِْعَمتِ  َوأَْتَمْمُت َعَلْيُكمْ  ِديَنُكمْ  َلُكمْ  َمْلتُ َأكْ  اْليَـْومَ  سبحانه وتعالى فى محكم التنزيل يقول الحق

 يحـج ، نزلت هذه اآلية الكريمة بعرفـات حـين كـان المـصطفى أحباب الحبيب المصطفى  ِديًنا اِإلْسَالمَ 
رائع ديــنكم مــن  أى أكملــت شــِديــَنُكمْ  َلُكــمْ  َأْكَمْلــتُ ، وقولــه تعــالى حجــة الــوداع، وهــى حجتــه الوحيــدة 

 ىنِْعَمتِـ َوأَْتَمْمـُت َعلَـْيُكمْ ل بـين والحـرام بـين، وقولـه تعـالى الحالل والحرام، فال زيغ فيها وال نقصان، فالحال
أى بلغــت نعمتــى علــيكم معــشر المــسلمين مــا لــم تبلغــه مــن قبــل، فــال يجتمــع معكــم بعرفــات كــافر وال مــشرك، 

عيل، بــأرض بنــى فيهــا خليــل اهللا بيتــا هللا، بــأرض عمرهــا نبــى اهللا إســماوحــدكم حظيــتم بالبقــاع المطهــرة المباركــة، 
 َلُكمُ  َوَرِضيتُ ، وقوله  سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وأعظم النبيينو  بأرض بعث فيها خير خلق اهللا

 رض،وات واأللـسم اإلسـالم ربهـا رب اة دينا، مكمال ألركان البهاء، فأمـ أى اخترت لكم اإلسالمِديًنا اِإلْسَالمَ 
ودينهـا خــاتم لـة، ومكـان حجهـا أطهـر بقـاع، زَّ نَـ أشـرف الكتـب المُ  الشـريك لـه، ورسـولها خيـر المرسـلين، وكتابهـا

  .األديان ومتممها
ا، إذ  هــ ســيدنا إبــراهيم عليـه الــسالم مناســك الحــج جميعنــافهـذا المكــان عرَّ مــن جبــل عرفــات،  ..أيهـا األحبــاب 

اآلن : عرفـات قـال لـه جبريـل عليـه الـسالميعلمه مناسك الحج، حتى إذا وصـل جبريل عليه السالم سيدنا كان 
  .نعم عرفت:  فقال سيدنا إبراهيم،عرفت كل مناسك الحج

 يبــاهى اهللا تعــالى بأهــل األرض أهــل فــضل مــن يــوم عرفــةأمــا مــن يــوم ﴿ إن يــوم عرفــة يــوم عظــيم، يقــول عنــه 
 ىعميــق يرجــون رحمتــى ويخــافون عــذابنى مــن كــل فــج انظــروا إلــى عبــادى شــعثا غبــرا، جــاءو  :الــسماء، يقــول

 تقــف رحمــات يــوم عرفــه لمــن كــان بعرفــة فقــط، وإنمــا تمتــد لكــل جمــوع  وال٨﴾لهــمم أنــى قــد غفــرت أشــهدك
 قلبه مثقـال ذرة مـن اإليمـان ىم عرفة خلق من خلق اهللا عز وجل فال يبقى يو ﴿ المؤمنين، استمعوا إلى قوله 
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  .٩﴾ بل للناس عامة،ال: ول اهللا ألهل عرفات أم للناس عامة؟ قاليا رس: إال غفر اهللا له، قيل
أخرجـه   مـامـن الـدعوات المـستحبة فـى يـوم عرفـةإخوة اإليمـان، اغتنمـوا فـضل هـذا اليـوم، ففيـه فـضل عظـيم، و 

أكثـر دعـائى ﴿ أنه قـال  سيدنا على بن أبى طالب كرم اهللا وجهه، عن المصطفى اإلمام البيهقى فى سننه عن
 ئ اهللا وحــده ال شــريك لــه، لــه الملــك ولــه الحمــد، وهــو علــى كــل شــال إلــه إال :األنبيــاء مــن قبلــى بعرفــةودعــاء 

للهم إنى أعـوذ بـك ، اى ويسر لى أمر ىفى بصرى نورا، اللهم اشرح لى صدر  و قدير، اللهم اجعل فى قلبى نورا
ج فـى الليـل، ومـن شـر مـا يلـج  وشتات األمر، اللهم إنى أعوذ بـك مـن شـر مـا يلـاس الصدر وفتنة القبرو من وس

  .﴾فى النهار، ومن شر ما تهب به الرياح، ومن شر بوائق الدهر
 ويوم مغفرة ورحمة، مـن م اليوم يوم عرفة، يوم خير وبركةنع: ن السيدة أم سلمة رضى اهللا عنهاوقالت أم المؤمني
  .ن خريفاده اهللا من النار سبعيباعه نصيبا فى ثواب من حضر عرفات، و صامه جعل اهللا ل

؟ كـال فمـن أراد تحـصنا فهـذا حـصن مـن النـار، أال وهـو صـيام يـوم عرفـة، وعـن يلقـى فـى النـارأن وهل يود أحد 
 إلـى  مـن عرفـةوبـصره يـوم عرفـة، غفـر لـهمن حفظ لسانه وسـمعه ﴿ قال  أن المصطفى الفضل بن عباس 

ٍم َأْكثـََر َأْن يـُْعِتَق َما ِمْن يـَوْ  ﴿:ل قا  أن رسول اهللا ج النبىو عن سعيد بن المسيب عن عائشة ز  ،١٠﴾عرفة
يَـُقـوُل اهللاُ  رواه مـسلم فـى . ﴾َمـا َأرَاَد َهـُؤَالءِ :  ِفيِه َعْبـًدا ِمـَن النَّـاِر ِمـْن يـَـْوِم َعَرفَـَة َوِإنـَُّه لَيَـْدنُو ثُـمَّ يـُبَـاِهى الَمالَِئَكـَة فـَ

ة أحتــسب علــى اهللا أن يكفــر الــسنة صــيام يــوم عرفــ﴿:  قــال ى قتــادة أن النبــى مــسلم عــن أبــىرو  و .الــصحيح
قـال ابـن حجـر . ﴾ قبلـهى بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على اهللا أن يكفـر الـسنة التـىالتي قبله والسنة الت

 ذلـك أن يــوم ى الحكمـة فـىوظـاهره أن صـيام يـوم عرفـة أفـضل مـن صــيام يـوم عاشـوراء، وقـد قيـل فـ:  الفـتحىفـ
  .، فلذلك كان أفضل ى، ويوم عرفة منسوب إلى النبعاشوراء منسوب إلى موسى عليه السالم

 كتــابكم ىفــ يــا أميــر المــؤمنين آيــة: ر أن رجــال قــال لعمــ  عــن طــارق بــن شــهاب عــن عمــر بــن الخطــابو 
 ِديـَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  اْليَـْومَ  أى آية؟ قال: م عيدا فقالو لت التخذنا ذلك اليز علينا معشر اليهود ن تقرءونها لو

ت لـز نك اليـوم والمكـان الـذى ألقد عرفنا ذ:   فقال عمرِديًنا اِإلْسَالمَ  َلُكمُ  َوَرِضيتُ  ىنِْعَمتِ  ْمُت َعَلْيُكمْ َوأَْتمَ 
  .فى الصحيح مسلم و رواه البخارى.  بعرفات يوم جمعة  اهللاولفيه نزلت على رس

 فــأكثر الــدعاء فــأوحى اهللا لرحمــةا دعــا عــشية عرفــة ألمتــه بــالمغفرة و  أن رســول اهللا: عبــاس بــن مــرداس عــنو 
َقـْد َغَفرْ ﴿: تعالى إليه ـنَـُهْم فـَ يَـا َربِّ  :تـَُهـا فقـالِإنِّى َقْد فـََعْلـُت ِإالَّ ظُْلـَم بـَْعـِضِهْم بـَْعـًضا َوَأمَّـا ُذنُـوبـَُهْم ِفيَمـا بـَْينِـى َوبـَيـْ

ًرا ِمْن َمْظَلَمِتِه  فلـم يجبـه تلـك العـشية فلمـا كـان . ﴾َوتـَْغِفَر ِلَهَذا الظـَّاِلمِ ِإنََّك قَاِدٌر َعَلى َأْن تُِثيَب َهَذا اْلَمْظُلوَم َخيـْ
بعـض   فقـال لـه  فتبـسم رسـول اهللا﴾ِإنـِّى قَـْد َغَفـْرُت َلُهـمْ ﴿: لدعاء فأجابـه اهللا عـز وجـل اغداة المزدلفة أعاد

ـا َعِلـَم  تـَبَـسَّْمُت ِمـْن َعـُدوِّ اهللاِ ﴿ : تكن تبسم فيهـا قـالم تبسمت فى ساعة ل اهللايا رسول: أصحابه ِإْبِلـيَس ِإنـَُّه َلمَّ
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  .١١﴾ْحُثو التـَُّراَب َعَلى رَْأِسهِ َأنَّ اللََّه َقِد اْسَتَجاَب ِلى ِفى أُمَِّتى َأْهَوى َيْدُعو بِاْلَوْيِل َوالثُُّبوِر َويَ 
أفــال ينبغــى علينــا أن نــشكر اهللا علــى هــذا الفــضل، وأن نــصلى أفــضل صــالة ونــسلم أتــم التــسليم علــى الحبيــب 

  طفى الذى دعى ألمته بهذا الفضل؟المص
  التائب حبيب الرحمن و ل التائب من الذنب كمن ال ذنب له أنه قاوعنه 

 ولـك الحمـد فـى األولـى وفـى  ولك صـالتى ونـسكى ومحيـاى وممـاتىى، لك اللهم حمدى وشكر  ..الحمد هللا
 ،تخـذ صـاحبة وال ولـدايلـم  ، إلهـا واحـدا فـردا صـمدا، وحـدك ال شـريك لـك،أشهد أن ال إله إال أنـتو  ،اآلخرة

 فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ،عبدك ونبيك ورسولك وأشهد أن أفضل خلقك سيدنا محمد
  .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين

   فيا أحباب رسول اهللا  ..أما بعد
بر علـى إيـذاء قومـه لـه، وصـبر علـى صو لقد كان لنا فى خليل اهللا إبراهيم أسوة حسنة، إذ صبر على ابتالء اهللا، 

سيدنا إسـماعيل، الـست وثمـانين سـنة، حينهـا رزق بـ إلقائهم له فى النـار، وصـبر علـى عـدم اإلنجـاب، حتـى بلـغ
،  بـذبح ولـده إسـماعيلمـرأُ و  ،ى ولـده وحيـده وفلـذة كبـدهف، جاءه اختبار  سنينسبع، وبلغ ىحتى بلغ معه السع

وج به صـبر إبـراهيم الخليـل وصـبر ولـده، وكـان الفـداء العظـيم، وجعلـه اهللا ولكن اهللا جعل من ذلك اليوم عيدا ت
  . شعيرة للمسلمين، فأصبح يوم عرفة يوم الحج األكبر، ويوما كبيرا عظيما للمسلمين

من صام يوم عرفة كتب اهللا له بعدد من صام ﴿ : ى هريرة عن النبىعن أبفورد فى كتاب نزهة المجالس 
م يصمه من المسلمين ثوابا ويتبعه سبعون ألف ملك إلى الموقف وعند نصب الميزان ذلك اليوم وبعدد من ل

 وعن ﴾من الموقف إلى الصراط ومن الصراط إلى الجنة ويبشرونه بكل خطوة يخطوها مركوبة ببشارة جديدة
عطاه اهللا من صام يوم التروية أعطاه اهللا ثواب أيوب عليه السالم على بالئه ومن صام يوم عرفة أ﴿ : ىالنب

ثوابا مثل ثواب عيسى عليه السالم ورأيت في حادى القلوب الطاهرة من صام يوم عرفة غفر اهللا له ما تقدم 
 ألن الناس :ىقال النسفو  ، الحجة يسمى يوم الترويةى اليوم الثامن من ذ:ى قال الراز ﴾من ذنبه وما تأخر

 رآها بذبح ولده من ىليه السالم رأى فيه الرؤيا الت وقيل ألن إبراهيم ع،يملئون رواياهم فيه ألجل صعود عرفة
 ى ومن سأل اهللا تعالى ف، صوم كل يوم من أيام العشر بألف يوم ويوم عرفة بعشرة آالف: وقال أنس ،اهللا

 ىإن ف﴿ : قال ى اهللا عنها عن النبى وعن عائشة رض،يوم عرفة حاجة من حوائج الدنيا واآلخرة قضاها له
لمن صام يوم عرفة ﴿ : قالى؟ يا رسول اهللا لمن ه: قلت﴾ر وياقوت وزبرجد وذهب وفضةالجنة قصورا من د

 فإذا ، من أصبح صائما يوم عرفة فتح اهللا عليه ثالثين بابا من الخير وأغلق عنه ثالثين بابا من الشر،يا عائشة
   .﴾ جسمهىأفطر وشرب الماء استغفر له كل عرق ف

رب العالمين، والصحبة برسولك العظيم، اللهم اغفر للمسلمين ياهم متعنا بمشاهدة وجهك الكريم الل
  .والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين
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َهى ِذى اْلُقْرَبى َوِإيَتاء بِاْلَعْدِل َواِإلْحَسانِ  اللََّه يَْأُمرُ  ِإنَّ عباد اهللا   َلَعلَُّكمْ  مْ َواْلبَـْغِى يَِعُظكُ  اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكرِ  َعنِ  َويـَنـْ

  . اذكروا اهللا العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم وصلوا على حبيبكم يشفع لكم وأقم الصالةَتذَكَُّرونَ 
  



  ١٤

  عيد األضحى
 اهللا أكبر كلما  .. اهللا أكبر اهللا أكبر اهللا أكبر .. أكبر اهللا أكبر اهللا أكبر اهللا ..اهللا أكبر اهللا أكبر اهللا أكبر

ت، اهللا أكبر كلما وقف الواقفون بعرفات، اهللا أكبر كلما سالت الدموع والعبرات، اهللا أكبر  أحرموا من الميقا
  . كلما أفاضوا من منى ورموا الجمرات، اهللا أكبر اهللا أكبر ال إله إال اهللا، اهللا أكبر اهللا أكبر وهللا الحمد

وات، وأشـهد والـسم  اهللا رب األراضـين أن ال إلـه إالالحمد هللا الذى أعـاد علينـا هـذه األيـام المباركـات، وأشـهد
أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، جاء خاتما لجميع الرساالت، اللهم صل وسلم وبـارك عليـه، وعلـى آلـه 

  .رب العالمينواجه وذريته إلى يوم أن نلقاك ياوأصحابه وأز 
   فيا أحباب رسول اهللا  ..أما بعد

لقـد اختـصت .. ، أيهـا األحبـاب  بالخير والـيمن والبركـاتميعا هذه األيامعلينا جكل عام وأنتم بخير، أعاد اهللا 
اليـوم العاشـر مـن ذى الحجـة  وُسمى )عيدا(لقد ُسمى أول يوم من شوال األمة المحمدية بعيدين فى كل عام، ف

  .من طاعة إلى طاعة فيهما ألن المسلمين قد عادوا )عيدا(
وات عيــد، ويــصرخ صــرخة عظيمــة تمــأل الــسم فــى يــوم الهشتد غــضباعلمــوا أن إبلــيس اللعــين يــ.. أيهــا األحبــاب 

أمـــن  : ال، فيقولـــون: فيقـــول؟؟ أمـــن الـــسماوات ممـــا غـــضبك:واألراضـــين، فتجتمـــع عنـــده األبالـــسة ويقولـــون لـــه
 إن غــضبى أنــه فــى هــذا اليــوم قــد غفــر اهللا ألمــة نبيــه  ال،: فيقــول؟أمــن الجبــال : ال، فيقولــون: فيقــول؟األراضــين

  . ما فعلناه طوال العام، فعليكم أن تشغلوهم باللذات والشهوات وحبطمحمد 
يجــب علينــا فــى هــذه األيــام المباركــات أن نــدخل الفرحــة والبهجــة فــى قلــوب بعــضنا الــبعض .. أيهــا األحبــاب 

  .بالتزاور والمودة والمحبة واأللفة
العجُّ هو ، و ى والثجُّ هو إراقة دماء الهد،اعلموا أن حجاج بيت اهللا فى هذا اليوم يتقربون إلى اهللا بالثجِّ والعجِّ 

رفع الصوت بالتلبية، ليحيون ُسنة سيدنا إبراهيم الخليل بما يذبحونه من القرابين، وذلك عندما أمره سبحانه 
  .بذبح سيدنا إسماعيل وجاء الفداء من رب السماء على أيدى أمين سر الوحى سيدنا جبريل

ــا رســول اهللا مــا هــذه األضــاحى : قــالوا: قــالرقــم أيهــا األحبــاب ورد عــن ســيدنا زيــد بــن أ  ُســنة : قــال ؟ي
  . بكل شعرة حسنة، وتجزى الشاة الواحدة عن الرجل وعن أهل بيته: قال ؟ فما لنا فيها:إبراهيم، قالوا

   ادعوا اهللا ..الرحمنأقول قولى هذا وأستغفر اهللا لى ولكم والتائب حبيب 
بعدد الطائفين والقائمين  اهللا أكبر..  اهللا أكبر  .. أكبراهللا أكبر اهللا أكبر اهللا  ..اهللا أكبر اهللا أكبر اهللا أكبر

والركع السجود، اهللا أكبر بعدد كل موجود ومشهود، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له فى الوجود، 
 وأفضل من واعتمر،وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى ونحر، وأفضل من حج 

  .وهل قمر، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرينطلعت عليه شمس 
  أما بعد فيا أحباب رسول اهللا 



  ١٥

 يـا أمـة :إن فى صبيحة يوم العيد يبعث اهللا مالئكة يهبطون إلى األرض ويقومون على الـسكك وينـادون ويقولـون
 ويغفــر الــذنب العظــيم، فــإذا بــرزوا إلــى مــصالهم قــال اهللا  الجزيــل إلــى رب كــريم يعطــى العطــاءمحمــد اخرجــوا

نـى قـد جعلـت  أشـهدكم أ: جـزاؤه أن يـوفى أجـره، فيقـول سـبحانه: فيقولـون؟ ما جزاء األجـر إذا ُعمـل:للمالئكة
  .ثوابهم رضائى ومغفرتى
خير والـيمن والبركـات يـارب رب العالمين، اللهم أعده علينا وعلى األمة اإلسالمية بـالا يااللهم اغفر لنا وسامحن

العالمين، اللهم تقبل صالح أعمالنا واغفر للمسلمين والمسلمات واشفنا واشف مرضانا وارحمنا وارحـم موتانـا، 
  .وكل عام وأنتم بخير

  .والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
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