~1~

ﱁﱂﱃﱄ
يسر موقع ميراث األنبياء أن ُيقدم لكم
ا
تسجيًل لخطبة جمعة بعنوان:

ألقاها
فضيلة الشيخ الدكتور:
خالد بن ضحوي الظفريي
-حفظه اهلل تعاىل-

في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت.
نسأل هللا -سبحانه وتعالى -أن ينفع بها الجميع.
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اخلطبة األوىل:

ُشور َأ حن ُفسنَا َو َس ِّي َئات َأ حع ََملنَاَ ،م حن
إ َّن ح َ
اْل حمدَ لِل ن حَح َمدُ ُه َون حَستَعينُ ُه َون حَس َت حغف ُر ُهَ ،و َن ُعو ُذ بالِل م حن ُ ُ
ال َهاد َى َل ُهَ ،و َأ حش َهدُ َأ حن َل إ َل َه إ َّل الِلُ َو ححدَ ُه لَ َُش َ
ال ُمض َّل َل ُهَ ،و َم حن ُي حضل حل َف َ
َ حَيده الِلُ َف َ
يك َل ُه،
َو َأ حش َهدُ َأ َّن ُُم َ َّمدً ا َع حبدُ ُه َو َر ُسو ُل ُه.
أَمَّا بَعْدُ:
ٍ
ُش حالُ ُمور
َفإ َّن َأ حصدَ َق ا حلك ََالم ك َال ُم الِلَ ،و َخ ح َْي حاْلَدح ي َهدح ُي ُُم َ َّمد َ -ص َّّل الِلُ َع َل حيه َو َس َّل َمَ ،-و َ َّ
اُتاَ ،وك َُّل ُُم حدَ َث ٍة بدح َع ٌةَ ،وك َُّل بدح َع ٍة َض َال َل ٌةَ ،وك َُّل َض َال َل ٍة ِف النَّار.
ُُم حدَ َث ُ َ
أَمَّا بَ ْع ُد:

عباد اهلل :اتقوا الِل -تعاىل ،-واعلموا أن تقوى الِل -عز وجل -خْي ٍ
زاد يبلغ إىل رضوان الِل
ُ

-تعاىل-؛ يقول -عز وجل :-ﱽﱙ ﱚﱛ ﱜﱝﱞ ﱟ ﱠﱡﱢﱼ

البقرة.١٩٧ :
وموسَم مباركًا ،ووق ًتا هو
عباد اهلل :إننا سنعيش -إن شاء الِل -أيا ًما فاضلة ،وأزمن ًة ُشيفة،
ً
خْي ٍ
وقت ،ومغنم هو مغنم للخْي والعمل الصالح .
ُ
عباد اهلل :إننا سنعيش هذه اليام؛ اليام العرش الُ َول من شهر ذي اْلجة ،وهي أيا ٌم
مباركات ،خصها الِل -جل وعال -بخصائص ،وميزها بميزات.
وقفة من املؤمن؛ ما خصائص هذه اليام؟ ُُتدد النشاط فيه ل ُيقبل بقلبه ونفسه عّل طاعة الِل
وحسن اإلقبال عليه -سبحانه.-
وحسن العبادةُ ،
-جل وعالُ ،-
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فمن خصائص هذه األيام:

أن الِل -عز وجل -اختارها ،واصطفاها ،وجعلها أفضل أيام السنة عّل اإلطالق ،والِل -جل
وعال -ﱽﲮ ﲯ ﲰ ﲱﱼ القصص٦٨ :؛ فجعل -سبحانه -هذه اليام الُ َول من شهر ذي
اْلجة خْي اليام وأفضلها.
ومن خصائص هذه األيام وفضائلها:
أن الِل -تبارك وتعاىل -أقسم هبا ترشي ًفا ْلا ،وتعلي ًة من شأهنا؛ وذلك يف قوله -جل وعال:-
ٍ
عباس وغْيه من املفرسين" :املراد بالعشر في هذه
ﱽﱔﱕ ﱖ ﱗﱘﱼ الفجر٢ - ١ :؛ يقول ابن
ُ
َ
ل
اآلية :العشراألو من شهرذي الحجة".
ومن خصائص هذه األيام:

ٍ
بعبادة أفضل من التقرب إليه -تبارك
تقرب
خْي أيام العمل الصالح؛ فَم تقرب إيل الِل ُم ٌ
أهنا ُ

وتعاىل -يف هذه اليام الرشيفة الفاضلة؛ ففي صحيح البخاري عن ابن عباس -ريض الِل
ب إ َىل الِل م حن
يها َأ َح ُّ
الصال ُح ف َ
عنهَم -عن النبي -صّل الِل عليه وسلم -قالَ « :ما م حن َأ َّيا ٍم ا حل َع َم ُل َّ
َهذه حالَ َّيام ا حل َع حرش -يعني :العرش الُ َول من شهر ذي اْلجةَ ،-قا ُلواَ :و َل ح
ال َها ُد يف َسبيل الِل؟
َق َالَ :و َل ح
ش ٍء».
ال َها ُد يف َسبيل الِل؛ إ َّل َر ُج ٌل َخ َر َج بنَ حفسه َو َماله ُث َّم َل ح َي حرج حع م حن َذل َك ب َ ح
ومن خصائص هذه العشر عباد اهلل:
تمع فيها أمهات الطاعات ما ل جيتمع يف غْيها من أيام السنة؛ ففي هذه العرش
أهنا أيا ٌم َُت ُ
والذبح ،وغْيها من الطاعات الليلة،
واْلج،
ُتتمع أمهات الطاعات :الصالةُ ،والصيا ُم،
ُ
ُّ
والعبادات العظيمة ،ول يتأتَّى اجتَمع هذه الطاعات إل يف هذا الوقت الرشيف الفاضل.
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ومن خصائصها:
ْلج بيته اْلرام ،وجعل فيها أيا َم ُه العظام؛ ففي هذه
أن الِل -تبارك وتعاىل -جعلها
موسَم ِّ
ً
العرش يوم الرتوية؛ وهو اليوم الثامن من شهر ذي اْلجة ،وفيه يصعد الناس ُيصعد من مكة إىل
منى ُمل ِّبني باْلج ،وفيها يوم عرفة؛ وهو خْي يوم طلعت فيه الشمس ،وفيها يوم النحر؛ وهو
أعظم اليام عند الِل؛ كَم صح بذلك اْلديث عن النبي -صّل الِل عليه وسلم -أنه قالَ « :أ حع َظ ُم
حالَ َّيام عنحدَ الِل َي حو ُم النَّ ححر».
عباد اهلل :هذه مجل ٌة من اخلصائص والفضائل ْلذا املوسم العظيم الفاضل ،فَمذا سنقدم أَيا
املؤمنون؛ ماذا سنقدم ُتاه هذه اليام الفاضلة؟ أحا ُلنا مع هذه اليام سيكون ُُم َ ً
اثال مع أيام
السنة؟!!
ءأدركنا عباد الِل قيمة هذه اليام وفضلها ومكانتها؛ أم أهنا وبقية أيام السنة عندنا سواء؟!!
ً
وإقبال عّل
عباد اهلل :هل حتركت قلوبنا ،هل ستتحرك قلوبنا يف هذه اليام توب ًة وإناب ًة إىل الِل،
طاعته ،أم هي ساكن ٌة ل تتحرك؟!!
عباد اهلل :لقد جرت عادة ُُتار الدنيا أن ل ُي َف ِّوتوا املواسم العظيمة ،بل يستعدون ْلا أتم
استعداد؛ بجلب البضائع ،وإحضار السلع ،وبذل الوقات ،وبذل الهود العظيمة ،وهذا
وحسن اإلقبال عّل الِل -جل وعال ،-فَمذا سيكون
رابح لتجار اآلخرة من أهل اآلخرة ُ
موسم ٌ
ٌ
حالنا مع هذه اليام؟!
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عباد اهلل :يف هذه اليام؛ َع ح ٍ
رش من ذي اْلجة ُيرشع التكبْي املطلق؛ وهو يف مجيع الوقات :من
أول دخول شهر ذي اْلجة إىل آخر أيام الترشيق؛ لقول الِل -سبحانه :-ﱽﲆ ﲇ ﲈ

ﲉﲊﲋﲌﲍﲎﱼ الحج٢٨ :؛ وهي أيام العرش.
وقوله -عز وجل :-ﱽﱁﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱼ البقرة ٢٠٣ :؛ وهي أيام الترشيق؛
ُش ٍ
ولقول النبي -صّل الِل عليه وسلمَ « :-أ َّيا ُم الت حَّرشيق َأ َّيا ُم َأك ٍ
ب َوذك ٍحر لِل َ -ع َّز َو َج َّل»-
حل َو ُ ح
رواه مسلم يف صحيحه.
ف ُيرشع التكبْي يف كل الوقات كَم ذكر البخاري يف صحيحه تعليقا عن ابن عمر وأيب هريرة
ريض الِل عنهم :-أهنَم كانا خيرجان إىل السوق أيام العرش فيكربان ويكرب الناس بتكبْيمها.وأما التكبْي املق َّيد الذي يكون بعد الصلوات املفروضة؛ فهذا ُيرشع من صالة الصبح يوم
عرفة إىل صالة العرص من آخر أيام الترشيق ،وقد دل عّل مرشوعية ذلك :اإلمجاع؛ كَم نقله
اإلمام أمحد -رمحه الِل ،-وف حع ُل الصحابة -رضوان الِل عليهم.-
اللهم اجعلنا من الطائعني ،وجنبنا دروب اْلالكني ،وصّل الِل عّل نبينا ُممد وآله وصحبه
أمجعني.
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اخلطبة الثانية:

اْلمد لِل ،والصالة والسالم عّل رسول الِل وعّل آله وصحبه ومن اتبع هداه.

أما بعد:
عباد اهللُ :ما ُيرشع للمسلم يف هذه العرش املباركة:
الصدقات بأنواعها ،وبذل اإلحسان ،وصلة الرحام ،والرب بأبوابه الفسيحة ،وجمالته
الواسعة.
ومن العَمل الصاْلة التي ُيرشع للمسلم العناية هبا يف هذه العرش املباركة:
أن يتقرب إىل الِل -جل وعال -بنحر أضحيته يف يوم النحر؛ اليوم العاُش من هذه اليام؛
ْلجاج؛ حجاج بيت الِل اْلرام يتقربون إىل الِل يف يوم النحر
َت َق ُّر ًبا إىل الِل وطل ًبا لثوابه ،فإن ا ُ
بنحر اْلدايا ،واملسلمون يف البلدان يتقربون إىل الِل -جل وعال -بنحر وذبح الضحايا.
ولمهية هذه الضحية وعظم أجرها اختلف العلَمء يف حكمها:
فنص بعضهم :عّل وجوهبا ،ورجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه الِل ،-ولكن الصحيح
ٍ
هو قول مجهور العلَمء :أهنا سن ٌة مؤكدة ل ينبغي عّل ٍ
وواجد أن يرتكها.
قادر
وأول وقتها :بعد صالة العيد ،وينتهي وقت الضحية :بغروب الشمس من آخر يوم من أيام
الترشيق؛ وهو اليوم الثالث عرش من ذي اْلجة ،لكنه ُيسن أن يذبحها بعد صالة العيد حتى
يأكل منها مباُشة؛ كَم كان النبي -صّل الِل عليه وسلم -يفعل ،والذي ُيضحى به هبيمة النعام
فقط؛ لقوله -تعاىل :-ﱽﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ
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ٍ
ٍ
ومعزُ ،
وُتزئ الواحدة من
ضأن
ﱻﱼ الحج ،٣٤ :وهبيمة النعام هي :اإلبل ،والبقر ،والغنم من
بع البقرة عَم ُُتزئ عنه الواحد ُة من
الغنم عن الشخص الواحد وأهلهُ ،
بع البعْي أو ُس ُ
وجيزئ ُس ُ
الغنم؛ ْلديث ٍ
جابر -ريض الِل تعاىل عنه -قال« :ن ََح حرنَا َم َع َر ُسول الِل َ -ص َّّل الِلُ َع َل حيه َو َس َّل َم-
اْلدَ حيب َية ا حل َبدَ َن َة َع حن َس حب َع ٍةَ ،وا حل َب َق َر َة َع حن َس حب َع ٍة» رواه مسلم.
َعا َم ح ُ
ويُشرتط :بلوغ السن املعترب ُشعا يف الضحية؛ بأن تكون ثن ًّيا إن كان من اإلبل ،أو البقر ،أو
وج َذ ًعا إن كانت من الغنم ،فال َّثن ُّي من اإلبل ما تم له مخس سنني ،وال َّثن ُّي من البقر ما تم
املاعزَ ،
له سنتان ،وال َّثن ُّي من املاعز ما تم له سنة ،والَ َذ ُع من الغنم ما تم له نصف السنة.
و ُيشرتط كذلك يف الضحية :السالمة من العيوب املانعة من اإلجزاء؛ وهي املذكورة يف
ٍ
عازب -ريض الِل عنه-؛ قال -ريض الِل تعاىل عنهَ « :-قا َم فينَا َر ُس ُ
ول الِل -
حديث الرباء بن
َّ
ُتز ُئ»  :-ا حل َع حو َرا ُء
ُت ُ
وز يف حالَ َضاح ِّي -ويف روايةَ « :ل ُ ح
صّل الِلُ َع َل حيه َو َس َّل َمَ -ف َق َالَ :أ حر َب ٌع َل َ ُ
ني َظ َل ُع َهاَ ،وا حل َكس ُْي ا َّلتي َل ُتنحقي» رواه
ني َم َر ُض َهاَ ،وا حل َع حر َجا ُء ا حل َب ِّ ُ
ني َع َو ُر َهاَ ،وا حلـ َمر حي َض ُة ا حل َب ِّ ُ
ا حل َب ِّ ُ
اخلمسة.
و ُيستحب يف الضحية :تثليثها كَم يف قول النبي -صّل الِل عليه وسلمَ « :-ف ُك ُلوا َوا َّدخ ُروا
َوت ََصدَّ ُقوا» رواه مسلم من حديث عائشة -ريض الِل عنها ،-وقال النبي -عليه الصالة
والسالمُ « :-ك ُلوا َو َأ حطع ُموا َوا َّدخ ُروا» رواه البخاري من حديث سلمة بن الكوع.
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عباد اهلل :قد جاء يف صحيح مسل ٍم عن نبينا -صّل الِل عليه وسلم -أنه قال« :إ َذا َد َخ َل حت
أحدُ ك حُم َأ حن ُي َض ِّح َي؛ َف َال َي َم َّس م حن َش َعره و َب َرشه َش حي ًئا» ،ويف رواية« :إ َذا َر َأ حيت حُم ه َال َل
رش َو َأ َرا َد َ
ا حل َع ح ُ
ذي ح
اْل َّجة َو َأ َرا َد َأ َحدُ ك حُم َأ حن ُي َض ِّح َي؛ َف حل ُي حمس حك َع حن َش حعره َو َأ حظ َفاره».
النهي عن الخذ من
أمر باإلمساك عن الشعر والظافر واللد ،ورواي ٌة فيها:
ُّ
روايةٌ فيهاٌ :
والنهي الصل فيه للتحريم؛ وْلذا عباد الِل ،فإن
والمر الصل فيه للوجوب،
الشعر والظافر،
ُّ
ُ
من أراد أن يضحي فعليه إذا دخلت العرش أن ل يأخذ من شعره ول من أظافره شيئا حتى
ُيضحي.
ودخول العرش يف هذه السنة إما بعد مغرب يوم السبت أو مغرب يوم الحد حسب الرؤية
خاص بمن أراد أن يضحي ،أما أهله وأولده ،ومن يضحي عنهم؛ فإنه ل
حكم
الرشعية ،وهذا
ٌ
ٌ
يشملهم ذلك اْلكم ،وكذلك من كان ُمو َك ًال بذبح الضحية وليس هو صاحبها فإنه ل يشمله
النهي وجيوز له اْللق؛ أي :حلق الشعر ،وخيطئ من يظن أن ذلك إحرا ًما أو يسميه إحرا ًما؛ بل
جيوز له الطيب والَمع وغْي ذلك ُما يمنع عّل املحرم ،ومن أخذ من املضحني من شعره أو
يرض ذلك أضحيته شي ًئا ،فإن أضحيته جمزئة،
أظفاره فإنه يأثم بذلك ،لكن ليس عليه كفارة ،ول ُّ
وإنَم عليه التوبة والستغفار.

اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم ،واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم.
ربنا اغفر لنا ولوالدينا ،وللمؤمنني واملؤمنات األحيا ِء منهم واألموات.
اللهم إنا نسألك أن جتعلنا من الطائعني.
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اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إىل طاعتك.
وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد.

ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زايرة موقع مرياث األنبياء على الرابط
www.miraath.net

وجزاكم هللا خريا.
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