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احلمد هلل رب العاملني، جعل هلل سبحانه وتعاىل أوقاٌت وآانت، يستجيب فيها 
الدعوات، ويقبل فيها الطاعات، وينزل فيها الرمحات، ويستوجب فيها املغفرة 

 .   للمستغفرين، نسأل هللا تعاىل أن نكون منهم أمجعني
أبعماٍل كبريٍة  وأشهد أن ال إال هللا وحده ال شريك له، مسَّى نفسه الغفار، وأمران

وصغريٍة كلها تستوجب مغفرة الغفار، فهنيئًا ملن قام يف هذه األايم والليايل ابألعمال 
كم له  اليت تستوجب مغفرة هللا، واألعمال اليت هبا ينال رضا مواله، واألعمال اليت هبا ُيح

وا هللا يوم القيامة بدخول اجلنة، وأن يكون من اآلمنني يف جوار سيدان رسول هللا، ندع
 . أن نكون منهم أمجعني

صلوات وأشهد أن سيدان دمحمًا عبد هللا ورسوله، نبهنا إىل هذه الفضائل، وقال لنا 
 :ريب وتسليماته عليه

إن لربكم يف أايم لنفحات فتعرضوا هلا، فعسى أن تصيبكم نفحة لن تشقوا بعدها )
 (.أبداً 

هداة، والنعمة املسداة، والشفي  اللهم صل ِّ وسل ِّم وابرك على سيدان دمحم الرمحة امل
  .عظم جلمي  اخلالئق يوم نلقى هللااأل

وعلى آله وصحبه، وكل من مشى على هديه، إىل يوم الدين، صلى هللا عليه 
    .واجعلنا منهم ومعهم بفضلك وجودك اي أكرم األكرمني

 :أيها األحبة مجاعة املؤمنني
املباركة، أحمة ختام األنبياء واملرسلني،  من إكرام هللا عز وجل وخصوصياته هلذه األمة

األايم األحول من شهر ذي احلجة اليت حنن مقبلون عليها يف بداية األسبوع القادم إن 
شاء هللا، قد تكون األحد أو اإلثنني على حسب رؤية اهلالل ـ نسأل هللا أن يحطيل يف 

 .بنا عز وجلأعماران وأن يحعيننا على العمل الصاحل الذي يكون إبخالٍص لر 
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هذه األايم املباركة ال نستطي  عدَّ ما فيها من فضائل، وال سرد ما فيها من ميززات 
، ونذكر مجلة صلى هللا عليه وسلَّمنبَّه عليها كتاب هللا، ونوَّه عنها سيدان رسول هللا 

يا صغرية منها لنتذكر ونتدبر فنعمل األعمال الراحبة فنكون من املفلحني الفائزين يف الدن
 .ويوم الدين أمجعني

 :نوَّه هللا عز وجل عن هذه األايم يف قوله سبحانه وتعاىل
 (.الفجر)( 8) ﴾َوَلَياٍل َعْشرٍ ( 0) َواْلَفْجر  ﴿

ومل يقحل هللا األايم، ألن األايم تسعة، لكن الليايل عشر كما ُيدث فيما حنن مقبلون 
ن أعظم أايم الدنيا هي أايم العشر عليه إن شاء هللا، وقد إتفق صحابة النيب الكرمي على أ

األوىل من ذي احلجة، كما أن أشرف ليايل الدنيا هي األعشر الليايل األواخر من شهر 
 . رمضان

أما أفضل يوٍم يف الدنيا هو يوم عرفة، كما أن أفضل ليلة يف الدنيا هي ليلة القدر، 
ي، وفضٍل رابين يعحم املؤمنني فهذه األايم أفضل أايم الدنيا عند هللا ملا فيها من كرٍم إهل

 .احلجيج والقاعدين فلكٍل نصيٌب من فضل رب العاملني سبحانه وتعاىل
 :فقال صلى هللا عليه وسلَّمحثَّنا على إحيائها ابلعمل الصاحل رسول هللا 

 (.ما من أايم العمل الصاحل فيهن أحب إىل هللا عز وجل منه يف عشر ذي احلجة)
ىل هللا يف هذه العشر، وبني يف حديٍث آخر ما األعمال فأحب األعمال الصاحلة إ

 :الفاخرة اليت ينبغي أن نعتين هبا فقال
 (.فأكثروا فيهم من التسبيح والتهليل والتكبري هلل عز وجل)

عليهم  تبارك وتعاىلورضوان هللا  صلى هللا عليه وسلَّمولذلك كان صحابة النيب 
ماشني يسبحون ويحهللون ويكربون هلل عز أمجعني خيرجون من أول العشر سائرين أو 

 .وجل
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صحيح أن التكبري بدايته من يوم عرفة من بعد فجر يوم اجلمعة من عرفة، لكنهم  
كانوا يبدأون من أول ذي احلجة، فكان عبد هللا بن عمر وعبد هللا بن عمرو وأبو هريرة 

تكبري والتهليل وغريهم خيرجون إىل األسواق ليس هلم مطلٌب من بي  وال شراء إال ال
 .سبحانه وتعاىلليذك ِّروا الغافلني، فيحهللوا ويكربوا ويسبحوا لرب العاملني 

وأنتم تعلمون أمجعني أن التسبيحة الواحدة يف صحيفة املؤمن أكرب يف أجر والثواب 
 .من السماوات واألراضني وما فيهن من خريات

لى بساطه الذي سخره له فقد كان سليمان النيب احلكيم بن داود سائرًا راكبًا ع
ر  وحوله مخسمائة ألٍف من اجلن، ومخسمائة ألٍف من اإلنس، غري  سبحانه وتعاىلاملــحسخ ِّ

حاشيته ووزرائه والوحوش اليت يتحكم فيها أبمر ربه، وكان البساط قريبًا من سط  
غ األرض وقريبًا من بيت املقدس، فنظر رجٌل فالٌح عادي إىل هذا املنظر اهلائل البلي

 :فقال
ما أعظم ما أويت سليمان بن داود، فحملت الريح الصوت إىل أحذنه، فأمر الريح أن 
هتبط ابلبساط واستدعى الرجل وسأله عما قال ليحنبه من حوله إىل أمهية تسبيح الواحد 

 .سبحانه وتعاىلاملتعال 
 وعزة ريب: ما أعظم ما أويت سليمان بن داود، فقال سحليمان: قلت: فقال الرجل

وجالله وكربايئه، لتسبيحٌة واحدٌة يف صحيفة مؤمن خرٌي وأعظم عند هللا مما أويت سليمان 
 .بن داود

 :قرَّب لكم األمر فقال صلى هللا عليه وسلَّمونبينا 
سبحان هللا متأل امليزان ـ كلمة سبحان هللا ملرٍة واحدٍة إبخالص وصدق متأل امليزان )

، تبارك وتعاىلبني السماء واألرض عبادة مقبولة عند هللا  يوم القيامة ـ واحلمد هلل متأل ما
ولذلك فالتسبيح شأن كل إنساٍن مليح يحريد أن يكون له مكانٌة عند هللا يف اآلخرة وأن 
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 : تحقضى مصاحله يف الدنيا
نَي ﴿ َن اْلُمَسب  ح  َعُثو َلَلب َث ِف  بَ ( 034)فَ َلْوال َأنَُّه َكاَن م   َن﴾ْطن ه  إ ََل يَ ْوم  يُ ب ْ

 (.الصافات) (033)
إىل عمٍل هاٍم، يستطي  املؤمن الفيتُّ القوي أين يقوم  صلى هللا عليه وسلَّمونبَّه النيب 

به هلل يف هذه األايم، وهو ليس فريضة وإمنا انفلًة للمستطي ، فمن استطاع وصام فال 
رب غريه على الصيام، وال يتباهى على غريه أبنه صائٌم وهم مفطرون، ألن  هللا قال يف ُيح

 :قرآنه
 (.التغامن01) ﴾َفاتَـّقحوا هللا َما اْسَتَطْعتحمْ ﴿

يف شأن صيام  صلى هللا عليه وسلَّمكل إنساٍن على حسب استطاعته فقد قال 
 :هذه األايم

يعدل صيام كل يوٍم فيها صيام سنة، إال يوم عرفة يعدل صيام سنتني، ويعدل قيام  )
 (.رفة فتعدل قيام ليلة القدركل ليلة فيها قيام سنة، إال ليلة ع

ولذلك حسبنا أمجعني أن نستعني ابهلل، ونقتدي بسيدان رسول هللا، ونصوم يوم 
 :صلى هللا عليه وسلَّمعرفة لندخل يف قول احلبيب 

 (.أنه يكف ِّر ذنوب سنتني تبارك وتعاىلصوم يوم عرفة َأحتسب على هللا )
وليأخذ اإلنسان من الطاعات قدر وسعه وطاقته، ولكن دائمًا يض  اآلخرة نصب 
عينيه وُياول أن ُيتهد فيما يقدمه لنفسه عند مواله حىت خيرج من الدنيا فرحًا مبا آاته 

 .تبارك وتعاىلهللا 
يب هذه األايم املباركة أايم حج ِّ املؤمنني إىل بيت هللا احلرام، واحلجُّ كما قال فيه احلب

 :املصطفى
 (.من حج البيت فلم يرفحث ومل يفسحق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أحمه)
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وحنن املقيمني الذين مل يتهيأ لنا ألسباٍب فوق طاقاتنا حجَّ بيت رب العاملني، جعل 
لنا ثواب املغفرة يف أعماٍل كثرية، فصيام يوم عرفة يغفر ذنوب سنتني ومن عنده استطاعة 

ها الشرعية، وذحبها يف يوم العيد، فليسم  إىل هذا النبأ السعيد واشرتى أحضحية بشروط
 :البنته املباركة السيدة فاطمة حني قال هلا صلى هللا عليه وسلَّممن احلبيب 

اي فاطمة قومي إىل أحضحيتك فاشهديها، فإن هللا يغفر لكي عند أول قطرة تنزل )
 (.من دمها كل ذنٍب فعلتيه

نبغي أن يستدين اإلنسان من أجلها، وال أن يحقيم غري أن هذه األحضحية ال ي
خالفات م  أهل بيته من أجل إمتامها، وإمنا يقدر تقدير الشريعة يف أمرها، وهي أهنا ملن 

 .سبحانه وتعاىلمعه ماٌل فائٌض عن نفقاته األصلية الضرورية فهذا عليه األحضحية هلل 
صلى هللا عليه ل فيه النيب ومن معه هذا املال الزائد عن حاجته ومل يحضحي يقو 

 :وسلَّم
 (.من وجد سعًة ومل يحضحي فال يقربنَّ مصالان)

أي أن النيب ال ُيب للمؤمن أن يكون على هذه الشاكلة، فهذه األحضحية تغفر 
صلى هللا عليه الذنوب لكل أهل البيت، ومن مل ُيد فليحضحي كل أسبوٍع مرة، فقد قال 

 :يف يوم اجلمعة وسلَّم
ن غسَّل واغتسل، وذهب إىل املسجد مبكراً، ومل يتخطى الرقاب، فمن بشرى مل)

ـ كان كمن ضحَّى ببدنة،  تبارك وتعاىلدخل يف الساعة األوىل كان كمن قدَّم بدنًة هلل 
ـ ومن راح يف الساعة الثانية كان كمن ضحَّى  سبحانه وتعاىليعين مجاًل أو بقرًة هلل 

ة الثالة كان كمن قدَّم دجاجة، ومن راح الساعة يف بكبٍش هلل تعاىل، ومن راح يف الساع
 (.الرابعة كان كمن قدَّم بيضة

وتعلمون مجيعًا أن هذه الساعات قبل صعود اإلمام على املنرب لكي يدخل 
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املسلمون إىل بيت هللا مبكرين، وُيلسوا يف الصفوف األوىل م  املالئكة احلاضرين، 
 .ك وتعاىلتبار ُيظوا هبذا الفضل من رب العاملني 

جعل للمؤمن الذي مل يكن له نصيٌب يف أداء الفريضة  سبحانه وتعاىلبل إن هللا 
هذا العام حجُّ بيت هللا احلرام، أن تحكتب له الفريضة بعمٍل يسري يعمله بني يدي هللا يف 

مذي  صلى هللا عليه وسلَّمبلده الذي يحقيم فيه، فقال   :هنع هللا يضرفيما رواه اإلمام الرتح
من صلى الصحبح يف مجعة مث قعد يف محصالَّه حىت تطل  الشمس وصلَّى ركعتني  )

 (كحتب له ثوب حجَّة مقبولة اتمٍة اتمٍة اتمٍة هلل
 :أو كما قال

 (.أدعوا هللا وأنتم موقنون ابإلجابة)
 

 :اخلطبة الثانية
 احلمد هلل رب العاملني الذي أكرمنا هبحداه وجعلنا من عباده املسلمني، ونسأله

أن يحثبتنا على ذلك حىت خنرج من الدنيا وقد توفاان مسلمني وأحلقنا  سبحانه وتعاىل
 .ابلصاحلني

 .وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك، وأشهد أن سيدان دمحماً عبد هللا ورسوله
اللهم صل وسلم وابرك على سيدان دمحم واعطنا اخلري وادف  عنا الشر وجننا واشفنا 

 .أعدائنا اي رب العاملنيوانصران على 
 :أيها األحبة مجاعة املؤمنني

غاية املؤمن يف الدنيا املتصل مبواله الراغب يف رضاه، الطام  يف اجلنة وجوار رسول 
هللا، ححسن اخلامتة يف الدنيا، وححسن اخلامتة عند املوت من أكرب النعم اليت مين هبا هللا 

 .صلى هللا عليه وسلَّميب العدانن على العبد بعد نعمة اإلميان والقرآن والن
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 :صلى هللا عليه وسلَّمومن مجلة هذه املواتت الكرمية قوله 
وقاه هللا فتنة القرب ومل : من مات ليلة اجلمعة أو يومها وقاه هللا فتنة القرب ـ ويف رواية)

اسب  (.يحعرض ومل ُيح
يتتة الكرمية، ألن هللا ألن هذه موتة كرمية فهنيئًا مليتنا الذي هو بيننا اآلن هذه امل

 :وقاه من عذاب القرب، ووقاه من العرض واحلساب، وسيدخل يف قول هللا
َسابٍ ﴿ َا يُ َوَّفَّ الصَّاب ُروَن َأْجَرُهْم ب َغْْي  ح   (.الزمر01) ﴾إ َّنَّ

وحنن مجاعة املصلني ساق هللا تعاىل لنا فضاًل عظيمًاال يحعد وال ُيد إذا انتظران 
 :فقال صلى هللا عليه وسلَّموصلينا عليه هلل، فقد بشران حلظاٍت بعد الصالة 

وما القرياط اي رسول هللا؟ : من صلى على ميٍت كحتب له قرياٌط من األجر ـ قالوا)
 (.القرياط يف اجلنة كجبل أححد: قال

فهنيئًا ملن يحصلي على امليت له قرياط من األجر والثواب فضاًل من هللا، وإكرامًا من 
 . تبارك وتعاىلٍل إال عمٍل يسري، وعلى الصالة على أخيه طلباً ملرضاة هللا هللا بال عم

اللهم اغفر مليتنا وارمحه، وأدخله يف عبادك الصاحلني، وجتاوز عنه واجعله من عبادك 
املــحكرمني، وثبته عند سؤال امللكني واجعله ممن أيخذ كتابه ابليمني، وأكرمه ابجملاورة 

 .، وارزق أهله الحلطف والصرب اجلميل أمجعنيلسيد األولني واآلخرين
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمني واملسلمات، واملؤمنني واملؤمنات، األحياء منهم 

 .واألموات، إنك مسيٌ  قريٌب جميب الدعوات اي أرحم الرامحني
اللهم أصلح أحوالنا وأحوال أوالدان وزوجاتنا وبناتنا، وأحوال حكامنا ورؤسائنا 

رزقهم الشفقة والرمحة على املواطنني أمجعني، وامج  عليهم حاشية اخلري وأبعد عنهم وا
الظَلمة والظاملني، وانظر إىل بلدان مصر واغننا بفضلك عن مجي  املساعدات اي أكرم 

 .األكرمني



 فضائل الليايل العشر األول من ذي احلجة                                                   الشيخ فوزي دمحم أبوزيد              فضيلة 

    0341من ذي القعدة  88موافق  01/8/8108اجلمعة  خطبة اجلمعة ـ بنها مسجد عبد املنعم رايض

اللهم احفظ إخواننا املسلمني أمجعني من احلجاج واملعتمرين، ومن املؤمنني يف كل 
 . املسلمني اي أكرم األكرمنيبلٍد من بلدان 

 :عباد هللا اتقوا هللا
َهى َعن  اْلَفْحَشاء   إ نَّ للاَ ﴿ ْلَعْدل  َواالْحَسان  َوإ يَتاء  ذ ي اْلُقْرََب َويَ ن ْ َيَُْمُر ِب 

             (.النحل11) ﴾َواْلُمْنَكر  َواْلبَ ْغي  يَع ُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 
 


