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¢
[الخطبة األولك]
اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،ال إلف إال اهلل ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،وهلل الحؿد.
اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،ال إلف إال اهلل ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،وهلل الحؿد.
اهلل أكرب ما كبره الؿؽبرون ،والحؿد هلل ما ذكره الذاكرون ،الحؿد هلل الذي جعؾ لؽؾ كبل شرعة
ومـفاجا ،وجعؾ لؽؾ أم ًة مـس ًؽا هؿ كاسؽقه.
وأشفد أن ال إلف إال اهلل وحده ال شركؽ لف ،شفاةة ببؾغـا ضوقاكف ،وأشفد أن محؿدا عبده وضسقلف
الداعل إلك إحساكف.
ال ّٰؾ ُفؿ صؾ عؾك محؿد وعؾك آل محؿد ،كؿا صؾقت عؾك إبراهقؿ وعؾك آل إبراهقؿ ،إكؽ حؿقد
مجقد ،ال ّٰؾ ُفؿ باضك عؾك محؿد وعؾك آل محؿد ،كؿا باضكت عؾك إبراهقؿ وعؾك آل إبراهقؿ ،إكؽ حؿقد
مجقد.

َ َ
ِيو َء َ
ان ُيوا ْ ذٱت ُقوا ْ ذ َ
يأ ُّي َها ذٱَّل َ
أما بعد؛ أكفا الؿممـقن ،إن وصقة اهلل لألولقـ واآلخركـ ،هل بؼقاه گ؛ ﴿ َٰٓ
ٱَّلل
َُ
َ َ َ ُ ُ ذ ذ َ َ ُ ُّ ۡ ُ َ
ون [﴾١٠٢آل عؿران] ،وإن مداض بؼقاه عؾك إخالص العباةة لف وحده ال
َح ذق تقاتًِِۦ وَل تهوتو إَِل وأىتم نسل ِه
َ ُۡ ذَ ُۡ
ُمل ِٗصا ذ َُّل ّ
ٱل َ
الزمر] ،وإن مؿا ُكعبد اهلل گ بف ،التؼرب إلقف
شركؽ لف ،قال اهلل بعالك ﴿ :فٱعب ِد ٱَّلل
ِيو ُّ [﴾٢
َ ُ ّ ُ ذ َ َ ۡ َ َ َ ٗ ّ َ ۡ ُ ُ ْ ۡ َ ذ َ َٰ َ َ َ َ ُ ّ ۢ َ َ ۡ َ ۡ
يهةِ ٱۡلى َع ٰ ِمِۗ ﴾
ِك أنة جعليا ننسك ِِّۡلُوا ٱۡم ٱَّللِ لَع نا رزقهم ِنو ب ِه
بنضاقة الدماء ،قال بعالك﴿ :ول ِ

[الحجُّ ،]43:
فؽؾ أمة ُبعث إلقفا كبل مـ األكبقاء ،كان مـ العباةات التل كتؼربقن هبا إلك اهلل إضاقة الدماء
مـ هبائؿ األكعام ،وإن مـ الدكـ الذي ُبعث بف محؿد ﷺ :التؼرب إلك اهلل  ، ۵بنضاقة الدماء مـ هبائؿ
َ ّ

ۡ

األكعام يف األواحل ،فنن اهلل قال لف ﴿ :ف َص ِل ل َُِ ّب ِ َك َوٱۡنَ ُۡ [﴾٢الؽقثر] ،ووحك ضسقل اهلل ﷺ ،ووحك

الؿسؾؿقن بعده ،وبخقر اهلل  ۵لفذه األمة أكاما عظقؿةُ ،بذبح فقفا األواحل ،مؼدم ُتفا هذا الققم ،وهق
كقم الحج األكرب ،الذي كحج فقف الـاس ،وكلبقن فقف بلعظؿ أضكان الحج ،بطقاف اإلفاوة ،وما بعؾؼ بف
مـ أعؿال كتؿقن هبا ،ضأسف الذي ابتدؤوه مـ وققففؿ يف كقم عرفة ،وإن اهلل گ جعؾ مبتداها هذا الققم،
وجعؾ مـتفاها آخر أكام التشركؼ ،فتؽقن أكام ذبح األواحل هل الققم العاشر والحاةي عشر والثاين
عشر والثالث عشر ،وكبتدئ الذبح فقفا بعد صالة العقد ،وكـتفل مـ غروب الشؿس مـ الققم الثالث
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عشر ،ولؾؿرء بقـ ذلؽ أن كذبح فقؿا شاء مـ وقت ،مـ لقؾ وهناض.
تؿ هبا ،فؿـ جؿؾة بؾؽ الشروط ،أن ببؾغ
وإن اهلل گ لؿا أمركا هبذه العباةةُ ،جعؾ لـا فقفا شروط ب ُّ
األوحقة العؿر الؿمقت لفا شرعا ،وهق ستة أشفر يف الضلن ،وسـة يف الؿعز ،وسـتقـ يف البؼر ،وخؿس
سـقات يف اإلبؾ ،وبؽقن خالق ًة مـ العققب ،كؿا قال الـبل ﷺ« :أربع ال تجوز يف األضاحي :العوراء
البون عورها ،والعرجاء البون عرجها ،والمريضة البون مرضها ،والعجفاء التي ال تُنقي» ،ففمالء األضبع،
مـ عققب الؿذكقضات ،وهل الشاة العقضاء ،أو الشاة العرجاء التل كتبقـ عرجفا ،أو الؿركضة التل كتبقـ
مروفا ،أو الضعقػة الفزكؾة التل ال بؼقى عؾك الؼقام والؿشل ،فنكفـ مؿا ال ُكجزئ يف األواحل ،وكؾؿا
استسؿـ الؿرء أوحقتف ،واستؽؿؾ شروصفا ،كان أعظؿ بلجرها ،أققل ما بسؿعقن ،وأستغػر اهلل العؾل
العظقؿ لل ولؽؿ فاستغػروه ،إكف هق الغػقض الرحقؿ.
[الخطبة الثاكقة]
اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،ال إلف إال اهلل ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،وهلل الحؿد.
اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،ال إلف إال اهلل ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،وهلل الحؿد.
الحؿد هلل بؽرة وأصقال ،وأشفد أن ال إلف إال اهلل وحده ال شركؽ لف ،وأشفد أن محؿدا عبده وضسقلف،
صؾك اهلل عؾقف وعؾك آلف وصحبف أجؿعقـ ،ومـ ببعفؿ بنحسان إلك كقم الدكـ.
أما بعد؛ أكفا الؿممـقن ،إن األوحقة شعقرة ُكراة هبا ،إضاقة الدماء بؼربا إلك اهلل گ ،وأكؿؾ ذلؽ أن
كباشرها الذابح بـػسف ،فقذبحفا ،فنن عجز عـ ذلؽ ،كان شاهدا ذبحفا ،بلن ُبذبح بقـ كدكف ،فنن عجز
ذ َ ذ
عـ ذلؽ ،فال أقؾ مـ أن ُبذبح يف البؾد الذي هق فقف ،وقد قال بعالكَ ﴿ :ذٰل َِك َۖ َو َنو ُي َع ّ ِظ ۡم َش َ َٰٓ
عئ ِ َُ ٱَّللِ فإِن َها نِو
ُۡ ُ
َۡ َ
وب [﴾٣٢الحج] ،وإن مـ جؿؾة بعظقؿ شعقرة األوحقة إكؼاعفا عؾك القجف الؿتؼدم؛ مـ
تقوى ٱلقل ِ

التؼرب إلك اهلل گ ،بنضاقة ةمفا ،واستػراهفا باستعظامفا ،وأن بؽقن ققكة يف مخربها ومظفرها ،فنن
ذلؽ أوثؼ يف عبقةكة األوحقة هلل گ.
فاستسؿـقا -أكفا الؿممـقن -وحاكاكؿ ،وبخقروا أحسـفا ،وباشروا ذبحفا بلكػسؽؿ ،فنن عجزبؿ
فاشفدوها ،فنن عجزبؿ فؾتؽـ يف البؾد الذي أكتؿ فقف ،ثؿ استقصقا بنخقاكؽؿ ،إهدا ًء وصدقة ،فنن كؿال
األوحقة أن ُبثؾث أثالثا ،بلن كطعؿ مـفا الؿرء بـػسف ،وأن ُكفدي مـفا جقراكف وأصحابف ،وأن ك ُعؿ
بالصدقة الػؼراء والؿساكقـ.
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أكفا الؿممـقن ،إن هذه األكام ،كؿا أوصػفا الـبل ﷺ ،هل أكام أكؾ وشرب ،وذكر هلل گ ،فالػرحة
فقفا ،كجب أن بؽقن ةائرة يف ةائرة الؿباح؛ الذي أذن اهلل گ بف ،فقػرح العبد بالعقد ،وكتقسع ما شاء فقف
ب اهلل گ و ُكسخطف.
مـ الؿباحات ،وال كؼع يف شلء ُكغض ُ
أكفا الؿممـقن ،إن العقد مـاسبة كركؿة ،بنصالح أحقالـا ،ولؿ شعثـا ،وإفراغ قؾقبـا مـ ةغائؾ الحؼد
والحسد والشحـاء والبغضاء ،واإلقبال عؾك الؿسؾؿقـ ،بؿا ُكح ُّبف الؿرء مـفؿ.
فلقبؾقا أكفا الؿممـقن عؾك إخقاكؽؿ ،بؼؾقب صافقة كؼقة ،وإن مـ شعاض هذا الققم ،ةعقة الؿسؾؿقـ،
بعضفؿ ببعض( :بؼبؾ اهلل مـا ومـؽؿ) ،فـسلل اهلل گ ،أن كتؼبؾ مـ الؿسؾؿقـ أجؿعقـ ،وأن كتقالهؿ
برحؿتف يف العالؿقـ.
ال ّٰؾ ُفؿ آت كػقسـا بؼقاها ،وزكفا أكت خقر مـ زكاها أكت ولقفا ومقالها.
ال ّٰؾ ُفؿ إكا كسللؽ الفدى والتؼك العػاف والغـك.
ال ّٰؾ ُفؿ فرج كرب الؿؽروبقـ ،وكػس هؿقم الؿفؿقمقـ ،واقض الدكـ عـ الؿدكـقـ ،واشػ مروـا
ومرواكا ومروك الؿسؾؿقـ.
ال ّٰؾ ُفؿ أبؿ عؾك الؿسؾؿقـ حجفؿ ،ال ّٰؾ ُفؿ أبؿ عؾك الؿسؾؿقـ حجفؿ ،ال ّٰؾ ُفؿ أبؿ عؾك الؿسؾؿقـ
وضةهؿ إلك أهؾقفؿ يف صحة وأمان وعافقة.
حجفؿُ ،
وأقبؾقا عؾك بعضؽؿ ُمفـئقـ ،بؼبؾ اهلل مـا ومـؽؿ أجؿعقـ.


