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الخطبة األولى :
إن الحؿد هلل…
وأشفد أن ال إله إال اهلل …..
ِ
ال َو َأك ُتم ُّم ْسؾِ ُؿ َ
ال َت ُؿو ُت َّن إِ َّ
اهلل َح َّق ُت َؼاتِ ِه َو َ
ون﴾
﴿ َيا َأ ُّي َفا ا َّلذي َن آ َمـُوا ا َّت ُؼوا َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
أما بعدَّ ،
لؾقله وَّل َّؾ َم،
اهلل
وخقر
كتاب اهللِ،
الفدي ُ
خقر الحديث ُ
َ
فنن َ
هدي محؿد صل َّؾى ُ
ٍ
ِ
األمور محدثا ُتفاَّ ،
بدلة ضاللة
وكل
وشر
َّ
َف َضائِ ُل َه ِذ ِه ْاألَ َّيا ِم كَثِ َقرةٌَ ،وك َْح ُن فِي َي ْلو ِم َلل ْق َس َك َغ ْق ِلر ِه مِل ْن ْاألَ َّيلامَِ ،ف َف َلذا َي ْلو ُم َل َر َفلةََ ،وإِ َذا
ون ل ِ ِ
ِ
ُذكِر َلر َف ُة َّح ِ
ِ
لم فِلي َل َر َفل َة َي ْجل َل ُر َ
ت ا ْل ُع ُق ُ
ؾله َت َعلا َلى
َ َ َ َّ
ون بِالدَّ ْم ِع َل َؾلى َم ْش َلفد ا ْل َحجلقجِ َو ُه ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
الؿ َؼدَّ ََّ ِة.
الؿ َشال ِر ُ
بِ َصالحِ الدَّ َل َوات؛ َف َر ًحا َوغ ْب َط ًة َل ُف ْمَ ،و َش ْو ًقا إِ َلى َ

ِ
ِ
ِ
الؿ َػ َّضل َؾ ِةَ ،و ُه َلو مِل َن
َي ْو ُم َل َر َف َة ُه َو َي ْو ٌم م ْن َأ َّيا ِم ْاألَ ْش ُلف ِر ا ْل ُؿ َح َّر َملةَ ،و ُه َلو مل ْن َأ َّيلا ِم ا ْل َع ْش ِلر ُ
ِ
ِ
ِِ
ات الؿ ْذ ُك ِ ِ
ْاألَيا ِم الؿع ُؾوم ِ
اَّ َم اهللِ فِي َأ َّيا ٍم
َّ
ورة في َق ْوله َت َعا َلى﴿ :ل َق ْش َفدُ وا َمـَاف َع َل ُف ْم َو َي ْذ ُك ُروا ْ
َ
َ
َ ْ َ
ِ
ٍ
قؿ ِة األَ ْك َعامِ﴾.
َم ْع ُؾو َمات َل َؾى َما َر َز َق ُف ْم م ْن َب ِف َ
ين ،و َتؿام الـِّعؿ ِة؛ كَؿا فِي ح ِد ِ
الخ َّط ِ ِ
ِ
يث ُل َؿ َلر ْب ِ
لن َ
اهلل
َ
َ
َه َذا ا ْل َق ْو ُم َي ْو ُم ك ََؿال الدِّ ِ َ َ ُ ْ َ
لاب َرض َلي ُ
ِ
ِ
ِ
الؿ ْممِـِق َن ،آ َي ٌة فِي كِتَلابِ ُؽ ْم َت ْؼ َر ُُوك ََفلاَ ،ل ْلو َل َؾ ْقـَلا َم ْع َش َلر
َلـْ ُه َأ َّن َر ُج ًال م َن ال َق ُفود َق َال َل ُهَ :يا َأم َقر ُ
القف ِ
ود ك ََز َل ْتَ ،
ال َّت َخ ْذكَا َذل ِ َك ال َق ْو َم ِلقدً ا.
َُ
َق َالَ :أ ُّي آ َي ٍة؟
قت َل ُؽم ِ
اإل َّْالَ َم ِديـًا﴾.
َق َال﴿ :ال َق ْو َم َأك َْؿ ْؾ ُت َل ُؽ ْم ِديـَ ُؽ ْم َو َأ ْت َؿ ْؿ ُت َل َؾ ْق ُؽ ْم كِ ْع َؿتِي َو َر ِض ُ
ُ
لان ا َّل ِلذي ك ََز َل ْ ِ ِ
الؿ َؽ َ
َق َال ُل َؿ ُرَ « :قدْ َل َر ْفـَا َذل ِ َ
اهلل َل َؾ ْق ِله
لك ال َق ْلو َم َو َ
لت فقله َل َؾلى الـَّبِ ِّلي َصل َّؾى ُ
َو ََّ َّؾ َمَ ،و ُه َو َقائِ ٌم بِ َع َر َف َة َي ْو َم ُج ُؿ َع ٍة».
فاحؿدوا اهلل لؾى كعؿة كؿال الدين وحافظوا لؾى ديـؽم

ورا ك َ
َلان َأ ْم َغ ْق َلر
َه َذا ا ْل َق ْو ُم ُر ْك ُن ا ْل َح ِّج ْاألَ ْل َظ ِمَ ،ف َؿ ْن َفا َت ُه ا ْل ُو ُق ُ
وف بِ َع َر َف َة َفا َت ُه ا ْل َح ُّ
لج َم ْع ُلذ ً
َم ْع ُذ ٍ
ور؛
َق َال لؾقه الصالة والسالم « :ا ْل َح ُّج َل َر َف ُةَ ،ف َؿ ْن َجلا َُ َق ْب َلل َص َلال ِة ا ْل َػ ْج ِلر مِل ْن َل ْق َؾ ِلة َج ْؿلعٍ،

َف َؼدْ َت َّم َح ُّج ُه .»...

لال رَّ ُ ِ
ِ
ِ ِ
َه َذا ا ْلقلوم يلوم الؿب َ ِ
اهلل
َ ْ ُ َ ْ ُ َُ
الؿ ْوقلا َق َ َ ُ
اهلاة بِ َل ْهل ِل َ
اهلل َل َؾ ْقله َو ََّل َّؾ َم« :إِ َّن َ
لول اهلل َصل َّؾى ُ
ِ
ول َلفم :ا ْك ُظروا إِ َلى ِلب ِ
ٍ
ِ
ادي َجا ُُوكِي ُش ْع ًثا ُغ ْب ًرا».
َ
ُ
الس َؿاَُ ،ف َق ُؼ ُ ُ ْ
ُي َباهي بِ َل ْه ِل َل َر َفات َأ ْه َل َّ

َّار؛ َق َال رَّ َ ِ
َه َذا ا ْل َق ْو ُم َي ْو ُم ا ْل ِعت ِْق مِ َن الـ ِ
اهلل َل َؾ ْق ِه َو ََّ َّؾ َمَ « :ما مِ ْن َي ْو ٍم َأ ْك َث َلر مِل ْن
َ ُ
ول اهلل َص َّؾى ُ
ِ
َأ ْن يعتِ َق ِ ِ
َّار مِن يو ِم َلر َفةَ ،وإِ َّكه َلقدْ ُكوُ ،ثم يب ِ
اهي بِ ِف ُم ا ْل َؿ َالئِ َؽلةََ ،ف َق ُؼ ُ
لولَ :ملا
َّ ُ َ
َ ُ َ
ُْ
اهلل فقه َل ْبدً ا م َن الـ ِ ْ َ ْ َ
ُ
َأ َرا َد َه ُم َال ُِ؟».
ه َذا ا ْلقوم يوم الدُّ َل ِ
لوب بِ َؽؾِؿ ِلة التَّو ِح ِ
قلد؛ َو َي ْلو ُم إِ ْصل َغ ِ
اَُ ،و َي ْلو ُم َت ْرِِقل ِ ْاألَ ْل ُس ِ
لن َوا ْل ُؼ ُؾ ِ
ار
َ
ْ
َ
َْ ُ َْ ُ
الشق َط ِ
ان َو َد ْح ِر ِه
َّ ْ
ول اهللِ صؾى اهلل لؾقه وَّؾمَ « :أ ْف َض ُل الدُّ َل ِ
رَّ َ
لت
اُ ُد َلا ُُ َي ْو ِم َل َر َفلةََ .و َأ ْف َض ُلل َملا ُق ْؾ ُ
َق َال ُ
َأكَا َوالـَّبِ ُّق َ
اهلل َو ْحدَ ُه َ
ال إِ َل َه إِ َّ
ون مِ ْن َق ْبؾِيَ :
ال َش ِر َ
يك َل ُه ،له الؿؾك وله الحؿد وهلو لؾلى كلل
ال ُ
ان يوماُ ،هو فِ ِ
شيُ قدير ،و َما ُرئِ َي َّ
قه َأ ْص َغ ُر َو َال َأ ْد َح ُر َو َال َأ ْح َؼ ُر َو َال َأ ْغ َق ُظ مِـْ ُه فِلي َي ْلو ِم
الش ْق َط ُ َ ْ ً َ
ِ
ِ
ِ
ِ
او ِز اهللِ َل ِ
اللذ ُك ِ
َل َر َفةََ .و َما َذ َ
لن ُّ
وب ا ْل ِع َظلامِ ،إِ َّال َملا ُأ ِر َي
الر ْح َؿةَ ،و َت َجل ُ
اك إِ َّال ل َؿا َر َأى م ْن َتـ َُّزل َّ

َي ْو َم َبدْ ٍر.»...
فالؾفم التؼـا من الـار أجؿعقن ووالديـا وأزواجـا وذرياتـا والؿسؾؿقن
َأ َق ْو ُل ما تسؿعون ..

الخطبة الثانية
الحؿد هلل …..
لباد اهلل كحن يف أيام فاضؾة وهي أيام العشر
والشك أن يوم لرفة مـفا
فقجتفللد اإلكسللان بالعؿللل الصللالح فقلله مللن التؽبقللر والتفؾقللل والللدلاُ وقللراُة الؼللرآن
وغقرها من األلؿال الصالحة كؿا يجتفد يف غقره من أيام العشر
لػضؾفا العظقم كؿا جاُ لن الـبي لؾقه الصالة والسالم
فالؾفم ألـا لؾى ذكرك وشؽرك وحسن لبادتك
الؾفم ألز اإلَّالم والؿسؾؿقن وأذل الشرك والؿشركقن.
الؾفم أصؾح أحوال الؿسؾؿقن يف كل مؽان وردكا وإياهم إلى ديـك ردا جؿقال يا ارحلم
الراحؿقن
الؾفم احػظ الحجاج والؿعتؿرين ويسر لفم أداُ مـاَّؽفم آمـقن
الؾفللم أمـللا يف أوِاكـللا وأصللؾح أئؿتـللا ووالة أموركللا الؾفللم وفللق إمامـللا خللادم الحللرمقن
وولي لفده لؿا تح وترضى وارزقفم البطاكة الصالحة الـاصحة يا رب العالؿقن
الؾفم اغػر لؾؿسؾؿقن والؿسؾؿات والؿممـقن والؿممـات األحقاُ مـفم واألموات
ربـا آتـا يف الدكقا حسـة ويف اآلخرة حسـة وقـا لذاب الـار.
ربـا ه لـا من أزواجـا وذرياتـا قرة لقون واجعؾـا لؾؿتؼقن إماما

