جة)
ج وَعَشْرِ ذِي الْحِ َّ
جمموعة اخلطب املنربية للشيخ حممد بن مبارك الشرايف(تَعْظِيمُ الْحَ ِّ

1

تَعَظَيمََالَجََ َوعَشَرََذَيَالَجَةََ82ذيَالقعدةَ4141ه َ
الَمَدََللَََربََالَعَالَمَيََإَلَهََالَ َبيَاتََ،مَنََعَلَىَعَبَادَهََبََواسَمََالَيََراتََ،لَيَغَفَرََلَمََالذَنَوبََ
َوقَدََخَصََبَالَفَضَيلَةََأَيَامَاََمَعَدَودَاتَ
َ،ويََزلََلَمََعَظَيمََالَجَرَََوالَبَاتََ،أَشَكََرهََتَعَالَ َ
َو َالزّلَتَ َ
َ،والَمَغَبَونََمَنََفََرطََفَيهَاَ َوسََوفََ َوتََردَدََحَّتََََاعَتََعَلَيَهََ
َ،فَالَمَ َوفَقََمَنََاغَتَنَمَهَاَبَالطَاعَاتَ َ
َ،وأَشَهَدََأَنََمَمَدَاَعَبَدَهَََوَرسَولَهَََ،عَلَمََ
َ،وأَشَهَدََأَنََّلَإَلَهََإَّلََاللَََوحَدَهََّلَشََريكََلَهََ َ
الَ َوقَاتَ َ
اَوَوجَهَهَاَلَصَحَيحََالَعَبَادَاتََ،الَقَائَلََ(لَتَأَخَذَواَعَّنََمَنَاسَكَكَم)َاللَهَمََصَلََ
الَمَةََمَاَيَنفَعَهَ َ
َ،و َارضََاللَهَمََعَنََالصَحَابَةََ
َ،وعَلَىَآلَهََالطَاهََرينَ َ
َوسَلَمََعَلَيَهََ َوعَلَىَسَائَرََالَنَبَيَاءَََوالَمََرسَلَيَ َ
َ،وعَنََالتَابَعَيََلمََبَإَحَسَانََإَلََيَ َومََالدَينََ .
أَجَعَي َ
أَمَاَبَعَدَََ:فَأَوصَيكَمََ َونَفَسَيَبَتَقََوىَاللَََ،فَهَيََ َوصَيَةََاللََلَلَ َولَيَََواآلخََرينََقَالََتَعَالََ(ولقدَ
وصي ناَالذينَأوتواَالكتابَمنَق بلكمَوإياكمَأنَات قواَالله) َ
مَعَاش رََالَمَس لَمَينَََ:لَم اَأَتََخَلَي لََاللََ َونَبَي هََإب َراهَيمَََوابَن هََإَسَاعَي لََ-عَلَيَهَم اَالس المَََ-بَن اءََ
الَكَعَب ةََالَمَشَرفَةَََ،أَمَرهََاللََأَنََيَهَت فََ َوي َؤذَنََب الَجََدَاعَي اَالَبَشَريَةَََوحَاث اَل مََأَنََيَس َارعَواَلَلَح جََ
َ:ربََ َومَاَيَبَلَغََصََوتََ؟َقَالَََ:أذنََ َوعَلَيَالَبَالغََََ،فَنَادَىَإَب َراهَيمَََ:
إَلََبَيَتََاللََالََرامَََ،قَالََ َ
يَاَأَيَهَاَالنَاسََإَنََاللَََكَتَبََعَل يَكَمََال جََإَلََالَبَي تََالَعَتَي قَََ،فَس مَعَهََم نََب يََالس مَاءَََوالََرضَََ،
فَأَج ابَوهََبَالتَلَبَي ةََفََأَص البََ َالرج الَََوأََرح امََالنَس اءَََ،فَل يَسََح اجََي جََم نََيَ َومَئ ذََإَلََأَنََتَق ومََ
الس اعَةََإَّلَََك انََم نََأَج ابََإَب َراهَيمََعَلَي هََالس المَََ.ق الََاللََع زَََوج لََ(وأذنَفَالن اسَب الجَ
الزم انََلََت َزلََج وعََالَج يجََ
يأتوكَرجاّلَوعلىَكلََامرَيأتيَمنَكلَف ٍّجَعميقَ)َفَمَنَذََذَلَكََ َ
تَتَالحَقََجَيالَبَعَدََجَيلَ؛َقَاصَدَينََهَذَاَالَبَيَتََالَعَتَيقََ؛َيَدَخَلَونََحََرمََاللََبَاكَيََخَاشَعَيََذَلَيل يََ
َ،مَتََوجَهَيََإَلََاللََبَقَلَوبَمَََوأَبَدَانَمَََ،يَتََرقَبَونََفََتَلَكََالَمَش اعَرََالَعَظَيم ةََم نََالط َوافََبَالَبَي تََ،
َ،وذَبَحََالَدَيََ
َ،وَرمَيََالَمَارَ َ
َ،والَمَبَيتََبََزدَلَفَةََ َومَّنَ َ
َ،والَ َوقَوفََبَعََرفَةََ َ
اَوالَمََرَوةَ َ
َوالسَعَيََبَيََالصَفَ َ
َ،وغَ َيه اَم نََأَعَم الََال جََإَلََأَنََي َودَع واَالَبَي تََ،ك لََذَل كََ
َ،والَل قََأَوََالتَقَص يَ َ
عَل ىَاس مََاللَ َ
َ،وأَلَسَنَةَمَكَبََرةََمَهَلَلَةََمَلَبَيَةََدَاعَيَةََ َ.
بَقَلَوبَخَاشَعَةَََوأَعَيََدَامَعَةَ َ
َوّلَشَكََأَنََفََهَذَاَدَلَيالََعَلَىَعَظَم ةََاللَََ،وأن هَاِل هَال قَال ذيَّلَز وعَالعب ادةَإّلَل هَََ،وأَن هََ
اآلمَرََالنَاهَيَالَمَتَصََرفَََ،ف َواللََل وََدَع اَالن اسََمَل كََم نََالَمَل وكََأَوََغ نََم نََالتَج ارََأَوََش خَصََ
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مَهَمَاَكَانَتََمَكَانَتَهََلَمَاَأَجَابَهََعَشَرََمَعَشَارََمَنََأَجَابََاللََتَبَ َاركََ َوتَعَالََلَجََهَذَاَالَبَيَتََالَعَتَي قََ
!َثََت أَمَلَواَكَي فََيَب ذَلََالن اسََالَغ الَََوالنَف يسََ َويَتَرك ونََالَه لَََوالَ َوط انََ َوي أَتَونََل ذَهََال دَيَارََ
تَس ابَقَهَمََأَش َواقَهَمََ َوت َرافَقَهَمََعَب َراتَهَمََلَي َرَواَه ذَهََالَم اكَنََالَمَقَدَس ةََ!!!َفَس بَحَانََم نََأَحَص اهَمَََ
َوس عََأَص َواتَهَمََ َوعَل مََطلب اتَمََعَل ىَاخ تَالَفََلَغ اتَمََ َوتَن َوعََحَاج اتَمَََ،فَك مََي دَعَوَفََاللَحَظ ةََ
َ،وّلَيَغَيبََعَنََ
الََواحَدَةََمَنََدَاعَ َوكَمََيَلَهَجََإَلَ ََربَهََمَنََمَنَادَيََ،فَالَيَشَغَلََأَحَدَََربَهََعَنََاآلخَرََ َ
الربََالَعَظَيمََصَغَيَََوّلَكَابَرََ .
نَاظَرََ َ
اَوفَقَكَمََاللََلَمَلَخَصََمَتَصَرََعَنََالَجَََ،قالَرسولََاللهَصَلَىَاللََ
أَيَهَاَالَمَسَلَمَونَََ:اسَتَمَعَو َ
عَلَيَهََ َوسَلَمََ(العمرةَإلَالعمرةَكفارةَلماَب ي ن هماَ،والجَالمب رورَليسَلَهَجزاءَإّلَالنةَ)َ َوقالَ

صَلَىَاللََعَلَيَهََ َوسَلَمََ(منَحجَفَلمَي رفثَولَي فسقَرجعَكي ومَولدتهَأمهَ)َمت فقَعليهماَعنَ
أِبَهري رة ََرََيََاللََعَنَهَََ .
وراَََ:إَذَاَكَانََخَالَصَاََللََمَقَصَودَاََبَهَََوجَهَهََََ،وكَانََمََوافَقَاََلَسَنَةَََرسَولََاللََ
َويَكَونََالَحَجََمَبََر َ
َ،واجَتَنَبَتََالَمَحََرمَاتََسََواءََأََكَانَتََعَامَةََ
َ،والَمَالََالذَيَتَجََبَهََحَاللََ َ
صلىَاللَعليهَوسلمََ َ
أَوََمَتَعَلَقَةََبَالَجَََوهَيََالتََتَسَمَىَالَمَحَظَ َوراتَََ،ثََحََرصَتََأَنََتَأَتََبَالسَنَنََالََواَردَةََ َوتَطَبَقَهَاَمَاَ
اسَتَطَعَتَََ .
أي هاَالمسلمونَََ:ويَوعََلَلَمَسَلَمََأَنََيَجََمَتَمَتَعَاََأَوََقَ َارنَاََأَوََمَفََردَاََ َوإَنَ َََكَانََالَفَضَلََأَنََ
يَتَمَتَعََبَالَعَمََرةََإَلََالَجَََ .
َ،وأَمَاَ َواجَبَاتَهََ
َوأماَأَركَانََالَحَجََفَهَيَََ:اَِحََرامََََ،والَ َوقَوفََبَعََرفَةَََ َ،وطََوافََاِفاَةََََ،والسَعَيَ َ
فَهَيَََ:اَِحََرامََمَنََالَمَيقَاتََََ،والَ َوقَوفََبَعََرفَةََإَلََغََروبََالشَمَسََََ،والَمَبَيتََبََزدَلَفَةََََ،والَمَبَيتََ
بَّنََََ،وَرمَيََالَمَارَََوالَلَقََأَوََالتَقَصَيَََ َ،وطََوافََالَ َودَاعََََ.وأَمَاَالَعَمََرةََفَأَركَانَهَاََ:اَِحََرامََ
َ،وأَمَاَ َواجَبَاتَهَاَفَهَيََاَِحََرامََمَنََالَمَيقَاتَََوالَلَقََأَوََالتَقَصَيَََ .
َوالطََوافَََوالسَعَيََ َ
وراتََالَحََرامََفَيَجَبََعَلَيَهََ
أي هاَالمسلمونََ َ:وإَذَاَأَحََرمََامت نعََمنََأَشَيَاءََمَعَيَنةََتَسَمَىَمَحَظَ َ
َ،وتَقَلَيمََأَظَافَرََالَيَدَيَنََأَوََ
َ،وهَيَََ:حَلَقََالشَعَرََأَوََإََعالَتَهََبَأَيََمََزيلََ َ
اجَتَنَابَهَاَمَاَدَامََمََرمَاََ َ
َ،ولَبَسَهََالثَيَابََ
َ،وتَغَطَيَةََ َالرجَلَََرأَسَهََ َ
َ،والطَيبََبَأَنََواعَهََفََالَبَدَنََأَوََثَيَابََاَِحََرامََ َ
َالرجَلَيََ َ
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َ،وقَتَلََالصَيَدَََوهَوََالَيََوانََالَ َبيََالَمَأَكَولََالَمَتََوحَشََأَصَالََ
الَمَعَتَادَةَََوهَيََمَاَتَسَمَىَبَالَمَخَيطََ َ
َ،وأَمَاَالَمََرأَةََفَتَلَبَسََمَنََالثَيَابََمَاَ
َ،وعَقَدََالنَكَاحََََ،والَمَبَاشََرةَََوالَمَاعَََوهَوََأَشَدََالَمَحَظَ َوراتََ َ
َ
َ،وزَتَنَبََالنَقَابَََوالَبََرقَعَََوالَقَفَ َاعيَنََ .
شَاءَتََغَيَرََمَتَبََرجَةََبََزينَةََ َ
أَيَهَاَالَمَ َؤمَنَونَََ َ:ويَنَبَغَيَلَلَحَاجََأَنََيَتَعَلَمَََكَيَفََيَ َؤدَيَالَمَنَاسَكََقَبَلََالذَهَابََلَلَحَجََلَيَكَونََ
َ،وهَنَاكَََكَتَبََأَلَفَهَاَأَهَلََالَعَلَمََفََهَذَاَالَمَ َوََوعَََكَكَتَابََ
حَجَهََمَبََر َوراََ َوسَعَيَهََمَشَكَ َوراََ َ
(التَحَقَيقَََواَِيضَاحَ)َلَلشَيَخََابَنََبَاعَََرحَهََاللَََ ،وكَتَابََ(الَمَنَهَجََلَمََريدََالَعَمََرةَََوالَجَ)َلَلشَيَخََ
َ،وغَ َيهَاَمَنَََكَتَبََأَهَلََالَعَلَمََالَمَ َوثَوقَيََ.كَمَاَأَنََهَنَاكََأَشََرطَةََ َومَاَََراتََ
ابَنََعَثَيَمَيَََرحَهََاللََ َ
عَنَََكَيَفَيَةََالَجََ َومَسائَلَهَََ َ،وقَدََتَنََوعََنَشََرهَاَبَيََالنَاسَََوخَاصَةََبَعَدََتَطََورََ َوسَائَلََاّلتَصَالََ
َوالتََواصَلَََ،فَيَنَبَغَيَاّلسَتَفَادَةََمَنََذَلَكَََ،ثََإَذَاَأَشَكَلََعَلَىَاَِنَسَانََشَيَءََفَيَبَادَرََبَسََؤالََأَهَلََ
الَعَلَمََلَيََرشَدَوهََلَلصََوابََ َولَيَكَونََحَجَهََعَلَىَالََوجَهََالصَحَيحَََ.أَعَوذََبَاللََمَنََالشَيَطَانََ َالرجَيمََ
(وللهَعلىَالناسَحجَالب يتَمنَاستطاعَإليهَسبيالَومنَكفرَفإنَاللَغنَعنَالعالميَ)َاللَهَمََ
يَسَرََلَنَاَحَجََبَيَتَكََالََرامَََواجَعَلَنَاَبََزيَ َارتَهََمَنََالَفَائََزينََيَاََربََالَعَالَمَيََ .
الَطَبَةََالثَانَيَةَ َ
الَمَدََللَََربََالعَالَيََََ،وّلََعَدََوانََإَّلََعَلَىَالظَالَمَيََََ،وأَشَهَدََأَّلََإَلَهََإَّلََاللَََولََالصَالَيَََ،
يَوأَسَلَمََعَلَىَمَمَدََالنَبََالَمَيََ َوعَلَىَآَلَهََ َوصَحَبَهَََوالتَابَعَيََ.
َوأَصَلَ َ

أَمَاَبَعَدَََ:فَاتَقَواَاللََعَبَادََاللَََواعَلَمَواَأَنَهََقدَاق ت ربتََأيامَفاَلةََ،عظمَاللَأمَرهاَوخلدَذكرهاَ
َ،وأقسمَعزَوجلَباََ،إن هاََ:أيامَعشرَذيَالجةَ!َقالَاللَعزَوجلَ(والفجرَ*َوليالَ
عشر)َفالليالَالعشرَهيََ:ليالَعشرَذيَالجةَعلىَرأيَجهَورََالمفسرينَََ،وجاءتََالسنةَ
النبويةَبثلَماَجاءَبهَالقرآنَفَفضلَهذهَاليامََ،فَعَنََجَابَرَََرََيََاللََعَنَهََأَنَََرسَولََاللََ
صَلَىَاللَعَليَهََ َوسَلَمََقَالَ(أَفَضَلََأَيَامََالدَنَيَاَالَعَشَرَ)َيَعَنََعَشَرََذَيَالَجَةََ،قَيلََََ:وّلََمَثَلَهَنََ
فََسَبَيلََاللَ؟َقَالََ(َوّلََمَثَلَهَنََفََسَبَيلََاللََإّلَ ََرجَلََعَفَرَََوجَهَهََبَالتََرابَ)َرواهَالب زارَوحسنهَ
اللبانَََ .
ول اَكانتَهذهَاليامَبذهَالمثابةَفَالفضلَوالمنزلةََ،كانَالعملَالصالحَفيهاَفاَالَمبوباَ
إلَرب ناَت باركَوت عالَ! َ
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فعنََابنَعباسَََرََيََاللََعَنَهَمَاَقالَََ:قالَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوسلمَ(ماَمنََأيامَالعملَ
الصالحَفيهاَأحبَإلَاللهَمنَهذهَاليامَي عنَالعشرَ)َقالواََ:ياَرسولَاللهَوّلَالهادَفَ
سبيلَاللهََ؟َقالَ(وّلَالهادَفَسبيلَاللهََ،إّلَرجلَخرجَبن فسهَومالَهَف لمَي رجعَمنَذلكَ
بشيءَ)َرواهَالبخاريَََ .
وإنَأعظمَماَيبَأنَن هتمَبهَمنَالعمالَهيَالفرائضََ،وأوّلهاَالصلواتَالمسَثَن ت زودَ
منََالن وافلَِبسبَالقدَرةَ! َ
َ!َوقَدََتَقَدَمََالكَالَمََعَلَىَفضلَهماََ،
وأعظمََالعمَالَالاصةَفَهذهَاليامََ:الجََوالعمرة َ
َومَنََالَعَمَالََالصَالَةَََ:التكبيََوالت هليلَوالتحميدََ،فعنَابنَعمرََرَيَاللَعن هماَأنََالنبََ
صلىَاللهَعليهَوسلمَقالَ(ماَمنَأيامَأعظمَعندَاللهَوّلَأحبَإليهَالعملَفيهنَمنَهذهَ
اليامَالعشرَفأكثرواَفيهنَمنَالت هليلَوالتكبيَوالتحميدَ)َرواهَأحدَوصححهَشعَيبَ
الرناؤوطََ .
أي هاَالخوةََ:ومنَالعمالَالصالةَفَهذهَالعشرََ:الصيامََ،فإنهَمبوبَإلَاللََ،وي تجلىَ

فيهَالصب رَواِخالصَومَاهدةَالن فسَوت ركَالمَلذاتََ،ومنَت ركَشيئاََللَعوَهَاللََخي راَمنهَ
َ،ف لنصمََاليامَالتسعةَالولََ،وفيهاَي ومَعرفةَوهوَأفضلهاََ،فعنَأِبَق تادةَالنصاريَرَيَ
اللهَعنهََأنَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوسلمَسئلَعنَصومَي ومَعرفةَف قالَ(يكفرَالسنةَ
الماَيةَوالباقيةَ)َرواهَمسلمَََ .
ومنَالعمالَالصالةَأيضاََ:الَحيةََ،وهيَسنةَمؤكدةَجداَعلىَالقادرَوب عضَالعلمَاءَ
َوعنَأهلَب يتهََ،وعلىَمنَأرادَأنَيضحيََأنَُيسكَ
أوجب هاََ،ف يضحَيَاِنسانَعنَن فسه َ
عنَالخذَمنَشعرهَوأظفارهَوبشرتهََ،فعنَأمَسلمةَََرََيََاللََعَنَهَاَأنَالنبَصلىَاللهَعليهَ
وسلمَقالَ(إذاَدخلتَالعشرَوأرادَأحدكمَأنَيضحيَفالَُيسَمنَشعرهَوبشرهَشيئا)َوفَ
روايةََ(فالَيأخذنَمنَشعرهَوّلَمنَأظفارهَشيئاَحّتَيضحيَ)َرواهاَمسلمَََ .
والعشرَتدخلَبغروبَََشسَآخرَي ومَمنَشهرَذيَالقَعدةََ،فإنَكانَشهرَذيَالقعدةَتاماََ،
ف يمتنعَمنَالخذَبغروبََشسَي ومَالثالثيََ،وإنَكانَناقصاَف يمت نعَمنَالخذَبجَردَعلمهَ
بدخولَالشهرََ! َ

جة)
ج وَعَشْرِ ذِي الْحِ َّ
جمموعة اخلطب املنربية للشيخ حممد بن مبارك الشرايف(تَعْظِيمُ الْحَ ِّ
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أي هاَالخوةََ:ومنَأجلَالعمالَالتَي نبغيَالحافظَةَعلي هاَعموماََ،وفَهذهَاليامَخصوصاَ
تالوةَالقرآنَ! َ
ف لوَأنكَجعلتَختمةَخاصةَبالعشرََِ،بيثَت قرأَكلَي ومَثالثةََأجزاءَلكانَهذاَجيداَ
ولصلتَعلىَأجورَعظيمةَمضاعفةَََ،فَالقََرآنََأَعَظَمََالكَالَمَََوأَبَركَهَََ،وأَنَفَعَهََحَاّلََ َومَآّلََ! َ
فَاللهمَإنَاَنَسألكَعلماَنافعاَورعقاَطيباَوعمالَمت قبالَََ،اللَهمَإنَاَنعوذَبكَمنَعلمَّلَي ن فعَ
ومنَدعاءَّلَيسمعَومنَقَلَ َوبَّلَتَشعَومنَن فَ َوسَّلَتشبعََََ،اللَهَمََأَعَزََاَِسَالمََ
والَمَسَلميَََوأَذَلََالشََركَََوالَمَشَركَيَََ،اللهمَاحمَحوعةَالدينَ!َاللهمََأصلحَشأنَبالدَ
السلميَواحقنَدماءهمََ،وولَعليهمَخيارهمَواكفهمَشرَالشرارَوكيدَالكفارَ! َ
اللهمََأصلحَوّلةَأمرناَوأصلحَبطان ت همََواهدهمَسبلَالسالمََ،اللهمََاجعَكلمت همَعلىَالقَ
ياربَالعالميََ.وصلَاللهمََوسلمَعلىَنبي ناَممدَوعلىَآلهَوصحبهَأجعيََوالمدَللَربَ
العاليََ .

