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 عشر ذي احلجة
 د. حممد توفيق رمضان البوطي

 2/8/2019تاريخ الخطبة: 

 

ََِّحجُّّالّ ّشأنهّيفّكتابهّالكرمي:ّ}َولِلَِّهَّعَلىّالنَّاسِّّجلّ ّرب نااملسلون؛ّيقولّّأي هااّبعدّفياّأمّ  َتََا  ْ ِِّا َّم ِِ ِبيًلّّبََي  َْ ّۚ  ّإِلَي ِهّ
ِِّال َعاَلِمنَي{،ّويقولّ َّكَفَرّفَِإنَّّاللََّهَّغِِنٌَّّع ِِّالرَِّحيمِّّجلّ ّرب ناَوَمِ ََٰ ِمّاللََِّهّالرَّْح  ِر*ّشأنه:ِّبس  ٍر*ّوَّ }َوال َفج  ِعَّولََياٍلَّعش  الشَّف 

ٍر{.ّوقدّرويّيفّصحاحّالسّ  ّيفَّذِلَكَّقَسٌمِّلِذيِّحج  ِر*َهل  ماّمِّأنهّقال:ّ))ّيبّنةّعِّالنّ َوال َوت ِر*َّواللَّي ِلِّإَذاَّيس 
ّإىلّاللَّهّمِّهذهّأياٍمّالعملّالص احل رٍةّإََلَّ((ّلِعَباَدُةّيفّاهلَر جِّا:ّ))ويقولّ((ّاأليامّالعشرّفيهاّأحب  ّ.كِهج 

إىلّبيِّّاحلجّ بواّظةّليحّرمةّوإىلّاملدينةّاملنوّ ةّاملكرّ إىلّمكّ ّ؛ْحِّإىلّاحلرمنيّالشريفنيتوافدّضيوفّالرّ ياملسلون؛ّّي هاأ
ّ،ْحِيكونّيفّعدادّضيوفّالرّ أنّيفّنصيباًّلهّتعاىلّاهللّّقد رئّمِّهننّ إذّّوّ.زيارةّاحلبيبّاملصَفىّبّوّ،اهللّاحلرام

رّإىلّاحلجرةّالنبويةّظلّمآقيهّبالنّ يكحّ ّوّ،رةويصلّإىلّاملدينةّاملنوّ ّ،ويعتمرّةّفيحجّ مكّ ّْبا ّأنّيصلّإىلاألرّلهّويسّ 
صيباًّرّاهللّلهّنأنّيقدّ ّ،يفّهذاّالعامّكتبّلهّنصيبٌّملِّملّيٌّّأرجواّاهللّّ:أقولّ.فةوضةّاملشرّ لةّيفّالرّ ريفةّوالصّ الشّ 

ّة.لمةّوالعودةّإىلّذويهمّبتمامّالقبولّوالعافيالقبولّوالسّ ْحِّوأْألّاهللّتعاىلّلضيوفّالرّ ّ.قادمةيفّأعواٍمّ

،ّاألْبا ِّّنأتّبهّالبلدّوقعدتّبهوكمّمّ ّ.ِّيَوفّحولّالكعبةّاملشرفةّجسدهّهناكّوقلبهّغائبمّ كمّفّ،بعدّو
ٌَّ أنّّعٍّوتَلّ ّرغبةٍّّوّعزاؤناّأنّهؤالءّالذيِّملّحيظواّعلىّشوقٍّّ،تَوفّالكعبةّحولّقلبه.ّلذلكّ،متشو قٌّّوقلبهّمتلو 

فةّاملشرّ الكعبةّيةّرّؤبمآقيهمّرّاهللّهلمّأنّتكتحلّإنّشاءّاهللّعِّثوا ّأولئكّالذيِّقدّ ّالّيقلّ ّبثوا ٍّّيكرمهمّاهللّ
ّرةّْائلًّاهللّتعاىلّالقبولّللجميع.وضةّاملَهّ رّ الرؤيةّّو

ضّأنّيعوّ ّ،نيمِّالذها ّإىلّاحلرمنيّالشرفّرّهلمّنصيبٌّيّهؤالءّالذيِّملّيقدّ رّأنّيعزّ وتعاىلّقدّ تباركّّرب ناّعلىّأنّ 
فماّأخربّبهّالنيبّّ،اّأحدمهاأمّ ّ؛هبماّأكرمناّاهللّّعنهمّتعويضاًّعظيماًّإذاّماّأحسنواّاْتثمارّهذاّالتعويض.ّأمران

ّّالعشر ِر*)عنهّإذّأقسمّبالعشرّفقال:ّّهّاهللّوماّنوّ ّ،عِّهذا رٍّ َوال َفج  ّاأليامّمِّمنزلةٍّذهّهلملاّّ،(َولََياٍلَّعش 
ِّهّ،املصَلحّمعهّ،بّإليهتائال،ّإىلّاهللّواملقبلّعليهّللمتقر  وملّاّ،ٍّعظيمة ِّاالْتفادةّم اللياَلّواألياموالذيّأحس ّ،ذّه
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َّ العبادةّّواّيفّوقاهتفأنفقّأ قدّحظيّبأعظمّماّّ-ّكماّقالّّّ-ّفكانّيفّذلكّ.اعةّواالْتغفارّواإلنابةّوالقرباتال

ّكلّ يفّالسّ  ّإىلّاللَّهِّّفيهّ:ّ))ماّمِّأياٍمّالعملّالص احلقالّالنيبّفقدّ.ّومنزلةّذاتّفضلٍّّمباركةٍّّمِّأيامٍّهاّنة أحب 
نفسهّومالهّوملّخرجّبّجلٌّإالّّرّ،والّاجلهادّيفّْبيلّاهللّ:قالّ؟والّاجلهادّيفّْبيلّاهللّ:،ّقالوااأليامّالعشرّمِّهذه

ّّ.ذلكّبشيء((مِّيرجعّ

ّأنّ  ّالعملّالصّ َاحلّبَ)الأتىّبكلمةّالعملّالصّ ّيبّالنّ ّوالحظوا ّوذكرٍّّفارٍّمِّاْتغّ؛احل(ّاجلنسّاليتّتستغرقّأنوَا
إىلّّ..وارٍّوحسِّجّإىلّغريّذلكّمِّصلةّرحمٍّّ..وتلوةّقرآنّوقيامٍّّإىلّصيامٍّّ..وبذلٍّّوإنفاقٍّّإىلّصدقاتٍّّ..ودعاءٍّ

ِّ الّيضيّ ّْاحنةٌّّفرصةٌّّ:أقولّ.فلمّتنحصرّدتتعدّ ّاتٍّومربّ ّغريّذلكّمِّأعمالٍّ ذهّالفرصة،ّهاحلريصّعلىّآخرتهّّع
ّيستثمرهاّأفضلّاْتثمار.لّولينتهزهاّّو

ِّ ّ،األمةّتَوفّهباّهذهّاأليامّفتنةٌّّأنّ ّ،األمرّاآلخرّو ّأظ ّذهّالفتنة.همِّّةّأشدُّّتّبتاريخّهذهّاألمّ مرّ ّأنّفتنةًّّما
ِعَباَدُةّيفّال:ّ))يقولّبلدنا.ّويفّمثلّهذهّاحلالة،ّّتناّوضدّ أمّ ّرّمِّمشرقّاألرضّإىلّمغرهباّضدّ تكالبِّقوىّالشّ 

رٍةّإََلَّ((ّ-أيّيفّالفتنةّّ–اهلَر ِجّ وملّتنحرفّّ،كّقدمكوملّتنزلقّبّ،كّهذهّاحملِّوهذهّالشدائدفياّمِّملّتفتنّ ّ.كِهج 
َّ ّوملّتشذّ ّ،بكّمسريتك ًاّإليهّفجعلِّلياليهّبتكّإقبااًلّعلىّاهللّوتقرّ بلّتضاعفِّمهّ ّ،تكريقّوملّتضعفّمهّ عِّال

ولّأبشرّفأّ، ّهباّإىلّاهللّْبحانهتتقرّ ّوعباداتٍّّامهّقرباتٍّوأيّ ّ،وابتهاالًّإليهعاًّإىلّاهللّتضرّ  نِّمبنزلةّمِّهاجرّإىلّْر
رٍةّإََلَّ((.ّإذّاهللّ ّكِهج  ّقال:ّ))ِعَباَدُةّيفّاهلَر ِج

مّالشّ ّ،والّمنَقةّهّأرضٌّالّحتدّ ّكرمّاهللّّّوعزاؤناّأنّ  ّملّكلّمسلمٍّشتّ،ريفّاملباركفهذهّالبشارةّبالعشرّوهذاّاملْو
ّبلدّوحيلّبينهمّوبنيّالوصولّإىلّ،وأذكرّيفّذلكّأولئكّالذيِّقعدتّهبمّاألْبا ّ.مِّمشرقّاألرضّإىلّمغرهبا

ّّويفِّفلّ..أبشرواّ:أقولّ.اهللّاحلرامّومدينةّاملصَفىّعليهّالصلةّوالسلم قدّبسطّلفّ،الفرصةّفوتكمتولِّتكمّاحلظ 
امّأعظمّمِّأيّ ّفكانِّهذهّاأليامّ..ثوابهفضلهّّوهّّوهّومنّ ئوأجزلّلكمّيفّعَاّ،لكمّمائدةّفضلهّوإحسانهّتعاىلّاهلل

ّكلّ السّ  ِّ ّ،ةبكمّاهلمّ ّفلّتقعدنّ ّ.هانة عكمّيفّشت ّّ،شاطبكمّالنّ ّوالّيضعف ّالقرباتّإىلّاهللّّأنيفّأنّتبذلواّْو ّجلّ وَا
ّشأنه.

رتهّوماّقدّوفّ ّ.ليكعّ:ّملّتتوافرّشروطّوجو ّاحلجّ فٍّوتلهّ ّمعّشوقٍّّإىلّاحلجّ ّبفرصةٍّهذهّالسنةّيفّأقولّملِّملّحيظّ
عكّأنّتتقرّ ّ،فةلّمآقيكّبرؤيةّالكعبةّاملشرّ حّ تتكلتحظىّبأنّ ّقدّيفوقّأجرهّاحلجّ ّملٍّيفّعّ،الوفرّوّ ّبذلكّاملالبْو

ِّ إذاّأْعفِّفقرياًّشرّ .ّيبّإىلّبيِّاهللّاحلرامّوزيارةّالنّ  يدّاملساعدةّّفمددتّ،قلبهّوأوهنِّبيتهّدتهّالفتنةّوأوجع
هّرتّاألْبا ّلتيسّ ّأضعافّماّقدّينالهّحاجٌّّّجلّ أنّيكونّثوا ّهذاّالّرّّألرجوّاهللّإنّ ّ:أناّأقولّ؛مّبيتهإليهّلريمّ 

ّهّقدّضعفّعِّبسطّيدّاملساعدةّألمثالّهذاّاإلنسان.ولكنّ 
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ّوهوّواحدٌّّمناّجزءٌّّفهوّ،إىلّأنّننهضّبشأنهّفصارّحباجةٍّّ،دتهّالفتنةّوأوقعِّفيهّأنواعاًّمِّالبلءشرّ ّكمّمِّإنسانٍّ
ّلكِّمعّغفلةٍّّوّ،يهّْعةميكِّأنّيكونّفّحجّ مِّّيفوقيدّاملساعدةّإليهّثوابهّّبسطُّفّ.وأملهّأملناّومصيبتهّمصيبتناّ،منا

بشأنّّلمّيستَعّأنّينهضوقلِّذاتّيدهّفّ،بهّاحلالضعفِّّمريضٍّّور ّ ّ.ثّعنهمعِّحاجةّأولئكّالذيّنتحدّ 
َِّّ،وأوجعهّاملرضّوأهنكهّ،نفسه َِّهنّويدّاملساعدةّإليهّّفبسَ لكّّ؛يفّشفاءهْبباًّّوكنِِّمصابهّفخففّ ّ،بشأنهّض

ّكتبّاهللّلكّاحلجّ ّكحجّ ّأجرمِّاألجرّماّقدّيفوقّ ّ.إذا

ِّّ الّيظنّ ّ،بهّاألْبا ّولكِّمِّقعدتّ،اهللّلهّاحلجّ ّقد رهنيئاًّملِّّ.إىلّبيِّاهللّاحلرامّجّ احلأبوا ّاخلريّالّتنحصرّيفّ
فلينهضّّ.لكثريّالكثري ّإليهّابلّلقدّفتحّاهللّلهّمِّأبوا ّرْحتهّوفرصّالتقرّ ّ،ْحةّاإلهليةّقدّأوصدتّدونهالرّ ّبا أنّ

رتّلهّأْبابهّتيسّ ّالذيّمِّثوا ّالقادرّعلىّاحلجّ ّفثوابهّيفّذلكّأعظمّبكثريٍّوال نهوضّبشأهنم،ّإىلّمساعدةّإخوانهّ
ّواهللّتعاىلّأعلم.

ائلّالرّ عّداءّفريضةّاحلجّ ألأنّحيالّبنيّأبناءّوطنناّوبنيّالذها ّّ،األْفّنأْفّأشدّ لإنناّّ:علىّأنناّنقول مسيةّربّالْو
عِّتلوّ ِّلذيهؤالءّاّإنّ ّ:أقولّ.لمماْرةّوشركاءّالظّ البعضّإىلّأنّيسلكّإىلّذلكّْبيلّالسّ ّحتّيضَرّ ّ،واملألوفة

وتلهّ مّوهبقل َّ فِّلرؤيةّالكعبةّاملشرّ شوقاًّ أنّّرجواّاهللّأّ.لكوحيلّبينهمّوبنيّذّ،بعرفةوالوقوفّوافّحوهلاّفةّوال
ألجرٍّ بباًّ ْو ّكانواّاّأولئكّالذيِّصدّ أمّ ّ.بهّيكرمهمّاهللّّعظيمٍّّجيعلّمِّشوقهمّشفيعاًّ واّعِّاملسجدّاحلرامّوما

اغبنيّيفّرّ ّطريقّاليفواهللّْائلهمّعِّوضعّالعوائقّّ،اهللّأنّميثلواّبنيّيديّ ّالّبدّ ّ،اهللّبنيّيديّ ّفلهمّموقفٌّّ،أولياءه
جزاءّالّبدّ ّ،ونّعِّاملسجدّاحلراميصدّ ّ،ونّعِّْبيلهيصدّ .ّإىلّبيِّاهللّاحلرامّاحلجّ  ّيفّالدنياّوعقوبةًّّل ةًّهمّمذأنّينالوّا

ّوعندّاهللّجتتمعّاخلصوم.ّ،يفّاآلخرة

 أقولّقوَلّهذاّوأْتغفرّاهللّالعظيمَّلّولكمّفياّفوزّاملستغفريِ.


