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مضاعفة الجر في اليام العشر

الخطبة الولى
احلمد لله الذي فضل األيام العشر ،وأجزل فيها المثوبة واألجر،
وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له ،وأشهد أن سيدنا
ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،الداعي إل رحة الله ورضوانه،
فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه
أْجعني ،وعلى من تبعهم بإحسان إل يـوم الدين.
أما ب عد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله ،قال سبحانه
وتـعال (:يا أي ها الذين آمنوا ات قوا الله ولت نظر ن فس ما قدمت

لغد وات قوا الله إن الله خبير بما ت عملون)(.)1

أي ها المصلون :إن الله عز وجل خلق الزمان بقدرته ،وفضل بـعضه
على بـعض بكمته ،قال سبحانه (:وربك يخلق ما يشاء

ويختار)( .)2وقد خص عشر ذي احلجة بزيد من الشرف ،فأقسم
( )1احلشر .18 :
( )2القصص .68 :

با لعظيم منزلتها فـقال تـعال (:والفجر* وليال عشر)( .)1فهي
أفضل أيام العام ،قال  «:أفضل أيام الدن يا أيام العشر»(.)2

فلماذا تمي زت عشر ذي الحجة عن غيرها من اليام؟

َتيـزت ألنـها ْجعت أفضل األيام وأكرمها ،ففيها يـوم عرفة ،وهو
اليـوم التاسع من ذي احلجة ،الذي قال عنه رسول الله  «: ما

من ي وم أكث ر من أن ي عتق الله فيه عبدا من النار ،من ي وم
عرفة»(.)3
وفيها يـوم العيد ،وهو اليـوم العاشر من ذي احلجة ،وهو يـوم عظيم
القدر عند الله ،قال  «: إن أعظم اليام عند الله ت عالى ي وم

النحر»( .)4كما اجتمع فيها من أنـواع العمل الصالح ما ل يتمع
ف غيها ،من صالة وصيام وحج وصدقة ودعاء(.)5
عباد الله :كيف ن غتنم اليام العشر؟ يـغتنمها المسلم بكثـرة
األعمال الصاحلة ،قال رسول الله  «: ما من أيام العمل

( )1الفجر . 2- 1 :
( )2البزار  ،1128 :وقال اهليثمي ف جممع الزوائد( :)17/4إسناده حسن ورجاله ثقات.
( )3مسلم .1348 :
( )4أبو داود .1765 :
( )5فتح الباري (.)460/2
2

الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه اليام»( .)1يـعن
أيام العشر ،فهي من أعظم مواسم الطاعات ،الِت َيرص فيها
المسلم على التسابق إل الله تـعال بفعل اْليـرات ،التماسا
للرحات ،وطلبا لزيادة احلسنات ،ورغبة ف ُمبته سبحانه ،ودخول
جنته ،فـيحافظ على الفرائض والواجبات ،ويكثر من النـوافل
والمستحبات؛ عمال بقوله عز وجل ف احلديث القدسي «:وما

ت قرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما اف ت رضت عليه ،وما

ي زال عبدي ي ت قرب إلي بالن وافل حتى أحبه»(.)2

فالفرائض والنـوافل طاعة إل الله وقـرَب ،وهي ف األيام العشر أزكى

ثـوابا وأعظم أجرا ،قال النب  «: ما من عمل أزكى عند الله
عز وجل وَل أعظم أجرا من خير ي عمله في عشر الضحى»(.)3

فالصالة ركن من أركان اإلسالم ،وهي مقدمة القربات ،إذا
صلحت صلح سائر العبادات ،أمر الله تـعال بإقامتها والمحافظة
عليـها ،قال سبحانه (:حافظوا على الصلوات والصلة الوسطى

( )1أبو داود  ،2440 :والرتمذي  ، 129 :وابن ماجه ، 1727 :وأحد .1968 :
( )2البخاري .6502 :
( )3الدارمي .1815 :
3

وقوموا لله قانتين)( .)1وحث النب  على إَتام ركوعها
وسجودها ،وَتقيق خشوعها؛ ليظل المسلم على صلة بربه
سبحانه ،واأليام العشر من ذي احلجة الثـواب فيها مضاعف
للمصلي فـرضا كان أو نـفال.
وكذلك الصيام من أخلص العبادات لله تـعال ،فـعن بـعض
أزواج النب  قالت :كان رسول الله  يصوم تسع ذي
احلجة ،ويـوم عاشوراء ،وثالثة أيام من كل شهر ،أول اثـنـني من
الشهر واْلميس(.)2
والصيام ِما يستحب ف هذه األيام ،ويـتأكد استحبابه ف يـوم
عرفة ،فصيامه يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة آتية؛ قال رسول الله

 «: صيام ي وم عرفة ،أحتسب على الله أن يكفر السنة التي
ق ب له والسنة التي ب عده»(.)3

«:والصدقة ب رهان»( .)4أي على صدق اإلميان ،والرغبة ف
التـقرب إل الرحن ،واألجر مضاعف للمتصدق ف هذه األيام،
( )1البقرة . 238 :
( )2أبو داود  2437 :والنسائي.2372 :
( )3مسلم .624 :
( )4مسلم . 223 :
4

وف الدعاء يـلجأ المرء إل الله ،ويـتضرع بـني يديه ،ويـقبل بقلبه

عليه ،فـيستجيب الله دعوته ،قال سبحانه (:ادعوني أستجب

لكم)( .)1فاشتملت األيام العشر من ذي احلجة على تلك

األعمال العظيمة ،الِت هي ف مقدور كل منا ،ومن خي

األعمال وأزكاها ذكر الله ،فـهو يصعد إل الرحن؛ قال تـعال (:إليه

يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ي رف عه)( .)2وقال رسول الله

 «: الذين يذكرون من جلل الله من تسبيحه ،وتحميده،
وتكبيره ،وت هليله ،ي ت عاطفن حول العرش ،لهن دوي كدوي
النحل ،يذكرن بصاحبهن ،أَل يحب أحدكم أن َل ي زال له عند

الله شيء يذكر به؟»(.)3
فـهذه التسبيحات والتحميدات والتكبيات؛ تصعد فـتطوف بعرش
الرحن تذكر اسم صاحبها ف هذا المكان المهيب اجلليل ،وذلك

من معاِن قـوله عز وجل (:فاذكروني أذكركم)(.)4
( )1غافر . 60 :
( )2فاطر .10 :
( )3مصنف ابن أيب شيبة  ، 35037 :أحد .18362 :
( )4البقرة .152 :
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وقد أوصانا النب  أن نكثر ف هذه األيام المباركة من ذكر الله

تـعال فـقال «:ما من أيام أعظم عند الله وَل أحب إليه من

العمل فيهن من هذه اليام العشر ،فأكثروا فيهن من الت هليل

والتكبير والتحميد»( .)1فـهن الباقيات الصاحلات ،وغراس اجلنة.
فاللهم وفـقنا الغتنام األيام العشر ،وضاعف لنا فيها الثـواب
واألجر ،وتـقبل صاحلات أعمالنا ،وارزقـنا شكر نعمك ،ووفـقنا
لطاعتك أْجعني ،وطاعة رسولك ُممد األمني  وطاعة من أمرتـنا

بطاعته ،عمال بقولك (:يا أي ها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا
الرسول وأولي المر منكم)(.)2
نـفعن الله وإياكم بالقرآن العظيم،
وبسنة نبيه الكرمي صلى الله عليه وسلم.
أقول قـوِل هذا وأستـغفر الله ِل ولكم،
فاستـغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

( )1أحد  5575 :عن ابن عمر رضي الله عنـهما.
( )2النساء . 59 :
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الخطبة الثانية
احلمد لله رب العالمني ،وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك
له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،اللهم صل
وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وأصحابه أْجعني،
وعلى التابعني هلم بإحسان إل يـوم الدين.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل.
أي ها المصلون :إن من العبادات الِت يـغتنم المرء أجرها ف هذه
األيام المباركة؛ ْجيع أعمال الِب ،واإلحسان ،والسعي ف حاجة
اآلخرين ،وإدخال السرور على قـلوبم ،فذلك من أحب األعمال

إل الله تـعال ،قال رسول الله  «: أحب العمال إلى الله

سرور تدخله على مسلم»(.)1
فـهل نرص على اغتنام هذه األيام المباركة؟
وهل نـعود بـناتنا وأبـناءنا على استثمار األوقات ف اْليـرات؟
هذا وصلوا وسلموا على من أمرت بالصالة والسالم عليه ،قال
تـعال (:إن الله وملئكته يصلون على النبي يا أي ها الذين آمنوا

( )1املعجم الصغي للطِباِن.861 :
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صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)1وقال رسول الله  «: من صلى

علي صلة صلى الله عليه بها عشرا»( .)2اللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه أْجعني.
اللهم إنك قد منـنت عليـنا بوطن التسامح والمحبة؛ فاجعل العفو
شيمتـنا ،والتسامح خلقنا ،والتـراحم سلوكنا ،والعطاء دأبـنا.
اللهم زد اإلمارات علما وحضارة ،وبناء وازدهارا ،ورقيا وْجاال.
اللهم ارزقـنا حب القراءة والكتاب وطلب العلم .اللهم اجعل
ألسنتـنا رطبة بذكرك ،ناطقة بشكركُ ،مسنة إل خلقك.
اللهم ارحم شهداء الوطن وقـوات التحالف األبـرار ،اللهم اجز خيـر
اجلزاء أمهات الشهداء وآباءهم وزوجاِتم وأهليهم ْجيعا ،اللهم
انصر قـوات التحالف العريب ،الذين َتالفوا على رد احلق إل
أصحابه ،اللهم وفق أهل اليمن إل كل خي ،واْجعهم على كلمة
احلق والشرعية ،وارزقـهم الرخاء واالستقرار يا أكرم األكرمني.
اللهم انشر االستقرار والسالم ف بـلدان المسلمني والعال أْجعني.

( )1األحزاب . 56 :
( )2مسلم .384 :
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اللهم ارض عن اْللفاء الراشدين :أيب بكر وعمر وعثمان وعلي،
وعن سائر الصحابة األكرمني .اللهم إنا نسألك من اْلي كله،
عاجله وآجله ،ونسألك اجلنة لنا ولوالدينا ،ولمن له حق عليـنا،
وللمسلمني أْجعني.
اللهم وفق رئيس الدولة ،الشيخ خليفة بن زايد ،وأدم عليه

موفور الصحة والعافية ،واجعله يا رب نا في حفظك وعنايتك،

ووفق اللهم نائبه وولي عهده المين لما تحبه وت رضاه ،وأيد

إخوانه حكام اإلمارات.

اللهم اغفر للمسلمني والمسلمات األحياء منـهم واألموات اللهم

ارحم الشيخ زايد ،والشيخ مكتوم ،وشيوخ اإلمارات الذين

ان ت قلوا إلى رحمتك ،وأدخل اللهم ف عفوك وغفرانك ورحتك
آباءنا وأمهاتنا وْجيع أرحامنا ومن له حق عليـنا.
اللهم اجعل ْجعنا هذا ْجعا مرحوما ،واجعل تـفرقـنا من بـعده تـفرقا
معصوما ،وال تدع فيـنا وال معنا شقيا وال ُمروما.
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اللهم احفظ دولة اإلمارات من الفتن ما ظهر من ها وما بطن،

وأدم علي ها المن والمان يا رب العالمين(.)1
ربـنا آتنا ف الدنـيا حسنة وف اآلخرة حسنة ،وقنا عذاب النار.

عباد الله (:إن الله يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى

وي ن هى عن الفحشاء والمنكر والب غي يعظكم لعلكم

تذكرون)(.)2

اذكروا الله العظيم يذكركم ،واشكروه على نعمه يزدكم (وأقم
الصلة إن الصلة ت ن هى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله

أكب ر والله ي علم ما تصن عون)(.)3

( )1يكررها الخطيب مرتين.
( )2النحل . 90 :
( )3العنكبوت . 45 :
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 من مسؤولية الخطيب : .1احلضور إل اجلامع مبكرا .
 .2أن يكون حجم ورقة اْلطبة صغيا ( ).
 .3مسك العصا .
 .4أن يكون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء اْلطبة كبديل ،وإبداء
املالحظات على اْلطيب إن وجدت.
 .5التأكد من عمل السماعات الداخلية الالقطة لألذان املوحد وأهنا تعمل بشكل
جيد أثناء اْلطبة.
 .6التأكد من وجود كتاب خطب اجلمعة ف مكان بارز (على احلامل).
 .7منع التسول ف املسجد منعا باتا ،ولإلبالغ عن املتسول يرجى االتصال برقم
( )800 26 26أو رقم ( )999أو إرسال رسالة نصية على رقم (.)2828
 لطفا  :من يرغب أن يكتب خطبة فليسلها مشكورا على فاكس026211850
أو يرسلها على إمييل Alsaeed.Ibrahim@awqaf.ae
 أضيفت خدمة جديدة لتطوير خطبة اجلمعة على موقع اهليئةwww.awqaf.ae
وذلك من خالل اقرتاح عناوين جديدة أو إثراء للعناوين املعتمدة أو إبداء الرأي ف
اْلطب الِت ألقيت.
الرؤية :مرجعية إسالمية عاملية وتنمية وقفية مستدامة.
الرسالة :تنمية الوعي الدين ،وتطوير املساجد ،واملراكز القرآنية ،والفتوى الشرعية،
واحلج والعمرة ،والتنمية الوقفية ،وابتكار منظومات ذكية إلسعاد اجملتمع.
 مركز الفتوى الرمسي بالدولة باللغات (العربية  ،واإلجنليزية  ،واألوردو)800 24 22
لإلجابة على األسئلة الشرعية وقسم الرد على النساء
من الثامنة صباحا حىت الثامنة مساء عدا أيام العطل الرمسية
2535
 -خدمة الفتوى عِب الرسائل النصية  smsعلى الرقم
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