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اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

الموافق2021/07/09 :م

أيام العشر من ذي الحجة

الخطبة الول
اْلمد لله الذي أكرمنا بعشر ذي اْلجة ،وفضل العبادة فيها على
سائر األوقات ،وأشهد أن ل ِله ِل الله وحده ل شريك له،
وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،فاللهم صل وسلم
وبارك عليه وعلى آله وصحبه أْجعني ،وعلى من تبعهم بإحسان
َِل يـوم الدين .أما بـعد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله،

قال جل ف عاله( :وتـزودوا فإن خيـر الزاد التـقوى واتـقون يا

أولي اللباب)( .)1أيـها المؤمنون :أقسم الله تـعاَل بعشر ذي
اْلجة؛ لعلو منزلتها ،وعظيم شرفها ،فـقال عز وجل( :والفجر*

وليال عشر)( .)2فهي أفضل أيام الدنـيا ،قال رسول الله :

«أفضل أيام الدنـيا أيام العشر»( .)3وقد حثـنا  على اغتنام
هذه األيام المباركات؛ ف اإلكثار من الطاعات ،وعمل اليـرات،
( )1البقرة.197 :
( )2الفجر.2-1 :
( )3أخرجه البزار ،وقال اهليثمي ف جممع الزوائد :)17/4( :رجاله ثقات.

فـقال « :ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إل الله من
هذه اليام العشر»( .)1وقد كان الصحابة رضي الله عنـهم
والعلماء من بـعدهم؛ يتهدون ف هذه األيام ،فـيكثرون من قراءة
القرآن الكرمي ،وذكر الله تـعاَل وتكبيه( ،)2وصالة النـوافل ،والصيام
والصدقة والدعاء؛ عمال بقوله سبحانه( :ويذكروا اسم الله في

أيام معلومات)( ،)3قال ابن عباس رضي الله عنـهما :أي ف األيام
العشر( ،)4واقتداء بدي رسول الله  ،قال عليه الصالة والسالم:

«ما من أيام أعظم عند الله ول أحب إليه من العمل فيهن من
هذه اليام العشر ،فأكثروا فيهن من التـهليل ،والتكبير

والتحميد»( .)5نسأل الله تـعاَل أن يـوفـقنا لغتنام األيام العشر،
ويكتب لنا فيها عظيم األجر.
أقول قـوِل هذا وأستـغفر الله ِل ولكم،
فاستـغفروه ِنه هو الغفور الرحيم.
( )1الرتمذي.757 :
( )2البخاري تعليقا ،كتاب العيدين ،باب فضل العمل ف أيام التشريق.
( )3اْلج.28 :
( )4البخاري تعليقا ،كتاب العيدين ،باب فضل العمل ف أيام التشريق.
( )5أمحد.5575 :
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الخطبة الثانية
اْلمد لله وحده ،والصالة والسالم على من ل نِب بـعده ،وعلى
آله وصحبه ومن تبع هديه .أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله.

أيـها المؤمنونِ :ن المؤمن يرص على اغتنام أيام العشر من ذي
اْلجة بالطاعات ،واستثمارها بالقربات ،فـيبدأ يـومه بصالة الفجر
ف ْجاعة ويلس يذكر ربه ،ويدعو خالقه ،ويافظ على بقية
الصلوات ف أوقاتا ،ويكثر من النـوافل ،ويصوم قدر ما يستطيع،
ويـبذل من الصدقات ،ويذكر الله تـعاَل ف سائر األوقات ،فـقد

قال رجل :يا رسول الله أخِبِن بشيء أتشبث به ،قال« :ل يـزال
لسانك رطبا من ذكر الله»(.)1
هذا وصلوا وسلموا على سيدنا ونبيـنا ُممد ،اللهم صل وسلم
عليه ،وعلى آله وصحبه أْجعني .اللهم أدم عل دولة اإلمارات

خيـرها وهناءها .اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد
ونائبه وولي عهده المين ،وإخوانه حكام اإلمارات؛ لما تحبه
وتـرضاه .اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم ،وشيوخ
( )1الرتمذي ،3375 :وابن ماجه.3793 :
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اإلمارات الذين انـتـقلوا إل رحمتك ،وأدخلهم بفضلك فسيح

جناتك .وارحم شهداء الوطن وأجزل مثوبـتـهم.
اللهم ارفع عنا وعن العالمني الوباء ،واشف المصابني بذا الداء
ومن كل داء ،يا جميب الدعاء.
عباد الله :اذكروا الله العظيم؛ يذكركم ،وأقم الصالة.
________________

مالحظة :على الطيب التنبيه بعد ِقامة الصالة باآليت:

عباد الله :الصالة ف النـعال جائزة لمن يصلي خارج المسجد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

من مسؤولية الخطيب:
 أن يراعي حال املصلني خارج املسجد ،فيخفف من الصالة. أن ل تتجاوز مدة األذان الثاِن دقيقة واحدة. أن ل تتجاوز الطبة والصالة عشر دقائق. التأكد من عمل السماعات ف الباحات الارجية للمسجد خاصة ف الركوع والسجود. -التنبيه على املصلني باللتزام بالتباعد ولبس الكمامات.
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