
خطبة عن عشر ذي الحجة وأحكام األضحیة
لقد خلق هللا تعالى السنین والشھور واألسابیع واألیام، وقد فضل فیھا بعضھا على بعض، وضاعف في بعضھا الثواب لینال عطفھ
ورحمتھ كل الناس، وما أیام العشر من ذي الحجة إال أحد ھذه األیام الفضیلة، ومن واجب الخطباء في المساجد توعیة المسلم عن

خیر ھذه األیام وما بھا من عبادات مجزیة، وفي مقالنا الیوم سوف نقدم خطبة كاملة العناصر عن ھذه األیام وفضلھا وأحكام
األضحیة فیھا.

مقدمة خطبة عن عشر ذي الحجة وأحكام األضحیة
بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین، الذي أتم علینا نعمة الدین، وھدانا إلى صراطھ المستقیم ولم یجعلنا من الضالین،
والحمد � الذي علیھ توكلنا وبھ نستعین، والحمد � الذي نستھدیھ ونشكره ونستغفره، ونتوب إلیھ وإلى أمره نستكین، ونحمد هللا أن

الذي أرسل إلینا خیر خلقھ المصطفى الطاھر األمین، لیھدینا إلى طریق الحق ویعلمنا أصول الدین، ونعوذ با� من شرور أنفسنا
وسیئات أعمالنا، فمن یھد هللا فال مضل لھ، ومن یضلل فال ھادي لھ، فسالم على المرسلین ومن اتبع ھذا الدین، ونشھد أن ال إلھ إال

هللا وحده ال شریك لھ، ونشھد أن محمداً عبده ورسولھ، وأما بعد:
خطبة عن عشر ذي الحجة وأحكام األضحیة

الخطبة األولى عن عشر ذي الحجة وأحكام األضحیة
عباد هللا، لقد أمر هللا تعالى المسلمین بأداء العبادات إلى وجھھ الكریم، وخصھا بعضھا بأیام فضیلة لھا من الفضل على اإلنسان

المسلم ما یعتق رقبتھ من النار لمن أحسن العمل بھا، ومن خیر األیام عند هللا تعالى في العبادات ھي العشر من ذي الحجة، التي قال
اٍم أْفَضَل منھا في ھذه، قالوا: وال الِجھاُد؟ قاَل: وال بھا رسول هللا -صلى هللا علیھ وسلم- وبفضلھا على المسلم: "ما الَعَمُل في أیَّ

الحرام،هللابیتإلىبالحاجمرتبطكانمااألعمالھذهومن]،1بَشيٍء"[َیْرِجْعفَلْمومالِھ،بَنْفِسھُیخاِطُرَخَرَجَرُجٌلإالَّالِجھاُد،
ومنھا ما كان مرتبط بالمسلمین من غیر الحجاح في ھذه األیام الفضیلة، وما األضحیة إال ھذه األعمال الصالحة للحاج وغیر الحاج،

والجاللة.العزةصاحبمنإلھيأمربھوھذا]،2َواْنَحْر"[لَِربَِّك"َفَصلِّتعالى:هللالقولوذلكاإلسالم،شعائرمنجزءأنھاكما
واعلموا أیضاً یا عباد هللا، أن لھذه األضحیة أحكامھا حتى تقبل من هللا تعالى، وأول أحكامھا أن تكون من بھیمة األنعام، إذ قال هللا

اٍم َمْعلُوَماٍت َعَلى َما َرَزَقُھْم ِمْن َبِھیَمِة اْألَْنَعاِم َفُكلُوا ِمْنَھا ِ ِفي أَیَّ عز وجل في كتابھ الحكیم: {لَِیْشَھُدوا َمَناِفَع َلُھْم َوَیْذُكُروا اْسَم هللاَّ
والغنم،والبقراإلبلوھياإلسالمي،الشرعذكرهماوفقالعلمأھلعلیھااتفقأنواعثالثةواألنعام]،3اْلَفِقیَر}[اْلَباِئَسَوأَْطِعُموا

وأفضلھا البدنة وھي اإلبل، ثم البقر ثم الغنم وما وقع من تحتھا كالشاة والظأن والماعز، وجاء تفضیلھا نسبة لحدیث رسول هللا -علیھ
اَعِة َب َبَدَنًة، وَمن َراَح في السَّ الصالة والسالم- في یوم الجمعة، إذ قال: َمِن اْغَتَسَل َیوَم الُجُمَعِة ُغْسَل الَجَناَبِة ُثمَّ َراَح، َفَكأنَّما َقرَّ

َب َدَجاَجًة، اِبَعِة، َفَكأنَّما َقرَّ اَعِة الرَّ َب َكْبًشا أْقَرَن، وَمن َراَح في السَّ الَِثِة، َفَكأنَّما َقرَّ اَعِة الثَّ َب َبَقَرًة، وَمن َراَح في السَّ اِنَیِة، َفَكأنَّما َقرَّ الثَّ
اَعِةفيَراَحوَمن َبَفَكأنَّماالَخاِمَسِة،السَّ ْكَر"[َیْسَتِمُعوَنالَمَالِئَكُةَحَضَرِتاإلَماُمَخَرَجَفإَِذاَبْیَضًة،َقرَّ أضحیاتكمخیرفاختاروا]،4الذِّ

وقدموھا لوجھ هللا تعالى، وأقول قولي ھذا وأستفر هللا لي ولكم.
الخطبة الثانیة عن عشر ذي الحجة وأحكام األضحیة

عباد هللا، إن هللا ومالئكتھ یصلون على النبي، فیا أیھا الذین آمنوا صلوا علیھ وسلموا تسلیماً، وسبحوا بحمد ربكم بكرة وأصیالً،
وكونوا السباقین إلى أداء الطاعات، والتزموا بما أمركم هللا ورسولھ من العبادات، وتذكروا عباد هللا أن من یھد هللا فال مضل لھ،

ومن یضلل فال ھادي لھ، فاتبعوا الھادي في ما ھداكم، واستعینوا بھ على ما أمركم، وأنا بعد:
فاعلموا أن األضحیة ھي كفارة ذنوبكم، وما أمر هللا تعالى بھا إال رحمة بعباده، واعلموا أن تمام الثواب من تمام العبادة، فاحتكموا

إلى خیر ما أوصاكم النبي الكریم -علیھ الصالة والسالم- فیھا، وتقیدوا بأحكامھا وشروطھا حتى تنالوا ثوابھا، ومن أحكامھا أن تكون
تبلغ سنھا الشرعي، وھي خمس سنین لإلبل، وسنتین للبقر، وسنة للغنم، وستة أشھر للضأن، ویجب علیھا أن تكون من حر مال

المضحي، فال یكون فیھا خالف على ملكیتھا.
ومن أحكامھا أیضاً، أن تكون سلیمة معافاة، قال النبي الكریم -علیھ الصالة والسالم- في صحتھا: "أربٌع ال َیُجْزَن في األضاحي:

العوراُء الَبیُِّن َعَوُرَھا، والمریضُة الَبیُِّن مرُضھا، والعرجاُء الَبیُِّن َظَلُعھا، والَكِسیرةُ التي ال ُتْنِقى. قال: فإني أكَرهُ أَْن یكوَن َنْقٌص في
ْمُھالوَفَدْعھ،منھَكِرْھَتفما:قالواألذِن.الَقْرِن، موعدھافيذبحھاإلىبادرواھذه،شروطھااستوفتوإذا]،5أحٍد"[علىُتَحرِّ

بدءاً من صباح یوم النحر وحتى مغیب شمس ثالث أیام التشریق، وال تقدموا أو تأخروا على ذلك حتى ال تحرموا ثوابھا، وقسموھا
بما أمر هللا تعالى، وزكوا بھا أنفسكم، وتصدقوا منھا ما استطعتم ولو كان الثلث وھو أفضلھا، فھي التي تدفع البالء، وابتغوا فیھا

فضالً من ربكم.
دعاء خطبة عن عشر ذي الحجة وأحكام األضحیة

اِع إَِذا َدَعاِن َفْلَیْسَتِجیُبوا لِي َوْلُیْؤِمُنوا ِبي عباد هللا، قال هللا تعالى في كتابھ الحكیم: {َوإَِذا َسأََلَك ِعَباِدي َعنِّي َفإِنِّي َقِریٌب أُِجیُب َدْعَوَة الدَّ
فأمنوا:ولكم،ليلداعيوإني]،9َیْرُشُدوَن}[َلَعلَُّھْم

اللھمَّ اھِدنا فیَمن ھَدیَت وعاِفنا فیَمن عاَفیَت وتَولَّنا فیَمن تَولَّیَت وباِرْك لنا فیما أعَطیَت وِقنا َشرَّ ما قَضیَت إنَّك َتقضي وال●
نا وَتعاَلیَت. ُیقضى علیَك إنَّھ ال َیِذلُّ َمن واَلیَت َتباَركَت ربَّ

اللھم بلغنا ھذه األیام الفضیلة المقدمین علیھا وأنت راٍض عنا، واجعلنا فیھا من مقبولي الطاعات، َومغفوري الذنوب●
وكثیري الحسنات.



اللھم أكرمنا بأن نكون ممن ینحرون أضحیاتھم في مكة المكرمة، متمتعین بالحج إلى بیتك الحرام، ومطھرین من ذنوبنا●
وخطایانا.

اللھم في ھذه األیام الفضیلة أفض علینا من رحمتك، واشملنا بعفوك ومغفرتك، واعصمنا على طاعتك.●
وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین، وسالم على●

المرسلین ومن اتبع الھدى من الصالحین.

خاتمة خطبة عن عشر ذي الحجة وأحكام األضحیة
ُُیَكلُِّف{الهللاإنهللا،عباد هللایسرهماإلىأحسنواالتضحیة،استطعتمفإذا]،6اْكَتَسَبْت}[َماَوَعَلْیَھاَكَسَبْتَماَلَھاُوْسَعَھاإِالََّنْفًساهللاَّ

لكم وقدموه كما یرضى هللا تعالى عنھ، وأعملوا خیراً في ھذه األیام الفضیلة، وتذكروا أن هللا تعالى یعلم ما تسرون وما تكتمون، وھو
ٍةِمْثَقاَلَیْعَمْل{َفَمْنوجل:عزقولھهللاعبادوتذكرواأعمالكم،كلعلىالمطلع ٍةِمْثَقاَلَیْعَمْلَوَمْن*َیَرهَخْیًراَذرَّ اَذرَّ ]،7َیَره}[َشّرً

وھذه األیام فرصتكم للعفو والمغفرة والتقرب إلى هللا تعالى، فأكثروا فیھا من الطاعات، واتبعوا في ذلك نھج نبیكم الكریم -علیھ
الصالة والسالم- واقتدوا بما فعلھ فیھا، وأقول قولي ھذا وأستغفر هللا لي ولكم، أقم الصالة أثابنا وأثابكم هللا.
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