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 اخلطبة األوىل

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال ُمضلَّ له، 
له ومن ُيضِلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله، صلى هللا عليه وعلى آ

 وأصحابه وسلَّم تسليًما كثريًا.

 أما بعد:

 حق التقوى، واستمسكوا من اإلسالم ابلُعروة الُوثقى. -عباد هللا  -فاتقوا هللا 

 أيها املسلمون:

 كَ َوْجهَ  فـََول ِ تتواىل مواسم اخلريات حمفوفًة بفضل الزمان وشرف املكان، وأفئدة املسلمني هتفو لبيٍت يتجهون إليه مراٍت كل يوم، 
 آاَيتٌ  ِفيهِ : -سبحانه  -، وأنظاٌر تتطلَّع لبقاٍع مباركٍة تتجدَّد فيها الِعََب والِعظات، قال [144: البقرة] احْلََرامِ  اْلَمْسِجدِ  َشْطرَ 

دارٌَّة والنعم حوله ، واألرزاُق إليه [28: احلج] ََلُمْ  َمَناِفعَ  لَِيْشَهُدوا، نفُعه متعدٍ  للحاضر والباد، [97: عمران آل] بـَيِ َناتٌ 
 .[57: القصص] يـَْعَلُمونَ  اَل  َأْكثـََرُهمْ  َوَلِكنَّ  َلُدّنَّ  ِمنْ  رِْزقًا َشْيءٍ  ُكل ِ   ََثََراتُ  ِإلَْيهِ  ُُيَْب  آِمًنا َحَرًما ََلُمْ  ُُنَكِ نْ  َأَولَْ متوالية، 

 من أجلِ  العبادات وركٌن من أركان الدين، حجُّ بيت هللا رِكاب احلجيج ميَّمت بيت هللا العتيق، راجيًة موعود هللا، ُمستقبلًة طاعةً 
َأما علمَت أن اإلسالم يهِدم ما  »لعمرو بن العاص عند إسالمه:  -عليه الصالة والسالم  -احلرام بيٌت حلطِ  األوزار واآلاثم، قال 

 م.؛ رواه مسل«كان قبله، وأن اَلجرة هتِدم ما كان قبلها، وأن احلج يهِدم ما كان قبله

؛ متفق «من حجَّ فلم يرُفث ول يفُسق رجع كيوم ولَدته أمه»: -عليه الصالة والسالم  -فيه غسُل أدران الذنوب واخلطااي، قال 
 ؛ رواه مسلم.«احلج املَبور ليس له جزاٌء إال اجلنة»: -صلى هللا عليه وسلم  -عليه. ثوابه جنات النعيم، قال النيب 

 يف احلج منافع وِعََب:

 -هللا وإفراده ابلعبادة ِشعار احلج، وافتتاح النُُّسك: لبيَك اللهم لبيَك، استجابٌة ألوامر هللا وأعظم أمٍر أمر هللا به، قال جابر  توحيد
 ابلتوحيد؛ رواه مسلم. -صلى هللا عليه وسلم  -: أهلَّ النيب -رضي هللا عنه 

 أساس الدين وأصله، وشرط قبول األعمال. لبيك ال شريك لك لبيك: نبُذ الشرك وإقراره ابلتوحيد؛ إذ هو
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عاَهَد  إن احلمد والنعمة لك: فيها تذكرٌي إبسداء النعم والثناء على املُنِعم، لُتصَرف األعمال له وحده، ومن لبَّ يف بلد هللا احلرام فقد
 ربه إبفراده ابلعبودية يف كل مكان وزمان.

الرحيل، وإرشاٌد إىل التواضع ونبذ الكَبايء، اجلمع كله إزاٌر ورداء، الرأس خاضٌع والتجرُّد من املخيط تذكرٌي بلباس األكفان بعد 
 للجبار ُمستكنٌي للرمحن.

ويف رؤية البيت املعمور مشهٌد إلخالص األعمال هلل، نبيَّان كرميان: اخلليل وابنه يرفعان أشرف معمور، ومع هذا يسأالن هللا قبول 
 .[127: البقرة] اْلَعِليمُ  السَِّميعُ  أَْنتَ  ِإنَّكَ  ِمنَّا تـََقبَّلْ  رَبَـَّنا َوِإْْسَاِعيلُ  اْلبَـْيتِ  ِمنَ  اْلَقَواِعدَ  يمُ ِإبـَْراهِ  يـَْرَفعُ  َوِإذْ العمل: 

 ُعْمَرةَ َوالْ  احْلَجَّ  َوَأِتُّواوواجٌب على احلاج إخالص أعمال احلج وغريها هلل، فال يريد بعمله رايًء وال ُْسعة، وال ُمباهاة وال مفاخرة، 
 ، طلُب رضا هللا وتكفري السيئات.[196: البقرة] لِِلَِّ 

وللطواف وقٌع على القلوب يف ِبساط بيت هللا اآلِمن، فال موطن على األرض يُتقرَّب فيه إىل هللا ابلطواف سوى ما حول الكعبة 
 .[29: احلج] اْلَعِتيقِ  اِبْلبَـْيتِ  َوْلَيطَّوَُّفوااملُشرَّفة، 

: "وهللا إين ألعلم -رضي هللا عنه  -احلجر األسود: ُحسن االنقياد لشرع هللا وإن ل تظهر احلكمة، قال عمر بن اخلطاب ويف تقبيل 
 يُقبِ ُلك ما قبَّلُتك"؛ متفق عليه. -صلى هللا عليه وسلم  -أنك حجٌر ال تنفع وال تضر، ولوال أين رأيُت رسول هللا 

 ؛ رواه مسلم.«لتأخذوا عين مناسككم»: -عليه الصالة والسالم  -سنة وحسن االتباع، قال ويف مناسك احلج درٌس يف التقيُّد ابل

يف كل قُربة، واقتفاء أثره يف كل طاعة، وعدم تتبُّع الرَُّخص يف احلج أو غريه،  -صلى هللا عليه وسلم  -فعلى املسلم اتباع النيب 
 .[7: احلشر] فَانـْتَـُهوا َعْنهُ  ََنَاُكمْ  َوَما َفُخُذوهُ  الرَُّسولُ  آََتُكمُ  َوَما

ويوم عرفة يوٌم ُمبارك، هو ُملتقى املسلمني املشهود، يوم رجاٍء وخشوع، وذلٍ  وخضوع، يوٌم كرمٌي على املسلمني، قال شيخ اإلسالم 
 به". : "احلجيج عشية عرفة ينزل على قلوهبم من اإلميان والرمحة والنور والَبكة ما ال ميكن التعبري-رمحه هللا  -

والدعاء عظيم املكانة رفيع الشأن، يرفع احلاج إىل مواله حوائجه، ويسأله من كرمه املتوايل، واإلحلاح على الرب الكرمي يف الطلب 
: "دعاُء يوم -رمحه هللا  -وعدم اليأس من أتخر العطاء يقنٌي يف إجابة الدعاء، وأفضل الدعاء دعاء ذلك اليوم، قال ابن عبد الَب 

 اٌب كله يف األغلب".عرفة مُ 

خري الدعاء دعاء »: -عليه الصالة والسالم  -واإلكثار فيه من كلمة التقوى مع العلم مبعناها والعمل مبقتضاها خري الكالم، قال 
 .«يوم عرفة، وخري ما قلُت أّن والنبيون من قبلي: ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، وهو على كل شيء قدير
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ما من يوٍم أكثر من أن يُعتق هللا فيه »: -عليه الصالة والسالم  -يوٌم يكثُر فيه ُعتقاء الرمحن، ويُباهي هبم مالئكته املُقرَّبني، قال 
 ؛ رواه مسلم.«عبًدا من النار، وإنه ليدنو مث يُباهي هبم املالئكة، فيقول: ما أراد هؤالء؟

 يدل على أَنم مغفوٌر َلم؛ ألنه ال يُباهي أبهل اخلطااي والذنوب إال من بعد التوبة والغفران". : "وهذا-رمحه هللا  -قال ابن عبد الَب 

 واجتماع الناس يف عرفة تذكرٌي بيوم احلشر لفضل القضاء بني اخلالئق، ليصريوا إىل منازَلم إما نعيٌم، وإما جحيم.

 التـَّْقَوى يـََنالُهُ  َوَلِكنْ  ِدَماُؤَها َواَل  حُلُوُمَها الِلََّ  يـََنالَ  َلنْ املسلمون لرهبم،  والنُُّسك من هدٍي أو ُأضحيٍة عبادٌة حمضٌة هلل ليتقرَّب هبا
 .[37: احلج] ِمْنُكمْ 

 ويف وضع النواصي بني يدي رهبا حلًقا أو تقصريًا استسالٌم َليمنة هللا، وخضوٌع لعظمته، وتذلُّل لعزته.

والذكر حياة القلوب، واإلكثار منه يف املشاعر مقصٌد من مقاصد أداء تلك الشعرية، وأرجى لقبوَلا، وأصدق يف إخالص فعلها، قال 
مٍ  يف  الِلَِّ  اْسمَ  َوَيْذُكُروا ََلُمْ  َمَناِفعَ  لَِيْشَهُدوا: -عز وجل  -  َفْضُتمْ أَ  فَِإَذا: -جل وعال  -، وقال [28: احلج] َمْعُلوَماتٍ  َأايَّ

ُتمْ  فَِإَذا: -سبحانه  -، وقال [198: البقرة] احْلََرامِ  اْلَمْشَعرِ  ِعْندَ  الِلََّ  فَاذُْكُروا َعَرفَاتٍ  ِمنْ   َكذِْكرُِكمْ   الِلََّ  فَاذُْكُروا َمَناِسَكُكمْ  َقَضيـْ
مٍ  يف  الِلََّ  َواذُْكُروا، وقال تعاىل: [200: البقرة] ِذْكًرا َأَشدَّ  َأوْ  آاَبءَُكمْ  ، فشعائر احلج ُشرِعت [203: البقرة] َمْعُدوَداتٍ  َأايَّ

؛ «إُنا ُجِعل الطواف ابلبيت، والسعي بني الصفا واملروة، ورمي اجلمار إلقامة ذكر هللا»: -عليه الصالة والسالم  -لذكر هللا، قال 
 رواه الرتمذي.

: "أفضل أهل كل عمٍل أكثرهم فيه ذكًرا؛ فأفضل -رمحه هللا  -م وأقرب احلجيج عند هللا منزلًة أكثرهم َلا ذكًرا، قال ابن القي
 الصُّوَّام أكثرهم ذكًرا هلل يف صومهم، وأفضل املُتصدِ قني أكثرهم ذكًرا هلل، وأفضل احلُجَّاج أكثرهم ذكًرا".

اقص إىل العمل التام، ويرفع العبد وإذا انقضى احلج فأكِثر من االستغفار فهو ختام األعمال، واالستغفار ُُيرِج العبَد من العمل الن
 من املقام األدىن إىل األعلى منه واألكمل، ومن أحسن يف حجه وابتعد عن نواقصه عاد منه أبحسن حاٍل وانقلَب إىل أطيب مآل.

قامة والدعوة إىل ومن أمارة الرضا والقبول: فعل احلسنٍة بعد احلسنة، وإذا انقَلب احلاج إىل دايره فليكن قدوًة فيها ابلصالح واالست
 هللا على بصرية.

 َمَناِفعَ  لَِيْشَهُدوا( 27) َعِميقٍ  َفج ٍ  ُكل ِ   ِمنْ  َيَِْتنيَ  َضاِمرٍ  ُكل ِ   َوَعَلى رَِجااًل  َيَُْتوكَ  اِبحْلَج ِ  النَّاسِ  يف  َوَأذِ نْ أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم: 
مٍ  يف  الِلَِّ  اْسمَ  َويَْذُكُروا ََلُمْ  َها َفُكُلوا اأْلَنـَْعامِ  هَبِيَمةِ  ِمنْ  َرَزقـَُهمْ  َما َعَلى َماتٍ َمْعُلو  َأايَّ  .[28 ،27: احلج] اْلَفِقريَ  اْلَباِئسَ  َوَأْطِعُموا ِمنـْ
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ابرك هللا يل ولكم يف القرآن العظيم، ونفعين وإايكم مبا فيه من اآلايت والذكر احلكيم، أقول ما تسمعون، وأستغفر هللا يل ولكم 
 مني من كل ذنٍب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.وجلميع املسل
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 اخلطبة الثانية

احلمد هلل على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له تعظيًما لشأنه، وأشهد أن نبينا 
 زيًدا.حممًدا عبده ورسوله، صلى هللا عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليًما م

 أيها املسلمون:

ما من أايٍم العمُل الصاحلُ فيها أحبُّ هللا »: -عليه الصالة والسالم  -أايم عشر ذي احلجة أايٌم ُمباركة، األعمال فيها فاضلة، قال 
هللا، إال رجٌل خرج وال اجلهاد يف سبيل ». قالوا: اي رسول هللا! وال اجلهاد يف سبيل هللا؟ قال: «-يعين: أايم العشر  - من هذه األايم

 ؛ رواه البخاري.«بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء

فأكِثروا فيها من التكبري والتحميد، وقراءة القرآن، وِصلة األرحام، وبر الوالدين، والصدقة، وتفريج الُكرابت، وقضاء احلاجات، 
 وسائر أنواع الطاعات.

 -رضي هللا عنهما  -شر سنة التكبري بني الناس، كان ابن عمر وأبو هريرة ُُييون يف الع -رضي هللا عنهم  -وقد كان الصحابة 
ان ويُكَبِ  الناس بتكبريمها؛ رواه البخاري.  ُيرجان إىل السوق يف أايم العشر، فُيكَبِ 

نْي أمَلَحنْي أقرَننْي بكبشَ  -صلى هللا عليه وسلم  -واخلري يتتابع يف العشر بذبح األضاحي يوم العيد وأايم التشريق، وقد ضحَّى النيب 
 ْسَّى وكَبَّ وذحبهما بيده؛ متفق عليه.

وأفضل األضاحي: أغالها َثًنا وأنفُسها عند هللا، وُُتزي شاة واحدة عن الرجل وعن أهل بيته، وُيُرم على من أراد أن ُيضحِ َي أن 
 َيخذ يف العشر شيًئا من َشَعره أو ظفره أو بشرته حىت يذبح ُأضحيته.

صيام يوم عرفة أحتسُب »: -عليه الصالة والسالم  -يف بلده وسبقه احلجيج إىل املشاعر ُشرِع له صيام يوم عرفة، قال ومن أقام 
 ؛ رواه مسلم.«على هللا أن يُكفِ ر السنة اليت قبله واليت بعده

 فاغتنموا مواسم العبادة قبل فواهتا، فاحلياة مغنم، واألايم معدودة، واألعمار قصرية.

 :األحزاب] النَّيب ِ  َعَلى ُيَصلُّونَ  َوَماَلِئَكَتهُ  الِلََّ  ِإنَّ وا أن هللا أمركم ابلصالة والسالم على نبيه، فقال يف حمكم التنزيل: مث اعلم
، اللهم صلِ  وسلِ م وابرك على نبينا حممد، وارَض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا ابحلق وبه كانوا يعِدلون: أيب بكر، [56

، وعن سائر الصحابة أمجعني، وعنَّا معهم جبودك وكرمك اي أكرم األكرمني.  وعمر، وعثمان، وعليٍ 



 هـ  11/1431/ 28 : يف املسجد النبوي             عبد احملسن بن حممد القاسم د.الشيخ  لفضيلة               فضل احلج وأايم العشر 

 

  

-6 - 

اللهم أِعزَّ اإلسالم واملسلمني، وأِذلَّ الشرك واملشركني، ودمِ ر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمًنا مطمئن ا، وسائر بالد 
 املسلمني.

، اللهم احفظ ُحجَّاج بيتك احلرام، اللهم اجعل حجَّهم مَبورًا، وسعَيهم مشكورًا، وعملهم ُمتقبَّاًل اي اللهم اغفر للُحجَّاج واملُعتمرين
 رب العاملني.

اللهم إّن نسألك اجلنة وما قرَّب إليها من قوٍل أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرَّب إليها من قوٍل أو عمل، اللهم إّن نعوذ 
 ا وحنن نعلم، ونستغفرك ملا ال نعلم.بك أن ُنشرك بك شيئً 

 اللهم إّن نسألك الفردوس األعلى من اجلنة، اللهم حر ِم بشرتنا وحلومنا على النار.

اللهم وفِ ق إمامنا َلداك، واجعل عمله يف رضا، ووفِ ق مجيع والة أمور املسلمني للعمل بكتابك، وحتكيم شرعك اي ذا اجلالل 
 واإلكرام.

 عباد هللا:

ْحَسانِ  اِبْلَعْدلِ  َيَُْمرُ  الِلََّ  ِإنَّ  َهى اْلُقْرَب  ِذي َوِإيَتاءِ  َواإْلِ  .[90: النحل]  َتذَكَُّرونَ  َلَعلَُّكمْ  يَِعُظُكمْ  َواْلبَـْغيِ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َويـَنـْ

 َب، وهللا يعلم ما تصنعون.فاذكروا هللا العظيم اجلليل يذكركم، واشكروه على آالئه ونعمه يزِدكم، ولذكر هللا أك

 


