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  : اخلطبة األوىل
 

 إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستتففره   ونعتوذ  هلل متن رتروف ننفستنا ومتن ستياان نعمالنتا   متن  متده ه فت  مضتل لته 
  ..ومن  ضلل ف  هادي له 

م به وستل  .. صلى ه عليه وعلى آلته ونصت ا   ونرمد نن حممداً عبده وفسوله ال إله إال ه وحده ال رر ك لهن ونرمد ن
 تسليماً كثريا .
 

 . وهي النجاة  وم املعاد  فتقوى ه نعم الزاد  ؛حق التقوى  -عباد ه  -نما بعد .. فاتقوا ه 
 

 تجمتون إليته كتل  معمتوف   ونفادة املسلمني هتفتو لبيت     بفضل الزمان وررف املكان  ن ما املسلمون .. تتواىل مواسم اخلريان حمفوفةً 
دِّ احْلََرامِّ .. : وم  فِّيتهِّ : ان ظتتجدد فيما العرب والع افكة  مب   وننظافهم تتطلع لبقاع   149البقرة  .. فَتَول ِّ َوْجَمَك َرْطَر اْلَمْسجِّ

نتاً  ..: من ه  مان يف فبوعه أبمان    األمن واأل 97آل عمران  ..آََيٌن بَتي ِّتَنانٌ  لَتهك َكتاَن آمِّ ََ   نفعته  97آل عمتران  ..َوَمتن َد
نتاً  .. :لنعم حوله متوالية ة وا  األفزاق إليه داف   28احلج  ..لَِّيْشَمدكوا َمَنافَِّع ََلكمْ : لل اضر والباد  عد   مت َك ِّن َل كْم َحَرماً آمِّ َنَوََلْ ُنك

  . 57القصص  ُيكََْب إِّلَْيهِّ ََثََرانك ككل ِّ َرْيء  فِّْزقاً مِّن ل دكَّن  َوَلكِّن  َنْكثَتَرهكْم اَل  َتْعَلمكونَ 
 

العبتادان  متن نجتل ِّ  طاعتةً  مستتقبلةٌ  ..نوالته  ه وجز تلَ  موعتودَ  فاجيتةٌ  ..يف فحابته  منكسترةٌ .. بي  ه العتيتق  فكاب احلجيج ميممةٌ 
  ..من نفكان هذا الد ن  اً وفكن

 -فضتي ه عنته  -لعمترو بتن العتا   -صتلى ه عليته وستلم  -قتال النت   ..حلت  ااثمم واألوزاف  فحبٌ  ه احلرام  بٌ  حج بي 
فواه   " ونن احلتج  متدم متا كتان قبلته  ونن اَلجترة هتتدم متا كتان قبلمتا   ا علم  نن اإلست م  متدم متا كتان قبلته نمَ  ":  عند إس مه

  ..مسلم 
متفتق  " ولدته نمه من حج فلم  رفث وَل  فسق فجع كيومَ  ":  -عليه الص ة والس م  -قال  ..ذنوب واخلطاَي فيه غسل ندفان ال

  ..عليه 
  .فواه مسلم  " إال اجلنة احلج املربوف ليس له جزاءٌ  " : -صلى ه عليه وسلم  -قال  ..ثوابه جنان النعيم 

 
 ونعظم  استجابة ألوامر ه "  لبيك اللمم لبيك"  :لعبادة رعاف احلج   وافتتاح النسك توحيد ه وإفراده    وعرب  يف احلج منافعك 

التترباءة متتن الشتتره ونهلتته واإلقتتراف  لتوحيتتد نستتاو التتد ن ونصتتله ورتتر  قبتتول   " لبيتتك ال رتتر ك لتتك لبيتتك " : نمتتر ه بتته  نمتتر  
  ..األعمال له وحده  صرفَ ثناء على املنعم لتك فيما تذكري إبسداء النعم وال" إن احلمد والنعمة لك  "األعمال 
 .. يف بلد ه احلرام فعمده غليظ مع فبه إبفراده  لعبود ة يف كل مكان ومن لَب  

الترنو َاضتع  ..وإفرتاد إىل التواضتع ونبتذ الكتربَيء   اجلمتع كلته إزاف وفداء كفتان بعتد الرحيتل بلباو األ رٌ التجرد من املخي  تذك ِّ و 
  .. للرمحن للجباف مستكني

: ومع هذا  ستالالن ه قبتول العمتل  نبيان عظيمان  رفعان نررف معموف   ..إلَ   األعمال هلل  ويف فؤ ة البي  املعموف مشمدٌ 

  .. 127البقرة   مَِّن اْلبَتْي ِّ َوإِّْْسَاعِّيلك فَبت َنا تَتَقب ْل مِّن ا إِّن َك نَنَ  الس مِّيعك اْلَعلِّيمك َوإِّْذ  َتْرَفعك إِّبْتَراهِّيمك اْلَقَواعِّدَ 
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واملخلص  عمل هلل ال  ر د بعملته    " واملنافق مجع إساءة ونمناورفقة    املؤمن مجع إحساَّنً "  : -فمحه ه  -قال احلسن البصري 
  .و سالل ه العون على العبادة   طلب فضا ه وتكفري السياان  بل   وال مفاَرة  وال ْسعة وال مباهاةً  فَيءً 
 

ب فيه إىل ه  لطواف سوى على األفض  تقر  طنف  مو   على القلوب وممابة يف النفوو يف بسا  بي  ه ااثمن  هوللطواف وقع
ْلبَتْي ِّ اْلَعتِّيقِّ ..:ما حول الكعبة املشرفة    .. 29احلج  َوْلَيط و فكوا  ِّ

وه إين "  : -فضتي ه عنته  -قتال عمتر بتن اخلطتاب  -وإن َل تظمر احلكمة -االنقياد لشرع ه  ويف تقبيل احلجر األسود حسنك 
 متفق عليه    " لك ما قبلتكقب ِّ  ك  -ى ه عليه وسلم صل -ولوال نين فن   فسول ه   ال تنفع وال تضر  ألعلم إنك حجرٌ 

فسع  بني جبلني   فيه وال ماء  ال زفعَ  نم إْساعيل مع ابنما يف واد  ه .. ب ويف السعي بني الصفا واملروة تذكريٌ   وكل نصف الد ن والت
  للناو بعدها . زم من َثاف توكلما على فهبا آ ةً   فكان زمنه فيه فبه فخاب ظ لصفريها   وما فجا نحدٌ قفر ن طلباً ملاء َلا و 

 
فواه مستلم  " مناستككمَذوا عت   ":  -عليه الص ة والس م  -قال .. تباع  لتمسك  لسنة وحسن اال التزامٌ ويف مناسك احلج 

..  
ص يف احلج نو غريه :  واقتفاء نثره يف كل طاعة   يف كل قربة  -صلى ه عليه وسلم  -تباع الن  افعلى املسلم  وعدم تتبع الَر

  . 7احلشر  ..َوَما آََتككمك الر سكولك َفخكذكوهك َوَما ََنَاككْم َعْنهك فَانتَتمكوا..
 

ضوع  ..قى املسلمني املشمود هو ملت.. مبافه   ومٌ  و وم عرفةَ  شوع وذل َو قال ابن تيمية ..على املسلمني  كريٌ    ومٌ    وم فجاء َو
  .. "  نزل على قلوهبم من اإلميان والرمحة والنوف والربكة ما ال ميكن التعبري به عرفةَ  ةَ ي  شِّ احلجيج عَ "  : -فمحه ه  -

 توم  دعتاءك  التدعاءِّ َريك  ":  -عليته الصت ة والست م  -قتال  ..ذلتك اليتوم  دعاءك  الدعاء ونفضلك   والدعاء عظيم املكانة ففيع الشالن 
ريك  عرفةَ   وهتو علتى كتل رتيء قتد ر"  لته امللتك ولته احلمتد   ال إلته إال ه وحتده ال رتر ك لته : ما قل  نَّن والنبيون من قبلي    َو

 .. فواه الرتمذي 
 تتته ئكي هبتتم م تتوم  كثتتر فيتته عتقتتاء التترمحن و بتتاه..  " ه يف األغلتتبكل تت  فتتة بتتابٌ دعتتاء  تتوم عر :"  -فمحتته ه  -قتتال ابتتن عبتتد التترب 

مث  وإنه ليدنو   " ما من  وم نكثر من نن  عتق ه فيه عبداً من الناف من  وم عرفة : -صلى ه عليه وسلم  -قال الن  ..  املقربني
  .. فواه مسلم "؟  ما نفاد هؤالء:  باهي هبم امل ئكة فيقول 

 ألنه ال  باهي أبهل اخلطاَي والذنوب إال من بعد التوبة والففران؛ َلم  وهذا  دل على نَنم مففوفٌ :"  -فمحه ه  -قال ابن عبد الرب 
" .  
 

 ضتةٌ حم والنستك عبتادةٌ     وإما ج يم  إما نعيمٌ  ..بيوم احلشر لفصل القضاء ليصريوا إىل منازَلم  واجتماع احلجيج يف املشاعر تذكريٌ 
َ حلككومكَما َواَل دَِّماؤكَها َوَلكِّن  َتَنالكهك التت ْقَوى مِّنككْم{ } :ض ية دي نو نك هلل  تقرب هبا املسلمون من فهبم من هَ    ويف  37احلج َلن  َتَناَل اَّلل 

ضوعٌ   َليمنة ه  وضع النواصي بني  دي فهبا حلقاً نو تقصرياً استس مٌ    ..لعظمته وتذلل لعزته  َو
 

لَِّيْشَمدكوا َمَنافَِّع ََلكْم  : -تعاىل  -قال .. من مقاصد نداء تلك الشعرية  واإلكثاف منه يف املشاعر مقصدٌ .. للقلوب ر ه حياة ٌ وذك
م  م   تْن َعَرفَتان  فَتاذْككركوْا اَّلل َ عِّنتَد اْلَمْشتَعرِّ ..: - جتل وعت  -  وقتال  28احلتج  ..ْعلكوَمان  َوَ ْذككركوا اْسَم اَّلل ِّ يفِّ َنَي  َذا َنَفْضتتكم م ِّ فَتِِّ

َ َكذِّْكرِّككْم آَ ءككْم َنْو َنَرد  ذِّْكراً : - سب انه -  وقال  198البقرة  ..احْلََرامِّ  َكككْم فَاذْككركوْا اَّلل  تكم م َناسِّ َذا َقَضيتْ  200البقرة  ..فَِِّ
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م  م ْعتتدكوَدان   : -تعتتاىل –  وقتتال  عليتته الصتت ة  -ل قتتا.. ع  لتتذكر ه رِّ ئر احلتتج ركتتا  فشتتع 203البقتترة  ..َواذْككتتركوْا اَّلل َ يفِّ َنَي 
  .. فواه الرتمذي  "  لبي  والسعي بني الصفا واملروة وفمي اجلماف إلقامة ذكر ه إُنا جعل الطواف ":  -والس م 

  فالفضتل  هم فيته ذكترانكثترك  كتل عمتل    نفضل نهتلِّ :"  -فمحه ه  -قال ابن القيم  ..نكثرهم له ذكرا  ونقرب احلجيج عند ه منزلةً 
 . " ونفضل احلجاج نكثرهم ذكرا   ونفضل املتصدقني نكثرهم ذكراً هلل   م نكثرهم ذكرا هلل يف صوممم او  الص  
 

  ..و رفع العبد من املقام األدىن إىل األعلى منه واألكمل   وإذا انقضى احلج فاالستففاف َتام األعمال و تمم نقص األفعال 
احلستنة بعتد  وانقلب إىل نطيب مآل   ومن نمافة الرضا والقبول فعتلك  ن حال  حسأبومن نحسن يف حجه وابتعد عن نواقصه عاد منه 

نعوذ  هلل متن الشتيطان  ..فيما  لص ح واالستقامة والدعوة إىل ه على بصرية  إىل دَيفه فليكن قدوةً  احلسنة   وإذا انقلب احلاج  
حلَْج ِّ َيَْتكوَه فَِّجااًل َوَعَلى ككل ِّ َضامِّر  َيَْتِّنَي مِّن ككل ِّ َفج   َعمِّيق  :الرجيم  م  *  َوَنذ ِّن يفِّ الن اوِّ  ِّ لَِّيْشَمدكوا َمَنافَِّع ََلكْم َوَ ْذككركوا اْسَم اَّلل ِّ يفِّ َنَي 

َما َوَنْطعِّمكوا اْلَبائَِّس اْلَفقِّريَ م ْعلكوَمان  َعَلى َما َفَزقَتمكم م ِّن هَبِّ  نتْ  . 28 – 27احلج  يَمةِّ اأْلَنْتَعامِّ َفككلكوا مِّ
 

 كيم .  فه ه يل ولكم يف القرآن العظيم   ونفع  ه وإَيكم مبا فيه من ااثَين والذكر احل
 فاستففروه إنه هو الففوف الرحيم .؛ نقول ما تسمعون   ونستففر ه يل ولكم وجلميع املسلمني من كل ذنب 

 
 
 
 

 اخلطبة الثانية :
 

 نه  اتعظيًمتتا لشتت ونرتتمد نال إلتته إال ه وحتتده ال رتتر ك لتته احلمتتد هلل علتتى إحستتانه .. والشتتكر لتته علتتى توفيقتته وامتنانتته  
 م تسليماً مز داً .به وسل ِّ اص ن.. صلى ه عليه وعلى آله و  مداً عبده وفسولهحمنبينا ونرمد نن 
 

متا متن  " الست م :نما بعد ن ما املسلمون .. نَيم عشر ذي احلجة نَيٌم مبافكة واألعمال فيما فاضلة .. قال عليه الص ة و 
قتال : وال ؟ وال اجلمتاد يف ستبيل ه .. قتالوا : َيفستول ه  (عشتر عت  نَيم ال)إىل ه متن هتذه األَيم  العمل الصاحل فيما نحب   نَيم  

 فواه البخافي .  " َرج بنفسه وماله فلم  رجع من ذلك بشيء إال فجلٌ .. اجلماد يف سبيل ه 
قضتاء التكبري والت ميد وقراءة القرآن وصلة األفحام وبر الوالد ن والصتدقة وتفتر ج الكتر ن و : ومن العمل الصاحل فيما 

) نَيم عشر ذي احلجة نفضل من نَيم العشتر متن فمضتان  ( :  -فمحه ه  -احلاجان وسائر ننواع الطاعان .. قال ريخ اإلس م 
 -فضي ه عنمما  -حييون يف العشر سنة التكبري بني الناو   وكان ابن عمر ونيب هر رة  -فضي ه عنمم  -كان الص ابة قد  و  ..

ان و كرب الناو بتكبريمها خيرجان إىل السوق يف  .  –فواه البخافي  - نَيم العشر فيكرب ِّ
 

بكبشتني  -صتلى ه عليته وستلم  -يف العشتر بتذبا األضتاحي  توم العيتد ونَيم التشتر ق   وقتد ضت ى النت   تابع تواخلري 
 ..  –متفٌق عليه  -نمل ني نقرنني .. ْس ى وكرب  وذحبمما بيده 
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عن الرجل وعن نهل بيتته   وحيترم علتى متن نفاد نن  واحدةٌ  نًا ونْنفسما عند نهلما   وجتزئ راةٌ ونفضل األضاحي نغ ها َث
  وكلتوا ونطعمتوا وتصتدقوا    يبتوا هبتا نفستا ض ي نن َيَذ يف العشر ريًاا من رتعره نو نظفتافه نو بشترته حتب  تذبا نضت يته ؛ فطِّ 

 وصونوا نعيادكم عما  فضب َالقكم .   انكم وحتر وا بصدقاتكم فقراءكم وهبداَيها منكم نفحامكم وجري 
 

"صتيام :  -صتلى ه عليته وستلم  -رع له صيام ) وم عرفة( .. قال النت  ومن نقام يف بلده وسبقه احلجاج إىل املشاعر رك 
فاحليتاة مفتنٌم ؛ بتل فواهتتا ق ةفواه مسلم ؛ فتاغتنموا مواستم العبتاد " اليت بعدهو ر السنة اليت قبله ب على ه نن   كف ِّ تسِّ حْ  وم عرفة نَ 

 واألَيم معدودة واألعماف قصرية .
 

وَن َعلَتى الن ت ِّ ِّ ََي نَ ت َمتا إِّن  اَّلل َ َوَمَ ئَِّكَتهك  كَصتل   مث اعلموا نن ه نمركم  لص ة والس م على نبيه فقال يف حمكم التنز ل : 
 .. 56األحزاب  ال ذِّ َن آَمنكوا َصل وا َعَلْيهِّ َوَسل ِّمكوا َتْسلِّيماً 

نيب بكتتر   -وا  حلتتق وبته كتتانوا  عتدلون د ن التذ ن قَضتاللمتم صتل ِّ وستتل ِّْم علتى نبينتتا حممتد   وافَض اللمتم  عتتن َلفائته الرارتت
 وعن سائر الص ابة نمجعني   وعن ا معمم جبوده وكرمك َينكرم األكرمني  . -وعمر وعثمان وعلي 

 
 

تاًء   اللمم نعز اإلس م واملسلمني  ونذل الشره واملشركني   ودمر نعداء الد ن   واجعل اللمم هتذا البلتد آمنتاً مطمانتاً َف
 ائر ب د املسلمني .وس

 
تتْدهكم إىل ب دهتتم ستتاملني غتتاُنني   اللمتتم اغفتتْر ذنتتوهبم واجعتتْل نعمتتاَلم مشتتكوفًة  اللمتتم ستتل ِّم احلجتتاج واملعتمتتر ن   اللمتتم نعِّ

 َيركوف َيعظيم .. 
 

تتَرةِّ َحَستتَنًة َوقِّنَتتا َعتتَذاَب الن تتافِّ فَبت نَتتا آتِّنَتت َِّ نْتَيا َحَستتَنًة َويفِّ ااث ْ تَتْففِّتتْر لَنَتتا    201البقتترة  ا يفِّ التتد  فَبت نَتتا ظََلْمنَتتا نَنفكَستتَنا َوإِّن َل 
رِّ نَ   .  23األعراف  َوتَتْرمَحَْنا لََنككوَنن  مَِّن اخْلَاسِّ

الفقراء .. نْنزِّْل علينا الفيث وال جتعلنا من القانطني   اللمم نغثنا . اللمم اللمم نن  ه ال إله إال نن  .. نن  الف  وحنن 
 نغثنا . اللمم نغثنا .

 
اللمم وفق إمامنا َلداه   واجعل عمله يف فضاه   ووف ِّق مجيع والة املسلمني للعمتل بكتابتك وحتكتيم رترعك َيذا اجلت ل 

 واإلكرام .
 

 الدنيا وااثَرة   اللمم نَلمنا الصواب ووفقنا لل ق وجن ِّبنا الفنت . اللمم إَّن نساللك التوفيق والسعادة يف 
وعتتن ستتائر بتت د  اللمتتم ادفتتع عنتتا الفتت  والتتو  والتتر  والتتزَّن والتتزالزل والفتتنت متتا ظمتتر منمتتا ومتتا بطتتن عتتن بلتتدَّن هتتذا َاصتتةً 

 املسلمني َيفب العاملني .
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َمتتتى َعتتتنِّ اْلَفْ َشتتتاء َواْلمكنَكتتترِّ َواْلبَتْفتتتيِّ عبتتتاد ه .. ْحَستتتانِّ َوإِّ تَتتتاء ذِّي اْلقكتتتْرَع َو َتنتْ ْلَعتتتْدلِّ َواإلِّ تتتْم إِّن  اَّلل َ َيَْمكتتترك  ِّ تتتْم َلَعل كك  َعِّظككك
 ..  90الن ل  َتذَك ركونَ 

 فاذكروا ه العظيم اجلليل  ذكركم    واركروه على آالئه ونعمه  َزدْكم    وَلذِّْكر ه نكرب   وه  علم ما تصنعون .  
   
 
 


