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 احلج وفضائله

 اخلطبة األوىل

إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهِده هللا فال ُمِضلَّ 
له، صلَّى له، ومن ُيضِلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسو 

 هللا عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليًما كثريًا.

 أما بعد:

 حقَّ التقوى، وراِقبوه يف السرِ  والنجوى. -عباد هللا  -فاتقوا هللا 

 أيها املسلمون:

تقويًة جلالله؛ بل هو الغينُّ القويُّ، وما سواه ُمفتِقٌر إليه حُمتاٌج له؛ فلم خيُلق اخللَق تكث ًُّرا هبم وال  -سبحانه  -هللا 
 خلَقهم حلكمٍة عظيمٍة هي: عبادُُتم له، وبعبادُتم له يسَعدون.

ولفضله ورمحته خبلقه شرَع هلم أعمااًل أقوااًل يتقرَّبون هبا إليه، ولتتضاَعَف أجورُهم ولُتقَضى عنده حاجاُُتم، وفاَضَل 
نواِقضه أجلَّ عمٍل ُُيبُّه هللا، وإظهاَر هذه  بني عباداته فجعل حتقيَق التوحيد والعمَل به واجتنابَ  -سبحانه  -

أحبُّ الكالم إىل هللا أربع: سبحان هللا، »: -عليه الصالة والسالم  -العبادة ابلقول أزكى األقوال إليه، قال 
 ؛ رواه مسلم.«واحلمُد هلل، وال إله إال هللا، وهللا أكرب

، وإن انتقَض هذا الشرُط مل ينتِفِع العبُد بعمله ورُدَّ إليه، توحيَده شرطًا لَقبول أي عمٍل صالٍ  -سبحانه  -بل جعل 
 ِسرِينَوَلَقْد ُأوِحَي ِإلَْيَك َوِإىَل الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلَك لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َولََتُكوَننَّ ِمَن اخْلَا: -سبحانه  -قال 

 .[65]الزَُّمر:

الطاعات واألعمال الصاحلة لُيعظََّم  -سبحانه  -أقوال العباد وأعماهلم نوَّع  ولتحقيق أساس الدين وإظهاره يف
 والتذلُّل إليه. -سبحانه  -الربُّ يف كل حني، فما أن ينتهي موسٌم إال ويعُقُبه مبوسٍم آخر يُظِهرون فيه توحيَده 
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ار إفراد هللا ابلعبادة وحده، وأن عبادة ما أطوَل عبادٍة بدنيٍَّة ُمتصلٍة يتلبَّسون هبا أايًما إلظه -سبحانه  -فشرَع 
سواه ابطلة، ولتُكو هبا أبداُُنم وأمواهُلم، وتطُهر هبا قولُبهم وأفواُههم، فمن أدَّاها كما أمره هللا عاَدت صحاِئُف 

 كيوم من أَتى هذا البيَت فلم يرُفث ومل يفُسق رجعَ »: -عليه الصالة والسالم  -أعماله بال أدراٍن وال خطااي، قال 
 ؛ متفق عليه.«ولَدْته أمُّه

ويتعرَُّض احلُجَّاج يف هذه العبادة لنَفَحاِت رهبم يف مكاٍن عظيم، ويف يوٍم هو أكثُر أايٍم تُعتُق فيه الرقاُب من النار، 
نه ليدنُو مث ما من يوٍم أكثُر من يُعِتَق هللُا فيه عبًدا من النار من يوِم عرفة، وإ»: -صلى هللا عليه وسلم  -قال النيب 

 ؛ رواه مسلم.«يُباِهي هبم املالئكة، فيقوُل: ما أراد هؤالء؟

احلجُّ املربوُر ليس له جزاٌء » :-عليه الصالة والسالم  -ومن كان حافظًا حلجِ ه مما حرَّم هللا وعَده هللا ابجلنة، قال 
 ؛ متفق عليه.«إال اجلنة

ِفعَله يف أطهر بُقعٍة وأشرِفها، ليجتِمَع شرُف  -سبحانه  -رَب، أمَر احلجُّ ركٌن من أركان الدين مليٌء ابملنافع والعِ 
العمل واملكان، بىن اخلليُل فيها بيَت هللا وأسَّسه على التقوى واإلخالص، وأبَقى هللا ما بناه إبراهيم لريَى العباُد أنه 

 ال يبقى من العمل إال ما كان خالًصا لوجه هللا.

م إبظهار الوحدانية هلل وحده، والرباءة من عبادة ما سواه: "لبَّيك اللهم لبَّيك، لبَّيك ال ويستفِتُح احلُجَّاُج عبادُتَ 
 شريَك لك لبَّيك".

واقتفاِء أثَره، وتقبيُل احلجر األسود منهٌج يف الطاعة  -صلى هللا عليه وسلم  -والشهادُة ال تتمُّ إال بطاعة النيب 
.واالبتاع، فتقبيُله تعبًُّدا ال تربُّكً   ا ابحلجر، فهو ال ينفُع وال يُضرُّ

إىل احلَجر فقبَّله فقال: "إين أعلُم أنك حجٌر ال تُضرُّ وال تنَفع، ولوال أين رأيُت النيب  -رضي هللا عنه  -جاء عمر 
 يُقبِ ُلك ما قبَّلُتك"؛ رواه البخاري. -صلى هللا عليه وسلم  -

 وى؛ فال لُبس خميٍط وال مسَّ ِطيٍب وال ِخطبَة نكاح.ويف التلبُّس ابإلحرام دعوٌة للنفس إىل عصيان اهل
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عليه  -وسواُد احلجر األسود تذكرٌي للعباد بُشؤم املعصيِة حىت  على اجلمادات، وِعَظُم أثرها على القلب أشدُّ، قال 
 اه الرتمذي.؛ رو «نزَل احلجُر األسوُد وهو أشدُّ بياًضا من اللنب، فسوََّدته خطااي بين آدم»: -الصالة والسالم 

ويرى احلاجُّ أثَر املعصية على العاصي، فإبليُس ظهر على إبراهيم ثالث مراٍت ليمَنعه عن امتثال أمر ربِ ه بذبح ابنه 
إمساعيل، فرماُه اخلليُل ابحلَجر ُمهيًنا وُمظِهًرا له العداوة، وعودُة خروجه على اخلليل تذكرٌي من هللا لنا أبن إبليس 

 بين آدم ويف عدة مواطن.يُعاِوُد وسوسَته ل

واحلجُّ إعالٌم أبن اإلسالَم هو الديُن احلق، فال ترى خلًقا جيتمعون من بِقاع األرض على تبايُن أجناِسهم ومواِطنهم 
 وطبقاُتم إال يف احلج، وهذا من عظمة اإلسالم.

يشاء، فريى احلاجُّ وغريُه أن اهلدايَة بيد  ويف احلجِ  إظهاُر معىًن من معاين الربوبية، وأن قلوَب العباد ُيصر ُفها هللا كيف
هللا وحده، مينُحها للفقري وللمرأة وللعاجز ولآلفاقي والعجمي، وقد ُُيَرُم منها الغينُّ القويُّ القادر، وفضُل هللا يُؤتيه 

 من يشاء.

كاملبيت مبُزدِلفة، وأخرى ويف أداء هذا الركن انتظاُم عبادٍة بعد أخرى، ودقٌَّة يف العمل والزمن، فعبادٌة ابلليل؛  
ابلنهار؛ كالوقوف بعرفة، وعبادٌة ابللسان ابلتكبري والتلبية، وأخرى ابجلوارح؛ كالرمي والطواف، ويف هذا إمياٌء إىل أن 

 حياَة املسلم كلَّها هلل.

ُق يُظلُّ حتت ظلِ  صدقَته ، والعادُل يف ُحكمه على واألعماُل ابخلواتيم، وقد يُرى أثُر ِختامها يف احملَشر؛ فاملُتصدِ 
 مناِبَر عن ميني الرمحن، ومن مات حُمرًِما بُِعَث ُملبِ ًيا.

ُكن يف الدنيا  »: -صلى هللا عليه وسلم  -وعلى العبد إذا انشقَّ فجُر يومه أن يُِعدَّه ِختاَم ُعمره، عماًل بقول النيب 
 ؛ رواه البخاري.«كأنك غريٌب أو عاِبُر سبيلٍ 

 ابهلل والداِر اآلخرة وقصََّر أمَله يف الدنيا وتزوَّد بزاد التقوى ظَفَر ابلنجاة والفالح.ومن علَّق قلَبه 
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( 27) َوَأذِ ن يف النَّاِس اِبحلَْجِ  َيَْتُوَك رَِجااًل َوَعَلى ُكلِ  َضاِمٍر َيَِْتنَي ِمن ُكلِ  َفجٍ  َعِميقأعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم: 
َها وَ لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع هلَُ  ٍم مَّْعُلوَماٍت َعَلى َما َرزَقَ ُهم مِ ن هَبِيَمِة األَنْ َعاِم َفُكُلوا ِمن ْ َأْطِعُموا اْلَباِئَس ْم َويَْذُكُروا اْسَم اَّللَِّ يف َأايَّ

 .[28، 27]احلج: اْلَفِقري

حلكيم، أقول ما تسمعون، ابرك هللا يل ولكم يف القرآن العظيم، ونفعين هللا وإايكم مبا فيه من اآلايِت والذكِر ا
 وأستغفر هللا يل ولكم وجلميع املسلمني من كل ذنٍب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

 

 اخلطبة الثانية

احلمد هلل على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له تعظيًما لشأنه، 
 ه ورسوله، صلَّى هللا عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليًما مزيًدا.وأشهد أن نبينا حممًدا عبدُ 

 أيها املسلمون:

خصَّ هللا أمكنًة ابلشرِف والفضِل، واختاَر هللا من العام أزِمنًة يزُكو هبا العمُل الصاُل ويتضاَعف، فاختاَر من 
من رمضان وعشَر ذي احلجَّة، وأايُم ذي احلجَّة  الشهور: أشُهر احلجِ  ورمضان، ومن الليايل واألايم: العشَر األخريَة

ما من أايٍم العمُل الصاُل فيها »: -عليه الصالة والسالم  -تفُضُل على أايم العشِر األواِخر من رمضان؛ قال 
ال و ». قالوا: اي رسول هللا: وال اجلهاُد يف سبيل هللا؟ قال: «-يعين: أايم العشر  -أحبُّ إىل هللا من هذه األايم 

 ؛ رواه الرتمذي.«اجلهاُد يف سبيل هللا، إال رٌل خرَج بنفسه وماله فلم يرِجع من ذلك بشيءٍ 

ومن العمل الصال فيها: املزيُد من برِ  الوالدين وِصَلة الرَِّحم، والصدَقة والصوم، والذكر وتالوة القرآن، وتفريِج 
 الُكُروب والتكبري.

 ون حىت يف األسواق.يُكربِ   -رضي هللا عنهم  -وكان الصحابُة 

 أيها املسلمون:
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فاَضَل هللا بني أحواِل الناس يف احلياة؛ فمنهم من يُوفَُّق إىل فعل اخلرياِت واملُسارَعِة إىل احلسنات، واالستجابِة إذا 
نُف من الناس طُِلَبت منه معونٌة أو تفريُج ُكربٍة ُيتِسُب ذلك عند ربِ ه عاملًا أبن ما عند هللا خرٌي وأبقى، وهذا الص ِ 

، ُيسِعُده أن يقِضي حاجًة، أو أن يُعنَي مريًضا، أو يُؤِوي فقريًا، أو يُطِعم جائًعا، أو يُفر َِج ُكربًة، فرتى القلوَب له حُمبَّةً 
 واأللُسن له داعيًة، ولفقِده حزينة.

 ومن الناس من ُُيَرُم مثل ذلك، وال ُيسارُِع إىل فعل الطاعات.

: -سبحانه  -من السبَّاقني؛ فإنكم ُمالُقوا ربِ كم وجمزيُّون أبعمالكم، وتذكَّروا قوَل هللا فاحِرصوا أن تكونوا 
الَِّذيَن يُنِفُقوَن يف السَّرَّاء ( 133) َوَسارُِعوْا ِإىَل َمْغِفَرٍة مِ ن رَّبِ ُكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواأَلْرُض ُأِعدَّْت ِلْلُمتَِّقني

 -، وقوَله [134، 133]آل عمران: اء َواْلَكاِظِمنَي اْلغَْيَظ َواْلَعاِفنَي َعِن النَّاِس َواَّلل ُ ُيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَوالضَّرَّ 
 .[8، 7]الزلزلة: َوَمن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َشرًّا يَ َره( 7) َفَمن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َخرْيًا يَ َره: -سبحانه 

النَّيبِ  اَي  َعَلى ُيَصلُّونَ  َوَماَلِئَكَتهُ  اَّللََّ  ِإنَّ ن هللا أمركم ابلصالة والسالم على نبيِ ه، فقال يف حمكم التنزيل: مث اعلموا أ
 .[56: األحزاب] َأي َُّها الِذْيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا َتْسِلْيًما

اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قَضوا ابحلق وبه يعِدلون: أيب اللهم صلِ  وسلِ م وابِرك على نبينا حممد، وارَض 
، وعن سائر الصحابة أمجعني، وعنَّا معهم جُبودك وكرمك اي أكرم األكرمني.  بكٍر، وعمر، وعثمان، وعليٍ 

ِمًنا ُمطمئنًّا اللهم أِعزَّ اإلسالم واملسلمني، وأِذلَّ الشرك واملشركني، ودمِ ر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آ
 رخاًء وسائر بالد املسلمني.

اللهم سلِ م احلُجَّاج واملُعتِمرين، اللهم اجعل حجَّهم مربورًا، وسعَيهم مشكورًا، وذنَبهم مغفورًا، وأِعدهم إىل بالدهم 
 ساِلمني غاِنني، وامَجع كلمَتهم على احلقِ  والربِ  والتوحيد اي رب العاملني.

د ويلَّ عهده واجعله انصيَة خرٍي وبرٍ  لإلسالم اللهم وفِ ق إمامنا هل داك، وألِبسه لباَس الصحة والعافية، ووفِ ق وسدِ 
واملسلمني، اللهم اغفر لفقيد هذه البالد، وارفع درجَته يف املهديني، واجرُب كسَر ُمصاب املسلمني به اي رب 

 العاملني.
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قراء، أنِزل علينا الغيَث وال جتعلنا من القاِنطني، اللهم أِغثنا، اللهم أنت هللا ال إله إال أنت، أنت الغينُّ وحنن الف
 اللهم أِغثنا، اللهم أِغثنا.

 .[23]األعراف: رَب ََّنا ظََلْمَنا َأنُفَسَنا َوِإن ملَّْ تَ ْغِفْر لََنا َوتَ ْرمَحَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اخْلَاِسرِين

 عباد هللا:

ْحَسانِ  اِبْلَعْدلِ  َيَُْمرُ  اَّللََّ  ِإنَّ  َهى اْلُقْرَب  ِذي َوِإيَتاءِ  َواإْلِ  َتذَكَُّرونَ  َلَعلَُّكمْ  يَِعُظُكمْ  َواْلبَ ْغيِ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َويَ ن ْ
 .[90: ]النحل

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

 


