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 الخطبة األولى

إنَّ الحمَد S، نحمُده ونستعینُھ ونستغفُره، ونعوُذ باSِ من ُشروِر أنفُِسنا ومن سیئاِت أعمالِنا، َمن یھِده هللا فال 
َي لھ، وأشھُد أن ال إلھ إال هللاُ وحَده ال شریَك لھ، وأشھُد أن نبیَّنا محمًدا عبُده ُمِضلَّ لھ، وَمن یُضلِل فال ھادِ 

 ورسولُھ، صلَّى هللا علیھ وعلى آلِھ وأصحابِھ، وسلََّم تسلیًما كثیًرا.

 أما بعد:

 حقَّ التقَوى، وراقِبُوه في السرِّ والنَّجَوى. -عباد هللا  -فاتَّقوا هللا 

 أیُّھا المسلمون:

ُد على العباد فضًال ِمن هللا وكرًما؛ فما إن تنقَِضي شعیرةٌ إال وتَلِیھا عبادةٌ أُخرى، وھا ھي مو اِسُم الخیرات تتجدَّ
اج قد أمَّت بیَت هللا العتیق، ُملبِّین دعوةَ إبراھیم الخلیِل   فِي َوأَذِّنْ ﴿بأمِر هللا لھ:  -علیھ السالم  -طالئُِع الُحجَّ

 .]27: الحج[ ﴾َعِمیقٍ  فَجٍّ  ُكلِّ  ِمنْ  یَأْتِینَ  َضاِمرٍ  ُكلِّ  َوَعلَى ِرَجاًال  أْتُوكَ یَ  بِاْلَحجِّ  النَّاسِ 

وا«: -علیھ الصالة والسالم  -قصُد البیت فرٌض وقُربةٌ؛ قال  ، فُحجُّ ؛ »أیھا النَّاس! قد فَرَض هللا علیُكم الحجَّ
 رواه مسلم.

 اإلسالم، وِمن أَجلِّ الطاعاِت وأحبِّھا إلى هللا.الحجُّ عبادةٌ في اإلسالم عظیمةٌ؛ فھو أحُد أركان 

الِجھاُد في «، قیل: ثم ماذا؟ قال: »إیماٌن باS«: أيُّ األعمال أفضل؟ قال: -وسلم  علیھ هللا صلى -ُسئِل النبيُّ 
 ؛ متفق علیھ.»حجٌّ مبُرورٌ «، قیل: ثم ماذا؟ قال: »سبیِل هللا

 ؛ رواه مسلم.»الحجُّ یھِدُم ما كان قبلَھ«: -علیھ الصالة والسالم  - بِِھ محُو أدراِن الذنوِب والخطایا؛ قال

ھ«: -وسلم  علیھ هللا صلى -وھو طُھرةٌ ألھلِھ ونقاء؛ قال  ؛ »َمن حجَّ فلم یرفُث ولم یفُسق رَجَع كیوم ولََدْتھ أمُّ
 متفق علیھ.

اج یُباِھي هللاُ مالئكتَھ؛ قال النبيُّ  ما ِمن یوٍم أكثر ِمن أن یُعتَِق هللا فیھ عبًدا ِمن «: - وسلم علیھ هللا صلى -بالُحجَّ
 ؛ رواه مسلم.»النار ِمن یوِم عرفة، وإنَّھ لیدنُو ثم یُباِھي بھم المالئكةَ فیقُوُل: ما أراَد ھؤالء؟

ھ جزاٌء إال الجنَّة؛ قال  لما بینَھما،  الُعمرةُ إلى الُعمرة كفَّارةٌ «: -علیھ الصالة والسالم  -ولیس للُمخلِِص في حجِّ
 ؛ متفق علیھ.»والحجُّ المبُروُر لیس لھ جزاٌء إال الجنَّة

الحجُّ مجَمُع اإلسالم األعظَم، یربِطُ حاِضَر الُمسلمین بماِضیھم؛ لیعیَش الِعباُد أمةً واحدةً ُمستمِسكین بدینِھم، وال 
 األمة. طریَق لذلك إال باالعتِصاِم بالكتاِب والسنَّة، والسَّیر على منَھج سلَف
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ِ  ِعْندَ  أَْكَرَمُكمْ  إِنَّ ﴿في الحجِّ تتالَشى فواِصُل األجناِس واللغات واأللوان، ویبقَى میزاُن التفاُضل ھو التقوى؛   هللاَّ
 .]13: الحجرات[ ﴾أَْتقَاُكمْ 

اُج في نُُسكھم ھو التقَوى؛ قال  ُدوا﴿: -سبحانھ  -وَخیُر زاٍد یصَحبُھ الُحجَّ ادِ  َخْیرَ  فَإِنَّ  َوتََزوَّ  یَا َواتَّقُونِ  التَّْقَوى الزَّ
 .]197: البقرة[ ﴾اْألَْلبَابِ  أُولِي

وَمن أمَّ البیَت فحِريٌّ بھ أن یلَزَم وَرًعا یحِجُزه عن المعاِصي، وِحلًما یُكفُّھ عن الغضِب، وُحسَن ِعشرٍة لَمن 
 یصَحب.

ھم: إظھاُر التوحید في مناسِ  ُب بھ العباُد في حجِّ  -ِكھم، وإخالُص األعمال S في قُُرباتھم؛ قال وأعظُم ما یتقرَّ
وا﴿: -سبحانھ  ِ  َواْلُعْمَرةَ  اْلَحجَّ  َوأَتِمُّ َّSِ﴾ ]196: البقرة[. 

لبَّیك اللھم لبَّیك، لبَّیك ال شریَك لك لبَّیك، إنَّ الحمَد «وإعالُن وحدانیَّة هللا في الحجِّ ِشعاُر أھلِھ، وبھ َشَرفُھم: 
 .»لك، ال شریَك لكوالنعمةَ لك والمُ 

 َكانَ  فََمنْ ﴿: -جلَّ وعال  -وَمن حجَّ ُموقِنًا بلِقاِء ربِّھ فلیتمسَّك بتوحیِد هللا وإفراِده بالعبادِة حتى الممات؛ قال 
 .]110: الكھف[ ﴾أََحًدا َربِّھِ  بِِعبَاَدةِ  یُْشِركْ  َوَال  َصالًِحا َعَمًال  فَْلیَْعَملْ  َربِّھِ  لِقَاءَ  یَْرُجو

اج في طوافِھم وسعیِھم ورمیِھم ونحِرھم، وفي لیلِھم ونھاِرھم؛ لتبقَى القلوُب  وتكبیرُ  هللا وتعظیُمھ أنیُس الُحجَّ
 ُمتعلِّقةً باS، نقیَّةً عن كل ما ِسواه.

 َھدیَھ. ؛ فال نُُسك وال عبادةَ إال بما وافَقَ -وسلم  علیھ هللا صلى -الحجُّ درٌس في تحقیِق االتِّباع والتأسِّي بالنبيِّ 

تِي ھذه«: -علیھ الصالة والسالم  -قال   ؛ رواه مسلم.»لتأُخُذوا مناِسَككم؛ فإنِّي ال أدري لعلِّي ال أُحجُّ بعد حجَّ

َ  تُِحبُّونَ  ُكْنتُمْ  إِنْ  قُلْ ﴿: -عزَّ وجل  -واالتِّباُع دلیُل الصدِق واإلیماِن والمحبَّة؛ قال  ُ  یُْحبِْبُكمُ  فَاتَّبُِعونِي هللاَّ  َویَْغفِرْ  هللاَّ
ُ  ُذنُوبَُكمْ  لَُكمْ   .]31: عمران آل[ ﴾َرِحیمٌ  َغفُورٌ  َوهللاَّ

 فإنَّ هللا ال یقبَلُھا. -علیھ الصالة والسالم  -وكلُّ عباٍد على خالِف َھدیِھ 

 ؛ رواه مسلم.»َمن عِمَل عمًال لیس علیھ أمُرنا ھذا فھو ردٌّ «: -علیھ الصالة والسالم  -قال 

 لحجِّ الُعظمى: إقامةُ ِذكِر هللا واإلكثاُر ِمنھ.وِمن مقاِصِد ا

: "إنَّما ُجِعَل الطواُف بالبیِت، وبین الصفا والمروة، ورمُي الِجمار إلقامِة ِذكِر -رضي هللا عنھا  -قالت عائشةُ 
 هللا".

اَج كلَّما أقاُموا أو ارتََحلُوا، وإذا ھبَطُوا أو صِعدُ  وا، وال یزاُل ُمرافِقًا لھم حتى فِذكُر هللا تعالى یُصاِحُب الُحجَّ
َ  فَاْذُكُروا َمنَاِسَكُكمْ  قََضْیتُمْ  فَإَِذا﴿انقِضاء نُُسكھم؛ قال تعالى:  ، ]200: البقرة[ ﴾ِذْكًرا أََشدَّ  أَوْ  آبَاَءُكمْ  َكِذْكِرُكمْ  هللاَّ

اج أكثُرھم S ِذكًرا.  وأفضُل الُحجَّ
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ِع والِعبَر واآلیات؛ ففیھ إخالُص القلِب S تعالى، وتسلیُم النفِس لھ الحجُّ طاعةٌ یصَحبُھا طاعات، ملِيٌء بالمنافِ 
 عبودیَّةً وِرقًّا.

لِّ والُخضوِع S، ولھذا اختصَّ باسِم النُُّسك".-رحمھ هللا  -قال شیُخ اإلسالم ابن تیمیة   : "الحجُّ مبناهُ على الذُّ

سبحانھ  -ة بینَھم، فیظھُر للخلق عظمةُ اإلسالم وفضلُھ؛ قال وفي الحجِّ یأتلُِف الُمسلمون، وتَقَوى أواِصُر المحبَّ 
َ  َولَِكنَّ  قُلُوبِِھمْ  بَْینَ  أَلَّْفتَ  َما َجِمیًعا اْألَْرضِ  فِي َما أَْنفَْقتَ  لَوْ  قُلُوبِِھمْ  بَْینَ  َوأَلَّفَ ﴿: -  .]63: األنفال[ ﴾بَْینَُھمْ  أَلَّفَ  هللاَّ

اج في موقٍِف واحدٍ  اج إظھاُر جماِل  وفي اجتِماع الُحجَّ إعالٌم وتذكیٌر بفضِل ھذه األمة وعلوِّ شأنِھا، وِزینةُ الُحجَّ
 ِجَدالَ  َوَال  فُُسوقَ  َوَال  َرفَثَ  فََال  اْلَحجَّ  فِیِھنَّ  فََرضَ  فََمنْ ﴿: -عزَّ وجل  -أخالقِھم، وبِِھ ینالُون أعالَِي الدرجات؛ قال 

 .]197: البقرة[ ﴾اْلَحجِّ  فِي

بر.وفیھ توِطیُن ال  نَّفِس على الصَّ

ال، «: -علیھ الصالة والسالم  -: نَرى الِجھاَد أفضَل العمل، أفال نُجاِھد؟ فقال -رضي هللا عنھا  -قالت عائشةُ 
 ؛ رواه البخاري.»لُكنَّ أفضُل الِجھاد حجٌّ مبُرورٌ 

 والُمسلُم یعتزُّ بدینِھ، وینأَى بنفِسھ عن أفعاِل الجاھلیَّة وُسلُوِكھم، وفي الحجِّ تأكیٌد على ذلك تِلَو تأكید.

 : "استقرَّت الشریعةُ على قصِد ُمخالفِة الُمشركین، السیَّما في المناِسِك".-رحمھ هللا  -قال ابن القیِّم 

ب المرءَ  ِمن ربِّھ أبَعَدْتھ، والعباُد في سعٍي حثیٍث إلى هللا، ویتجلَّى للمرِء ذلك في  وكلُّ ساعٍة في الُعمر إن لم تُقرِّ
: الشرح[ ﴾فَاْنَصبْ  فََرْغتَ  فَإَِذا﴿: -سبحانھ  -شعائِِر الحجِّ ومناِسِكھ، إن فَرَغ ِمن عبادٍة نَصَب إلى أُخرى؛ قال 

7[. 

 .]99: الحجر[ ﴾اْلیَقِینُ  یَأْتِیَكَ  َحتَّى َربَّكَ  َواْعبُدْ ﴿: -عزَّ وجل  -وھذا نھُج الُمسلم إلى الممات؛ قال 

 -والطاعةُ تزیُد صاِحبَھا افتِقاًرا لربِّھ وإخباتًا، فیشَھُد فضَل هللا علیھ بھا، ویستغفُِره على التقصیِر فیھا؛ قال 
َ  َواْستَْغفُِروا النَّاسُ  أَفَاضَ  َحْیثُ  ِمنْ  أَفِیُضوا ثُمَّ ﴿: -سبحانھ  َ  إِنَّ  هللاَّ  .]199: البقرة[ ﴾َرِحیمٌ  َغفُورٌ  هللاَّ

ھ، حِريٌّ بھ أن یُكفَّھا عن المعاِصي في كل زماٍن ومكاٍن.  وَمن كفَّ نفَسھ عن المحظُورات في حجِّ

 وبعُد .. أیھا الُمسلمون:

ذلك للحاجِّ إن  فثمرةُ الحجِّ إصالُح النَّفس وتزكیتُھا، والظَّفُر بِرضا هللا تعالى، والفوُز بجنَّات النعیم، ویتحقَّقُ 
ھ بنیٍَّة صالِحٍة خالِصٍة، وعلى علٍم وبصیرٍة، وِمن نفقٍة طیبٍة، ومألَ قلبَھ ولِسانَھ بِذكِر هللا، والَزَم في  أدَّى حجَّ

ھ اإلحساَن إلى الخلِق ونفَعھم مع ُحسن الُخلق معھم.  حجِّ

ھ، وابتََعد عن قواِدِحھ عاَد ِمنھ بأحَسن حاٍل، وانقَلََب إلى أطیَِب مآٍل، وأمارةُ القَبول فِعُل  وَمن أحَسَن في حجِّ
 الحسنة بعد الحسنة، وترُك التفاُخر والُعجِب بالطاعة.
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ِ ﴿ أعوُذ باS من الشیطان الرجیم: َّSِفَإِنَّ  َكفَرَ  َوَمنْ  َسبِیًال  إِلَْیھِ  اْستَطَاعَ  َمنِ  اْلبَْیتِ  ِحجُّ  النَّاسِ  َعلَى َو  َ  َعنِ  َغنِيٌّ  هللاَّ
 .]97: عمران آل[ ﴾الَِمینَ اْلعَ 

بارَك هللا لي ولكم في القرآِن العظیم، ونفََعني هللا وإیاكم بما فیھ من اآلیاِت والذكِر الحكیم، أقوُل قَولِي ھذا، 
 وأستغفُر هللا لي ولكم ولجمیِع الُمسلمین من كل ذنٍب، فاستغفِروه، إنھ ھو الغفوُر الرحیُم.

 

 الخطبة الثانیة

لى إحسانِھ، والشكُر على توفیقِِھ وامتِنانِھ، وأشھُد أن ال إلھ إال هللاُ وحده ال شریَك لھ تعِظیًما لشأنِھ، الحمُد Sِ ع
 وأشھُد أنَّ نبیَّنا محمًدا عبُده ورسولُھ، صلَّى هللا علیھ وعلى آلِھ وأصحابِھ، وسلََّم تسلیًما مزیًدا.

 أیُّھا المسلمون:

ا قریٍب تِحلُّ بنا أفضُل األیام عند هللا. التفاضلُُل بین اللیالِي واألیام  داٍع الغتِناِم الخیر ِمنھا، وعمَّ

 ؛ رواه ابن حبان.»أفضُل أیاِم الدنیا أیاُم العشر«: -علیھ الصالة والسالم  -قال 

 .]2 ،1: الفجر[ ﴾َعْشرٍ  َولَیَالٍ ) 1( َواْلفَْجرِ ﴿أقَسَم هللا بلیالِیھا فقال: 

ما ِمن أیاٍم العمُل «: -علیھ الصالة والسالم  -بُّ إلى هللا ما لو كان في غیِرھا؛ قال وكلُّ عمٍل صالٍح فیھا أح
وال «. قالُوا: یا رسوَل هللا! وال الِجھاُد في سبیِل هللا؟ قال: »الصالُِح فیھنَّ أحبُّ إلى هللا ِمن ھذه األیام العشر
 ؛ رواه أبو داود.»م یرِجع ِمن ذلك بشيءٍ الِجھاُد في سبیِل هللا، إال رُجٌل خرَج بنفِسِھ ومالِِھ فل

ِ  اْسمَ  َویَْذُكُروا﴿: -عزَّ وجل  -فأكثُِروا فیھا ِمن العمل الصالِح، ِمن ذكِر هللا، وتالوِة كتابِھ العظیم؛ قال   أَیَّامٍ  فِي هللاَّ
 .]28: الحج[ ﴾َمْعلُوَماتٍ 

ِمنھا یوم عرفة لَغیر الحاجِّ بمزیٍد ِمن الفضل؛  ومما یُستحبُّ في العشر: ِصیاُم التسعة األُولَى ِمنھا، وُخصَّ 
 فِصیاُمھ یُكفُِّر السنةَ الماِضیةَ والباقِیةَ.

ِحم، والصدقِة، واإلكثاِر ِمن  وِمن العمل الصالِِح فیھا: المزیُد ِمن البِرِّ واإلحساِن إلى الوالَِدین والنَّاِس، وِصلِة الرَّ
 نوافِِل العبادات.

َم مواِسَم الخیرات قبل فواتِھا، وباَدَر باألعمال الصالِحة ونافََس السابِقین فیھا، والحیاةُ مغنٌَم فالسَّعیُد ِمن اغتَنَ 
 للعباد، والُموفَُّق َمن ُعدَّ في الُمحِسنین.

ي فال یأُخذ ِمن َشعِره وال  وِمن األعمال الصالِحة: َذبُح األُضِحیة یوم الِعید وأیام التشریق، وَمن أراَد أن یُضحِّ
ى  ي، أما الوكیُل على األُضِحیة أو الُمضحَّ ة حتى یُضحِّ ِمن أظفاره وال ِمن بشرتِھ شیئًا بعد دخول شھر الحجَّ

 عنھ، فال یلَزُمھ شيٌء ِمن ذلك.
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َ  إِنَّ ﴿ثم اعلَموا أنَّ هللا أمَركم بالصالِة والسالِم على نبیِّھ، فقال في ُمحَكِم التنزیل:   َعلَى ونَ یَُصلُّ  َوَمَالئَِكتَھُ  هللاَّ
 .]56: األحزاب[  ﴾تَْسلِیًما َوَسلُِّموا َعلَْیھِ  َصلُّوا آَمنُوا الَِّذینَ  أَیَُّھا یَا النَّبِيِّ 

اللھم صلِّ وسلِّم وباِرك على نبیِّنا محمٍد، وارَض اللھم عن ُخلفائِھ الراِشدین، الذین قَضوا بالحقِّ وبھ كانُوا 
، وعن سائِِر الصحابِة أجمعین، وعنَّا معھم بُجوِدك وكرِمك یا أكَرم  یعِدلُون: أبي بكٍر، وُعمَر، وُعثمان، وعليٍّ

 األكَرمین.

ر أعداَء الدین، واجَعل اللھم ھذا البلَد آمنًا ُمطمئنًّا  اللھم أِعزَّ اإلسالَم والُمسلمین، وأِذلَّ الشرَك والُمشِركین، ودمِّ
 رخاًء، وسائَِر بالد الُمسلمین.

اج والُمعتِمرین، واحفَظھم بحفِظك، واكألھم برعایتِك، وأِعدھم إلى بِالِدھم سالِمین غانِمین اللھم سلِّم الُحجَّ 
ھم مبُروًرا، وسعیَھم مشُكوًرا یا شُكور یا غفُور.  مأُجورین، واجَعل حجَّ

ك یا ذا الجالل اللھم وفِّق إماَمنا لُھداك، واجَعل عملَھ في ِرضاك، ووفِّق جمیَع ُوالة أموِر المسلمین للعمل بكتابِ 
 واإلكرام.

ج ُكُروبَھم  اج والُمعتِمرین، وارفَع درجاتِھم في علیِّین، وفرِّ اللھم وفِّق وأعِظم األجَر والمثُوبةَ لكلِّ َمن خَدَم الُحجَّ
 یا قويُّ یا عزیز.

ْنیَا فِي آتِنَا َربَّنَا﴿  .]201: البقرة[ ﴾النَّارِ  َعَذابَ  َوقِنَا َحَسنَةً  اْآلِخَرةِ  َوفِي َحَسنَةً  الدُّ

 اللھم أمِّن ُحدوَدنا، واحفَظ جنوَدنا، وانُصرھم بنصِرك القويِّ العزیِز یا رب العالمین.

 .]23 :األعراف[ ﴾اْلَخاِسِرینَ  ِمنَ  لَنَُكونَنَّ  َوتَْرَحْمنَا لَنَا تَْغفِرْ  لَمْ  َوإِنْ  أَْنفَُسنَا ظَلَْمنَا َربَّنَا﴿

 عباد هللا:

َ  إِنَّ ﴿ ْحَسانِ  بِاْلَعْدلِ  رُ یَأْمُ  هللاَّ  ﴾تََذكَُّرونَ  لََعلَُّكمْ  یَِعظُُكمْ  َواْلبَْغيِ  َواْلُمْنَكرِ  اْلفَْحَشاءِ  َعنِ  َویَْنَھى اْلقُْربَى ِذي َوإِیتَاءِ  َواْإلِ
 .]90: لنحل[ا

 وهللا یعلَُم ما تصنَعون. فاذُكروا هللاَ العظیَم الجلیَل یذُكركم، واشُكُروه على آالئِھ ونِعِمھ یِزدكم، ولِذكُر هللا أكبر،

 


