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 الحمد ل الذي جعل كلمة التوحيد لعباده ح��رزا� وحص��نا�،
 وجعل البيت العتيق مثابة للناس وأمنا�، والصلة والسلم
 على محمد نبي الرحمة وس��يد الم��ة، وعل��ى آل��ه وص��حبه

:الطيبين أتباع الحق، وسادة الخلق، ثم أما بعد

 فإنG الحج من أعظم أركان الس��لم، وفريض��ة عظيم��ةB به��ا
 ص��لى ا- يNهدمN ما قبلها من الذنوب لقول الرسول الكريم 

 أما علمت يا-: ((رضي ا عنه - لعمرو بن العاص - عليه وسلم 
 عمرو أن السلم يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان

 مس��لم، ويبش��ره))قبلها، وأنR الحج يهدم م��ا ك��ان قبل��ه
 الTح��UجV الTمUب��TرNورN: ((أيضا� بقوله- صلى ا عليه وسلم - النبي 

Nة��RنUجTال RلXإ BاءUز��Uج NهUل UسTيUل((XهTيUوUال��Uن خ��TبXا Uال��Uالبخ��اري ق: 
 فXي تUفTسXيره مNتUقUارXبUة الTمUعTنUى، وUهXيU أUنRهN الTحUجG ال��RذXي وNفcي��UتT الUTقTوUال الRتXي ذNك��XرUتT: الXTثTم، وUرUجRحUهN النRوUوXيG، وUقUالU الTقNرTطNبXيG الRذXي لU يNخ��UالXطهN ش��UيTء م��XنT: الTمUبTرNور الTمUقTبNول، وUقUالU غUيTره

 أUحTكUامه، وUوUقUعU مUوTقXعا� لXمUا طNلXبU م��XنT الTمNكUل��Rف عUل��Uى ال��TوUجTه
الUTكTمUل، 

 ص��لى ا- ومما يدل على فضل الح��ج الم��برور أن الرس��ول 
 جعل الحج للنساء جهادا� لم��ا روى البخ��اري- عليه وسلم 

 ي��ا رس��ول ا ن��رى: قالت- رضي ا عنها - أن السيدة عائشة 
 ل، لك��NنR أفض��ل: ((الجهاد أفضل العم��ل أفل نجاه��د؟ ق��ال

 أي-: عليه الص��لة والس��لم -  وقد سئل ،))الجهاد حجl مبرور
 ث��م م��اذا؟: قي��ل)) إيمان بال ورسوله: ((العمل أفضل؟ فقال

 ح��ج: ((ث��م م��اذا؟ ق��ال: قي��ل)) الجه��اد ف��ي س��بيل ا: ((قال
 -:رض��ي ا عن��ه - ، وقال عمر ب��ن الخط��اب البخاري))مبرور

".شدوا الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين"

 ص��لى ا- وكم تشتاق نفس الحاج عندما يسمع حديثU رسول ا 
 والحجV المبرور ليس له جزاء: ((الذي قال فيه- عليه وسلم 

 كيفU يحقcق الحجR المبرور؟ قال: ، فيبدأ يتساءل))إل الجنة
 م��ا أك��ثر: لمجاه��د حي��ن ق��ال- رضي ا عنهم��ا - ابن عمر 

".ما أكثر الركب: ما أقلRهم ولكن قل: "قال!! الحاج

 لن الحج المبرور ليتأتى لكل أحد حج البيت، بل ل بد
:له من وسائل لتحصيله

 الخلص ل، فمن خرج من بيته متطلcع��ا� إل��ى الم��دح: أولها
 والثناء، والسمعةX والمباهاة؛ هبط عمله، وضلR سعيNه قال

: ((في الحديث القدسي- تعالى - 
Uمن عمل عمل� أشرك فيه مع��ي 



 اللهم حج��ة�: ((يحذcر من ضدc ذلك فيدعو مستعينا� بربcه قائل� -صلى ا عليه وسلم - مسلم، ولذا كان ))غيري تركتNه وشركUه
.ابن ماجه))ل رياء فيها ول سمعة

 أن يكون الحاج في غايةX الذلG بين يدي ا، مطهGرا�: ثانيها
 قلبUه من آفة العجب بالعمل، بل إنRه يرى عملUه مهما عظNم

.صغيرا� جدا� أمام ما أنعم ا عليه من النعم

 تقام شعائرN الحجc في مشاعر عظيمة وأم��اكن له��ا: ثالثها
 قدسيتNها، ومن برc الحج احترامNه��ا فض��ل� ع��ن الفس��اد أو

.مقارفة شيء منها

 -ومن برc الحج الجتهادN في موافقته لهدي النبي : رابعها
 فيما قلR أو كثر، وعدم مخالفته لشيء- صلى ا عليه وسلم 

 ، وقد نNقلت س��نته لمت��Xه-عليه الصلة والسلم - من سنته 
 خذNوا: ((يقول- صلى ا عليه وسلم - في كلc موقف وقول، وكان 

 التسUاهل في الواجبات والرك��ان، وق��د تت��والى الخط��اءN  والتساهل في السنن ق��د ي��ؤدcي إل��ىمسلم،))عنcي مناسككم
 التي قد تفسXد الحجR أحيانا�، والخيرN كلV الخير في تعل��Vم

.صلى ا عليه وسلم - هدي الرسول 

 ومن برc الحجG التسليمN للشارع، والنقياد لوام��ر: خامسها
 ا ورسوله، وحسن التباع فيما لم يNكشف عن مع��انيه ول��و

 رضي ا عن��ه- لم تNعلم الحكمة منه، فها هو الفاروق عمر 
 أما وا إني لعلم أنك حج��ر ل: "يقبcل الحجرU السود ويقول- 

 صلى ا عليه وسلم- تضر ول تنفع، ولول أنGي رأيت رسول ا 
.فاستلمه" استلمك ما استلمتك- 

 إن مال الحجG المبرور يجبN أن يك��ون حلل� طيب��ا�؛: سادسها
لنR النفقةU الحرام من موانع الجابة، 

 وإن أيامN الحجc المبرور تNحي��Uا ب��ذكر ا، وتNض��اء: سابعها
 بتلوةX آي��اتX ا، وتطه��Rر بالس��تغفار، وب��ذل المع��روف،

 -:ص��لى ا علي��ه وس��لم - ق��ال - عز وج��ل - والدعوة إلى ا 
 لغازي في سبيل ا، والحاجV والمعتمر؛ وف��دN ا، دع��اهما((

.ابن ماجه))فأجابوه، وسألوه فأعطاهم

 المهلXكة، ولصوصX الحسنات، وتزي��د الح��جR ب��رGا�، فالي��امN إن ملء الوقاتX بالطاعات تحصGنN الحجR م��ن الف��ات: ثامنها
 فاضلة، وتلك البقاع مفضRلة، وفيها تتضاعف الجور، وق��د
 كان سلفNنا الصالح إذا تلبRس��وا به��ذه العب��ادة عط��Rروا

.أوقاتUها بذكر وتسبيح|، وتهليل وتحميد

 إن سمة الحاجc في هذه البقاع العظيمة الس��كينةN: تاسعها
 والطمأنينة، وسلوكN أدبX هذه الشعيرة بخفض الصوت، وعدم



.الزعاج وأذية المسلمين، والهدوء في العبادة والدعاء

 إن التلبية في الح��جc الم��برور ذك��رB ل ينقط��ع،: عاشرها
 فلها معان| لو استقرت في س��ويداء القل��ب فإنه��ا تص��بغ

 ، وتقوcم مسيرتUك، وته��ذcب س��يرتUك،-أيها المسلم - حياتUك 
 لبي��ك الله��م: "إنها إعلن العبوديةX والطاع��ةX والت��ذلGل

".لبيك، لبيك ل شريك لك لبيك

 إن الصحبة الطيبة في الحجG تقوcيك إذا ضعفت،: حادي عشر
 وتذكGرك إذا نسيتU، وتدلGك على طريق الخير، وتحذGرك من
.طريق الشر

 صلى ا عليه- من أراد حجا� مبرورا� امتثلU قولUه : ثاني عشر
 من حجR ل فلم يرفث ولم يفسق رجع كي��وم ول��دتTه((وسلم – 

 البخاري، نعم من تطلRع إلى حجG م��برور أدRب ج��وارحUه))أمGه
 طائشة، ول تمتدG اليد بأذى إلى أحد، ول ينط��وي القل��بN فل تنظر العين نظرة فاحشة، ول ينط��Xق اللس��ان بألف��اظ

.على بغضاء أو حسد

 

:الخطبة الثانية

 

 إن المتأمل في الحج إلى بيت ا الحرام: معاشر المؤمنين
 يلحظ أن له منافع دنيوية وأخروية مصداقا� لما ذك��ره ا

 لXيUشTهUدNوا مUنUافXعU لUهNمT وUيUذTكNرNوا اسTمU اXR ف��Xي أUي��Rام|{-: تعالى - 
.27الحج}وUأUطTعXمNوا الTبUائXسU الTفUقXيرU مRعTلNومUات| عUلUى مUا رUزUقUهNم مcن بUهXيمUةX الUTنTع��UامX فUكNل��Nوا مXنTه��Uا

 صلى ا علي��ه وس��لم- كما أنه يمثل صمام أمان لمة محمد 
 ، فبه تقوى شوكتها، وتظهر عزته��ا، وتعل��و كرامته��ا،-

 ويهابها أعداؤها، ويذل خصمها، ويقوى ض��عيفها، وينص��ر
 مظلومه��ا، كي��ف ل وق��د اجتم��ع أتب��اع المل��ة، وحم��اة
 العقيدة، وحراس الشريعة؛ من كل أقطار المعمورة ش��رقا�
 وغربا�، وشمال� وجنوبا�، يجهرون بصوت واحد، ودعاء واحد،
 وذكر واحد، ولباس واحد، ووليهم واحد، وع��دوهم واح��د،
 فكيف ل يهابهم عدوهم، ول يذل خصمهم؛ وعوضهم الفردوس،
 سطر هذا نبينا وصحابته وهم يطوفون بالبيت فق��ال له��م

 أي- رح��م ا أم��رءا أراه��م : ((المعل��م والق��ائد والس��وة
سيرة ابن هشام)).اليوم من نفسه قوة- المشركين 

 صلى- فاللهم بلغنا حج بيتك الحرام، وزيارة مسجد نبيك 
 ، وألحقنا بالصالحين، واغفر لن��ا وله��م-ا عليه وسلم 

.يا رب العالمين



 صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلة والسلم عليه: عباد ا
 إXنR ا��UR{: حيث أمركم ربكم فق��ال ول��م ي��زل ق��ائل� عليم��ا�

 وUمUلUئXكUتUهN يNصUلVونU عUلUى النRبXيc يUا أUيVهUا الRذXينU آمUن��Nوا ص��UلVوا
}عUلUيTهX وUسUلcمNوا تUسTلXيما�


