(تعجّلّإىلّاحلجّفإنكّالّتدريّماّيعرضّلك) ّ
دّّ/خالدّبنّضحويّالظفريي ّ
ّ
ِ
ِ
ِِ
ومن سيِئ ِ
ات أ َْع َمالِنَا،
إِ َّن احلَ ْم َد َّّلِلََْ ،ن َم ُدهُ ونَ ْستَعِينُوُ ونَ ْستَ ْغف ُرهُ ،ونَعُوذُ ِِبهلل ِم ْن ُش ُروِر أَنْ ُف ِسنَا ِ ْ َ َّ
ض َّل لَو ،ومن ي ْ ِ
ِ
من ي ه ِدهِ هللا فَ ََل م ِ
يك
ي لَوُ ،وأَ ْش َه ُد أَن ََّّل إِلَوَ إََِّّل هللاُ َو ْح َدهُ ََّل َش ِر َ
ُ َْ ُ
َ ْ َْ ُ ُ
ضل ْل فَ ََل َىاد َ
ِ
ِِ
ِ
لَوُ ،وأَ ْش َه ُد أ َّ
وسلَّ َم تَ ْسلِيماً َكثِرياًََ )،ي
صلَّى هللاُ َعلَْيو َ
وعلَى آلو َ
َن ُُمَ َّمداً َعْب ُدهُ َوَر ُسولُوَُ ،
وص ْحبِو َ
َّ ِ
اّلِلَ َح َّق تُ َقاتِِو َوََّل ََتُوتُ َّن إََِّّل َوأَنْتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َن( [آل عمرانََ ) ،]ٕٔٓ:ي أَيُّ َها
ين آَ َمنُوا اتَّ ُقوا َّ
أَيُّ َها الذ َ
َّ ِ
س وِ
ِ
ث ِمْن ُه َما ِر َج ًاَّل َكثِ ًريا
اح َدةٍ َو َخلَ َق ِمْن َها َزْو َج َها َوبَ َّ
َّاس اتَّ ُقوا َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُك ْم م ْن نَ ْف ٍ َ
الن ُ
اّلِلَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيبًا( [النساءََ ) ،]ٔ:ي أَيُّ َها
اّلِلَ الَّ ِذي تَ َساءَلُو َن بِِو َو ْاْل َْر َح َام إِ َّن َّ
َونِ َساءً َواتَّ ُقوا َّ
َّ ِ
صلِ ْح لَ ُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم َويَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَم ْن يُ ِط ِع
ين آَ َمنُوا اتَّ ُقوا َّ
اّلِلَ َوقُولُوا قَ ْوًَّل َس ِد ً
يدا * يُ ْ
الذ َ
ِ
يما( [اْلحزاب.]0ٔ-0ٓ:
َّ
اّلِلَ َوَر ُسولَوُ فَ َق ْد فَ َاز فَ ْوًزا َعظ ً
أ ََّما بَ ْع ُد:
ٍ
ِ
ِ ِ
وشَّر
صلَّى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َمَ ،
فَِإ َّن أ ْ
َص َد َق احلَديث َك ََل ُم هللا َعَّز َو َج َّلَ ،
ي ُُمَ َّمد َ
وخْي َر ا ْذلَْد ِي َى ْد ُ
ٍ
ٍ
ض ََللٍَة ِِف النَّا ِر.
ض ََللَةٌ ،وُك َّل َ
اْل ُُموِر ُُْم َد ََثتُ َها ،وُك َّل ُُْم َدثَة بِ ْد َعةٌ ،وُك َّل بِ ْد َعة َ
ِعبَ َاد هللاِ:
قد دخلت علينا أشهر احلج ،واقرتب موعد رحَلت أىل اإلميان واإلسَلم إىل بيت هللا
احلرام ليقضوا احلج الذي ىو ركن من أركان اإلسَلم العظام ،فقد بين اإلسَلم على مخس كما
قال  منها( :وحج البيت من استطاع إليو سبيَل) .مستجيبني هلل رب العادلني ِف قولو ( وهلل
على الناس حج البيت من استطاع إليو سبيَلً ومن كفر فإن هللا غين عن العادلني) ،وملبني نداء
وك ِرج ًاَّل وعلَى ُك ِل ِ ِ
إبراىيم عليو السَلم ِف قولوَ ( :وأَ ِذّ ْن ِِف الن ِ
ني ِم ْن ُك ِّل
َّاس ِِب ْحلَ ِّج ََيْتُ َ َ َ َ ّ َ
ضام ٍر ََيْت َ
فَ ٍّج َع ِم ٍيق)،
فيا سعادة من ىيأ نفسو ليكون من وفد الرمحن ،وَي ندامة من ّفرط ِف احلج كل عام ،فيا
من شغلو داء التسويف ،وِف كل عام يقول سأحج العام القادم ،ح ى تنقض اْلعمار ،وأتيت
اْلمراض ،ويعاقب بسبب تفريطو وتسويفو بكثرة اْلشغال ِف أوقات احلج ،فَل يوفق لو وَّل
يكتب من أىلو ،فمن توفرت فيو شروط الوجوب فعليو أن يبادر إليو وَّل يؤخره من غري عذر
-ٔ-

ول
قال ملسو هيلع هللا ىلص ( تعجلوا إىل احلج فإن أحدكم َّل يدري ما يعرض لو ) أخرجو أمحد .وقال َر ُس ُ
هللاِ صلَّى هللا علَي ِو وسلَّم( :من أَراد احل َّج فَ ْلي تَ ع َّجل؛ فَِإنَّو قَ ْد ميَْرض الْم ِريض ،وتَ ِ
ض ُّل الضَّالَّةُ،
ُ َْ ََ َ َْ ََ َ َ َ ْ ُ
َ
َ ُ َ ُ َ
اجةُ) رواه أمحد وابن ماجة.
َوتَ ْع ِر ُ
ض احلَ َ
كم ندفع لسفرات السياحة ِف كل صيف بل بعضهم إىل بَلد الكفر والفساد ،وإذا جاء
لتوه قيمة ادلال ،فما تنفقو َي عبدهللا هلل ُيلفو هللا عليو
احلج استكثر ما يدفعو من مال ،وعرف ّ
أضعافا مضاعفة ،وترى مثرتو ِف الدنيا واآلخرة.
وامسع مع ما حيثك أيها ادلسلم لتكون ممن يعجل بقضاء فرضو واإلكثار من تطوعو
ونفلو ،فإن احلج إىل البيت احلرام من أفضل العبادات وأجل القرِبت اليت يتقرب هبا ادلسلم إىل
ربو.
فاحلج عباد هللا من أعظم أسباب دخول اجلنات وتكفري السيئات ،قال ملسو هيلع هللا ىلص ( :العمرة إىل
العمرة كفارة دلا بينهما واحلج ادلبور ليس لو جزاء إَّل اجلنة ) م ،واحلج ادلبور ىو احلج الذي
كان العبد فيو خملصا هلل متابعا ِف للنيب َّ ل تشوبو الشركيات وَّل البدع واحملدَثت وَّل
ادلعاص والسيئات ،وقال ملسو هيلع هللا ىلص ( :من حج البيت فلم يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدتو أمو )
م  ،يرجع كيوم ولدتو أمو بريئا من اخلطاَي معاىف من السيئات ،مل يبق معو إَّل حسناتو اليت كان
عملها بعد أن ُميت عنو مجيع سيئاتو ،فما أعظمو من ثوابو ،ومن أكبه من عطاء.
وقال ملسو هيلع هللا ىلص لعمرو بن العاص هنع هللا يضر ( :أما علمت أن اإلسَلم يهدم ما كان قبلو وأن اذلجرة
هتدم ما كان قبلها وأن احلج يهدم ما كان قبلو )  .رواه مسلم ،فكما أن الكافر إذا أسلم زالت
عنو مجيع سيئاتو فكذا احلاج حجا مبورا يرجع وقد ىدمت ذنوبو وزالت سيئاتو.
وسئل النيب ملسو هيلع هللا ىلص أي العمل أفضل فقال ( إميان ِبهلل ورسولو قيل مث أي قال اجلهاد ِف
سبيل هللا قيل مث أي قال حج مبور )  .م  ،فعمل يقرنو رسول هللا ِ بإلميان ِبهلل ورسولو
وِبجلهاد ِف سبيل هللا ذلو بَل شك عمل عظيم ثوابو ،واحلج َّل شك أنو جهاد ْلنو عبادة قولية
ومالية وعملية حيتاج إىل صب دلا يلقاه احلاج من مشقة وعناء لذلك دلا استأذنت عائشة رسول
هللا ِ ف اجلهاد قال ذلاَّ( :ل .ل ُك َّن أفضل اجلهاد حج مبور) .رواه البخاري .وجعل رسول
هللا  احلاج وادلعتمر وفد هللا مع أىل اجلهاد ،عن ابن عمر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال( :الغازي ِف
سبيل هللا واحلاج وادلعتمر وفد هللا دعاىم فأجابوه وسألوه فأعطاىم)  .رواه ابن ماجو
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عباد هللا:
ادلقص ر ادلف ّرط ال ذي ت رك حج و وأخ ره حفاظ ا عل ى مال و وإبق اء ل دنياه أن احل ج م ن
ى ل يعل م ّ
أعظ م أس باب الغ ب وذى اب الفق ر لكون و م ن أس باب حل ول البك ة م ن هللا تع اىل عل ى دني اك
ومال ك ،ع ن عب د هللا ب ن مس عود هنع هللا يضر ق ال ق ال رس ول هللا ( :اتبع وا ب ني احل ج والعم رة فإهنم ا
ينفي ان الفق ر وال ذنوب كم ا ينف الك ري خب ث احلدي د وال ذىب والفض ة ول يس للحج ة ادل بورة
ثواب إَّل اجلنة) .رواه الرتمذي وقال :حديث حسن صحيح.
وم ن اْلحادي ث اجلامع ة ال يت فيه ا فض ائل احل ج م ا ج اء ِف ح ديث اب ن عم ر أن رج َلن ج اءا
يس أَّلن رس ول هللا  فأخبه ا رس ول هللا مب ا ج اءا يس أَّلن عن و ،وك اا يس أَّلن ع ن احل ج
وفضائل أعمالو ،فكان جواب النيب  أن قال(( :فإنك إذا خرجت من بيتك تؤم البيت احلرام
َّل تض ع اقت ك خف ا وَّل ترفع و إَّل كت ب هللا ل ك ب و حس نة وُم ا عن ك خطيئ ة وأم ا ركعت اك بع د
الطواف كعتق رقب ة م ن ب ين إمساعي ل علي و الس َلم وأم ا لواف ك ِبلص فا وادل روة كعت ق س بعني رقب ة
وأما وقوفك عشية عرفة فإن هللا يهبإ إىل مساء الدنيا فيباى بكم ادلَلئكة يقول عبادي جاؤو
ش عثا م ن ك ل ف ج عمي ق يرج ون جن يت فل و كان ت ذن وبكم كع دد الرم ل أو كقط ر ادلط ر أو كزب د
البح ر لغفرهت ا أفيض وا عب ادي مغف ورا لك م ودل ن ش فعتم ل و وأم ا رمي ك اجلم ار فل ك بك ل حص اة
رميته ا تكف ري كب رية م ن ادلوبق ات وأم ا َن رك فم ذخور ل ك عن د رب ك وأم ا حَلق ك رأس ك فل ك
بكل شعرة حلقتها حسنة وميحى عنك هبا خطيئة وأما لواف ك ِبلبي ت بع د ذل ك فإن ك تط وف
وَّل ذنب لك َييت ملك ح ى يض ع يدي و ب ني كتفي ك فيق ول اعم ل فيم ا تس تقبل فق د غف ر ل ك
ما مضى)) .رواه الطبا .
فأع ّد َي من مل حتج ومل تقض فرضك أن لو داهك ادلوت ما أنت قائل لربك ،وما ىو
عذرك ،أمل يعطك هللا ادلال ،أمل يوسع عليك ِف رزقك ،أمل يرزقك اْلمن ِف اْلولان ،أمل يعطك
الصحة والعافية ،فأعد للسؤال جواِب ،فكل منا مسؤول عن عملو وُماسب عليو( ،ومن يعمل
مثقال ذرة خريا يره ،ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره).
وآخر دعواا أن احلمد هلل رب العادلني.

ّ
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اخلطبةّالثانية ّ
ِ ِ
ِِ
ص ْحبِ ِو َوَم ِن اتَّبَ َع ُى َداهُ:
احلَ ْم ُد َِّّلِلَِ ،و َّ
الص ََلةُ َو َّ
الس ََل ُم َعلَى َر ُسول هللاَ ،و َعلَى آلو َو َ
أ ََّما بَ ْع ُد:
ِ
ِ
ِ
صَرهُ َوَك َفاهُ.
فَأُوصي ُك ْم َونَ ْفس بِتَ ْق َوى هللا تَ َع َاىل؛ فَ َم ِن اتَّ َقى هللاَ َوقَاهَُ ،ونَ َ
ِ ِِ
ني:
َم َعاشَر ادلُْؤمن َ
َنن ِف بداية أشهر هللا احلرم وىن (ذو القعدة وذو احلجة وُمرم ،وشهر رجب بعد ذلك)،
وىذه اْلشهر من مواسم الطاعات وأوقات البكات ،فيها مجلة من أَيم هللا العظام ،ففيها
العشر اْلول من ذي احلجة واحلج ويوم عرفة ويوم النحر ويوم القر وبقية أَيم التشريق وعاشوراء
ِف ُمرم ،أوقات تضاعف فيو احلسنات ،وتعظم فيها السيئات ،لذلك هنى هللا تعاىل العبد عن
ِ
اّلِلِ اثْنَا َع َشر َش ْهرا ِِف كِتَ ِ
اّلِلِ يَ ْوَم َخلَ َق
اب َّ
ُّهوِر ِعْن َد َّ
ظلمو لنفسو فيها فقال تَ َع َاىل( :إِ َّن ع َّدةَ الش ُ
َ ً
ات و ْاْلَرض ِمْن ها أَرب عةٌ حرم َذلِ ِ
ين الْ َقيِّ ُم فَ ََل تَظْلِ ُموا فِي ِه َّن أَنْ ُف َس ُك ْم(.
َّ
الس َم َاو ِ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ٌُ َ
ك ال ّد ُ
ِ
ِ
ِ
َّيب  أَنَّوُ قَ َالَّ « :
ِ ِ
استَ َد َار َك َهْي ئَتِ ِو يَ ْوَم
إن َّ
الزَما َن قَد ْ
َو َع ْن أَِب بَكَْرَة َرض َ هللاُ َعْنوُ َعن الن ِّ
السنَةُ اثْنَا عشر َشهراِ ،مْن ها أَرب عةٌ حرم ،ثَََلثَةٌ مت والِيات :ذُو ال َقع َدةِ
خلَق هللا َّ ِ
ض َّ
َُ َ َ ٌ
ْ
َ َ َ ْ ً َ ْ َ َ ُ ٌُ
الس َم َوات َواْل َْر َ
َ َ ُ
ِ
ِ ِ
[متَّ َف ٌق َعلَْي ِو].
بَ :ش ْه ُر ُم َ
ضَر الَّذي بَ ْ َ
ني ُمجَ َادى َو َش ْعبَا َن» ُ
َوذُو احل َّجة َوادلُ َحَّرُمَ ،وَر َج ٌ
فعلى العبد ادلؤمن أن يستشعر ما ىو فيو من ىذه اْلزمنة الشريفة فيكف النفس عن
الشهوات والشبهات ،ويستغلها ِف الرجوع إىل رب البَيت خالق اْلرض والسموات.
ف َع ِن ابْ ِن َعبَّ ٍ
اس َر ِض َ هللاُ َعْن ُه َما ِف قولو تعاىل( :فَل تظلموا فيهن أنفسكم)ِ(ِ :ف ُكلِّ ِه َّن.
ِ
ك أ َْربَ َعةَ أَ ْش ُه ٍر فَ َج َعلَ ُه َّن ُح ُرًما َو َعظَّ َم ُح ُرَماهتِِ َّن
(أي ِف الشهور اَّلثين عشر) ُمثَّ َخ َّ
ص ِم ْن َذل َ
الذنْب فِي ِه َّن أَعظَم والْعمل َّ ِ
َو َج َعل َّ
َجَر أ َْعظَ َم).رواه الطبي.
الصال َح َو ْاْل ْ
َ
ْ َ َ ََ َ
َ
فأكثروا عباد هللا من الطاعات واحلسنات وِبدروا إىل اخلريات واإلحسان لتكونوا من أىل
ٍ
ِ ِ
َّت
ض َها َّ
ض أ ُِعد ْ
اجلنان ،قال تعاىلَ ( :و َسا ِرعُوا إِ َىل َم ْغفَرةٍ م ْن َربِّ ُك ْم َو َجنَّة َع ْر ُ
الس َم َاو ُ
ات َو ْاْل َْر ُ
ِ
لِْلمت َِّقني* الَّ ِذين ي ْن ِف ُقو َن ِِف َّ ِ
ِ
ِِ
ني َع ِن الن ِ
ب
َّاس َو َّ
ني الْغَْي َ
اّلِلُ ُِحي ُّ
ظ َوالْ َعاف َ
السَّراء َوالضََّّراء َوالْ َكاظم َ
ُ َ
َ ُ
الْمح ِسنِني * والَّ ِذين إِذَا فَعلُوا فَ ِ
استَ ْغ َف ُروا لِ ُذنُوهبِِ ْم َوَم ْن يَ ْغ ِف ُر
اح َشةً أ َْو ظَلَ ُموا أَنْ ُف َس ُه ْم ذَ َك ُروا َّ
اّلِلَ فَ ْ
َ
ُْ َ َ َ
ِ ِ ِِ
اّلِل وَمل ي ِ
الذنُ َ ِ
ُّ
َّات
صُّروا َعلَى َما فَ َعلُوا َوُى ْم يَ ْعلَ ُمو َن * أُولَئِ َ
ك َجَز ُاؤُى ْم َم ْغفَرةٌ م ْن َرّهب ْم َو َجن ٌ
وب إََّّل َُّ َ ْ ُ
ِِ
ََْت ِري ِمن َْحتتِها ْاْلَنْهار خالِ ِد ِ ِ
ني).
َج ُر الْ َعامل َ
ين ف َيها َون ْع َم أ ْ
ْ َ َُ َ َ
-ٗ-

