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الحج المبرور

ممخص الخطبة

ٔ -األمة الخالدة -ٕ .فضل الحج -ٖ .أىمية اإلخالص -ٗ .من بر الحج -٘ .فضل عشر ذي

الحجة -ٙ .ما يشرع في العشر من أعمال.
-------------------------

الخطبة األولى

َِّ
أما بعد :فاتقوا اهلل َّ
ءام ُنوْا اتَّقُوْا المَّ َو
السر والنجوى ،قال تعالى :ياأَيُّيَا الذ َ
حق التقوى ،وراقبوه في ّ
ين َ
َّ
ِ
ح َّ ِ ِ
ون [آل عمران.]ٕٔٓ:
َ
ق تُقَاتو َوالَ تَ ُموتُ َّن ِإال َوأَنتُم ُّم ْسم ُم َ

اىيم عميو السالم منذ آالف األعوام إلى أن يرث
خر ْ
جت ىذه الجموعُ في موسم الحج تمبي ًة لدعوة إبر َ
األرض ومن عمييا ممبِّين ضارعين مكِّبرين ميممين.
اهلل
َ
َّ
الخش ِع المتجِّمعين من كل ٍ
حدب وصوب تتجمى حقيقة،
بنظ ٍرة واحدة إلى الجموع المؤمنة والحجيج
ِ
حقيقةُ َّ
بخمود رسالتيا وكتابِيا ،باقيةٌ ما
بمغ الكيد ليا والمكر بيا فإنيا أمةٌ خالدة
أن ىذه األمةَ ميما َ

بقي الميل والنيار.
ِ
افد إلى ِ
بيت اهلل قد َّ
ِ
ضمان اهلل :رج ٌل خرج إلى
بحفظو وسالمتو ،قال (( :ثالث في
تكفل اهلل
إن الو َ
مسجد من مساجد اهلل ،ورجل خرج غازياً في سبيل اهلل ،ورجل خرج حاجِّا)) أخرجو الحميدي في

مسنده(ٔ)[ٔ].

إن لك في ِّ
أخي الحاجَّ ،
الحاج
كل خطوٍة تخطوىا أج اًر ال يجمِّيو إال قو ُل المصطفى (( :ما ترفعُ إب ُل
ّ
رجال وال تضع يدًا إال كتب اهلل تعالى بيا حسنة ،أو محا عنو سيئة ،أو رفعو بيا درجة)) أخرجو

البييقي(ٕ)[ٕ].

تنطق ِ
الكون كمَّو معك ِّ
بنداء التوحد" :لبيك الميم لبيك" َّ
توحيد الخالق ويسبِّح بحمده،
يردد
فإن
وحين
َ
ُ
َ
تمبِّي األحجار وييتف المدر واألشجار ،قال (( :ما من ٍ
مسمم يمبِّي إالّ لبَّى من عن يمنيو أو عن

األرض من ىا ىنا وىا ىنا)) أخرجو
شمالو من حجر أو شجر أو مدر ،حتى تنقطع
ُ
الترمذي(ٖ)[ٖ].

حديث رسول اهلل الذي أخرجو البخاري ومسممُّ (( :
ُّ
الحج المبرور ليس لو جزاء إال
الحاج
إذا سمع
َ
كيف يحقِّق َّ
الحج
نفسو ليذا األجر العظيم والفضل الجزيل ،فيتساءلَ :
الجنة))(ٗ)[ٗ] تشتاق ُ
المبرور؟ قال ابن عمر رضي اهلل عنيما لمجاىد حين قال :ما أكثر الحاج!! قال( :ما أقمَّيم ولكن
قل :ما أكثر الركب)(٘)[٘].
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ِ
أخي الحاجُّ ،
السمعة
المبرور يتطمَّب إخالصاً هلل ،فمن خرج من بيتو متطمِّعاً إلى المدح والثناء و
الحج
ُ
َّ
معي
والمباىاة ىبط عممو
وضل ُ
سعيو ،قال تعالى في الحديث القدسي(( :من عمل عمال أشرك فيو َ
غيري تركتُو وشرَكو)) أخرجو مسمم( .]ٙ[)ٙوكان ِّ
يحذر من ِّ
ال:
ضد ذلك فيدعو مستعينًا بربِّو قائ ً
((الميم حجةً ال رياء فييا وال سمعة)) أخرجو ابن ماجو من حديث أنس بن مالك(.]ٚ[)ٚ
ِ
قمبو من آفة العجب بالعمل ،بل َّإنو يرى
ِّس
ّ
بالحج يكون في غاية الذ ّل بين يدي اهلل ،مطيّ ًار َ
المتمب ُ
عممَو ميما عظُم صغي اًر جداً أمام أنعم اهلل عميو من النعم.
شعائر ِّ
اميا فضالً عن الفساد
تقام
ُ
الحج في مشاعر عظيمة وأماكن ليا قدسيتُيا ،ومن ِّبر الحج احتر ُ
ِ
َّ
السيئة ىذه المناسب َة
أصحاب النوايا
يستغل
أو مقارفة شيء منيا .وا َّن من الفظاعة وسوء الحال أن
ُ
ِ
السموم
لممارسة نو ِازعيم
فيقدم إلى بالد الحرمين
ِّ
العظيمة ،ويتدثَّر بقدسيتِياَ ،
المدمرة ،في تيريب ّ
الفتاكة ،ون ْشر المعتقدات الفاسدة ،وترويج األفكار المضمِّمة ،ونيب األموال ،قال تعالى :ومن ي ِرْد ِف ِ
يو
ََ ُ
بِِإْل َح ٍاد بِظُْمٍم ُّنِذ ْقوُ ِم ْن َع َذ ٍ
اب أَلِ ٍيم [الحج.]ٕ٘:
االجتياد في موافقتو ليدي النبي فيما َّ
قل أو كثر ،وعدم مخالفتو لشيء من سنتو عميو
من ِّبر الحج
ُ
الصالة والسالم ،وقد ُنقمت سنتو ألمتِو في ِّ
كل موقف وقول ،وكان يقول(( :خ ُذوا ِّ
عني
مناسككم))( .]ٛ[)ٛوالتساىل في السنن قد ِّ
التساىل في الواجبات واألركان ،وقد تتوالى
يؤدي إلى َ
األخطاء التي قد ِ
الحج أحيانًا ،والخير ُّ
تفسد َّ
كل الخير في تعمُّم ىدي الرسول .
ُ
ُ
التسميم لمشارع ،واالنقياد ألوامر اهلل ورسولو ،وحسن االتباع فيما لم يُكشف عن معانيو
الحج
ومن ِّبر ّ
ُ
الحجر األسود ويقول( :أما واهلل،
ولو لم تُعمم الحكمة فيو ،ىا ىو الفاروق عمر رضي اهلل عنو يقبِّل
َ
إني ألعمم أنك حجر ال تضر وال تنفع ،ولوال ّأني رأيت رسول اهلل استممك ما استممتك) فاستممو.

أخرجو البخاري(.]ٜ[)ٜ

ال طيبًاَّ ،
ألن النفق َة الحرام من موانع اإلجابة ،وفي الطبراني
يجب أن يكون حال ً
مال ّ
الحج المبرور ُ
مرفوعاً(( :إذا خرج الرج ُل حاجاً بنفقة طيبة ووضع رجمو في الغرز فنادى :لبيك الميم لبيك ،ناداه

ادك حالل ،وراحمتك حالل ،وحجُّك مبرور .واذا خرَج بالنفقة
مناد من السماء :لبيك وسعديك ،ز ُ
ادك
الخبيثة ووضع رجمو في الغرز فنادى :لبيك ،ناداه مناد من السماء :ال لبيك وال وسعديك ،ز ُ
وحجك غير مبرور))(ٓٔ)[ٓٔ].
حرام ،ونفقتُك حرامّ ،
الحج المبرور تُحيى بذكر اهلل ،وتُضاء بتالوِة ِ
أيام ِّ
آيات اهلل ،وتطيَّر باالستغفار وبذل المعروف
َ
ُ

والدعوة إلى اهلل عز وجل ،قال (( :الغازي في سبيل اهلل و ُّ
وفد اهلل ،دعاىم فأجابوه،
الحاج والمعتمر ُ
الحج المبرور فقال(( :إطعام
وسألوه فأعطاىم)) أخرجو ابن ماجو(ٔٔ)[ٔٔ] ،وسئل رسول اهلل عن ّ

الطعام وافشاء السالم)) أخرجو أحمد(ٕٔ)[ٕٔ].
ِ
ِ
ِ
ولصوص الحسنات ،وتزيد َّ
تحص ُن َّ
الحج ِّبرا،
الميمكة
الحج من اآلفات
األوقات بالطاعات
ملء
ّ
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فاأليام فاضمة ،وتمك البقاع مفضَّمة ،وفييا تتضاعف األجور ،وقد كان سمفُنا الصالح إذا تمبَّسوا بيذه
ُ
وتسبيح وتيميل وتحميد.
العبادة عطَّروا أوقاتَيا بذكر
ٍ
ك ِ
ِّ
أدب ىذه الشعيرة بخفض الصوت
سمة
الحاج في ىذه البقاع العظيمة السكينةُ والطمأنينة وسمو ُ
وعدم اإلزعاج وأذية المسممين ،واليدوء في العبادة والدعاء.

ذكر ال ينقطع ،فميا ٍ
التمبية في ِّ
معان لو استقرت في سويداء القمب فإنيا تصبغ حياتَك
الحج المبرور ٌ
ِ
ِ
وتقوم مسيرتَك ِّ
الطاعة والتذلّل .لبيك الميم لبيك،
العبودية و
وتيذب سيرتَك ،إنيا أعالن
ـ أييا المسمم ـ ِّ
لبيك ال شريك لك لبيك.

نسيت ،تدلّك عمى طريق الخير وتح ّذرك
تقويك إذا ضعفت ،تذ ّكرك إذا
الحج ِّ
َ
الصحبةُ الطيبة في ّ
يق الشر.
طر َ

امتثل قولَو الذي رواه البخاري(( :من َّ
حج هلل فمم يرفث ولم يفسق رجع كيوم
من رام حجاً مبرو ًار
َ
ارحو فال تنظر العين نظرة فاحشة،
أمو))(ٖٔ)[ٖٔ] .نعم ،من تطمَّع إلى ّ
حج مبرور َّأدب جو َ
ولدتْو ّ

وال ِ
القمب عمى بغضاء أو حسد.
تمتد اليد بأ ًذى إلى أحد ،وال ينطوي
ينطق المسان بألفاظ طائشة ،وال ّ
ُ
ويواسي الضعيف ،ويحافَظ فيو عمى نظافة البدن
ّ
ويرحم الصغيرُ ،
حج مبرور يوقَّر فيو الكبيرُ ،
ين َوُي ِح ُّ
والثوب والمكان ،قال تعالى :إِ َّن المَّ َو ُي ِح ُّ
ين [البقرة.]ٕٕٕ:
ب اْل ُمتَ َ
طيّ ِر َ
ب التََّّوابِ َ
بارك اهلل لي ولكم في القرآن العظيم ،ونفعني واياكم بما فيو من اآليات والذكر الحكيم ،أقول قولي
ىذا ،وأستغفر اهلل لي ولكم فاستغفروه إنو ىو الغفور الرحيم.
-------------------------

الخطبة الثانية
الحمد هلل وفَّق من شاء إلى ِّ
حج بيتو الحرام .وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،وأشيد أن

محمدا عبده ورسولو ،صمى اهلل عميو وعمى آلو وصحبو الكرام.
سيدنا ونبينا
ً
أما بعد :فاتقوا اهلل حق التقوى ،وراقبوه في السر والنجوى.

َّ
أيام عشر
األيام المباركة
ٌ
هلل تعالى في بعض ّ
نفحات يناليا الموفقون من عباد اهلل ،ومن تمك األيام ُ
ذي الحجة ،روى ابن عباس عن النبي أنو قال(( :ما العم ُل في ٍ
أفضل منيا في ىذه)) ،قالوا :وال
أيام َ

يخاطر بنفسو ومالو فمم يرجع بشيء)) أخرجو
الجياد؟ قال(( :وال الجياد إال رجل خرج
ُ
البخاري(ٗٔ)[ٔ].

البر والطاعة ،ويكثرون من الذكر
كان
الحجة ّ
ُ
أيام العشر من ذي ّ
يجدون في ّ
السمف إذا دخمت ُ
والدعاء وتعظيم اهلل.
ومما ىو مشروع في ىذه األيام اإلكثار من صالة النافمة و ِ
التيميل والتكبير والتحميد وقراءة القرآن
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وبر الوالدين وقيام الميل وغير ذلك من األعمال
والصدقة عمى الفقراء والمساكين واغاثة المميوفين ّ
الصالحة.

الحاج ما تيسر لو من أيام العشر ،خاصة يوم عرفة لما في صحيح مسمم عن
صوم غير
ومن ذلك
ّ
ُ
رسول اهلل أنو قال(( :أحتسب عمى اهلل أن يكفِّر السنةَ التي قبمو والسنة التي بعده))(٘ٔ)[ٕ].

تكبير اهلل تعالى وتعظيمو ،ويكون التكبير المطمَق في جميع األوقات من ليل أو ٍ
نيار إلى
ومما ُيشرع ُ
ِ
المكتوبة التي تصمَّى في جماعة ،ويبدأ
التكبير المقيَّد فيو الذي يكون بعد الصموات
صالة العيد ،أما
ُ
الحاج من فجر ِ
ِ
عصر آخر أيام
ويستمر إلى صالة
ولمحاج من طير يوم النحر،
يوم عرفة،
لغير
ّ
ّ
ّ

التشريق.

ومما يشرع
إعداد األضحية ،ومن أراد أن يضحِّي ودخل شير ذو الحجة فال يح ّل لو أن يأخذ شيئاً
ُ
يذبح أضحيتَو ،ففي صحيح مسمم أن النبي (( :إذا رأيتم ىالل ذي الحجة
من شعره أو أظفاره حتى َ
ِ
فميمسك عن شعره وأظفاره))(.]ٖ[)ٔٙ
يضحي
وأراد أحدكم أن
ّ

ِ
َّ
أال وصمّوا ـ عباد اهلل ـ عمى رسول اليدى ،فقد أمركم اهلل بذلك في كتابو فقالِ :إ َّن الم َو َو َم َالئ َكتَوُ
َِّ
ي ُّ
ون َعَمى َّ
صمُّوْا َعَم ْي ِو َو َسمّ ُموْا تَ ْسِميماً [األحزاب.]٘ٙ:
النبِ ّى ياأَيُّيَا الذ َ
صم َ
ءام ُنوْا َ
ُ َ
ين َ
الميم صل وسمم عمى عبدك ورسولك محمد ،وارض الميم عن الخمفاء األربعة الراشدين...

__________

(ٔ) مسند الحميدي (ٓ )ٜٔٓمن حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو ،وأخرجو أيضا الفاكيي في أخبار
مكة ( ،)ٜٕٙوأبو نعيم في الحمية ( ،)ٕ٘ٔ/ٜوصححو األلباني في الصحيحة (.)ٜ٘ٛ

(ٕ) شعب اإليمان ( )ٗٔٔٙمن حديث ابن عمر رضي اهلل عنيما ،وصححو ابن حبان (،)ٔٛٛٚ
وقال المناوي في الفيض (٘" :)ٖٗ٘/فيو من لم أعرفو" ،وحسنو األلباني في صحيح الترغيب

(.)ٔٔٓٙ

(ٖ) أخرجو الترمذي في الحج ( )ٕٛٛمن حديث سيل بن سعد رضي اهلل عنو ،وىو أيضا عند ابن
ماجو في المناسك (ٕٔ ،)ٕٜوصححو ابن خزيمة (ٖٗ ،)ٕٙوالحاكم ( ،)ٔٙ٘ٙواأللباني في

صحيح الترغيب (ٖٗٔٔ).

(ٗ) أخرجو البخاري في العمرة ،باب :وجوب العمرة وفضميا (ٖ ،)ٔٚٚومسمم في الحج ،باب :في
فضل الحج والعمرة ويوم عرفة ( )ٖٜٔٗمن حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو.

(٘) أخرج نحوه عبد الرزاق في المصنف (٘.)ٜٔ/

( )ٙأخرجو مسمم في الزىد (٘ )ٕٜٛمن حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو.

( )ٚأخرجو ابن ماجو في المناسك (ٓ ،)ٕٜٛوىو أيضا عند الترمذي في الشمائل (ٖٖ٘) ،وابن
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أبي شيبة في المصنف (ٖ ،)ٕٗٗ/وأبي نعيم في الحمية ( ،)ٖٓٛ/ٙوأشار إلى ضعفو المنذري في

الترغيب (ٕ ،)ٔٔٙ/وضعف سنده الحافظ في الفتح (ٖ ،)ٖٛٔ/ولكن لو طرق تقويو ،ولذا صححو
األلباني في السمسمة الصحيحة (.)ٕٙٔٚ

( )ٛأخرجو مسمم في الحج ( )ٕٜٔٚمن حديث جابر رضي اهلل عنيما بمفظ (( :لتأخذوا مناسككم ،
فإني ال أدري لعمي ال أحج بعد حجتي ىذه)).

( )ٜأخرجو البخاري في الحج (.)ٔٙٓ٘ ،ٜٔ٘ٚ

(ٓٔ) ٓٔ] المعجم األوسط ( )ٕٕ٘ٛمن حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو ،وأشار إلى ضعفو

المنذري في الترغيب (ٕ ،)ٔٔٗ-ٖٔٔ/وقال الييثمي في المجمع (ٓٔ" :)ٕٜٕ/فيو سميمان بن داود
اليمامي وىو ضعيف" ،وأورده األلباني في ضعيف الترغيب (ٔٔ.)ٚ

(ٔٔ) ٔٔ] أخرجو ابن ماجو في المناسك ،باب :فضل دعاد الحاج (ٖ )ٕٜٛمن حديث ابن عمر

رضي اهلل عنيما ،وىو أيضا عند الطبراني في الكبير (ٕٔ ،)ٕٕٗ/وصححو ابن حبان (ٓٔٗٚٗ/

ـٖٔ ،)ٗٙوحسنو األلباني في صحيح الترغيب (.)ٔٔٓٛ

(ٕٔ) ٕٔ] مسند أحمد (ٖ )ٖٖٗ ،ٖٕ٘/من حديث جابر رضي اهلل عنيما ،قال الحافظ في الفتح
(ٖ" :)ٖٕٛ/في إسناده ضعف" ،وقال الييثمي في المجمع (ٖ" :)ٕٓٚ/فيو محمد بن ثابت وىو

ضعيف" ،وىو أيضا عند الطبراني في األوسط (٘ٓٗ )ٛمن طريق أخرى عن جابر بمفظ(( :إطعام

الطعام وطيب الكالم)) ،قال أبو حاتم كما في عمل ابنو (ٔ" :)ٕٜٚ/ىذا حديث منكر ،شبو

الموضوع" ،وحسنو المنذري في الترغيب (ٕ ،)ٔٓٙ/وىو في صحيح الترغيب (ٗٓٔٔ).

(ٖٔ) ٖٔ] أخرجو البخاري في الحج (ٕٔ٘ٔ )ٕٔٛٓ ،ٜٔٛٔ ،من حديث أبي ىريرة رضي اهلل
عنو ،وىو أيضا عند مسمم في الحج (ٖٓ٘ٔ).

(ٗٔ) أخرجو البخاري في الجمعة (.)ٜٜٙ

(٘ٔ) أخرجو مسمم في الصيام (ٕ )ٔٔٙمن حديث أبي قتادة رضي اهلل عنو.

( )ٔٙأخرجو مسمم في األضاحي ( )ٜٔٚٚمن حديث أم سممة رضي اهلل عنيا.

