الخطبة األولى  :الحمد  الحليم الكريم ،غافر الذنب الجسيم ،وواھب األجر العظيم الحمد  إحسانه دائم قديم ،وفضله
واسع عميم .أشھد أن ال إله ھو الرب الرحيم ،وھو بكل شيء عليم ،وأشھد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير صلى
ﷲ عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعھم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما وعنا معھم يا أرحم الراحمين.
ُون ]المؤمنون115:فاتقوا  عباد 
أما بعد :فاتقوا  عباد  ،أَ َف َحسِ ْب ُت ْم أَ َّن َما َخ َل ْق َن ٰـ ُك ْم َع َبثا ً َوأَ َّن ُك ْم إِ َل ْي َنا الَ ُترْ َجع َ
ُون الَ َت ْخ َف ٰى مِن ُك ْم َخا ِف َي ٌة ]الحاقة.[18:
وتأھبوا لذلك اليوم الرھيب َي ْو َم ِئ ٍذ ُتعْ َرض َ
ِين مِن
ضام ٍِر َيأْت َ
وك ِر َجاالً َو َع َل ٰى ُك ّل َ
اس ِبٱ ْل َح ّج َيأْ ُت َ
أيھا األخوة واألخوات األحباب ،يقول  عز وجلَ :وأَ ّذن فِى ٱل َّن ِ
مي ٍق * لّ َي ْش َھ ُدواْ َم َن ٰـف َِع َل ُھ ْم َو َي ْذ ُك ُرواْ ٱسْ َم َّ
ت َع َل ٰى َما َر َز َق ُھ ْم مّن َب ِھي َم ِة ٱ ْ
ال ْن َع ِام ]الحج.[28 ،27:
ٱ ِEفِى أَي ٍَّام مَّعْ لُو َم ٰـ ٍ
ُك ّل َف ّج َع ِ
إنه الحج الذي دعانا إليه الخليل إبراھيم عليه السالم ،وجدد دعوته محمد  .قيل في تفسير ھذه اآلية أن إبراھيم عليه
السالم قال :يارب ،كيف أبلغ وصوتي ال ينفذھم؟ فقال :ناد وعلينا البالغ ،فقام إبراھيم ـ عليه السالم ـ على مقامه ،وقيل
على الحجر ،وقيل على الصفا ،وقيل على جبل أبي قبيس ،وقال يا أيھا الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا ً فحجوه.
فيا  Eكم من الجموع التي حجت بيت  منذ ذلك النداء إلى يومنا ھذا ،إن إبراھيم ـ عليه السالم ـ قد نادى ،أما كيف
وصل النداء فربك ھو خالق الكون ،ومدبر أمره ،إنه أمر  :ناد وعلينا البالغ .انظر أخي الكريم إلى المشھد الذي يصف
قال ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء فنظرت إلى مد بصري
عن حديث جابر
حجة النبي
بين يديه من راكب وماش ،وعن يمينه مثل ذلك ،وعن يساره مثل ذلك ،ومن خلفه مثل ذلك  .أكبر إنھا الجموع الغفيرة
تحج مع المصطفى لقد حج معه مائة ألف ،إنھا مكة أم القرى وكم من محب لھا ؟.
ولنعد البصر إلى زماننا ھذا وكم يحج بيت  في كل عام؟ إن ھذا العدد الذي يقدر بالماليين كما نعرف جميعنا ھم
جزء يسير إلى ماليين أخرى عبر بقاع األرض تمني نفسھا بحج بيت  الحرام .ألم تعلم أيھا الجمع المبارك في ھذا
المكان المبارك من ھذا اليوم المبارك أدام  عليكم نعمه وفضله ،أن ھناك من المسلمين عبر بقاع األرض أناساً يجمعون
الدرھم إلى الدرھم ،وكل مُناھم أن تكتحل أعينھم برؤية كعبة المسجد الحرام ،حتى إذا جاء الموسم وأذن المؤذن بالحج،
ولمَّا يكتمل الجمع بعد ،تولوا وأعينھم تفيض من الدمع حزنا ً أال يجدوا ما يبلغھم بيت  وكعبة  مع أنھم معذورون بل
مأجورون من  على نياتھم.
أيھا األحباب كيف وصل النداء عبر األعصار واألمصارالى كل ھؤالء الناس؟! إنه أمر  أن ناد يا إبراھيم وعلينا
البالغ ،والى كل من لبى ھذا النداء عليك أن تعرف أوال من أنت اآلن ،فإذا عرفت فأصبح عليك أن تتصرف وتتعامل مع
نفسك ومع  ومع ال ّناس من ھذا القبيل .أنت فرداً اآلن فردا أو عضوا في وفد  الذي اختارھم لزيارة بيته :كما قال
الحجاج والعمار وفد   ،دعاھم فأجابوه  ،وسألوه فأعطاھم صحيح الجامع .نعم ،إنھم وفد  وھم
رسول 
قال :الغازي في سبيل 
أن رسول 
الموعودون بكرم  روى ابن ماجه في سننه عن عبد  بن عمر
والحاج والمعتمر وفد  دعاھم فأجابوه وسألوه فأعطاھم.
فالخاصية األولى أن الحج يعدل الجھاد في سبيل   ،وخصوصا ً للنساء والضعفة  ،وذلك ألحاديث  ،منھا َع ْن
سول َ َّ
َعا ِئ َ
ج َھا ِد َوأَ ْج َملُ ُه ا ْل َح ُّج َح ٌّج َم ْب ُرو ٌر
"ِ أَ َال َن َغ ُزو َو ُن َجا ِھ ُد َم َع ُك ْم ؟ َف َقال َ َلكِنْ أَ ْح َ
ش َة أ ُ ِّم ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َقا َلتْ ُق ْلتُ َيا َر ُ
سنُ ا ْل ِ
َّ
َّ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َّ
َ
َّ
ْ
َ
َ
سل َم البخاري عن عائشة.
ول ِ
صلى "ُ َعل ْي ِه َو َ
" َ
سم ِْعتُ ھَذا مِنْ َر ُ
َف َقا َلتْ َعا ِئشة :فال أ َد ُع ال َح َّج َب ْعدَ إِذ َ
س ِ
س َن ًة َوفِي ْاآلخ َِرةِ
وفي الحج تطبيقا عمليا مصداقا لقول  سبحانه وتعالىَ :و ِم ْن ُھ ْم َمنْ َي ُقول ُ َر َّب َنا آتِ َنا فِي ال ُّد ْن َيا َح َ
أن رسول  قال:
ار ،فيفسر لنا الحبيب صل  عليه وسلم من حديث عبد  بن عباس
س َن ًة َو ِق َنا َع َذ َ
َح َ
اب ال َّن ِ
تابعوا بين الحج والعمرة فإنھما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذھب والفضة .فبشراكم يا حجيج بيت
 وھنيئا ً لكم .بشراكم إجابة الدعوة ،وھنيئا ً لكم سقوط الذنوب ،أما الفقر فقد بادر في الھروب ،إنھا الذنوب تغسل فال
يبقى على الجسد بعدھا من درن .
وفي الصحيحين أن النبي قال :من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه .الحج المبرور جزاؤه
الجنة  :كما قال رسول  صلى  عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينھما  ،والحج المبرور ليس له جزاء إال الجنة
قال :الحج
البخاري ومسلم .أما إن فضل  الواسع لم يقف عند حد الدنيا بل تعداھا إلى اآلخرة كما علمنا رسول 
المبرور ليس له جزاء إال الجنة.

وكيف لنا أن نتكلم عن الحج المبرور وال نذكر فضل يوم عرفة  :قال رسول  ما من يوم أكثر من أن يعتق  فيه
عبداً من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباھى بھم المالئكة فيقول ما أراد ھؤالء ؟ " رواه مسلم .فيا لكرم  ،جنة
عرضھا السماوات واألرض تنال بحجة مبرورة ،اللھم ال تحرمنا الجنة.
أقول قول ھذا وأستغفر  العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين....
الخطبة الثانية :الحمد @ مجزل النعم و ُمول ِي المنن وأصلى وأسلم على عبد " ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه
سبِيالً َو َمن َك َف َر َفإِنَّ ٱ@
ح ُّج ٱ ْل َب ْي ِ
اس ِ
وسلم .أما بعد :أعوذ با@ من الشيطان الرجيمَ :و َّ ِ
ٱس َت َط ٰـ َع إِ َل ْي ِه َ
ت َم ِن ْ
@ َع َلى ٱل َّن ِ
َغن ٌِّى َع ِن ٱ ْل َع ٰـ َلمِينَ ]آل عمران.[97:
ولنعلم أن الحج ھو ركن من أركان اإلسالم وال يجب التھاون فيه ليكتمل للفرد إسالمه وخاصة المقتدر المستطيع من
الناحية الماد ّية والصحية .وأن ال يؤجل عاما بعد عام ،فليس منا ضامن أن يحيى إالى السنة القادمة.
كان السلف من العلماء والخلفاء  ،والقادة وغيرھم يحرصون على الحج كل الحرص ،حتى إن الخليفة العباسي ھارون
الرشيد كان يغزو عاما ً ويحج عاماً .وكان بعض الصالحين يتحسر إذا فاته الحج  ،ويقول لئن سار القوم وقعدنا ،وقربوا
وبعدنا فما يؤمننا أن ال نكون ممن :كره " انبعاثھم فثبطھم وقيل اقعدوا مع القاعدين.
أخوتي أخواتي في " صلوا على خير من صلى وصام و خير من حج واعتمر وعبد ربه حتى أتاه اليقين :إن "
ومالئكته يصلون على النبي يا أيھا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللھم إنا نسألك حجا ً مبروراً وذنبا ً مغفوراً وسعيا ً مشكوراً .اللھم سلم الحجاج في برك وبحرك وجوك ،اللھم أعدھم إلى
أھليھم سالمين غانمين .اللھم أعز اإلسالم والمسلمين ،اللھم اھد الضالين والمشركين والكافرين الى طريقك المستقيم،
طريق اإلسالم واإليمان ،وأعز اإلسالم عنوة عن الكارھين والباغضين لدينك ولرسولك وكتابك .اللھم ول ّ أمر
المسلمين خيارھم ورد كيد األشرار إلى نحورھم .اللھم فرج ھم المھمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين
واقض الدين عن المدينين واشف جميع مرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين .اللھم اقض حاجات المحتاجين
بكرم ومنك يا جواد يا أكرم األكرمين .اللھم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراھيم وعلى آل إبراھيم
في العالمين إنك حميد مجيد .وآخر دعوانا أن الحمد " رب العالمين.

