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 وفـرض  ، وأمت عليهم النعمـة ،ةالعاملني، أكمل على عباده املسلمني املن     هللا رب  احلمد
ـ    !! سبحانه  ...سبحانه. عليهم احلج إىل بيته املكرم     ار  جعل هذه األيام أيام املغفرة مـن الغفَّ
ومل يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته    البيت فلم يرفث      فمن حج  ،جلميع املسلمني واملسلمات  

هأم،  صلى اهللا عليه وسلم فقد قال ، على حسب الشريعة املطهرة ومن مل يستطع احلج فليضح :}}
ٱٱ

{{ويغفر ملن قام ،ن سافر فيغفر مل . ٢ ،وي عوجـلَّ   مبغفرته مجيع األنام، فنسألهم أن نكون عز 
 . تشملهم مغفرته يف هذه األيامنمِم

 الذي  ، الكرمي يف خصاله   ، احلكيم يف فعاله   ،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له         
وأشهد أن سيدنا حممـداً  . عز وجلَّ قائه مبا فيه نفعهم يف الدنيا وسعادم يوم لال يأمر عباده إالَّ   

عباهللا ورسوله  د ، وجلَّ  أظهر.ه من خلقه وخليله   وصفي وأمت به وعلـى  ، به مناسك اإلسالمعز 
 فمن اتبعه واهتدى داه سعد يف ، فارقاً بني األنامصلى اهللا عليه وسلم  وجعله   ،يديه نزول األحكام  
 على هداه خسر يف الدنيا وكان من التعسـاء           ومل ميشِ   ومن خالف أمره   ،الدنيا ويوم الزحام  

 .يوم لقاء اهللا
 واملوافقـة يف  ، وارزقنا مجيعاً العمل بشريعته، وسلم وبارك على سيدنا حممد     اللهم صلِّ 

 حىت نكون أمجعني من الذين أنعم اهللا        ، حضرته يوم الدين   اِءو واحفظنا مجيعاً بلِ   ،أعمالنا بسنته 
 )أما بعد (.دنا أمجعني حنن وإخواننا وأوال،صديقني والشهداء والصاحلنيعليهم من النبيني وال

 وأرواحنا يف هذا الوقت     ،حنن هنا واحلمد هللا بأجسامنا بينكم      :خوة املؤمنني فيا أيها اإل  
 نتابع خروجهم اليوم مـن مسـاكنهم يف   ، مع حجاج بيت اهللا،وهذا احلني يف بلد اهللا احلرام   

 وبعد صالم الصبح يف     ، واملغرب والعشاء  ،هناك اليوم الظهر والعصر   وا  لُّص لي ،مكة إىل مىن  
ماذا يستحضرون يف أعماهلم؟ إن الشـريعة       . عز وجلَّ  يوم الغد يتوجهون مجيعاً إىل عرفات اهللا      

 بأعضائه وحركات جسمه    - املطهرة أمرت املؤمن واملؤمنة أن يستحضر يف كل عمل يعمله         
 . عز وجلَّ من أسرار حكمة ربها يشهد فيه سر،مشهداً قلبياً -

_________________________________________________ 
 .م٢٦/٤/١٩٩٦هـ املوافق ١٤١٦ من ذي احلجة ٨كانت هذه اخلطبة مبسجد النور حبدائق املعادي بالقاهرة يوم اجلمعة  1
 .بهاين عن أيب سعيدرواه البزار وابن حبان يف كتاب الضحايا واألص 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ج ومشاهد القيامةاحل: خطب احلج  )٢ ( 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

وسنسوق على حسب املقام بعض ما يشهده حجاج بيت اهللا احلرام يف أداء مناسكهم              
 ويتذكرون ذا الغسـل آخـر       ،يف صباح هذا اليوم يغتسلون    : عز وجلَّ  رغبة يف رضا الرمحن   

 ،مالبـس اإلحـرام  مث خيلعون مالبسهم ويلبسون ، عز وجـلَّ   غسل هلم بعد وفام للقاء رم     
فإذا خرجوا من ديـارهم    ،  عز وجـلَّ   ويتذكرون ا األكفان اليت يلبسوا يوم يدعوهم الديان       

 ، ويا أيتها األعضاء املتقطعة    ،يا أيتها العظام النخرة    (: عندما ينادي  عز وجلَّ  تذكروا صيحة اهللا  
كروا هذا النداء فيقولـون      فيتذ .) اجتمعوا واخرجوا ليوم اجلمع    :ويا أيتها الشعور املتهالكة   

 ال  ، احلمد والنعمة لك وامللـك      إنَّ ،ك، لبيك ال شريك لك لبيك     يب لَ مه اللَّ كيبلَ (:ملبني هللا 
 ).شريك لك لبيك

 فهـي تعـين سـرعة       .العاملني يا رب  إليك مسرعاً طائعاً      جئت : يعين )كيبلَ(وكلمة  
فَكَيف ِإذَا    [[: فإذا وصلوا إىل عرفات تذكروا يوم امليقات       .عز وجلَّ   وسرعة التلبية هللا   ،اإلجابة

 وال ظهور ، ال شهرة لغين!! وقد تسارع اجلميع..))آل عمـران  آل عمـران  --٢٥٢٥ ( (]] جمعناهم ِليوٍم الَّ ريب ِفيهِ    
 .عز وجلَّ  سواسية أمام العلي الكبري بل الكلُّ، وال مكان خمصص ألمري أو وزير،لفقري

 ، ووجوه متباينـة   ، وأصوات متنوعة  ، وألسنة خمتلفة  ، مكان واحد   ويف ،مالبس واحدة 
 وعلم أن هذا هـو      ، فيضرع اإلنسان إىل اهللا إذا تذكر يوم العرض على اهللا          .كأنه يوم احلشر  

 ويبكي بدموع الندم    ، فيسارع إىل التوبة   ،اليوم الذي سيحاسبه فيه مواله على ما قدمت يداه        
 . وأن يشمله بعفوه ورضوانه، أن يتغمده بغفرانه وجلَّعز  ويضرع إىل اهللا،على الذنوب

{{: صلى اهللا عليه وسلم    ولذا قال 
{{ وجلَّ مث يدعوهم اهللا م للقـاء    خروبعد  عزجهم واعترافهم على عرفـات بـذنو

 وهو إبليس   ،الذي يباعد بينه وبني طريق اهللا      و ، اهللا نحضرته، فيتذكر احلاج بالذي يقطعه ع     
 ويتذكر أن ، ومن تلبيس إبليس،علن الرباءة من وسوسة إبليسي فريجم اجلمرات كأنه     ،اللعني

إن مل يكن يرضيك إال      يا رب  : وكأنه يقول  ، فيسارع إىل إراقة الدماء    ،النفس تعوقه يف مهمته   
  .تك بكل ما أستطيعقتل نفسي يف سبيل مرضاتك فها أنا ساعي يف مرضا

 ولكنـه  -  وال حييط به مكان،ه بيت الحيدعز وجلَّ  واهللا،مث يذهبون إىل بيت اهللا احلرام   
فيتذكر وقوفه بني يدي مواله عندما  - عز وجلَّ  جعله اهللا لنتذكر به يوم العرض على اهللا   ،الٌثَِم

 يف يوم يقول فيه سـيد    ؟نه وكيف يكون شأ   ؟وكيف يكون موقفه  ،  عز وجـلَّ   بيت اهللا بيطوف  
_________________________________________________ 

  كشف اخلفاء،رواه اخلطيب يف املتفق واملفترق والديلمي يف مسند الفردوس من حديث ابن عمر بسند ضعيف: قال العراقي يف ختريج أحاديث اإلحياء 3
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}}: صلى اهللا عليه وسـلم    األولني واآلخرين   
َّوجل عز{{أمـا  ،هذا للمسرفني والعصاة واملذنبني 

    ةٌ    [[ : ىف حمكم الترتيل    وعال جلَّ  العاملني املؤمنون الصاحلون ففيهم يقول رباِضرِئٍذ نموي وهجو .
  ..))القيامةالقيامة--٢٣٢٣، ، ٢٢٢٢ ( (]] ِإلَى ربها ناِظرةٌ

 فالصفا إشارة إىل    ، ويتذكر مشيه بني كفيت امليزان     ،مث يطوف وميشي بني الصفا واملروة     
 ويسـرع  ، يتهادى تـارة ا وهو ميشي بينهم  ، واملروة إشارة إىل كفة السيئات     ،كفة احلسنات 

 : حىت يكون فيمن قال فيهم اهللا-  ولو حبسنة واحدة- قل كفة حسناته ويتعشم أن تث   ،أخرى
]]  فَاز ةَ فَقَدنِخلَ الْجأُداِر وِن النع ِزححن زآل عمرانآل عمران--١٨٥١٨٥ ( (]] فَم((.

 ، لكي يغفر اهللا هلـم     ، بعض املعاين اليت يستحضرها احلجيج     - باختصار شديد  -هذه  
 املسلمني أمجعني يف هذا اليـوم  عز وجـلَّ  د أكرم اهللا   وق . انصرفوا لقد غفرت لكم    :ويقول هلم 

مل يقـل دعـاء   . {{{{: صلى اهللا عليه وسلم وقد قال    ،ووعدهم باملغفرة 
على أن يشاركهم يف  - لكنه جعل دعاء يوم عرفة ملن هناك وملن هنا     ،املؤمن على أرض عرفة   

 املـؤمنني   صـلى اهللا عليـه وسـلم       ولذلك دعا النيب     - ستحضار أحواهلم  ويهيئ نفسه ال   ،حاهلم
}}:واملؤمنات إىل صيام هذا اليوم وقال يف شأنه       

{{  ،  ،   فيعيش املؤمن يف هذا اليوم       ، ويقوي الناحية الروحانية   ،ألن الصيام يقوي االستحضار - 
 أو يتلـو    ، يدعو اهللا  !! مع احلاج  عز وجلَّ   وكأنه على عرفات اهللا    -  أي زمان ويف أي مكان     يف

 املهم أال يشغل نفسه يف هذا اليـوم إال          . أو يبتهل ضارعاً إىل اهللا     ، أو يستغفر اهللا   ،كتاب اهللا 
 . عز وجلَّ بطاعة اهللا

ذا أكرمهم اهللا بغفران     وإ !! كان دعاؤه معهم   ،فإذا أكرم اهللا احلجيج بإجابة الدعوات     
 ، الرمحة معهم  هتم ع ، وإذا تفضل عليهم بشئ من الرمحات      ، له معهم  عز وجلَّ   غفر اهللا  ،الذنوب

شهد لـذلك قـول     يو !! وإن مل يستطع أن يشاركهم جبسمه      ،ألنه شاركهم بنفسه وبروحه   
توجه جبيشه إىل تبوك     عندما   - فيما يرويه اإلمام البخاري    - صلى اهللا عليه وسلم    رسولكم الكرمي 

{{ : هناك وقال ملن حوله     ووقف ،ببالد الشام 


{{م يف أجـورهم ، وألن العذر حبسهمويف ، فقد شاركوا إخوا 
_________________________________________________ 

 .y الطرباين يف األوسط عن ابن عمرو رواه الترمذي يف سننه عن عمر بن شعيب ورواه 4
 t سرواه البخارى وأمحد عن أن 5
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 . ويف كل أحواهلم،مكافآم
 لكنه  ، حبسهم العذر عن الذهاب إىل بيت اهللا       نم لِ -  يا مجاعة املؤمنني   - هكذا األمر 

 حىت أنـه    ،ع املباركة  يف هذه البقا   ،هلِّ وبعقله وبقلبه وبكُ   ،عاش يف هذه األيام بروحه وبنفسه     
 أو يسـعى بـني      ،قد جيد نفسه يطوف بالبيت     -من شدة شوقه هلذه األماكن       -عندما ينام   

  . لشدة شوقه إىل هذه األماكن املباركات، أو يقف على عرفات،الصفا واملروة
 مـن  عـز وجـلَّ    وإىل أن نكرب اهللا، إىل أن نصوم هذا اليوم  صلى اهللا عليه وسلم   فدعانا النيب   

 -  اهللا بعد كل صالةرنكب . إىل عصر يوم الرابع من أيام العيد  - وهو يوم عرفة   -بح الغد   ص
 وإن كانت النساء تكرب بصـوت       ،ء الرجال والنسا  - سواء صلينا يف مجاعة أو صلينا فرادى      

 سواء كانت فريضة أو     ، اهللا عقب كل صالة    ر لكن الكل يكب   ، والرجال بصوت عايل   ،تخاف
سى ركعيت الضحى  صلَّ فمن   ،ةن،   حىت لو حضرتنا جنازة يف هذه     ،ر يف هذه األيام    عليه أن يكب 

ــام ــازة أن نكبــ  ،األي ــالة اجلن ــن ص ــهاء م ــد االنت ــا بع ــلَّ ر اهللا علين ــز وج  :ع
 .))رةرةالبقالبق--١٨٥١٨٥ ( (]] وِلتكِْملُواْ الِْعدةَ وِلتكَبرواْ اللّه علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ  [[

{{: صلى اهللا عليه وسلمقال                   
    {{وقال .٦ :}}                

الَىالَىتَعتَع              
        {{٧٧ يضاًأ صلى اهللا عليه وسلموقال :}}        

{{ 
 .   موقنون باإلجابةادعوا اهللا وأنتم

 :اخلطبة الثانية
.  وجعلنا من عباده املـؤمنني ، الذي هدانا هلذا الفضل وهلذا الرب      ،العاملني  هللا رب  احلمد

وأشهد أن سيدنا    .دع ونعمه ال ت   ،دح ال ي  همريك له، كَ  وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شر        
 . العاملني يوم لقاء رب، وقائد الغر احملجلني، املتقني ونيب، إمام اهلدى،حممداً عبد اهللا ورسوله

 واعطنـا اخلـري   ، وعلى آله وصحبه وسلم، وسلم وبارك على سيدنا حممد     اللهم صلِّ 
_________________________________________________ 

 . tرواه اإلمام مالك يف املوطأ والبيهقي من طريقه وغريمها عن طلحة بن عبيد اهللا بن كريز 6
 .tصحيح ابن حبان عن جابر 7
 .t رواه مسلم وأمحد يف مسنده عن أيب قتادة األنصاري 8
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  )أما بعد (.العاملني يا رب ، وجننا واشفنا وانصرنا على أعدائنا،وادفع عنا الشر
  مبـا ال عـني     ،ده املؤمنني يف هذه األيام     عبا عز وجلَّ  يكرم اهللا : يها األخوة املؤمنون  أفيا  

  اهللا إبراهيم ونيب    فاملؤمن الذي يقتدي بنيب    . وال خطر على قلب بشر     ، مسعت  وال أذنٌ  ،رأت
  يشترط أن يكون مر    ، إن كانت من املاعز    -  يشتري أضحية بشروطها الشرعية    ،اهللا إمساعيل 
 وإن كانت مـن  ، عليها ستة أشهر  ر وإن كانت من األغنام يشترط أن يكون م        ،ناعليها عام 
 يشترط أن يكون قـد  ، وإن كانت من اجلمال،نا عليها سنت يشترط أن يكون قد مر  ،األبقار
ا عيوب.  عليها مخس سنواتمر وال مريضة ،وال هزيلة ،وال جرباء،  ال عوراء،وأال تكون، 

  هللا حىت يعطي أفضل ما حيب    ألن املؤمن ال ينال الرب     ، وال مكسورة القرن   ،وال مشقوقة األذن  
 .عز وجلَّ

  ]]فَصلِّ ِلربك وانحر  [[ :عز وجلَّ   لقوله ، ومساعه اخلطبة  ،وأن يكون ذلك بعد صالة العيد     
 على أن يـذبح بالنـهار     ، أو ثالث يوم   ، أو ثاين يوم   ،وجيوز أن نذحبها يف أول يوم     ،  ،  ))الكوثرالكوثر--٢٢((

كما يفعل الكثري    -زار شيئاً منها على سبيل األجرة        وأيضاً ال يعطي اجل    ،ويكره الذبح بالليل  
هـذا   -  حيضر اجلزار فيذبح األضحية مث حيمل اجللد على كتفه وخيرج على أنه أجرتـه    ،منا

ٰٰ{{: رضى اهللا عنه وكرم اهللا وجهه     على  فقد قال    .ممنوع


{{            ماذا نفعل باجللد؟ ميكن أن نبيعه ونتربع بثمنه ألي مشروع من مشروعات اخلري، 
أو عمل من أعمال الرب.  

 بل  ، وليس هذا فقط   ،هوبه كيوم ولدته أم    خرج من ذن   ،ى املسلم ذه الشروط   فإذا وفَّ 
مـن يسـتطيع أن   {{{{: صلى اهللا عليه وسلم   قال  
ِعي؟د }}

{{. 
{{ :صلى اهللا عليه وسـلم    ماذا يا رسول اهللا؟ قال      مث  

{{ . .أىأى::هي الركوبة اليت تكَربا على الصراط يوم القيامة إن شاء اهللاه. 
ها أن   لكن ال جيب يف سبيل     ، على املوسر يفعلها يف عمره كله ولو مرة        ،فاألضحية سنة 

_________________________________________________ 
 صحيح مسلم 9

 رواه أمحد والترمذي وابن ماجة عن زيد بن أرقم 10
 يلمي عن أيب هريرةرواه السيوطي يف الكبري والد 11
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وال جيب  !!  كأن نريد أن نضحي حىت ال نكون أقل من اجلريان          ،حتدث املشكالت يف البيوت   
 خوفاً من قول رسول يحضفالذي معه سعة عليه أن ي    !! عز وجـلَّ   أن يستدين املرء ليضحي هللا    

 . ١٢}}{{: صلى اهللا عليه وسلماهللا 
 ، ألن املؤمن ال يعمل العمل إال هللا       ،لكن الذي ليس معه ال يكلف اهللا نفساً إال وسعها         

 وال ، بـني جريانـه  مسعةً ال ، ورغبة يف رضاء اهللا   ،اهللاى فإمنا يضحي طمعاً يف ثواب       فإذا ضح 
ذا أن الزوجة قد تصر على       من ه  ، قد حيدث يف البيوت ما ال حتمد عقباه        و . بني أقرانه  شهرةً

 ، كيف أقابل اجلـريان    : ألا تقول له   - ولو شكى هلا الزوج ألف عذر ال ترمحه        -األضحية  
 فاملؤمن ال يعمل .عز وجـلَّ   وليس عندنا أضحية؟ وهذا ال يرضي الرمحن،وأحتدث مع اإلخوان  

 . وجلَّعز  وطلباً لرضوان اهللا، ابتغاء ثواب اهللا وال يعمل إالَّ، هللاإالَّ
لكن املؤمن الذي ليس معه سعة عليه أن حياول أن يضحي ولو مرة واحدة يف عمـره                 

 ، يغفر اهللا له وألهل بيتـه      ، ليحصل على هذا الثواب    -  وهذا ليس بالصعب العسري    - كله
 .كون له ركوبة يركبها على الصراط يوم لقـاء اهللا         ت و ،وتوضع بكل ما فيها يف كفة حسناته      

 صلى اهللا عليـه وسـلم      سيدنا رسول اهللا     ، وإمام األنبياء  ،ابعته لسنة سيد األنبياء   هذا فضالً عن مت   
 .عليه السالموسيدنا إبراهيم 
 ا    فإذا ضحا  ،ى فإن األضحية يصلح شأأن يعطي املرء منـها للفقـراء        ، ويرفع ثوا 

هم ليسـوا    من  وكثري - ا يعطي السائلني   فإن كثرياً من   ، وعليه أن يتحرى يف ذلك     ،واملساكني
 لكن املـؤمن    -  لعلمهم أن الناس يعطون من سأهلم      ، وإمنا يستكثرون من هذا اخلري     ،حمتاجني

 . املوظف الذي عنده أوالد ودخله ال يكفيه، وخري موضع يضعها فيه،يتحرى موضع صدقته
     وجلَّ   لو هدى اهللا   كيف يعطيها له؟ إن هذا أمر عز العبله ألهلمه بالطريقـة السـليمة       د 

{{: صـلى اهللا عليـه وسـلم    لقد قال   ،لرشيدة اليت يستطيع ا أن يضع صدقته يف موضعها        ا


{{وجلَّ  وقال اهللا  .١٣ واصفاً الفقراء الذين يبحث عنهم األغنياء     عز: ]]   اء الَِّذينِللْفُقَر
يحسبهم   [[   يده ألحددمال يقدر أن ي  ]] أُحِصرواْ ِفي سِبيِل اللِّه الَ يستِطيعونَ ضربا ِفي اَألرضِ 

، ال يشكو   ))البقرةالبقرة--٢٧٣٢٧٣ ( (]]لُونَ الناس ِإلْحافًا  الْجاِهلُ أَغِْنياء ِمن التعفُِّف تعِرفُهم ِبِسيماهم الَ يسأَ       
 .عز وجلَّ ه إىل ربفقره إالَّ

_________________________________________________ 
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 .رواه ابن ماجة يف السنن والسيوطي يف الكبري عن عمران بن حصني 13
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 ، وإليـك  فإن السائل الذي ميـد يـده إيلَّ  ،مثل هذا جيب علينا أن نغنيه يف هذا اليوم  
أما الفقري املتعفف فقـد ال  .  من اللحومهلَوس تاأنه ميأل ثالجات العمارة كلها مب  تعلمون مجيعاً   

 وال  ، وال يستطيع أن ميد يده     ، من اللحم ألوالده يف هذا الوقت      اًيستطيع إحضار كيلو واحد   
 وهذا الذي جيب علينـا أن       ، قوي اإلميان  ، ألنه رجل عفوف النفس    ،تطاوعه نفسه أن يسأل   

 .نبحث عنه مجيعاً أيها املؤمنون
 بل موجـود  ، أو أنه أصبح مفقوداً    ،أن تقول أنه ليس مبوجود     - أخى املسلم  -وإياك  

  وحتسـس يف    ، ولكن احبث يف جوهر الناس     ، وال يغرك الشأن العام    ،ك املظهر وكثري، وال يغر 
 ولكن احبث عن الفقري املتعفف ذو العيال الذى         ،بال جتسس والتماس عورات    ،طلبات الناس 

ـ  ،بواب الطرقـات  أوا   وليس الذين سد   ،ه وسأل رب  ، وكف لسانه  ،اغلق بابه  ـم    وغص ت
 أحدهم ملا رآه يسأل املـرة     رضى اهللا عنه    عمر ره كما ن  ، وإن أغلبهم لتجار   -  املساجد احاتس

الصدقة يف موضـعها     لنضع   ،فلنبحث عن املتعففني احملتاجني   .  إنك لتاجر  : فقال له  ،تلو املرة 
  .احلقيقي

ـ  ، أن يوفقنا للعمل الصاحل ولصاحل العمل      وجلَّ عزنسأل اهللا    ام  وأن جيعلنا يف هـذه األي
 وأن جيعلنا يف هـذه  ، ويترتل هلم مبوائد كرمه، ويسعهم بربكته، برمحته م يتغمده نماملباركة مِ 

 .األيام املباركة ممن يشملهم مبغفرته
اللهم أرنا احلقوارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل باطالً،ا وارزقنا اتباعه حق . 

 اللهم حبب   إلينا اإلميان وزي نوك ، يف قلوبنا  ه ه إلينا الكفـر والفسـوق والعصـيان     ر، 
 .واجعلنا من الراشدين

 ، واملسلمني واملسـلمات ، وآبائنا وأمهاتنا، وألزواجنا وبناتنا  ،اللهم اغفر لنا وألوالدنا   
 إنك مسيع قريب جميـب الـدعوات يـا رب        ، األحياء منهم واألموات   ،واملؤمنني واملؤمنات 

 .العاملني
ـ        ، أمورنا شرارنا  لِّوت ال أمورنا خيارنا و   اللهم ولِّ  ا وال تؤاخذنا مبا فعل السـفهاء من، 

 تبـدل حالنـا إىل     ، وانظر إلينا نظرة عطف وشفقة وحنان      ،وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا    
 .أحسن حال

ـ            {: عباد اهللا  شـِن الْفَحى عهنيى وباء ِذي الْقُرِإيتاِن وساِإلحِل ودِبالْع رأْمي اء ِإنَّ اللّه
 ).النحل-٩٠ (} والْمنكَِر والْبغِي يِعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
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