
 حكمة الحج وإكرام هللا للمؤمنین                 فوزى دمحم أبو زید        الشیخ  ةفضیل

  - ١ - 

يقــول فيهــا ســيد& رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أعظــم أ�م هللا أ�م العشــر ) يقصــد أ�م العشــر(هــذه األ�م احلمــد � رب العــاملني ١
وأشهد أن سيد& دمحم عبد هللا ورسوله وصفيه من خلقه وخليلـه جعلـه هللا رمحـَةَ◌ لنـا وللخلـق ... من شهر ذى احلجه

اللهــم صــلى وســـلم وIرك علــى ســـيد& دمحم ...جعلـــه شــفيعَاَ◌ لنــا أمجعـــني يــوم الـــدين أمجعــني وأكرمنــا بـــه ىف الــدنيا و 
صــــلى هللا عليــــه وعلــــى آلــــه املبــــاركني الســـابق للخلــــق بنــــوره واهلــــادى I� وOمــــر هللا إىل هللا وإىل صــــراطه املســــتقيم 

  ... � رب العاملني وصحابته الطيبني وكل من إهتدى Sديهم إىل يوم الدين وعلينا معهم أمجعني آمني آمني
أيها اإلخوه مجاعة املؤمنني إن هللا عز وجـل تبـارك إمسـه وتعـاىل شـأنه وال إلـه غـريه غـىن عـن اخللـق وغـىن عـن طاعـاWم 

  ... أمجعني ال حيتاج إىل عبادات وال إىل تسبيحات منا ألنه غىن بذاته وصفانه عن مجيع كائناته 
يرتكــون الــدور واألوالد والــبالد ويــدفعون األمــوال ....  ؟؟؟ احلــرام فلمــاذا فــرض علــى املســلمني احلــج إىل بيــت هللا

  ...ملاذا أمرهم بذلك ؟؟؟...ويتحملون املشاق 
ليكرمهم  ويرفع شأrم ويزيد عنده قدرهم ألنه حيب أن يستزيد من إكرام عباده املؤمنني وأول إكـرام مـن هللا حلجـاج 

ف مـن الـذنوب واألvم فريجـع احلـاج إىل وطنـه كيـوم ولدتـه أمـه لـيس عليـه أن هللا يغفر هلم كـل مـا سـلبيت هللا احلرام 
ىف حديثـه الصـحيح الـذى رواه اإلمـام أىب هريـره  سـيد& رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذنب وليس ىف صحيفته سيئه وىف ذلك يقـول

فـإن ذهـب إىل هنـاك  }مـن حـج البيـت فلـم يرفـث ومل يفسـق رجـع كيـوم ولدتـه أمـه{رضى هللا عنـه ىف صـحيح مسـلم 
{ واشـــتغل Iلطاعـــات وأقبـــل علـــى العبـــادات وقطـــع وقتـــه ىف هـــذه األمـــاكن املباركـــات عـــامَالَ◌ بقـــول هللا عـــز وجـــل 

َر الزَّاِد التـَّْقـَوىَوتـََزوَُّدوْا فَإِ  بـر حجـه ... فـإن هللا عـز وجـل جيعـل هـذا احلـج حـج مـربور  ،سـورة البقـرة) ١٩٧(} نَّ َخيـْ
 وعبادة هللا ومل يقطعه ىف سهو وال غفلـه وال جفـاء وال معصـيه وال بعـد عـن هللا وهـذا يكـون ألنه شغل وقته بطاعة هللا

لــه جــزاء أعظــم عنــد هللا فإنــه يســتوجب اجلنــه حبجــه هــذا إضــافة إىل مغفــرة الــذنوب وىف ذلــك يقــول احلبيــب احملبــوب 
اج عنـدما يـدخل بيـت هللا احلـرام يكتـب هللا لـه أمـا& مـن هـذا وإن احلـ...} احلج املربور لـيس لـه جـزاء إال اجلنـه{ ملسو هيلع هللا ىلص

عن البيـت احلـرام النار وأما& من سوء اخلامته وأما& من عذاب القرب وأما& ىف الدنيا من الفقر ألن هللا يقول ىف قرآنه 
ــا { ــُه َكــاَن آِمًن النــار وشــدWا ومــن  آمنــا مــن املوقــف العظــيم وأهوالــه وآمنــا مــن ،ســورة آل عمــران) ٩٧(} َوَمــن َدَخَل

دخوهلا وآمنا عند خروجه من الدنيا من سوء اخلامته وآمنا ىف حياته مـن الفقـر &هيـك عـن أن هللا عـز وجـل جيعـل كـل 
ما ينفقه احلاج ىف سبيل هذه الرحله املقدسه من مال إن كان مثن التذكره أو أجرة املسكن أو وسـائل املواصـالت أو 

  ...ه الرحله له فيه عند هللا جانبني كل ما ينفقه ىف هذ  ..الطعام أو الشراب أو الدواء 
 اجلانب األول أن هللا عز وجل جيعل كـل مـا ينفقـه العبـد الـدرهم الواحـد بسـبعمائة ثـواب وأجـر حسـن عنـد هللا لقـول

لـف هـذا املـال إن كـان مث بعد ذلك خيٌ } النفقه ىف احلج كالنفقه ىف سبيل هللا الدرهم بسبعمائة ضعف{ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ـُر الــرَّازِِقنيَ {لصـاحبه أو لبنيـه مــن حـالل طيـب ألنــه قـال ىف قرآنـه  ـن َشــْيٍء فـَُهـَو ُخيِْلُفـُه َوُهــَو َخيـْ ) ٣٩(} َوَمــا َأنَفْقـُتم مِّ

هـذا إىل جانـب إسـتجابة الـدعاء وحتقيـق اجلـاء وز�دة األعمـال ومضـاعفتها أضـعافَاَ◌ كثـريه حـىت أن كـل  ، سـورة سـبأ
 بيـت هللا احلـرام يكتـب لـه مبائـة ألـف ثـواب ال يسـتطيع أحـد حـده وال يسـتطيع أحـد حـىت مـن املالئكـة عـده عمل ىف

                                                 
١
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ضـل هللا عـز وجـل علينـا مجاعـة املـؤمنني أن هللا مشلنـا وحنـن املقيمـني ومل ألنه من هللا لعباد هللا عز وجل املؤمنني ومـن ف
مبثـل هـذا الثـواب علـى قـدر نياتنـا وأعمالنـا إذا مـا عملنـا مـا  نستطع الذهاب إىل بيـت هللا الكـرمي مبثـل هـذا األجـر و

مـا مـن أ�م أحـب إىل {عـن هـذه األ�م  رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلصىف هذه األ�م املباركه أ�م العشر فقد قـال  ملسو هيلع هللا ىلص أوصا& به نبينا
إال رجـل خـرج سـبيل هللا قـال وال اجلهـاد ىف سـبيل هللا  قـالوا وال اجلهـاد ىف...هللا العمل الصاحل فيهـا مـن أ�م العشـر 

صـلى هللا  مث بني األعمـال الـىت فيهـا فضـل عظـيم ىف هـذه األ�م الباركـه فقـال }بنفسه وماله ومل يرجع من ذلك بشيئ
 م أحب إىل أن يٌتعّبد له فيها من ىف عشر ذى احلجه يعـدل صـيام كـل يـوم فيهـا صـيام سـنه إال�ما من أ{ عليه وسلم

مـن هللا عـز وجـل ملـن وهـذا أجـر عظـيم } ويعـدل قيـام كـل ليلـة فيهـا ليلـة القـدر... يوم عرفهفإنه يعدل صيام سـنتني 
  ...واللياىل Iلصيام والقيام للملك العالم واإلشتغال Iلذكر والتسبيح والطاعه � الواحد األحد حيىي هذه األ�م 

هـذه الفرصـة السـاحنة وحنـن هنـا  ملسو هيلع هللا ىلص بعضه فقد أ©ح لنا النىب الكرمي أما من أراد أن ينال ثواب احلج الذى أشر& إىل
Oعمــال يســرية يســتطيع أى فــرد منــا أن يعملهــا هنــا ومــن مث يتحصــل علــى ثــواب احلــج منهــا علــى ســبيل املثــال قولــه 

ه يـذكر هللا حـىت تطلـع الشـمس مث صـلى ىف مجاعه مث قعـد ىف مصـال) أى صالة الصبح(من صلى صالة الغداه { ملسو هيلع هللا ىلص
فــإذا كررهــا مــرتني ىف يــومني متتــاليني أو متفــرقني كــان لــه ثــواب  }ركعتــني ٌكتــب لــه ثــواب حجــة مقبولــه وعمــرة مقبولــه

حجتــني وعمــرتني وإن ذاد علــى ذلــك فلــه عنــد هللا حبســاب ذلــك حــىت يفــرح الفقــراء والقاعــدين بفضــل هللا العظــيم 
  ...علينا مجاعة املسلمني 

رسـول هللا صـلى هللا فقـد قـال وقد تفضل هللا عز وجل علينا اليوم أمجعـني Sـذا الفضـل وكتـب لنـا ثـواب هـذه احلجـه 
من راح إىل املسجد لٌيعلم علمَاَ◌ أو يتعّلمه كتب لـه ثـواب حجـة مقبولـه وحنـن واحلمـد � قـد جئنـا إىل :  عليه وسلم

فلنــا مجيعــَاَ◌من فضــل هللا عــز وجــل ثــواب حجــة مقبولــه فيهــا مــن  رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلصبيــت هللا نبغــى اإلســتذاده مــن علــم 
للمـؤمن أن يكـرر هـذا الثـواب ىف اليـوم مخـس  ملسو هيلع هللا ىلصاألجر والثواب أكثر وأعظم مما أشر& إليه وذكر&ه بـل جعـل النـىب 

ليصـلى فريضـه كتـب لـه ثـواب حجـة ©مـة فـإن ذهـب  هللا بيتـه مث ذهـب إىل بيـت من توضـأ ىف:  ملسو هيلع هللا ىلصمرات فقد  قال 
بـل جعـل هـذا الفضـل العظـيم ىف بـر ... فضل من هللا وهللا ذو الفضـل العظـيم ... ليؤدى &فلة كتب له ثواب عمره 

ـــدين فقـــد ذهـــب رجـــل إىل حضـــرته  ـــد أن أجاهـــد معـــك ىف ســـبيل هللا ولكـــىن ال ملسو هيلع هللا ىلصالوال  وقـــال � رســـول هللا إىن أري
برهـا فإنـك إن بررWـا كتـب لـك ثـواب : ملسو هيلع هللا ىلص هل أحد والديك أحياء قال نعم أمـى فقـال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصأستطيع فقال 

فإذا أبر أحـد والديـه أو كليهمـا ٌكتـب لـه ثـواب حجـة مـربوره كمـا نطقهـا الـذى حفظـه هللا وعصـمه عـن   حجة مربوره
هـذه الـدائره فجعلهـا  ملسو هيلع هللا ىلصبل وّسع النـىب  ،سورة النجم) ٣،٤(} ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى، َوَما يَنِطُق َعِن اْهلََوى{اهلوى 

مــن {ىف مكــارم األخــالق لكـل مــن ميشــى ويســعى ىف مصــلحة ألحـد مــن املســلمني فقــال فيمــا يرويـه اإلمــام اخلرائطــى 
هللا خبمس وسبعني ألف ملك حـىت يفـرٌْغ فـإذا فـرغ منهـا ٌكتـب لـه ثـواب حجـة ©مـة  مشى ىف حاجة أخيه املسلم أظله

صـلى هللا فأى إنسـان ميشـى ىف حاجـة مسـلم مـن املسـلمني ولـو كانـت هـذه احلاجـة سـهلة يسـريه ألن النـىب } ومقبوله
  ...مل حيدد هذه احلاجات  عليه وسلم
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يريـد أن يعـم برمحاتـه املـؤمنني واملؤمنـات ويريـد أن جيعـل عبـاده ألن هللا عز وجل واسع الرمحـة أعطاه هللا هذا الثواب 
املؤمنني ىف هذه احلياة الدنيا ىف سكينة وطمأنينه من رب العاملني وىف أجر وثواب يٌعينهم عليه ويٌوفقهم لـه مث يتفضـل 

إسـتجاب ره إن سـألوه أعطـاهم وإن دعـوا احلجـاج والعّمـار وفـد هللا تعـاىل وزوا{: رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصقال ... ويثيبهم عيه 
                     ............................}إدعوا هللا وأنتم موقنون Iإلجابه{: ملسو هيلع هللا ىلصأو كما قال  }هلم وإن إستغفروا غفر هلم

   )اخلطبة الثانيه(                                         
لـذى أكرمنــا وكرمنـا وجعلنــا مــن عبـاده املكــرمني وأشـهد أن ال إلــه إال هللا وحـده ال شــريك لــه احلمـد � رب العــاملني ا

حيب التوابني وحيب املتطهرين وأشهد أن سيد& دمحم عبد هللا ورسوله الصادق الوعد األمني اللهم صـلى وسـلم وIرك 
ى هللا عليـه وعلـى آلـه وصـحبه وأتباعـه صـلعلى سـيد& دمحم صـاحب املقـام احملمـود واحلـوض املـورود والكـوثر املشهود

  ...أمجعني آمني � رب العاملني 
رسـول هللا أيها اإلخوة مجاعة املؤمنني إعلموا علم اليقني أن هذا الثـواب الـذى ذكـر&ه علـى األعمـال الـىت وصـى Sـا 

ذى يـؤدى بـه الفريضـه ومعـه الصـحه الـىت الفريضه عن املستطيع فإن املستطيع الذى معه املال الـ هنا ال ٌيْسقط  ملسو هيلع هللا ىلص
لكـن مـا ... البد أن يؤدى فريضة هللا ألن هذا دْيٌنٌ◌ عليه ملواله جـل ىف عـاله يستطيع Sا أن يتحمل مشاق السفر 

ولكــن ال يســقط الفريضــه أمــا املســتطيع الــذى معــه املــال زائــد عــن ) ثــواب احلــج (ذكــر&ه جيعــل املــرء ٌحيّصــل الثــواب 
مـن مـات ومل { رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ضروريه ومعه الصحه ومع ذلك كله تكاسل وتراخى فإن هـذا يقـول فيـهنفقاته وأهله ال

وكـان سـيد& عبـد هللا بـن عبـاس وسـيد&  }إىل ذلـك سـبيَالَ◌ فليمـت إن شـاء يهـودَ�َ◌ أو نصـرانيَا◌َ حيج ممن يستطيع 
ا رجَالَ◌ملـك اإلسـتطاعه للحـج ومل حيـج ومـات ال نصـلى لو علمن:يقوالن  عبد هللا بن عمر رضى هللا عنهم أمجعيت 

وال (مر بفـرض اجلزيـة بل إن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضى هللا عنه قال لقد مهمت أن آ...عليه صالة اجلنازه 
على كل من إستطاع أن حيج ومل حيـج إىل بيـت ) تفرض اجلزيه إال على غري املسلمني الذين يسكنون ىف بالد اإلسالم

  ...فإن احلج للمستطيع دين ىف رقبته سيحاسبه عليه هللا عز وجل يوم القيامه هللا احلرام 
لكن هللا عز وجل أراد لنا أن نشارك حجاج بيت هللا احلرام ىف األجـر والثـواب ولـذا أوجـد لنـا أعمـال هنـا نسـتوجب 

ال يعلمهـا إال هللا  موفـوره أجـورٌ  ر&هفـوق مـا ذكـSا األجر والثواب الذى قد يضـاهى بعـض مـا ينالـه احلجـيج ألن هلـم 
فجعل للحجاج تلبية هللا عز وجل وجعل لنا هنـا مكـان التلبـة التكبـري وقـال لنـا فيهـا البشـري النـذير ... جل ىف عاله 

فعلينا أن نكرب هللا عز وجل فإذا كنا ىف بالد& هنا على مذهب اإلمام مالك رضـى هللا عنـه } زينوا أعيادكم Iلتكبري{
هللا عزوجل مـن قبـل صـالة العيـد إىل عصـر اليـوم الثالـث مـن أ�م العيـد عقـب كـل صـاله سـواء صـلى اإلنسـان  نكرب

هللا أكــرب و� احلمــد ويكررهــا ... فــرض ىف مجاعــة ىف املســجد أو صــلى مبفــرده ويقــول هللا أكــرب هللا أكــرب هللا أكــرب ال
يكــرب ىف هــذه األ�م وإن كــان  ...تحســنوا هــذه الــز�ده ثــالv وإن كــان حيفــظ الــز�دة فليســتزيدها فــإن األئمــة قــد إس

يكـرب مـن صـالة الفجـر يـوم عرفـه إىل عصـر كإخواننا الذين جـاءوا مـن الوجـه البحـرى علـى مـذهب اإلمـام الشـافعى 
اليوم الرابع من أ�م العيد والتكبري شعار املسلمني عقب الصلوات لكن التكبري قبـل صـالة العيـد يكـون منـذ خـروج 

من منزله إىل مصلى العيد يٌكرب وهو سـائٌرٌ◌ ىف الطريـق ألن هـذا شـعار املسـلمني ىف هـذا اليـوم وكـان سـيد&  اإلنسان
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فيكـــربان فيــه فيكـــرب أهـــل عبــد هللا بـــن عبـــاس وســيد& عبـــد هللا بـــن عمررضــى هللا عـــنهم أمجعـــني يــذهبان إىل الســـوق 
  ... سيد& دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  رينالسوق مجيعَاَ◌ بتكربمها ألن التكبري سنه عن سيد األولني واألخ

وكما جعل هللا عز وجل للحاج اهلدى الذى يذحبه عند البيت احلرام أو ىف مىن جعل للمقيم هنا األضـحيه وفيهـا مـن 
  ... األجر والثواب ما ال نستطيع أن حنصيه 

ه أفضــل الصــالة وأمت الســالم وأن وز�رة روضــة املصــطفى عليــيرزقنــا مجيعــًاً◌ حــج بيتــه احلــرام  نســأل هللا عــز وجــل أن
ييســر لنــا ذلــك مــن مــال حــالل وأن جيعلنــا مــن الــذين يطوفــون Iلبيــت ويســعون بــني الصــفا واملــروه ويقفــون بعرفــات 
ويرمـــون اجلمـــرات ويرزقنـــا اإلخـــالص ىف كـــل أحوالنـــا والصـــدق ىف كـــل أعمالنـــا وجيعلنـــا مـــن الـــذين يســـتمعون القـــول 

  ... فيتبعون أحسنه 
ماعلمنـا منهـا .. مـاأظهر& منهـا وماأبطنـا .. ما أسرر& منها وما أعلنـا ..نا ذنوبنا ما قدمنا منها وما أخر& اللهم إغفر ل

ومــا مل نعلــم واغفــر اللهــم لوالــدينا وللمســلمني واملســلمات واملــؤمنني واملؤمنــات األحيــاء مــنهم واألمــوات إنــك مسيــع 
  ...قريب جميب الدعوات � رب العاملني 

نا ىف زروعنا و Iرك لنا ىف  ضروعنا  وIرك لنا ىف أقواتنا وIرك لنـا ىف أموالنـا وIرك لنـا ىف أوالد& وبناتنـا اللهم Iرك ل
  ... كل شيئ  لنا أو حولنا  � أكرم األكرمني   وIرك لنا ىف بلد& وIرك لنا ىف

شـريعتك منفـذين لسـنة خـري بريتـك اللهم وفق والة أمور& وحكام املسلمني أمجعـني ملـا فيـه رضـاك وإجعلهـم عـاملني ب
اللهــم أهلــك الكــافرين Iلكــافرين وأوقــع الظــاملني ىف الظــاملني وخلــص بيــت املقــدس ... قــائمني حبــدودك بــني بريتــك 

  ...بالد األمن والسالم �رب العاملني واجعل اإلسالم ... وأرض فلسطني من اليهود الغادرين 
َهـى َعـِن اْلَفْحَشـاء َواْلُمنَكـِر َواْلبَـْغـِي يَِعُظُكـْم ِإنَّ اّ¾َ ½َْ { عباد هللا إتقوا هللا  ُمُر Iِْلَعْدِل َواِإلْحَساِن َوِإيتَـاء ِذي اْلُقـْرَىب َويـَنـْ

  ...  سورة النحل) ٩٠(} َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن 
  ...أذكروا هللا يذكركم واستغفروه يغفر لكم  

 


