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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  




ـ      املؤمنني آذانَ  ِه عبادِ وِبلُ قُ انَذَأَالعاملني، أمسع     هللا رب  احلمد وا  إبراهيم اخلليـل، فلب
 .يف بيته اجلليل سبحانه وتعاىل مسرعني جميبني للتلبية بزيارته

لعلو واحليطة   وا ، ترته عن الزمان واملكان    ،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له         
واإلمكان، ال يشلُغسبحانه وتعاىل  ألنه، مكان وال حييط به مكانه الزمان وخالق املكانرب . 
 يف عظمتـه وجاللـه      سـبحانه  وهو   ، ما سواه يفوت وميوت    لُّ كُ !! سبحانه  ..سبحانه

  ال ميوت   الذي وكربيائه وحده احلي .     وأشهد أن سيدنا حممداً عبوص ، اهللا ورسوله  د ه مـن   في
ـ    ،ية وبشرى للمؤمنني  ا وهد ،له اهللا رمحة للعاملني   رسخلقه وحبيبه، أ   لَقَـد   { :ه وقال يف حقِّ

            ِحـيمر وفؤر ِمِننيؤكُم ِبـالْملَيع ِريصح مِنتا عِه ملَيع ِزيزع أَنفُِسكُم نولٌ مسر اءكُمج {  
 .))التوبةالتوبة--١٢٨١٢٨((

 ، وعلى صحابته املباركني، وعلى آله الطيبني،يدنا حممد وسلم وبارك على س  اللهم صلِّ 
  )أما بعد (.العاملني يا رب  ..آمني. وعلى كل من اهتدى ديه إىل يوم الدين

ود املؤمنني وقد استعدوا اليوم وبدأوا يتجهزون،       فما أمجل و  : فيا أيها األخوة املؤمنون   
 ، والكرم اإلهلـي   ،ة الفضل واجلود   وخيرجون للوقوف يف ساح    ،يغتسلون ويتطيبون وحيرمون  

 واإلنعام الذي ليس بعده     !! اإلكرام الذي ليس بعده إكرام     .للمثول يف ساحة اإلكرام الرباين    
 أشتريها بكل ما أملك من مال ومـن         : لو قيل للواحد منا مباذا تشترى املغفرة؟ لقال        !!إنعام

 فقد فاز فـوزاً  ،رج للقاء الديانلها اإلنسان وخ فإن املغفرة إذا حص!!ممتلكات ومن مقتنيات 
 ولكنه خرج منها بدون     ، وكانت كلها يف قبضة يده     ،مبيناً، ولو ملك اإلنسان الدنيا بأكملها     

 !! وماذا فعل؟!! ماذا أخذ؟،احلصول على املغفرة
 ، ألنه ملكها كلـها    !!إنه خيرج منها حبسرة ميوت منها األولون واآلخرون لو يعرفوا         

مل حيصل على مثرة     ويبوء خبزيها والندامة عليها مجيعها، و      ،ب عليها كلها   وحياس ،وتركها كلها 
 !! وكل ما يطلبه لينال به السعادة يف أخراه، ما يبغيه اإلنسان يف دنياه كلُّىاملغفرة اليت ه

 ، هو أن نسـارع ونتسـارع      ، العاملني لنا   األمر الصريح من رب    إنَّ: إخواين وأحبايب 
_________________________________________________ 

 .م٢٢/٧/١٩٨٨هـ املوافق ١٤٠٨ من ذي احلجة ٨كانت هذه اخلطبة مبسجد احلريري مبدينة الزقازيق  1
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)٢ (            احلج وغفران الذنوب : خطب احلج  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 يف . كال وألف كال  !! يف األموال؟  . كال !!العاملني؟ يف الدنيا؟   يا رب   يف ماذا  ،وجنري ونتنافس 
ِختامه ِمسـك وِفـي ذَِلـك        {   نتنافس يا رب؟   يم فِ . كال !!املناصب والدرجات الدنيوية؟  

 ، ) ) املطففنياملطففني--٢٦٢٦ ( (}فَلْيتنافَِس الْمتناِفسونَ 
 ونتنافس يف منـازل جنـات       ،ني ونتنافس يف مقامات الصاحل    ،نتنافس يف منابر األبرار   

؟  وما أدراك مـا اجلحـيم      -  ونتنافس يف البعد عن اجلحيم     ، ونتنافس يف النعيم املقيم    ،النعيم
نتنافس يف اجللـوس علـى      .  يوم احلسرة يوم القيامة    ،ونتنافس يف البعد عن اخلزى والندامة     

عِرف ِفي وجـوِهِهم نضـرةَ      ت. راِئِك ينظُرونَ علَى األَ  {؟   وما أدراك ما اآلرائك    - اآلرائك
--٢٦٢٦: : ٢٣٢٣ ( (}ِختامه ِمسك وِفي ذَِلك فَلْيتنافَِس الْمتناِفسونَ       . يسقَونَ ِمن رِحيٍق مختومٍ   . النِعيِم
 ونتنافس يف الطاعات، ونتنافس يف القربات، ونتنافس يف كل          ،نتنافس يف الصاحلات   .))املطففنياملطففني

 . صلى اهللا عليه وسلم ويقربنا إىل معية رسول اهللا ،ما يوصلنا إىل اهللا
 فليس  !! وهذا هو صراع املوحدين    ، وهذا هو تسابق املؤمنني    ،هذا هو تنافس املؤمنني   

 وال يبقى مع اإلنسان إال ما      ، ألم علموا أن كل ما على الدنيا يفىن        ،صراعهم على شئ يبلى   
ال { :ر عنه الديان وقالعب اتاِقيالْبو ِعند ريخ اتاِلحالًصأَم ريخا وابثَو كبالكهفالكهف--٤٦٤٦ ( (} ر((. 

}} قال ألصـحابه ذات يـوم      صلى اهللا عليه وسلم   عرفوا أن رسول اهللا     
 صلى اهللا عليه

وسلم
{{   َّولكن الذي قدمته هو العمـل  ،فته إمنا هو لورثتكإن الذي خل 

 ، الذي فيه رفعة شـأنك يف امليعـاد     والرب ،رجتك واخلري الذي فيه رفع د     ،الذي فيه سعادتك  
     رٍ     {: سبحانه وتعاىل   العزة والوصول إىل مقام يقول فيه ربهناٍت ونِفي ج ِقنيتِد  . ِإنَّ الْمقْعِفي م

  .فاملؤمن يتنافس يف احلصول على املغفرة  ..))القمرالقمر--٥٥٥٥،،٥٤٥٤ ( (}ِصدٍق ِعند مِليٍك مقْتِدٍر
وهللا  -مية أصبحت هي األساس يف التعيينات احلكومية وغري احلكومية          شهادة حمو األ  

 وشهادة املغفرة هي أدىن الدرجات اليت البد لك من احلصول عليهـا عنـد               - املثل األعلى 
فَمن زحِزح عِن الناِر وأُدِخلَ  {: يف قوله -على األقل  - حىت تدخل ،اخلروج من هذه احلياة 

   ةَ فَقَدنالْجوإذا مل .، حىت نتزحزح عن النار وندخل اجلنة مع األبـرار ))ل عمـران  ل عمـران  آآ--١٨٥١٨٥ ( (} فَاز 
 وستر عليـك    ،خترج من هذه احلياة ومعك شهادة من العزيز الغفار بأنه قد غفر لك ذنوبك             

 وليس معك - لكنك إذا خرجت من الدنيا ومعك شهادة باملغفرة !! فبماذا خرجت؟،عيوبك
_________________________________________________ 

 سنن الكربى للبيهقي  ، وأخرجه البخاري من وجٍه آخر عن األعمِش.  رواه مسلم يف الصحيح عن أيب بكر بن أيب شيبةَ وغِريِه عن أيب معاوية2َ
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ألنه ليس عليك أوزار، وليس عليك ذنوب تثقـل           وسعدت تز فقد فُ  - إال حسنة واحدة  
ك ذنوب  ليع وليس   ،كفة السيئات، وليس عليك ذنوب جتعلك تزل يف املشي على الصراط          

ك ليك ذنوب جتعلك متشي على وجهك، وليس ع    لي وليس ع  ،جتعلك تتناول كتابك بشمالك   
  .ه إال ظلُّلرمحن يوم ال ظلَّ عرش ا واملؤمنون حتت ظلِّ- ذنوب جتعلك جتلس يف أرض القيامة

 ألا هي السعادة العظمى مع ، وهي ركيزة املوحدين،شهادة املغفرة هي ذخرية املؤمنني
للمؤمنني مواسم للحصول على هـذه   سبحانه وتعاىل ولذلك يقيم املوىل  .سبحانه وتعاىل  رب العاملني 

 وإذا  ،لصائمني شهادة باملغفرة  م ل  فإذا صاموا رمضان سلَّ    -  واملواسم تلو املواسم   - الشهادة
 - وإذا حافظوا على الصلوات اخلمس يف مجاعة         ،م القائمني شهادة باملغفرة   قاموا رمضان سلَّ  

 - من اجلمعة إىل اجلمعـة     -م احملافظني على الفرائض يف أوقاا       سلَّ -من اجلمعة إىل اجلمعة     
 ،مجاعة أعطاه اهللا شهادة بـاملغفرة      واحملافظ على صالة الفجر أربعني يوماً يف         ،شهادة باملغفرة 

          العباد يف بيته احملرم، يف  ولو ترك األهل واألموال واألوالد وخرج من بيته مهاجراً لزيارة رب 
 فـإذا   - ألن هذا شرط القبول      ، وقد حصل املال بطريق حالل     - بيته املعظم، يف بيته املكرم    
 ، لبيـك وسـعديك    :ت املالئكة له   قال ، لبيك اللهم لبيك   : وقال ،كان املال من طريق حالل    

 : وقال، أو من طريق الشبهات،واخلري كله لك وبني يديك، أما إذا كان املال من طريق حرام         
 . وحجك هذا مردود عليك، ال لبيك وال سعديك: تقول املالئكة، لبيكملبيك الله

 خيرج  مل: أي، ال يريد شهرة بني الناس، وخرج يبغي وجه اهللا    ، من نفقة حالل   فإذا حج 
ـ  رضى اهللا عنـه     وأبو بكر  ،ج ح رضى اهللا عنه    عمر  فإنَّ !!ج فالن ا احل :حىت إذا رجع يقولون له     ح ج، 

 أو ، احلاج أبو بكر: ومل نسمع من يقول،واجمجيعاً ح  - صلى اهللا عليه وسلم   وأصحاب رسول اهللا    
 املصلي  : جيوز أن نقول    الصالة أعظم من احلج، هل      فإنَّ  وإالَّ !! أو احلاج عثمان   ،احلاج عمر 

 إن هي إال ألقاب مسيناها ما أنزل اهللا ا مـن     !!؟ أو الصائم فالن   !!؟ أو املزكي فالن   !!؟فالن
  .سلطان

 لْ فَ فإذا حجيِلخص ة الني، ولي نو يوم  - ه هذا احلصول على مغفرة من اهللا ورضوان        حبج 
 مشـاهدة البقـاع      وينو ،اء هذه الفريضة  احلصول على الفوائد اليت أعدها اهللا ملن يقوم بأد        

 وهـم ميشـون   عليهم السالم   واليت شاهدت األنبياء   ،ول الوحي اإلهلي  زاملقدسة اليت شاهدت ن   
 ، ال خيافون يف اهللا لومة الئم      ، ويتعرضون لألذى من هنا ومن هناك      ،يبلغون رساالت السماء  

 ا وكلمة الذين كفـروا هـي        وجعل كلمة اهللا هي العلي     ،هم ونصرهم ونشر دينهم   حىت أعز
 .السفلى

 ويبغي رضاء ذي اجلالل، ال يرفع قدماً وال يضـعها إال       ،فإذا خرج احلاج بنفقة حالل    
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 فإذا وصل إىل هناك وطـاف حـول         . ورفعت له درجة   ، وحميت عنه سيئة   ،وكتب له حسنة  
 :أي {{{{: صلى اهللا عليه وسلم   كان كما يقول رسول اهللا       -البيت  

 وأنتم تعلمون أن من يسبح يف املياه هل خيـرج وعليـه             ،كمن يسبح أو خيوض يف رمحة اهللا      
 هل خيرج وعليه ذنب !! فما بالك مبن خيوض يف رمحة اهللا!!هل خيرج وعليه أوزار؟ !!أوساخ؟

 واملالئكة يقولون ملن يدخلون جنة اهللا ،أو خطيئة؟ هل خيرج وعليه عقوبة؟ إنه خيرج برمحة اهللا
صلى  اليت يقول فيها رسول اهللا       ، يدخلون يف اجلنة برمحة اهللا     . هم فيها خالدون   - برمحة اهللا  -

{{: اهللا عليه وسلم  
{{٣ . 

 يوم  ،ي الغفور لِّ يوم جتَ  ، يوم الغفران  ، فهذا يوم املغفرة األعظم    ،فإذا وقفوا على عرفات   
 ألنه يقول يف حديثـه     ،ي العفو عن املذنبني وعن املسيئني وعن اخلطائني       لِّ يوم جتَ  ،ابوي الت جتلِّ

{{: القدسي
 يعين يعين

مبلء األرض ذنوب  مبلء األرض ذنوب  
{{

 ني فإذا وقفوا بني يديه ملب     ).ني وحيب املتطهرين  حيب التواب (إنه هو الغفور الرحيم، إنه      
 يرجون  ، وتضرعوا بألسنتهم وقلوم إىل خالقهم وبارئهم      ، وقد وضعوا ذنوم بني أيديهم     -

{{:  يقول الكرمي لعباده املالئكة   -  ويطلبون مغفرته  ،رمحته


{{
 ويباعد بينهم   ،مل عنهم احلقوق   ويتح ،بل إن اهللا يتفضل عليهم فيستجيب هلم الدعاء       

{{: صلى اهللا عليه وسلم ولذلك يقول سيد املرسلني ، ويباعد بينهم وبني الشياطني  ،وبني املعاصي 
{{ملا ملاذا؟ .٦ 

 وزين هلـم  ، ألنه وسوس هلم طول األعوام، فيندم على ما فعل  !! مغفرة اهللا لعباد اهللا    يرى من 
 ألم وقفوا بـني     ،يف نفس وأقل   سبحانه وتعاىل   مث يغفرها الغفور   ،األعمال السيئة طول األعوام   

 عنـدما لبسـوا     ،روا عن ذلك يف حـاهلم      وقد عب  ، ووقفوا بني يديه ضارعني    ،يديه خاشعني 
_________________________________________________ 

 .رواه أمحد يف مسنده عن أيب هريرة 3
 .رواه مسلم واحلاكم يف املستدرك عن أيب ذر 4
 .البزار عن ابن عمر 5
 .رواه اإلمام مالك يف املوطأ والبيهقي من طريقه وغريمها عن طلحة بن عبيد اهللا 6
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 ووقفوا بني يديه كما يقفون بني يديـه يف      ، وجتردوا من دنياهم   ،ردوا من أفعاهلم   وجت ،أكفام
ال !!!  األرض والسـماء    يتساوى أمام رب    والكلُّ ،أخراهم، ليس عليهم إال املالبس البيضاء     

  ال يظهر الفـارق إال  ، متساوون أمام اهللا الكلُّ، وال رئيس وال وضيع  ، وال فقري  فرق بني غين 
وال يطلع عليها إال اهللا، ال يراها إال اهللا، وتلك يف صدورهم- قوىبالت .  

  غفـر اهللا   ، تائبني من أوزارهم   ، متذكرين لذنوم  ،فإذا وقفوا بني يديه هكذا خاشعني     
، ٧}}{{: صلى اهللا عليه وسلم    بل يقول    .هلم سبحانه وتعاىل 

{{: لى اهللا عليه وسلم   صويقول  



{{

وإن كنا مل نوفق للمثول بني يدي اهللا يف هـذه األمـاكن           -وحنن أيضاً يف هذه البالد      
نا شركاء هلم يف األجر إذا وفقنا للعمل  بل جعل، إال أن اهللا مل حيرمنا من هذا الفضل   - املباركة

-فإذا دققنا يف إتباع السنة يف ذلك اليوم  .صلى اهللا عليه وسـلم    ته   واملتابعة لسن  ،دي رسول اهللا  
{{: صلى اهللا عليه وسلموفيه يقول احلبيب     -والسنة هي صيام ذلك اليوم      

{{
ٰٰ{{: صلى اهللا عليه وسلمويقول  


{{١٠

{{: صلى اهللا عليه وسلم   ويقول  


{{١١  
 ، وعشنا يف هذا اليوم بأرواحنا وأجسادنا بـني يـدي اهللا           ،فإذا صمنا يف هذا اليوم هللا     

 ترته عن املكان   سبحانه وتعاىل   ومستحضرين أن اهللا   ، ومستحضرين توبة اهللا   ،مستقبلني عظمة اهللا  
 _________________________________________________ والذين يقفون بـني يديـه يف هـذا          ، فستسع مجيع بين اإلنسان    ، ورمحته وسعت كل شئ    -
 .رواه البزار والطرباين يف الصغري عن أيب هريرة 7
 . أنٍس رضي اللَّه عنهالْخطيب يف املتفق واملفترق عن 8
 .رواه مسلم وأمحد يف مسنده عن أيب قتادة األنصاري 9

 عن أَيب هريرةَ رضي اللَّه عنه) ت هـ (10
 .رواه ابن ماجة يف سننه وابن أيب شيبة يف مصنفه وابن حبان يف صحيحه عن ابن عباس 11
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 إذا - يغفر الذنوب مجيعاً سبحانه وتعاىل  ألنه، ويصرخون ويستجريون،ون ويضرعون يلب،الزمان
 وكنـا  ، وغفر ذنبنا، اهللا كسر قلوبنارب ج،وقفنا بني يدي اهللا يف هذا اليوم على هذه الشاكلة 

 ولكن حسبنا   ،وإن تفاوت األجر والثواب   ،  سبحانه وتعاىل  فرة اهللا مشاركني ألهل عرفات يف مغ    
.سبحانه وتعاىل اب الوهىاملغفرة من العل
هو  سبحانه وتعاىل   واهللا ، ويوم كرم  ،يوم بر  -يوم عرفة    - اعلموا أن هذا اليوم      :عباد اهللا 

اي      ، الكرمي الذي ليس لكرمه حدود     الرب وهو املنان الذي    ،ة وهو الوهاب الذي ليس هلباته 
  ويشمل بعطائه اجلميع بشرط أن يكون اجلميـع  ، يعطي بال حدود، على عباده يعطي وال مين 

 يف مقام ، يف مقام السجود بني يدي اهللا، يف مقام اإلنابة والتوبة هللا   ،يف مقام التضرع واخلشوع   
 ، كذلك مشلنا اهللا برمحته فإذا كنا. يف مقام اخلوف من قهر اهللا وعظمة اهللا      ،الرجاء يف كرم اهللا   

{{: صلى اهللا عليه وسـلم    قال   .ووسعنا مبغفرته 
{{١٢. 

 .   ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة
 :اخلطبة الثانية
أن سـيدنا  ه، وأشهد العاملني، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك ل        هللا رب  احلمد

 ، وعلى آله وصحبه وسلم  ، وسلم وبارك على سيدنا حممد     اللهم صلِّ ،  حممداً عبد اهللا ورسوله   
 )أما بعد (.العاملني يا رب ،نا واشفنا وانصرنا على أعدائنا وجنِّ،واعطنا اخلري وادفع عنا الشر
ها لنـا    سـن  ،ات خاصة  علينا أيضاً يف هذه األيام املباركة عباد       :فيا إخواين ويا أحبايب   

 منذ فجـر يـوم      ، التكبري هللا عقب الصلوات    :من هذه العبادات   ،صلى اهللا عليه وسلم    رسول اهللا 
:  وألفاظ التكـبري ،ر عقب كل صالة   علينا أن نكب   ،عرفة إىل عصر اليوم الرابع من أيام العيد       

  . وهللا احلمداهللا أكرب .. اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب
 ،ر أيضاً وإذا فاتتنا اجلماعة فصلينا مفردين علينا أن نكب ،ر مجيعاً يف مجاعة نكب  إذا صلينا   

      رنا أيضاً وإذا صلينا نافلة منفصلة عن اجلماعات كب، ون لِّعولكـن   ، ذلك لنسائنا ولصبياننا   م 
روا بصـوت   أما الرجال فيكب  .  ال يسمعن إال أنفسهن    ،كربن بصوت خافت  ينا أن   ءنعلم نسا 
١٣}}{{: صلى اهللا عليـه وسـلم       يقول فيها   ألا أيام تكبريٍ   ،جهوري

 ،وفيما نفعله مـن زينـات     ،   ليست زينة العيد فيما نفعله من أضواء       ،فالتكبري هو زينة العيد   
_________________________________________________ 

 .والطرباين يف الكبري عن أيب سعيد اخلدري أخرجه ابن ماجة عن ابن مسعود والديلمي عن أنس وابن عباس 12
 . رواه الطرباين يف الصغري واألوسط والسيوطي يف الفتح الكبري عن أيب هريرة 13
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احلج وغفران الذنوب:خطب احلج    )٧ ( 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 .))البقرةالبقرة--١٨٥١٨٥((  }  تشكُرونَوِلتكَبرواْ اللّه علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم {: ولكن كما قال اهللا
ن بعضه رسـول   بي، أجر ال يعلمه إال اهللاه فيهاألن ،باألضحيةأيضاً علينا يف هذه األيام      

}} حينما قال البنته فاطمة    اهللا  





{{
}}


{{

 لَنا  لَنا ماما: : قَالُواقَالُوايا رسولَ اللَِّه ما هِذِه اَألضاِحييا رسولَ اللَِّه ما هِذِه اَألضاِحي: : قَالُواقَالُوا {{ :وىف رواية 
 ١٦}}فالصّوففالصّوف: : قَالُواقَالُواِمنها؟ِمنها؟

بالشروط ،  صلى اهللا عليه وسلم    يضحي كما كان يضحي رسول اهللا        نهذا األجر والثواب ملَ   
اليت وضحفما هي؟. صلى اهللا عليه وسلما رسول اهللا ه 

 أن يضيد   ،ي بعد صالة العيد   حلقول احلميد ا  :}   رحانو كبلِّ ِلرالكـوثر الكـوثر --٢٢(( } فَص(( ،
}}:صلى اهللا عليه وسلمولقول رسول اهللا   

ٰٰ{{
 وأن تكـون    ،فالبد أن يكون الذبح بعد الصالة ملن يريد أن ينال هذا الثواب من اهللا              

  } لَن تنالُواْ الِْبر حتى تنِفقُواْ ِمما تِحبـونَ     {:  لقول اهللا  ،األضحية مستوفية للشروط الشرعية   
 ، وشيئاً لألهل واألصحاب علـى هيئـة هديـة         ، للفقراء ، مث خيرج منها شيئاً    ))آل عمران آل عمران --٩٢٩٢((

 وإذا  . وثلث لألهل واألقارب   ، وثلث للفقراء  ،ثلث ألهلك : ويستحسن أن نقسمها إىل ثالثة    
 . وأيضاً لك األجر ألنك فقري وحمتاج،كنت حمتاجاً فال عليك أن تأكلها كلها

عليـه  ى عن إمساعيـل  عندما ضح،  عليه السالم هذه األضحية هي سنة عن أبيكم إبراهيم        
 _________________________________________________ ولذلك عندما قال -  من اهللا ورؤيا األنبياء وحي- عندما رأى يف رؤياه أنه يذبح فتاه       السـالم 

 ) رواه البزار( 14
  .عن عائشةَ رضي اللَّه عنهارمذى وابن ماجه واحلاكم ىف مستدركه ت ال15
 t ، عن زيد بن أرقمرواه أمحد وابن ماجه 16
 .t ومسلم والبيهقي يف سننه عن الرباء بن عازبرواه البخاري  17
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)٨ (            احلج وغفران الذنوب : خطب احلج  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

كان االبن يعلم أن رؤيـا       و - }  بني ِإني أَرى ِفي الْمناِم أَني أَذْبحك فَانظُر ماذَا ترى          يا {: لفتاه
 األنبياء أمرال فق، من اهللا ووحي -  }  ـاِبِرينالص ِمن اء اللَّهِني ِإن شِجدتس رمؤا تلْ مِت افْعا أَبي { 

 انزع قميصي حىت ال يقع عليه الدم فتـراه          ، يا أبتاه  : وقال  ... مث أخذه بعيداً   ..))الصافاتالصافات--١٠٢١٠٢((
 واجعل وجهي إىل األرض حىت ال تنظر إىل وجهي فتأخذك الشـفقة             ،أمي فتحزن على ذلك   

 . واشحذ السكني حىت تذبح بسرعة حىت ال أتأمل مـن آالم الـذبح             ،ردد يف تنفيذ أمر اهللا    فتت
وأراد أن  - وقد شـحذ السـكني   -  ووضع ابنه ووحيده بني يديه  ،فأراد أن ينفذ قضاء اهللا    

 ! !من ذلكوعجب اخلليل !! يقطع فإذا بالسكني ال تقطع
  وخبطاب من رب ،ء بكبش من اجلنة   يرتل من السما   عليه السالم وإذا بأمني الوحي جربيل     

 يا ربنـا كيـف      :بعد أن بكت مالئكة اهللا وقالت     ،  بتلغراف عاجل من اهللا    ،األرض والسماء 
 :تعـاىل  فقال !!ر ىف سابق علمه وهو أعلم مبا قد   !!؟تطلب من اخلليل أن يذبح وحيده إمساعيل      

}  اِهيمرا ِإبا  . ييؤالر قْتدص ِذوفداه اهللا بِ  ،  ،  ))صافاتصافاتالال--١٠١٠٤٤،،١٠٣١٠٣((  } قَدعظيم ٍحب ،   فتلك هي س ةُن 
 . سارية إىل يوم الدينةًن ولذلك جعلها رسول اهللا س،إبراهيم

 فقـد ورد ىف احلـديث    ،بكبشني أملحني وذحبهما بيـده     صلى اهللا عليه وسلم   ى  وقد ضح
ٰٰ{{:الشريف




{{ ١٨ .
ى  لقد ضـح . وحىت ال جيزعوا،فقراء األمة حىت ال حيزنوا  ى عن    قد ضح  صلى اهللا عليه وسلم   فهو  

 .وسلمصلى اهللا عليه  عنهم النيب الشفيع
وأن  ، وأن نرحيهـا   ، وأن نسقيها قبل الـذبح     ، أيضاً أن جنعل رأسها جتاه القبلة      ويسن 

اللهم هذا عـن فـالن    : ( وأن تقول عند األضحية    -  وال تشحذها أمامها   - نشحذ السكني 
العاملني ال شريك له وبذلك أمرت وأنـا    هللا رب إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت ،وأهل بيته 

 .) املسلمنيمن
 وعطف  ،بعض أحكام اهلدي اليت أوجبها اهللا على املستطيع        -خوة اإلميان   إيا   -تلك  

ومـا جعلـه اهللا إال      ،  عليه السالم   سنة أبينا إبراهيم    بذحبه عنهم  ،رسول اهللا بالفقراء واملساكني   
باركة وال يفوتنا يف هذه األيام امل      . واألجر الكرمي من اهللا    ، إال لننال ا املغفرة    : أي – للمغفرة

_________________________________________________ 
 جامع املسانيد واملراسيل  ، وغريها أَيب رافٍع رِضي اللَّه عنهأمحد ىف مسنده عن  18
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احلج وغفران الذنوب:خطب احلج    )٩ ( 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

{{ : لقول رسولكم الكرمي  ، وأن نزور أقاربنا   ،أن نصل أرحامنا  
{{١٩
 ولكنهم اليقابلون اإلحسان     ولكنهم اليقابلون اإلحسان    ،، أنا أحسن إىل أقربائى     أنا أحسن إىل أقربائى    ::وحىت ال يتحجج أحد منا ويقول     وحىت ال يتحجج أحد منا ويقول     

صلى اهللا عليـه    قتداء بسيد األنبياء    قتداء بسيد األنبياء    إإم أوالً ليحسنوا إليك؟ أم حتسن إليهم        م أوالً ليحسنوا إليك؟ أم حتسن إليهم        ليهليههل حتسن إ  هل حتسن إ   ف  ف ..مبثلهمبثله
 صـلى اهللا عليـه    إىل رسول اهللا    إىل رسول اهللا    أَتى رجلٌ   أَتى رجلٌ    فقد    فقد   :: والثانية  والثانية ،، ورغبة ىف مرضاة اهللا؟ هذه واحدة       ورغبة ىف مرضاة اهللا؟ هذه واحدة      وسلم

 ِإلَي وأُحِسن ِإلَـيِهم،  يا رسولَ اللَِّه، ِإنَّ ِلي قَرابةً أَِصلُهم ويقْطَعوِني، ويِسيئُونَ      {: :  وقالَ  وقالَ وسـلم 
ِسفُّهم املَلَّ،  لَِئن كَانَ كَما تقُولُ، فَكَأَنما ت     ( : ويجهلُونَ علَي، وأَحلُم عنهم، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ      

مـر الـذي    مـر الـذي     كأمنا تطعمهم اجل    كأمنا تطعمهم اجل   ::يعينيعين،  ٢٠} ) يزالُ معك ِمن اللَِّه ظَِهري ما دمت علَى ذَِلك         وال
علينا بصلة ذوي األرحام ألا العبادة اليت ترضي امللك العالم يف هذا اليوم             علينا بصلة ذوي األرحام ألا العبادة اليت ترضي امللك العالم يف هذا اليوم             فف  ..يتبقى بعد النار  يتبقى بعد النار  

  ..الكرميالكرمي
 ، وأن حيبب إلينا اإلسالم ويزينه يف قلوبنا، أن يعلي شأن اإلسالمسبحانه وتعـاىل نسأل اهللا   

 . وأن جيعلنا من الراشدين،وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان
  .اللهم اكتب لنا احلج إىل بيتك الكرمي

 والطواف والسعي   ، ولرمي اجلمرات  ،اللهم اجعلنا من الذين توفقهم للوقوف بعرفات      
 .يا رب العاملني
 ، لنا الصحة والعافية يا رب العاملني      مِد وأَ ، لنا السبيل  رِن وأَ ، لنا الرزق احلالل   ِدبااللهم  

 .ميواجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكر
 . وردهم لنا ساملني غامنني يا رب العاملني،اللهم احفظ احلجاج واملسافرين

 إنك مسيع قريب جميب     ، وال ختيب رجاءهم   ، واستجب دعاءهم  ،اللهم اغفر هلم ذنوم   
 .الدعوات يا رب العاملني

 إنك  ، األحياء منهم واألموات   ، واملسلمني واملسلمات  ،اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات   
 .قريب جميب الدعواتمسيع 

ِإنَّ اللّه يأْمر ِبالْعدِل واِإلحساِن وِإيتاء ِذي الْقُربى وينهى عـِن            {،   اتقوا اهللا  :عباد اهللا 
 _________________________________________________  ).النحل-٩٠( } الْفَحشاء والْمنكَِر والْبغِي يِعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

 .رواه أمحد يف مسنده والبيهقي يف سننه والبخاري يف صحيحه وأبو داود عن عبد اهللا بن عمرو 19
  رواه مسلم وأمحد عن أيب هريرة 20
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)١٠ (            احلج وغفران الذنوب : خطب احلج  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 . وأقم الصالة،م واستغفروه يغفر لك،اذكروا اهللا يذكركم
**************** 
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