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 فضيلة الشيخ / فوزى محمد أبو زيد 
 ىـ 8341ذي احلجة  2موافق  83/4/5182اجلمعة 

                                                                     باجملففـ مسجد األلفة  اجملفف ـ الزقازيق
 (جاج بيت اهلل احلراممنافع ومشاىد حشهود ) 

 
عيمو اليي يا ُُيد، هريه اليي اليي يايُعد و ه ادلؤمنني خبأكرم عباد احلمد هلل رب العادلني

 .ومغفرتو دلن حجَّ إىل بيتو احلرام إىل أبد األبد
خزائن كرمو وفضلو واسع الفضل واجلود، وأشهد أن يا إلو إيا اهلل وحده يا شريك لو، 

 وعطائو بغهري حدود، يبني ما فيها يف حديثو ادلورود:
فسألوين فأعطيت   قاموا يف صعيٍد واحدكم، كم وإ سكم وجنَّ )يا عبادي لو أن أولكم وآخر 

 (8ينقص ادلخيط إذا ُوضع يف البحر( )  قص ذلك من ملكي إيا كما مسألتو ما كل سائلٍ 
وجل لشريعتو يف اخلتام، وجعلو يف  زن سيد ا زلمداً عبد اهلل ورسولو، إختاره اهلل عأوأشهد 

 ألعظم جلميع اخلالئق يوم الزحام.الد يا خهري األ ام، ويف اآلخرة الشفيع ا
وارزقنا إتباع ىديو والسهري على اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيد ا زلمد طيب اليكر، 

سنتو، واجعلنا يف اآلخرة من أىل شفاعتو وامجعنا مجيعًا يف اجلنة يف رياض حضرتو أمجعني آمني 
 آمني يا رب العادلني.

 أيها األحبة مجاعة ادلؤمنني:
 رض اهلل عز وجل احلج إىل بيتو احلرام لعباده ادلؤمنني؟ دلاذا ف

  سمع إىل اإلجابة على ذلك من كالم أحكم احلاكمني عز وجل:
أمر إبراىيم أن يبين البيت ويستعني بإمساعيل ويا يستعني بأحٍد غهريه من فإن اهلل عز وجل 

ن ؤذمره اهلل عز وجل أن يأ البيتفلما أمتَّ بناء اإل س، وتُعينهما على ذلك ادلالئكة الكرام، 
 إلعالن احلج إىل ىيا البيت، وقال يف ذلك جل يف عاله:للناس إىل يوم القيامة 

 "َوَأذِّْن ِفي النَّاِس بِاْلَحجِّ يَْأُتوَك رَِجاال َوَعَلى ُكلِّ َضاِمٍر يَْأتِيَن ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميقٍ "
  احلج(.52)
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 دلاذ يا رب؟  
 احلج(.53) "ِفي َأيَّاٍم َمْعُلوَماٍت َعَلى َما َرَزقَ ُهمْ  َلُهْم َوَيْذُكُروا اْسَم اللِ  ِلَيْشَهُدوا َمَناِفعَ "

فرض اهلل ليشهدوا منافع ذلم، ما ادلنافع اليت يشهدىا حجاج بيت اهلل احلرام؟ ومن أجلها 
 مة اإلسالم؟ عز وجل علينا أ

 ىيه ادلنافع: أول
دلن عمل بالروشتة القرآ ية صالة وأمت السالم، يقول فيها احلبيب ادلصطفى عليو أفضل ال

وُيظى هبيه ادلنافع، يابد لو من عند حجَّو إىل بيت اهلل احلرام، فإن اليي يفوز هبيه ادلشاىد 
  يةتة اإلذلاتباع ىيه الروش

يا يبغي رياًء ويا ُشهرًة ويا مُسعة ويا شيئًا من منافع أن يكون عملو خالصًا هلل،  :وذلاأ
 ول اهلل جل يف عاله:الد يا، لق

 البقرة(.841" )َوَأِتمُّوا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة لل"
يا : أن يتعلم أحكام مناسك احلجِّ ويؤديها على وفق سنة حبيب اهلل ومصطفاه، وثا يها

 :صلى اهلل عليو وسلَّمجيتهد فيها من عنده، ويا ميشي فيها على ىوى يف  فسو لقولو 
 (5( ))خيوا عين مناسككم

الثها وآخرىا: أن تكون  فقة احلج كلها من ماٍل حالٍل، أتى بو من سبيٍل أباحو لو شرع وث
فإذا أتى هبيه الشروط طريٌق فيو غشٌّ أو تدليٌس أو حراٌم هنى عنو اهلل ورسولو،  منوليس اهلل، 

ويا  ،ب ما يرُيو ويتيحو ادلقام يكر بعضها على حسفإ و يشهد منافع يا عد ذلا ويا حد ذلا، 
 ىا:سبيل لنا يف الوقت القصهري إىل ذكرىا كلها ألهنا  عٌم عظاٌم يا  ستطيع عدَّىا ويا حدَّ 

 الرعد(.43) "ال ُتْحُصوَىا َوِإْن تَ ُعدُّوا نِْعَمَة اللِ "
ماتقدم من ذ بو، فهريجع كيوم  عز وجل يغفر لو ن اهللىيه ادلشاىد أأول : ادلشهد األول

اعفت احلسنات لو أضعافًا مضاعفًة عند حضرة عالم وتضيًا من الي وب، لولدتو أمو خا
 :صلى اهلل عليو وسلَّمالغيوب، قال يف ذلك احلبيب احملبوب 

 (4م ولدتو أمو( ))من خرج من بيتو حاجَّاً فلم يرفث ومل يفسق رجع خارجاً مني ذ وبو كيو 
ت أن احلجيج بني يدي اهلل يف عرفات أمر اهلل عز وجل كل مالئكة السماواكان وإذا  
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 ُيضروا ىيه ادلشاىد ادلباركات، مث يقول عز وجل للمالئكة الكرام: 
)يا مالئكيت أ ظروا إىل عبادي أتوين ُشعثًا ُغربًا ضاحني من كل فجٍّ عميق يطلبون رضائي 

 (3أين قد غفرت ذلم( )يا مالئكيت  مُأشهدك ،ومغفريت
 اهلل يف بيت اهلل:للعبد اليي توجَّو لزيارة  صلى اهلل عليو وسلَّموليلك قال 

 :صلى اهلل عليو وسلَّم)طالباً أن ُُيسِّن ظنو يف موياه، قال 
الفرية ـ أى اهلل )من وقف بعرفات وظنَّ أن اهلل عز وجل مل يغفر لو، فقد أكرب على 

 (2الكيب( )
 فإن اهلل يقول:

 ( 1)أ ا عند حسن ظن عبدي يب( )
 جالٍة سريعة: عُ ادلشهد الثاين يف
طوال أدائهم للمناسك يف ىيه ادلاكن ادلباركة، ل جيعل حجاج بيت احلرام أن اهلل عز وج

 :صلى اهلل عليو وسلَّمأجورىم مضاعفة، يقول فيها 
 (2جد( )يف بيت اهلل احلرام خهرٌي من مائة ألف صالة فيما سواه من ادلسا الصالة)

بيت اهلل احلرام  على العبد يف ن كل طاعة جيريها اهللمن ذلك أ واستشَّف العلماء العاملني
 احلد األدىن يف أجرىا عند ادللك العالم مائة ألف ويضاعف اهلل دلن يشاء.

فالركعة مبائة ألف ركعة، والتسبيحة مبائة ألف تسبيحة، والصدقة مبائة ألف، وكل عمٍل 
ويضاعف اهلل دلن  صاحل يعملو ىناك حدُّه األدىن أن يعطيو اهلل مائة ألٍف من األجر والثواب

 ء.يشا
 وليا قال بعض الصاحلني:

قيل  ة اهلل عز وجل ـ]صالة واحدة يف مجاعة يف بيت اهلل احلرام خهرٌي من عمر  وٍح يف طاع
لو كيف ذلك؟ قال الصالة الواحة مبائة ألف وصالة اجلماعة تضرهبا يف سبٍع وعشرين فتجد 

رب احلاكمني و أحكم كثر من عمٍر  وٍح اليي عاش ألفًا ومائة عام يف طاعة ذلك أ حصيلة
 عز وجل للصالة الواحدة يف مجاعة يف بيت اهلل احلرام[.العادلني 

 :دلن حج إىل بيت اهلل ادلشهد الثالث
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وسعيو بني الصفا وادلروة يفوز باألمان من حضرة الرمحن أ و مبجرد دخولو البيت وطوافو بو  
 لقولو عز وجل يف القرآن:

 عمران(.آل 42) "َوَمْن َدَخَلُو َكاَن َآِمًنا" 
ويكشف اهلل عنو بفضلو والتعب والعناء، كان آمنًا يف د ياه من اذلم والغم والفقر وادلرض 

وكان آمناً  ،وكان آمنًا من أىوال يوم القيامة من ظلمة القرب ووحدتو، وكان آمناً وكرمو كل بالء، 
ماوات مقاليد الس ل اليي بيدهمن دخول النار، ألن اليي أعطاه األمان ىو اهلل عز وج

 ر.واألرض وىو على كل شيئ قدي
 :صلى اهلل عليو وسلَّميقول يف ذلك رسولنا 
و طاف ا ألق بأستارىا كل من حجَّهعيت الكعبة كالعروس ادلزفوفة يتأت)إذا كان يوم القيامة 

 (3ل هبم اجلنة( )دخهبا، فتمشي هبم فت
 ادلشهد الرابع دلن حج إىل بيت اهلل احلرام:

 :صلى اهلل عليو وسلَّمةول اجلنة، قال أن اهلل يضمن لو دخ
 (4ادلربور ليس لو جزاٌء إيا اجلنة( ))احلج 

 فيؤمنو اهلل من أىوال القيامة ومن النار، ويضمن لو دخول اجلنة مع األبرار.
 :اخلامس ـ وأكتفي بو حىت يا أطيل عليكم أما ادلشهد

هلل شيئًا إيا أعطاه، ويا فال يسأل ا وُيقق لو كل رجاء، أن اهلل يستجيب للحاج الدعاء
 :صلى اهلل عليو وسلَّميدعوه يف أى أمٍر إيا أجابو ولبَّاه، لقولو 

دعوه استجاب ذلم، ن وإ م،)احلجاج والعمار وفد اهلل عز وجل وزواره، إن سألوه أعطاى
 (81م( )وإن استغفروه غفر ذل

 أو كما قال:
 )ادعوا اهلل وأ تم موقنون باإلجابة(.

 
 اخلطبة الثا ية:

ليها يدعو ا إاليي كرَّمنا وأكرمنا أمجعني، وجعل لنا يف كل أعماٍل احلمد هلل رب العادلني، 
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 مغفرًة وافرًة كرميًة من الغفور الرحيم. 
كرًٌن يا يُرّد واسع اخلهري والفضل واجلود،  وأشهد أن يا إلو إيا اهلل وحده يا شريك لو، 

 يف ذلك: مصلى اهلل عليو وسلَّ سائلو، يقول 
دعاء أن يُردَّه صفرًا من عطائو( رفع يديو بني يديو يف ال )إن اهلل يستحي من العبد إذا

(88) 
اليي بعثو اهلل عز إمام ادلرسلني وخهري النبيني، ن سيد ا زلمدًا عبد اهلل ورسولو أوأشهد 

العادلني، وجدَّد بو أحكام شريعة رب  الدين،وجل على حني فًتٍة من الرسل فأحيا بو مناسك 
 ويف اآلخرة شفيعاً لنا وللخلق أمجعني. األ بياء وادلرسلني،وجعلو يف الد يا ختام 

اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيد ا زلمٍد وارزقنا ىداه، ووفقنا للعمل بشرعو واتباع سنتو يا 
 أهلل، واجعلنا من خيار ادلتبعني لو واحمليطني بو يوم القيامة يا أكرم الكرمني.

 بعد فيا أيها األحبة مجاعة ادلؤمنني:أما 
من فضل اهلل عز وجل على عباده ادلؤمنني أ و عز وجل يُيسِّر ذلم أداء فريضة احلج،  

هم ذلك، مث بعد يل، ويـُيِّسر ذلم احلصول على ادلال اليي ينويُهيئ ذلم أسباب الوصول إىل ذلك
 فيهما ادلؤمن كل العجب:ين يعجب وه يف احلج أمر ذلك لو عز وجل يف ادلال اليي ينفق

 : األمر األول
ٌء فيما يدفعو يف تيكرة الطريق أو ُسكناه، أو فيما سواجيعل  فقة احلاج أن اهلل عز وجل 

أجره مضاعٌف أضعافًا كثهريًة عند جيعل ذلك كلو  د يف أرض اهلل،ينفقو على  فسو من ألوان الزا
 يف ذلك: صلى اهلل عليو وسلَّماهلل، فيقول 

 (85يف سبيل اهلل الدرىم مبائة ألف() يف احلج كالنفقة)النفقة 
مبائة ألف من احلسنات ادلضاعفات و جنيهًا أو ريايًا، كان لو أو قرشًا أ فق درمهًا أكلما 

 ى رب العادلني عز وجلجيدىا يف ميزان حسناتو ويف صحيفتو اليت يتلقاىا باليمني يوم يلق
أل و ينميها ويربيها حىت جيد ذلك يوم القيامة شيئًا كثهرياً عز وجل لو أضعافًا كثهرية،  اهلل يضاعفوو 

من حضرة الرمحن  وكرمٌ أل و فضٌل يا يستطيع أن يعربِّ عنو اللسان، ويا ُيصيو العقل ويا اجلَنان، 
 عز وجل.
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 : األمر الثاين 
  :للف ىيا ادلال من حالن يُ حجَّ إىل بيتو احلرام أأن اهلل ضمن دلن 

ُر الرَّازِِقينَ  َوَما َأنْ َفْقُتمْ "   سبأ(.44) "ِمْن َشْيٍء فَ ُهَو ُيْخِلُفُو َوُىَو َخي ْ
و يعود، أو جيعل ذلك يف أوياده أ ىيا ادلال او أضعافو بعدمان يرزقو اهلل عز وجل أيابد 

فا ظر إىل فضل اهلل، ماٌل يُيسِّره لنا اهلل، مث يعطينا  اهلل على  فسو، ذريتو ألن ذلك عهٌد أخيه
أعظم  عم ن يلفو لنا من احلالل، فما بعد ذلك بأضاعًف من احلسنات مث يتكفَّل أضعافًا م

رض وأمره إذا أراد شيئًا أن يقول لو  ريب عز وجل، فسبحان اليي بيده مقاليد السماوات واأل
 كن فيكون.

 ريسَّ و بعده للحج، فإن اهلل عز وجل يف العام أو العام اليي قبلو أأما اليين مل يوفقهم اهلل 
وذلك ما  احلج متامًا بتمام، فنأخي هبا ثواب وحنن ىنا،لنا أعمايًا يف ىيه العشر  عملها 

 اهلل.نتحدَّث بعد الصالة إن شاء س
يارة روضة احلبيب ادلصطفى ز و ىل بيتو احلرام، ج إن يرزقنا أمجعني احلاهلل عز وجل أ سأل 

يف مالنا كلها عوأن جيعل أٍل حالل، عليو أفضل الصالة وأمت السالم، وأن يـُيِّسر لنا ذلك من ما
 وأن يرزقنا اإلخالص يف األقوال واألعمال والنوايا وجيعلها كلها خالصًة هلل. ،رضاه

اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمني وادلسلمات وادلؤمنني وادلؤمنات، األحياء منهم 
 موات، إ ك مسيٌع قريٌب رليب الدعوات يا أرحم الرامحني.واأل

ىم تردَّ مراض واألوبئة حىت حفظ حجاج بيت اهلل احلرام من الكوارث والنكبات واألااللهم 
 ىليهم سادلني غامنني.إىل أ

 جابة يا رليب.يف متام اإلتقبل منهم الدعاء وحقق ذلم الرجاء وأشركنا معهم اللهم 
 .مٍر عسهري واشرح صدور ا دلا حتب من العمل يا علي يا كبهرييسِّر لنا كل أاللهم 

ولتنفيي سنة  ،لعلمل بشريعتكلمور ا وحكامنا وحكام ادلسلمني أمجعني أهم وفق وياة الل
خهري بريتك، وارزقهم البطا ة الصاحلة، واجعلهم يسعون دلصاحل لعباد والبالد، وباعد بينهم وبني 

 واقضي على القتلة وادلروعني للمسلمني يا خهري الناصرين.أىل الفساد، 
واقضي على اليهود ومن فهريين، وأوقع الظادلني يف الظادلني، هم اىلك الكافرين بالكالال
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وطهِّر أرض خرج ادلسلمني من بينهم سادلني غامنني وأىل امريكا وغهريىم أمجعني، عاوهنم من أ 
 .ىل فلسطني دائماً سادلني غامننيوأواجعل أىلو  الغادرين، بيت ادلقدس واحفظو من اليهود

يف أقواتنا، وبارك لنا يف أوياد ا نا يف ضروعنا، وبارك لنا اللهم بارك لنا يف زروعنا وبارك ل
بصار ا وبارك لنا يف بالد ا، وبارك لنا يف كل شيٍئ أو حولنا، أمساعنا وأوبناتنا، وبارك لنا يف 

 لينا بعني عنياتك أمجعني يا أرحم الرامحني.وا ظر إوارعنا برعايتك 
 عباد اهلل اتقوا اهلل:

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر يَْأُمُر  ِإنَّ اللَ " بِاْلَعْدِل َواالْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َويَ ن ْ
 النحل(.41) "َواْلبَ ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 

 
 وصلى الل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم

 َواِحدٍ  َصِعيدٍ  في قَاُموا َوِجنَُّكمْ  وإْنَسُكمْ  َوآِخرَُكمْ  َأوََّلُكمْ  أنَّ  لو ِعَباِدي يا (1)
ُقصُ  كما إالَّ  ِعنِدي ممَّا ذلكَ  نَ َقصَ  ما َمْسأََلَتُو، إْنَسانٍ  ُكلَّ  فأْعطَْيتُ  َفَسأَُلوِني  يَ ن ْ

 )صحيح مسلم( الَبْحرَ  ُأْدِخلَ  إَذا الِمْخَيطُ 

 النسائي أخرجو (2)

)أخرجو  أُمُّو َوَلدْتو َيومَ  يَئِتوَكهَ  ُذنوِبو ِمن َرَجعَ  يَفُسقْ  ولم َيرُفثْ  فلم َحجَّ  َمن (3)
 البخاري(

 ، المالئكةَ  بِهمُ  فُيَباِىي ، الدنيا السماءِ  إلى يَ ْنِزلُ  اللَ  فإنَّ  ؛ َعَرَفةَ  يومُ  كان إذا (4)
ًرا ُشْعثًا َأتَ ْوِني ، عبادي إلى انظُُروا:  فيقولُ   ، َعِميقٍ  َفجٍّ  كلِّ  من َضاِحينَ  ، ُغب ْ

 )أخرجو ابن خزيمة والبيهقي( لهم َغَفْرتُ  قد أني ُأْشِهدُُكم

أعظم الناس ذنباً من وقف بعرفة فظن ان الل تعالى لم يغفر لو )الديلمي في  (5)
 الفردوس والسيوطي في جامعو الكبير(

 والترىيب الترغيب:  المصدر ،،،المنذري: المحدث (6)

 ِديَمْسجِ  وفي ، صالةٍ  ألفِ  مائةُ  غيرِه على الحرامِ  المسجدِ  في الصالةِ  َفْضلُ  (7)
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 )السيوطي( صالةٍ  َخْمُسِمائةِ  الَمْقِدسِ  بيتِ  َمْسِجدِ  وفي ، صالةٍ  َأْلفُ  

 يسعون بأستارىا متعلق حجها من وكل ، المزفوفة كالعروس تحشر الكعبة إن (8)
 )احياء علوم الدين( الجنة تدخل حتى حولها

 أحمد أخرجو (9)

 )الطبراني( لهم غَفر ستغَفروها وإنِ  أجابهم دَعْوه إنْ  اللِ  َوْفدُ  والُعمَّارُ  الُحجَّاجُ   (11)

 في والحاكمُ  السُّنن في ماجو وابن والتِّرمذيُّ  صحيِحو في داود أبو َروى  (11)
 اللُ  صلَّى اللِ  َرُسولُ  قَالَ  قالَ  أنو عنو اللُ  َرِضيَ  َسْلَمانَ  َحِديث ِمن المسَتدرك

 يَ ُردَُّىَما َأنْ  ِإَلْيوِ  َيَدْيوِ  َرَفعَ  ِإَذا هِ َعْبدِ  ِمنْ  َيْسَتِحي َكرِيمٌ  َحِيي   رَبَُّكمْ  ِإنَّ ) وسلَّم َعليوِ 
 (ِصْفًرا

 )المحدث: الدمياطي( ضعفٍ  بسبِعمائةِ  اللِ  سبيلِ  في كالنفقةِ  الحجِّ  في النفقةُ   (12)
 

 
 


