 1من 8

عنواف اخلطبة

احلج ذكريات وأمنيات وفضل يوـ عرفات

عناصر اخلطبة

/1الشوؽ إىل احلج وادلشاعر /2احلج ذكريات وأمنيات
/3دروس يف التسليم واالنقياد ألحكاـ الشريعة
/4فضائل يوـ عرفة /5آداب األضحية.

الشيخ

عبدالعزيز بن محود التوجيري

عدد الصفحات 8
اخلطبة األوىل:
األرض وال رب والبحرا
لك ُ
َ
احلمد ربنا محداً ميأل السما *** وأقطارىا و َ
احلمد يف
َ
احلمد مقروناً
احلمد يف األوىل لك ُ
لك ُ
لك ُ
بشكرؾ دائماً *** َ
َ
األخرى
عبد اهلل ورسولو ،صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو،
وأشهد أف نبينا حممداً ُ
وعلى من سار على درهبم واتبع اآلثار إىل يوـ الدين ،وسلم تسليماً كثرياً.

 2من 8

وك ِرج ااًل و َعلَى ُك ِّل َ ِ ِ
( َوأَذِّ ْن فِي الن ِ
ين ِم ْن ُك ِّل فَ ٍّج
َّاس بِال َ
ضام ٍر يَأْت َ
ْح ِّج يَأْتُ َ َ َ
َع ِم ٍ
يق)[احلج .]27:كم تشتاؽ القلوب لبلوغ تلك ادلشاعر العظاـ ،وكم
تتقطع األعناؽ لرؤية البيت احلراـ.

جسوما وسرنا حنن أرواحا
يا راحلني إىل البيت العتيق لقد *** سرمت
ً
إنا أقمنا على عذ ٍر وعن قد ٍر *** ومن أقاـ على عذر فقد راحػا
ومكب..
احلج ذكريات وأمنيات كل ُمهلل ُ
تاهلل ما أحلى ادلبيت على مىن *** يف ليل ٍ
عيد أبرؾ األعياد
صبو حمبوب ..احلج مجالو ببساطتو ،وهباؤه
احلج مع مشقتو مرغوب ،ومع نَ َ
َْسَاءَ بنت أيب بكر -رضي اهلل عنهماُ -كل َما
بقلة الكلفة فيو .كانت أ ْ
ت بِاحلج ِ
"صلرى اهللُ َعلَى َر ُسولِِو ُحمَ رم ٍد لََق ْد نػََزلْنَا َم َعوُ َىا ُىنَا،
وف تَػ ُق ُ
وؿَ :
َمر ْ َ ُ
ِ
وَحنن يػومئِ ٍذ ِخ َف ٌ ِ
ُخ ِت َعائِ َشةُ،
يل ظَ ْه ُرنَا قَليلَةٌ أ َْزَو ُادنَا ،فَ ْ
ت أَنَا َوأ ْ
اعتَ َم ْر ُ
َ ْ ُ َْ َ
اؼ ،قَل ٌ
ِ
الع ِش ّي بِاحلَ ّج"(متفق
َوالزبَػْيػ ُر ،فَػلَ رما َم َس ْحنَا البَػْي َ
ت أْ
َحلَْلنَا ثُر أ َْىلَْلنَا م َن َ
عليو).
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احلج ابتدأ ميالده يوـ ألقى إماـ احلنفاء ،وشيخ األنبياء ،زوجو وسلوة
فؤاده ،ومعها فلذة كبده يف فالة من األرض ،فما وىن وال استكاف ،وما
ت ِم ْن ذُ ِّريَّتِي بَِو ٍاد
َس َك ْن ُ
تضعضع وما تزعزع ،وإمنا نادى ربوَ ( :ربَّنَا إِنِّي أ ْ
ِ
ِِ
اج َع ْل أَفْئِ َدةا ِم َن
يموا َّ
غَْي ِر ِذي َزْر ٍع ِع ْن َد بَ ْيتِ َ
الص ََلةَ فَ ْ
ك ال ُْم َح َّرم َربَّنَا ليُق ُ
ْهم ِمن الثَّمر ِ
الن ِ
ات لَ َعلَّ ُه ْم
َّاس تَ ْه ِوي إِلَْي ِه ْم َو ْارُزق ُ ْ
َ
ََ
يَ ْش ُك ُرو َن)[إبراىيم.]37:

أُّـ وزوجة فيا ذلا يف إمياهنا *** يا ذلا من عني أبت أف تدمعا
أحضاهنا *** وصدى من ِ
ِ
زوجها حني دعا
الطفل يف
وحدىا و ُ
ِ
إْساعيل حىت يشبعا
فامض يا جبيل واحفر زمزما *** َورو
َ
َوَرو أجياالً عطاشا بعدهُ *** من حجيج البيت كأسا ُمرتعا
عطاشا من دروس التسليم واالنقياد يف زمن أصبحت
نعم ارِو أجياالً
ً
األفكار الكاسدة والعقوؿ الناقصة ىي مصدر التحكيم يف الثوابت
وادلسلرمات.
ُ
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عطاشا من عبقريات األمة ومعلمي األمة وقادة األمة حني يقف
ارِو أجياالً ً
األسود،
احلجَر
فار ُ
وؽ اإلسالـ يُعلم الناس َ
َ
عقيدةَ التّ ْسلي ِم يوـ أف قبر َل َ
ُ
ٍ
ٍ
ٍ
ضر َوَال تَػْنػ َف ُع،
فقاذلا كلمات خالدات باقيات" :إِِن َأل َْعلَ ُم أَنّ َ
ك َح َجٌر َال تَ ُ
ولَوَال أَِن رأَيت رس َ ِ
ك".
ك َما قَػبرػ ْلتُ َ
صلى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلر َم -يػُ َقبػلُ َ
وؿ اهلل َ -
َْ ُ َُ
َْ
رمات وادلنكر ِ
عطشت أفئدةٌ وتاىت عقوؿ جعلَت مشروعها تطبِيع احمل ِ
ات
َ َ
ُ َ
ََ
ِ
ِ
الشرعية ِ
ِ
بعرضها على يهواه العقل أو
باألحكاـ
اجملتمعات ،واالستهانة
يف
ما يرده.
احلج ادلبور ،حني وقف اجليل األوؿ يرتقب
عطاشا من معاِن ِ
اوِر أجياالً
ً
ادلعصوـ ،مىت يدفع؟ وكيف يرمي؟ وأين يبيت؟ دوف تعنت أو تردد أو تتبع
لشواذ األقواؿ.
ارِو جيالً من ٍ
فتيات عطشت أفكارىن حني غابت عنهن صنيع من ارتوين
التسليم واالنقياد عند نزوؿ اآليات الواضحات (يَا أَيُّ َها النَّبِ ُّي
من معاِن
ُ
ِ
ك ونِ ِ ِ ِ
اج َ ِ
قُل ِِلَ ْزو ِ
ك
ين َعلَْي ِه َّن ِم ْن َج ََلبِيبِ ِه َّن َذلِ َ
ين يُ ْدن َ
ساء ال ُْم ْؤمن َ
ْ َ
ك َوبَنَات َ َ َ

 5من 8

ِ
يما)[األحزاب،]59:
فَ ََل يُ ْؤذَيْ َن َوَكا َن اللَّوُ غَ ُف ا
ورا َرح ا
"خرج نِساء األنصا ِر كأف على ِ
رؤوس ِه رن الغِْربا َف ِم َن
َ َُ

أَ ْدنَى أَ ْن يُ ْع َرفْ َن
قالت أـ سلمة:
األ ْك ِسيَة".
ِ
فاختَ َم ْر َف هبا"(أخرجو أبو داود).
ف ُم ُروط ِه رنْ ،
وقالت عائشة" :شققن أكنَ َ

عندما يعطش القلب من معني الوحي الصايف ،وترتوي العقوؿ من شبهات
مستباحا يلغ فيها
كل قلب خا ٍو ،تصبح األحكاـ والنصوص الشرعية ِمحًى
ً
كل َد ِع ّي ،وتتسلل إىل أعماؽ قلوب كثري من األبناء والبنات ادلعاِن
ف أَل ِ
اجلوفاء ،والتشكيك بوحي السماء؛ (وًَل تَ ُقولُوا لِما تَ ِ
ْسنَتُ ُك ُم
ص ُ
َ
َ
ِ
َّ ِ
ِ ِ
ِ
ين
ب َى َذا َح ََل ٌل َو َى َذا َح َر ٌام لتَ ْفتَ ُروا َعلَى اللَّو الْ َكذ َ
الْ َكذ َ
ب إِ َّن الذ َ
ِ ِ
ب ًَل يُ ْفلِ ُحو َن)[النحل.]116:
يَ ْفتَ ُرو َن َعلَى اللَّو الْ َكذ َ
احلج أشهر معلومات ،وأياـ معدودات ،يػُ ْعلَن فيو أنو ال يُ ْد َعى مع اهلل
أح ٌد ،وال يُ ْشَرؾ يف حكمو أحد ،أال لو اخللق واألمر تبارؾ اهلل رب
العادلني.
َستَػ ْغ ِف ُر اهللَ ِل ولَ ُك ْم وللمسلمني وادلسلمات فاستغفروه إف ربنا لغفور
أْ
شكور.
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اخلطبة الثانية:
احلمد هلل رب العادلني ،وصلى اهلل وسلم على خري خلقو أمجعني وعلى آلو
وصحبو والتابعني.
أما بعد :يوـ عرفة خري أياـ اهلل ،والوقوؼ على صعيد عرفات منحة ربانية؛
بلرغنا اهلل إياىا
من ناؿ من عرفات نظرة ساعة *** ناؿ السرور وناؿ كل مراد
و" َما ِم ْن يَ ْوٍم أَ ْكثَ َر ِم ْن أَ ْن يُ ْعتِ َق اللُ فِ ِيو َع ْب ادا ِم َن النَّا ِرِ ،م ْن يَ ْوِم َع َرفَةَ،
وإِنَّو لَي ْدنُو ،ثُ َّم ي ب ِ
اد َى ُؤًَل ِء؟"(أخرجو
اىي بِ ِه ِم ال َْم ََلئِ َكةَ ،فَ يَ ُق ُ
ولَ :ما أ ََر َ
َُ
َ ُ َ

مسلم).

ِ
ام يَ ْوِم
ويُ ْشَرع صيامو ألىل األمصار ،قاؿ -عليو الصالة والسالـ" :-صيَ ُ
َحتَ ِسب َعلَى ِ
السنَةَ الَّتِي
السنَةَ الَّتِي قَ ْب لَوَُ ،و َّ
الل أَ ْن يُ َك ِّف َر َّ
َع َرفَةَ ،أ ْ ُ
بَ ْع َدهُ"(أخرجو مسلم).

 7من 8

وخري الدعاء دعاء عرفة ،فابتهلوا فيو إىل ربكم ،وتضرعوا إىل موالكم،
وأحسنوا الظن باهلل يَػ ْغفر لكم وجييب دعواتكم ،قاؿ َعْب ُد اهللِ بْ ُن الْ ُمبَ َارِؾ:
" ِجْئت َإىل س ْفيا َف ع ِشيرةَ عرفَةَ وىو ج ٍ
اث َعلَى ُرْكبَتَػْي ِو َو َعْيػنَاهُ تَػ ْه ِمالَ ِف،
َُ َ
ُ
ََ َ ُ َ َ
اجلَ ْم ِع َحاالً؟ قَ َاؿ :الر ِذي يَظُن أَ رف اللروُ -
َس َوأُ َى َذا ْ
ت إِلَيو فَػ ُق ْل ُ
فَالْتَػ َف ُ
تَ :م ْن أ ْ

َعرز َو َج رل -الَ يػُ ْغ َفَر لَوُ".

ومن ََتاـ ُشك ُْر ادلوىل َ -عرز َو َج رل -التقرب إليو بذبح األضاحي سنة حممد
ِ
صلى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلر َم-
أقاـ النب َ -
صلى اهللُ َعلَْيو َو َسلر َم ،-قاؿ ابن عمر َ
َيضحي كل سنة( .أخرجو اإلماـ أمحد).
عشر سنني ّ
بادلدينة َ
واألضحية جتزئ عن الرجل وأىل بيتو ،قاؿ عطاء بن يسار :سألت أبا
أيوب -رضي اهلل عنو :-كيف كانت الضحايا على عهد رسوؿ اهلل -
يضحي بالشاة عنو وعن أىل
صلى اهلل عليو وسلم -فقاؿ" :كاف الرجل ّ
ِ
تباىى الناس فصارت كما ترى"(أخرجو
بيتو فيأكلوف ويُطْعموف ،حىت َ
مالك والرتمذي وصححو).

 8من 8

ِ
شرعا ،فالضأف ما مت
ويشرتط أف تكوف سادلةً من العيوب ،ويف سنها ادلعتب ً
لو ستة أشهر ،وادلاعز ما مت لو سنة ،والبقر ما مت لو سنتاف ،واإلبل ما مت لو
مخس سنني.
وسلم على عبدؾ ورسولك نبينا حممد ،وارض اللهم عن
اللهم َ
صل َ
صحابتو أمجعني وعنا معهم برمحتك يا أرحم الرامحني.

