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عنوان اخلطبة

احلج ...فضائل وآداب

عناصر اخلطبة

نظرا للظروف االستثنائية ٕ/من
ٔ/حج
استثنائي ً
ّ
فضائل احلج وثواب أدائو ٖ/بعض آداب وأعمال احلج
ٗ/خَتية يوم عرفة وما ينبغي للمسلم فعلو فيو

الشيخ

د :عبد اهلل بن عواد اجلهٍت

عدد الصفحات ٜ
الخطبة األولى:
وم َّن عليهم بزيارة بيتو
احلمد هلل الذي ىدى َ
عباده لدين اإلسالم ،ووفَّ َقهم َ
فأكرَمهم
احلرام،
َّ
وخص َم ْن شاء منهم بأداء النسك يف ادلشاعر العظامَ ،
َّ
مجيع األوزار واآلثام ،أمحده -سبحانو -على جزيل الفضل
وحط عنهم َ
واإلنعام ،وأشكره على ما أواله من التوفيق واإلذلام ،وأشهد َّأال إلوَ َّإال اهللُ

عبده ورسولُو،
زلمدا ُ
يك لو ،ادللك احلق السالم ،وأشهد أن ً
َ
وحده ال شر َ
صل على عبدك ورسولك زلمد ،وعلى آلو
خَت معلّْم وإمام ،اللهم ّْ
كثَتا.
وأصحابو الربرة الكرام ،وسلّْم ً
تسليما ً
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حق تقواه ،وسارعوا إىل مغفرتو ورضاه.
أما بعد :فاتقوا اهلل يا عباد اهلل َّ
أيها المسلمون :يف ىذه األيام الطيبة ادلباركة ُّ
اج رحا َذلم إىل
يشد احلُ َّج ُ
بيت اهلل احلرام ،ندعو اهلل ذلم بالسالمة يف احلِ ّْل والًتحال ،وأن يتقبَّل منا
وحرصا على إقامة ىذه
ومنهم صاحل األعمال ،ويف ظروف استثنائية،
ً
أىل
يلحق ٌ
الشعَتة العظيمة دون أن َ
ضرر بأرواح احلُ َّجاج ،مبا َّقرره ُ
االختصاص ،من أن التجمعات تعتَرب السبب الرئيس يف انتقال العدوى
وزيادة انتشاره؛ لذا قررت حكومة ادلملكة العربية السعودية ،وقيادهتا
احلكيمة وفَّقها اهلل -تبارك وتعاىل -لكل خَت ،بأن يكون حج ىذا العام
بعدد زلدود جدِّا ،نسأل اهلل -تبارك وتعاىل -أن ميُ َّن على خلقو برفع ىذا
عاجال غَت ِ
آجل ،وأن يُن ِزل مكانَو الدواءَ والشفاءَ.
الوباء ً
أيها المسلمون :ينعم ُح َّجاج بيت اهلل احلرام ممَّن وفَّقهم اهلل -تبارك
وتعاىل -وكتب ذلم فريضة حج ىذا العام بأداء ىذا الركن العظيم ،فاحلج
فريضة عظيمة األجر والثواب ،مجعت بُت اجلهد البدين وإنفاق ادلال؛ لذا
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عما سلَف من
كان جزاؤه مغفرة الذنوب والسيئات ،والتجاوز من اهلل َّ
التقصَت واذلفوات ،عن عمرو بن العاص رضي اهلل -تعاىل -عنو يف قصو
إسالمو وفيها" :فَلَ َّما َج َعل اهللُ ِْ
ت النِ َّ
اإل ْس َال َم ِيف قَ ْلِِب أَتَ ْي ُ
َِّب َ -
صلَّى اهللُ
َ
ِ
ِ
ِ
ت
ك ،فَبَ َس َ
ط َميينَوُ ،قَ َال :فَ َقبَ ْ
ك فَ ْْلُبَايِ ْع َ
ت :ابْ ُس ْط َميينَ َ
ضُ
َعلَْيو َو َسلَّ َم ،-فَ ُق ْل ُ
ِ
ت أَ ْن أَ ْش ًَِت َط ،قَ َال:
"ما لَ َ
ت :أ ََرْد ُ
ك يَا َع ْم ُرو؟" قَ َال :قُ ْل ُ
يَدي ،قَ َالَ :
ِ
"تَ ْش ًِت ُ ِ
َن ِْ
ت أ َّ
اإل ْس َال َم يَ ْه ِد ُم َما
َ
ت :أَ ْن يُ ْغ َفَر ِِل ،قَ َال" :أ ََما َعل ْم َ
ط مبَا َذا؟" قُ ْل ُ
َن ا ْذلِ ْجَرةَ تَ ْه ِد ُم َما َكا َن قَ ْب لَ َها؟ َوأ َّ
َكا َن قَ ْب لَوُ؟ َوأ َّ
احلَ َّج يَ ْه ِد ُم َما َكا َن قَ ْب لَوُ؟"
َن ْ
احلديث( .رواه مسلم).
َ
بيت ِ
يا ح َّجاج ِ
اهلل الحر ِام :احلج قاعدة عظيمة من قواعد اإلسالم ،فهو
َ
ات فَ َم ْن
آداب وأعمال ،فمن آدابو قولو -تعاىلْ :-
وم ٌ
(احلَ ُّج أَ ْش ُهٌر َم ْعلُ َ
احلَ ّْج َوَما تَ ْف َعلُوا ِم ْن
وق َوَال ِج َد َال ِيف ْ
ض فِي ِه َّن ْ
ث َوَال فُ ُس َ
احلَ َّج فَ َال َرفَ َ
فَ َر َ
الز ِاد التَّ ْقوى واتَّ ُق ِ
ون يَا أ ِ
ُوِل
َخ ٍَْت يَ ْعلَ ْموُ اللَّوُ َوتَ َزَّوُدوا فَِإ َّن َخْي َر َّ
َ َ
ْاألَلْب ِ
ومقدماتو الفعلية والقولية،
اب)[الْبَ َقَرةِ ،]ٜٔٚ :فالرفث ىو اجلِماع ّْ
َ
والفسوق ىو اخلروج عن طاعة اإلسالم ،واجلدال ىو ادلناقَشة يف غَت
ادلخاصمة.
مصلحة حىت تصل إىل
َ
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ومن أعمال الحج -يا رعاكم اهلل :-الوقوف بعرفة ساعة من ليل أو من
هنار ،يوم التاسع من ذي احلجة ،وادلبيت عند ادلشعر احلرام يف مزدلفة،
أيام التشريق ،والطواف والسعي ،واحللق أو
مبٌت َ
ورمي اجلمرات ،وادلبيت ً
ّْعا أو قارنًا ،فيجب األخ ُذ جبميع آداب
التقصَت ،واذلدي دلن كان متمت ً
احلج وأعمالو ،فالكل من التشريع ،ومن أمر اهلل -تبارك وتعاىل.-
ض ًال ِم ْن
اح أَ ْن تَ ْبتَ غُوا فَ ْ
س َعلَْي ُك ْم ُجنَ ٌ
أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم( :لَْي َ
ضتُم ِمن عرفَ ٍ
ِ
احلََرِام َواذْ ُك ُروهُ َك َما
ات فَاذْ ُك ُروا اللَّوَ ِعْن َد الْ َم ْش َع ِر ْ
َربّْ ُك ْم فَإ َذا أَفَ ْ ْ ْ ََ
ِ
ِ ِِ ِ
َّاس
يضوا ِم ْن َحْي ُ
ُت * ُُثَّ أَف ُ
َى َدا ُك ْم َوإِ ْن ُكْنتُ ْم م ْن قَ ْبلو لَم َن الضَّالّْ َ
ث أَفَ َ
اض الن ُ
واستَ ْغ ِفروا اللَّو إِ َّن اللَّو َغ ُف ِ
يم)[الْبَ َقَرةِ.]ٜٜٔ-ٜٔٛ :
َْ ُ َ
َ ٌ
ور َرح ٌ
بارك اهلل لنا يف القرآن العظيم ،ون َف َعنا مبا فيو من اآليات و ّْ
الذكر احلكيم.
َ
ِ
فاستغفروه ،إنو ىو
أقول قوِل ىذا وأستغفر العظيم ِل ولكم من كل ذنب،
الغفور الرحيم.
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الخطبة الثانية:
احلمد هلل رب العادلُتَّ ،
عظيما،
أجرا ً
ين اهلل ً
أعد للذاكر َ
كثَتا والذاكرات ً
يك لو ،يعلم ما يف السماوات وما يف
وأشهد َّأال إلوَ َّإال اهلل َ
وحده ال شر َ
عبده
زلمدا ُ
عليما ،وأشهد أن ً
األرض ،ويعلم ما كان وما يكون وكفى بو ً
الكتاب واحلكمةَ ،وعلَّ َمو ما مل يكن يعلم ،وكان فضل
أنزل عليو
ورسولُوَ ،
َ
يدا.
تسليما مز ً
عظيما ،صلى اهلل عليو وعلى آلو وأصحابو وسلم ً
اهلل عليو ً
أما بعد :ففي العشر من ذي احلجة يوم عظيم قدره ،جليل أثره؛ وىو يوم
عرفة ،وما أدر َاك ما يوم عرفة! ،أخرج مسلم يف صحيحو بسنده ،عن
عائشة -رضي اهلل تعاىل عنها -عن رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم-
قالَ " :ما ِم ْن يَ ْوٍم أَ ْكثَ َر ِم ْن أَ ْن يُ ْعتِ َق اللَّوُ َ -عَّز َو َج َّل -فِ ِيو َعْب ًدا أ َْو أ ََمةً ِم َن
النَّا ِر ِمن ي وِم عرفَةَ ،وإِنَّو لَي ْدنُوُُ ،ثَّ ي ب ِ
ولَ :ما أ ََر َاد
اىي ِِّٔ ُم الْ َم َالئِ َكةََ ،ويَ ُق ُ
َُ
ْ َ ْ ََ َ ُ َ
َى ُؤَال ِء؟" ،يوم مغفرة الذنوب ،والتجاوز عن اآلثام ،ويوم ادلباىاة بأىل
ادلوقف ،والعتق من النار ،يوم من ملك فيو مسعو وبصره ،غفر لو ما تقدم
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من ذنبو ،ويسن صيام ىذا اليوم لغَت احلاج ،فعن أيب قتادة رضي اهلل -
تعاىل -عنو أن النِب -صلى اهلل عليو وسلم -قال" :صوم يوم عرفة يكفر
سنتُت ،ماضية ومستقبلة ،وصوم عاشوراء ،يكفّْر سنة ماضية"(رواه اإلمام
مسلم) ،ويشرع كذلك استثماره بالعمل الصاحل؛ ألن العمل الصاحل فيو
أفضل من اجلهاد ،وألن يوم عرفة أحد أيام عشر ذي احلجة ،اليت قال عنها
النِب -صلى اهلل عليو وسلم" :-ما ِمن أَيَّ ٍام العمل َّ ِ ِ
ب إِ َىل
َح ُّ
الصال ُح في ِه َّن أ َ
َ ْ
ََ ُ
ِ
اللَّ ِو ِمن ى ِذهِ األَيَّ ِام الع ْش ِر" ،فَ َقالُوا :يا رس َ ِ
اد ِيف َسبِ ِيل اللَّ ِو؟
ول اللَّوَ ،وَال اجل َه ُ
ْ َ
َ
َ َُ
ِ
ِ
فَ َق َال رس ُ ِ
اد ِيف َسبِ ِيل اللَّ ِو ،إَِّال
"وَال اجل َه ُ
ول اللَّو َ -
َُ
صلَّى اللَّوُ َعلَْيو َو َسلَّ َمَ :-
ِ
ِ
ِ
ك بِ َش ْي ٍء"(رواه الًتمذي).
َر ُج ٌل َخَر َج بِنَ ْف ِس ِو َوَمال ِو فَلَ ْم يَ ْرج ْع ِم ْن َذل َ
قال احلافظ ابن رجب -رمحو اهلل" :-لَ َّما كان اهلل -سبحانو وتعاىل -قد
قادرا
َ
وضع يف نفوس ادلؤمنُت حنينًا إىل َ
مشاىدة بيتو احلرام ،وليس كل أحد ً
احلج مرًة واحد ًة يف عمره،
مشاىدتو يف كل عامَ ،فرض على ادلستطيع َّ
على َ
عجز عن احلج
َ
فم ْن َ
وجعل موسم العشر َ
مشًتًكا بُت السائرين والقاعدينَ ،
قدر يف العشر على عمل يعملو يف بيتو ،يكون أفضل من اجلهاد،
يف عام َ
الذي ىو أفضل من احلج" ،أيام عظيمة وعجيبة ،فإذا كانت األعمال
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الصاحلة فيها أفضل من اجلهاد يف سبيل اهلل ،رغم عظيم شرف اجلهاد
آّاىد ويذىب مالُو ،فأي َغنب وأي خسارة تلحق
ومكانتوَّ ،إال أن يُقتَل
ُ
الغافل عن ىذه األيام؟! فهل من ِ
معترب؟! وىل من َّ
مدكِر؟! فإنو مهما طال
زمن الغفلة والفتور فال جيب أن يطال ىذه األيام ،وعليك -أخي ادلسلم
وأخيت ادلسلمة -أن جيتهد كلّّ منا يف الدعاء عشيةَ عرفةَ ،يف وقت النزول
اإلذلي ،وليسأل اهلل ادلغفرة ،وليسأل اهلل الرمحة ،وليسأل اهلل -جل وعال-
ما أباحو من ادلسائل ،فدعاء عرفة رلاب كلو يف األغلب ،إن شاء اهلل -
تبارك وتعاىل ،-إال للمعتدين يف الدعاء ،مبا ال يرضي اهلل -عز وجل.-
أمرنا بأمر بدأ فيو بنفسو ،فقال عز من
ُث اعلموا أن اهلل -تبارك وتعاىلَ -
َّ ِ
ِ
صلُّوا
صلُّو َن َعلَى النِ ّْ
ين َآمنُوا َ
عليما( :إِ َّن اللَّوَ َوَم َالئ َكتَوُ يُ َ
قائل ً
َِّب يَا أَيُّ َها الذ َ
ِ
ِ
ا)[األ ْ ِ
"م ْن
يم ْ
َحَزاب ،]٘ٙ :وقال صلى اهلل عليو وسلمَ :
َعلَْيو َو َسلّْ ُموا تَ ْسل ً
َّ
َّ
عشر
صلَّى َّ
عشر صلوات ،وحط ّٔا عنو َ
علي صال ًة واحد ًة صلى اهللُ عليو َ
سيئات ،ورفعو ّٔا عشر درجات" ،اللهم اجعل صلواتك ورمحتك وبركاتك
ادلرسلُت ،وإمام ادلتقُت ،وخامت النبيُت ،زلمد عبدك ورسولك،
على سيد َ
زلمودا يَغبِطُو بو
مقاما
ً
إمام اخلَت ،وقائد اخلَت ،ورسول الرمحة ،اللهم ابعثو ً
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األولون و ِ
اآلخرون ،وارض اللهم عن خلفائو الراشدين ،األئمة ادلهديُت،
ض ْوا باحلق وبو كانوا يعدلون؛ أيب بكر وعمر وعثمان وعلي ،وعن
الذين قَ َ
الصحابة أمجعُت ،وعن التابعُت ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
ادلسلمُت،
اإلسالم و
ادلسلمُت ،واخذل اللهم َم ْن خ َذل
اإلسالم و
أعز
اللهم َّ
َ
َ
َ
َ
وسائر بالد ادلسلمُت ،اللهم
واجعل ىذا البلد آمنًا مطمئنِّا رخاءً سخاءً،
َ
واغفر للمسلمُت وادلسلمات ،وادلؤمنُت وادلؤمنات ،األحياء منهم واألموات،
اللهم اشف مرضانا ومرضى ادلسلمُت ،واحفظ أطباءنا وأعوهنم وسددىم
وارفع عنا ىذا الوباء يا أرحم الرامحُت ،اللهم انصر جنودنا على احلدود،
اللهم سدد رميهم ،وثبت أقدامهم ،وانصرىم على عدوك وعدوىم أمجعُت،
اللهم احفظ احلجاج وأعنهم على أداء نسكهم ،وتقبل منهم وردىم إىل
أىليهم سادلُت غامنُت يا رب العادلُت.
خادم احلرمُت الشريفُت ووِل عهده دلا حتب وترضى ،وخذ
إمامنا َ
اللهم وفّْق َ
بناصيتهما للرب والتقوى ،ووفق مجيع والة أمور ادلسلمُت لكل خَت وصالح،
الغيث
الغٍت وحنن الفقراء ،أن ِزْل علينا َ
أنت ُّ
أنتَ ،
أنت اهللُ ال إلوَ إال َ
اللهم َ
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كنت
وال جتعلنا من القانطُت ،اللهم اسقنا وأغثنا ،اللهم إنا نستغفرك َ
إنك َ
غفَّاراِ ،
العادلُت.
رب
فأرس ِل السماءَ علينا مدر ًارا يا َّ
َ
ً
(ربَّنَا ظَلَ ْمنَا أَنْ ُف َسنَا َوإِ ْن َملْ تَ ْغ ِف ْر لَنَا َوتَ ْرمحَْنَا
َ
اس ِرين ْ ِ
ْ ِ
(ربَّنَا آتِنَا ِيف الدُّنْيَا َح َسنَةً َوِيف
)[األ َْعَرافَ ،]ٕٖ :
اخلَ َ
ِ
اب النَّا ِر)[الْبَ َقَرةِ.]ٕٓٔ :
َوقنَا َع َذ َ

لَنَ ُكونَ َّن ِم َن
ْاآل ِخَرةِ َح َسنَةً

اإلحس ِ
َ ِ ِ َّ
ِ ِ ِ
ان َوإِيتَ ِاء ِذي الْ ُق ْرََب َويَْن َهى َع ِن
عباد اهلل( :إ َّن اللوَ يَأْ ُم ُر بالْ َع ْدل َو ْ ْ َ
ِ
ِ
َّح ِل ،]ٜٓ :فاذكروا
الْ َف ْح َشاء َوالْ ُمْن َك ِر َوالْبَ ْغ ِي يَعظُ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن)[الن ْ
(ولَ ِذ ْك ُر اللَّ ِو
اهلل العظيم اجلليل يذكركم ،واشكروه على آالئو ونعمو يزدكمَ ،
أَ ْكب ر واللَّو ي علَم ما تَصنَ عو َن)[الْعْن َكب ِ
وت.]ٗ٘ :
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