
almosleh.com 

 
1 

ةِ  -83  .احلَجُّ وأظامُل ظِؼ ذي احِلجَّ

 اخلطبة األوػ 

َد هللإ ِ َؿح ؾِؾح َؾاَل َهاِدَي َفُف،  نَّ احلح ـح ُيضح ـح ََيحِدِه اهللُ َؾاَل ُمِضؾَّ َفُف، َوَم َتِعقـُُف، َم َؿُدُه َوَكسح َكحح

يَؽ َفُف، َوَأنَّ  َدُه الَ ََشِ َفُد َأنح الَ إَِفَف إاِلَّ اهلل َوحح ًدا َظبحُدُه َوَرُشقُفُف. َوَأصح  ُُمَؿَّ

 أما بعد. 

ؾقا أَيا ادممـقن اتؼقا اهللَ، وؿقمقا بام ؾرض اهللُ ظؾقؽؿ مـ حجِّ بقتِف احلراِم، ؾنن 

ـٌ مـ أرـاِن اإلشالم ومبـك مـ مباكِقف افعظاِم، ؾػل افصحقحغ مـ حديث  احلجَّ رـ

بـي اإلسالم عذ : )وشؾؿ  ظؾقف اهللصذ  ابـ ظؿر ريض اهلل ظـف ؿال: ؿال رشقل اهلل 

مخس: شفادة أن ال إله إال اهلل وأن حمؿدًا رسول اهلل وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وحج 

ظباد اهلل مرًة يف افعُؿِر، ؾػل حديث أيب  ؾرَضف اهللُ ظؾقؽؿ يا (البقت وصوم رمضان

ؾؼال: يا أَيا  ،وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  ظـف ؿال: )خطبـا رشقُل اهلل هريرة ريض اهلل 

قا ؾؼال رجٌؾ: أـؾُّ ظاٍم يا رشقل اهلل؟ ؾسؽت  افـاس ؿد ؾرَض اهللُ ظؾقؽؿ احلجَّ ؾُحجُّ

قؾت كعم لوجبت ودا  : لووسؾم  اهلل عؾقهصذ   حتك ؿاهلا ثالثًا، ؾؼال رشقل اهلل

 .(استطعتم

  ؿاضبًة إمجاظًا ؿطعقًا.ؾػريضُة احلجِّ أَيا ادممـقن ثابتٌة بافؽتاِب وافسـِة وبنمجاع ِادسؾؿغ

 .أَيا ادممـقن

                                 

 (.16(، ومسؾؿ )8( أخرجف افبخاري )1)

  (.1337( أخرجف مسؾؿ )2)
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إن اهللَ تعاػ أوجَب احلج إػ بقتف احلراِم ظذ ـؾِّ مسؾؿ ظاؿٍؾ بافٍغ حٍر مستطقٍع بامفِف 

 َظَذ افـَّاِس ﴿َوهللِِوبدكِف، ؾؿـ مل يؽـ مستطقعًا بامفف ؾال حجَّ ظؾقف فؼقل اهلل جؾَّ وظال: 

َتَطاَع إِفَ  ـِ اشح َبقحِت َم ، ومـ ـان أَيا ادممـقن ظاجزًا ظـ احلجِّ  قحِف َشبِقاًل﴾ِحجُّ افح

ا ال ُيرجك زواُفف ـادريِض َمَرضًا ال  بـػِسف مستطقعًا بامفِف، ؾننح ـان ظجُزه دائاًم مستِؿرًّ

ـِب مـ حيجُّ ظـف ؾريضَة ُيرجك افشػاُء مـف، أو افؽبِر افذي ال يستطقُع احلجَّ بـػسف ؾؾقُ 

، ؾعـ ابـ ظ رسول اهلل، إن فريضَة احلجِّ  ة قالت: ياأأن امرباس ريض اهلل ظـف: )احلجِّ

 .(أدرَكْت أيب، شقخًا كبرًا، ال يثبُت عذ الراحؾِة، أفلحجُّ عـه؟ قال: كعم

ـِ إذا متَّت َشوط  ي ؾاتؼقا اهلل ظباد اهلل، وؿقمقا هبذه افشعرِة افعظقؿِة مـ صعائِر افدِّ

 وجقهبا.

ا إػ حجِّ بقِت اهلل ؿبؾ أن تعِرَض فؽؿ افعقارُض، ومتـعؽؿ أَيا ادسؾؿقن باِدرو

: وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  ادقاكُع، ؾعـ ابـ ظباس ريض اهلل ظـفام ؿال: ؿال رشقُل اهلل 

، فنن أحَدكم ال يدري ما يعِرُض له) ، وؿد ؽؾَّظ ظؿُر ريض اهلل (تعجؾوا إىل احلجِّ

                                 

  .97( شقرة آل ظؿران: 1)

 (.1513( أخرجف افبخاري )2)

 "افزوائد"مـ ضريؼ إشامظقؾ ظـ أبقف أيب إرسائقؾ وؿال افبقصري يف( 2864( أخرجف أمحد ))

 هذا إشـاد ؾقف مؼال ، إشامظقؾ بـ خؾقػة أبق إرسائقؾ ادالئل ؿال ؾقف ابـ ظدي : ظامة ما "( :2/178)

 ."يرويف خيافػ افثؼات ، وؿال افـسائل : ضعقػ ، وؿال اجلقزجاكك : مػسي زائغ

( مـ  225/  1( وأمحد )  448/  1( واحلاـؿ )  1732فؽـ يتؼقى بحديث ابـ ظباس ظـد أيب داود ) 

ضرق ظـ احلسـ بـ ظؿرو افػؼقؿل ظـ مفران أيب صػقان ظـ ابـ ظباس مرؾقظا بؾػظ : ) مـ أراد احلج 



almosleh.com 

 
3 

َشوضِف، ؾؼال ؾقام رواه شعقد بـ مـصقر يف شــف  ظـف يف تلخِر احلجِّ بال ظذٍر بعد متامِ 

فؼد مهؿت أن أبعث رجاالً إػ هذه األمصاِر ؾقـظروا ـؾَّ مـ ـان فف "بسـد صحقح: 

ومل حيجَّ فقرضبقا ظؾقفؿ اجلزيَة، ما هؿ بؿسؾؿغ ما هؿ  –أي: شعة مـ ادال  –ِجدٌة 

 . ()"بؿسؾؿغ

ف ؾال ظؾقف أن يؿقَت  مـ َؿِدرَ "ريض اهلل ظـف أكف ؿال: وظـ ظع  ـَ ظذ احلجِّ ؾس

 . ()"َيقديًا أو ككاكقاً 

ؾؾقت صعري ـقػ تطقُب كػُس رجٍؾ يممـ باهللِ وافققِم اآلخِر، يسؿع هذه 

افـصقَص وهذا افقظقَد يف حؼِّ مـ ترك احلجَّ مع اشتطاظتف ظؾقف، ثؿ ال يبادر إػ ما 

 اؾسضف اهللُ ظؾقف. 

 أَيا ادممـقن.

ِت اهللِ احلراِم مـ أظظِؿ افؼرباِت وأظظِؿ افطاظاِت، وؿد ورد ؾقف ؾضائُؾ إن حجَّ بق

ـثرٌة تدلُّ ظذ ظظقِؿ مؽاكتِف وـبِر ؾضؾِف، ؾؿـ ذفؽ ان احلجَّ شبٌب فتؽػِر افذكقِب 

ـِ ظؿَر ريض اهللُ ظـفام ؿال: ؿال صذ  رشقُل اهلل  وافسقئاِت واخلطايا، ؾعـ ظبِد اهللِ ب

ه):وشؾؿ  اهلل ظؾقف ، وظـ ظبد  (من حج فؾم يرفْث ومل يػسْق رجَع كقوم ولدته أمُّ

                                                                                

 جؾ (.ؾؾقتع

 .   2/488( ظزاه احلاؾظ يف افتؾخقص إػ شــ شعقد بـ مـصقر )

ـَاِدِه  "( وؿال:817( أخرجف افسمذي )) ِف َويِف إِشح َقجح ـح َهَذا افح ِرُؾُف إاِلَّ ِم وؿال : َهَذا َحِديٌث َؽِريٌب اَل َكعح

َاِرُث ُيَضعَّ  ـُ َظبحِد اهللَِّ ََمحُفقٌل ، َواحلح ديثَمَؼاٌل َوِهاَلُل بح  "ُػ يِف احلح

 (.1351(، ومسؾؿ )1521( أخرجف افبخاري ))
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اهلل بـ ظؿرو بـ افعاص ريض اهلل ظـفام يف ؿصِة إشالِم أبقف دا اصسَط أن يغػَر فف، 

أما عؾؿَت أن االسالَم هيدُم ما كان قبَؾه، وأن : )وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  ؾؼال فف افـبلُّ 

 . (، وأن احلجَّ هيِدُم ما كان قبَؾهاهلجرَة هتِدم ما كان قبَؾفا

ريض اهلل ظـف  ومـ ؾضائؾف أَيا ادممـقن: أكف شبٌب فدخقِل اجلـِة، ؾعـ ابـ ظؿر 

 .(احلجُّ ادزوُر لقس له جزاٌء إال اجلـةُ ):وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  ؿال: ؿال رشقُل اهلل 

قؿِػ يقَم ظرؾَة، ويباهل هبؿ ومـ ؾضائؾف ياظباد اهلل: أن اهللَ تعاػ يدكق مـ أهِؾ اد

ما : )وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  ادالئؽَة، ؾعـ ظائشَة ريض اهلل ظـفا ؿافت: ؿال رشقل اهلل 

من يوٍم أكثَر من أن يعتَِق اهللُ فقه عبدًا من الـاِر من يوِم عرفَة، وإكه لقدكو ثم يباهي هبم 

 .؟(ادالئؽَة، فقؼوُل ما أراَد همالء

ـُ افؼق   ؿ رمحف اهلل يف وصػ ما يف ذفؽ افققِم مـ افػضائِؾ: ؿال اب

 ويدكق بف اجلبـاُر جؾ جالفـف ُيبـا

ــةً  ــق  ُمب ـــد أت ـــبادي ؿ ــقل ظ  يؼ

ُؿ أ  ؽـــػرُت ذكـــقهَبؿ ـُ  ؾلصــِفدح

ُؿ يا أهـَؾ ذا ادقؿـِػ افـذي ـُ  ؾبؼا
1 

ــرمُ   ــق أـ ـــف ؾف ـَ ــؿ أمال ــل هب  ِه

 وإ  هبـــؿ بــــر َأُجــــقُد  وأــــُرمُ 

ـــؾُ   قه وأكَعــؿُ وأظطقــُتفؿ مــا أمَّ

ــرحؿُ  ــذكقَب  وي ــُر اهللُ  اف ــف يغػ  ب
1 

اِت،  ؾال تػتؽؿ ظباَد اهلل هذه افػضائُؾ وادقاهُب، اشتبؼقا اخلراِت وشارظقا إػ ادزَّ

                                 

 (.121( أخرجف مسؾؿ ))

 (.1349( ومسؾؿ )1773( أخرجف افبخاري ))

 (.1348( أخرجف مسؾؿ ))
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ػِر ظـ ؿريٍب، بؾ األمُر  دوا ؾنن خَر افزاِد افتؼقى، واظؾؿقا أن اكؼطاَع افسَّ وتزوَّ

 أظجُؾ مـ ذفؽ. 

 ًا إػ ؽـدٍ ؾال تَرجِّ ؾعَؾ اخلِر يقم
1 

ــدُ   ــت ؾؼق ــل  وأك ــدا ً ي ــؾ ؽ  ()فع

1 

 .أَيا ادممـقن

ُتؿ ظذ حجِّ بقِت اهللِ احلراِم، إفقؽؿ أمقرًا مفؿًة هلا أثٌر بافٌغ يف حتصقِؾ  يا مـ ظزمح

 افػضائؾ ادستبة ظذ حجِّ بقِت اهلل تعاػ: 

لبقك الؾفم ـؿ ؾقف: إخالُص افعؿِؾ هلل تعاػ ؾنن احلجَّ خاصُة احلـػقِة، وصعارُ  أوهلا:

 اهلل ظؾقفصذ  ، ؾعـ أيب أمامة ريض اهلل ظـف ؿال: ؿال لبقك ال رشيك لك لبقك، لبقك

 . (اهللَ ال يؼبُل من العؿِل إال ماكان خالصًا وابُتِغي به وجُفه إن: )وشؾؿ 

يف أؿقافِؽؿ وأظامفِؽؿ  وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  احلرُص ظذ متابعِة افـبل ثاكقفا: 

ظذ متابعتِف واألخِذ ظـف  وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  فِؽؿ افظاهرِة وافباضـِة، وؿد حثَّـا وأحقا

 . (خذوا عـي مـاسؽؽمؾؼال يف حجِة افقداِع: )

احلرُص ظذ تعؾِؿ أحؽاِم ادـاشِؽ ؿبؾ افدخقِل ؾقفا، حتك تعبدوا اهللَ تعاػ  ثالثفا:

ـُؽؿ مـ ؾِعؾِفا ظذ افقجِف  ظذ بصرٍة وهدى، ؾتعؾؿقا مـ أحؽاِم ادـاشِؽ ما يؿؽِّ

                                 

 .11/185( دواويـ افشعر افعريب )

 "افػتح"( ؿال احلاؾظ يف 7628(ح)8/141وافطزا )(، 3141( أخرجف افـسائل ))

 ."اده جقدإشـ"( :6/28)

 (. 1297( أخرجف مسؾؿ ))
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افصحقِح، وؿد يَّسَّ اهللُ شبحاكف وتعاػ ُشبَؾ حتصقِؾ ذفؽ، ؾافؽتُب وافدروُس 

فا ودراشتفا وإذا رٌة مشفقرٌة، ؾاحرصقا ظذ مطافعتِ واألَشضُة افتل تعتـل بذفؽ ـث

 ؾاشلفقا أهؾ افذـر إن ــتؿ التعؾؿقن.  ءأصؽؾ ظؾقؽؿ يش

وا فسػِرـؿ صحبًة ضقبًة، تعقـؽؿ ظذ اخلِر وتدفؽؿ ظؾقف ؾنن افصاحَب  رابعفا: خترَّ

 شاحٌب، وؿد ؿال األول: 

 ال تسـللح وَشـؾح ظــ
ِ
 ظـ ادـرء

1 
ـٍ با   ()دؼاَرِن َيتـديؿريـف ؾؽؾُّ ؿري

1 

ؽؿ افرؾَث وافػسقَق واجلداَل، ـام أمرـؿ اهلل تعاػ بذفؽ: خامسفا : جتـبقا يف حجِّ

َجَّ َؾال َرَؾَث َوال ُؾُسقَق َوال ِجَداَل يِف  َـّ احلح ـح َؾَرَض ؾِقِف ُؾقَماٌت َؾَؿ ُفٌر َمعح َجُّ َأصح ﴿احلح

﴾ َجِّ ؾث افذي هنك اهلل ظـف مـ ؾرَض احل احلح هق  -أي: مـ تؾبس باحلج–جَّ وافرَّ

اجلامُع وافؽالُم ؾقف ودواظقف، وافػحُش يف افؼقِل، وأما افػسقُق ؾفق ادعايص ظؿقمًا، 

وأما اجلدال ؾفق ادامراة واخلصام، ؾنن هذه األمقَر مما يـؼُص األجَر ويبقد ظظقَؿ 

 افػضِؾ. 

، وأن حيَتِسَب سادسفا ذفؽ ظـَد اهللِ تعاػ، ؾنن : وضِّـقا أكػَسؽؿ ظذ ُحصقِل ادَشاقِّ

 . وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  احلجَّ جفاٌد ال ؿتاَل ؾقف، ـام أخَز افـبلُّ 


 

                                 

 (.  21( ديقان ضرؾة بـ افعبد ))

 .197( شقرة افبؼرة: )
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 اخلطبة افثاكقة 

 أما بعد. 

 ؾقا أَيا ادممـقن.

إكؽؿ تستؼبؾقن بعد أياٍم ؿالئَؾ مقشاًم ـرياًم مـ َمقاِشِؿ اخلراِت، تستؼبؾقن أياَم 

ي جعؾف اهللُ ُماًل فؽثٍر مـ ادقاهِب وافـػحاِت، حتك ؽدا ظِؼ ذي احلجِة ادبارِك، افذ

اهلل صذ  أؾضَؾ مقاشِؿ اخلراِت، ؾعـ ابـ ظباٍس ريض اهلل ظـف ؿال: ؿال رشقُل اهلل 

: )ما مـ أياٍم افعؿُؾ افصافُح ؾقفـ أحبُّ إػ اهللِ مـ هذه األياِم ؿافقا: وال وشؾؿ  ظؾقف

اجلفاُد يف شبقِؾ اهلل، إال رجٌؾ خرَج بـػِسف ومافِف ومل  اجلفاُد يف شبقِؾ اهللِ؟ ؿال: وال

)
ٍ
 . (1)يرجعح مـ ذفؽ بقء

أؾضؾ أيام افسـة وؿد ؾضؾفا ـثر مـ افعؾامء ظذ أيام ظؼ  ةؾفذه األيام افعؼ

ؾًا وؾضاًل ويؽػقفا ؾخرًا وََش  ،افؾقايل رمضان األخر وأما فقافقفا ؾفل مـ أؾضؾِ 

رِ ﴿حقث ؿال:  ،تعاػ هبا اهللِ إؿسامُ  َػجح ٍ  (1) َوافح   اهللِ  ـا رشقُل وؿد حثَّ  (2)﴾َوَفَقاٍل َظؼح

ظذ افعَؿِؾ افصافِح بلكقاِظف وصـقؾِف يف هذه األياِم، ؾلـثِروا ظباَد  وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ 

اهللِ مـ األظامِل افصاحلِة يف هذه األياِم، واؽتـؿقها باألظامِل افصاحلِة بام يعقُد ظؾقؽؿ 

وادثقبِة يقَم افؼقامِة ؾباِدروا ؾقفا باألظامِل افصاحلِة ماداَم يف افعُؿِر مفؾٌة، ويف افقؿِت باألَجِر 

 متسٌع. 

                                 

 ( حديث ابـ ظباس ريض اهلل ظـف .969( أخرجف افبخاري ))

 .2-1افػجر: ( شقرة )
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 أَيا ادممـقن..

إن أؾضَؾ ما يتؼرُب بف افعبُد إػ ربِّف تعاػ يف هذه األياِم اإلـثاُر مـ ذـره جؾَّ وظال 

َؿ اهللَِّ يِف َأيَّ  ُروا اشح ـُ ُؾقَماٍت﴾ؿال اهلل تعاػ: ﴿َوَيذح ؿال ابـ ظباس ريض اهلل  (،1)اٍم َمعح

وهق ؿقل مجاظة مـ ادػَّسيـ، وؿد روى ابـ  "األيام ادعؾقمات أيام افعؼ"ظـفام: 

أكف ؿال: )ما مـ أياٍم أظظَؿ ظـد  وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  ظؿر ريض اهلل ظـفام ظـ افـبل 

ؾلـثروا ؾقفـ مـ افتفؾقؾ اهلل وال أحبَّ إفقف مـ افعؿؾ ؾقفـ مـ هذه األيام افعؼ 

 (. 2)وافتؽبر وافتحؿقد(

ؾلـثروا أَيا األحباُب مـ ذـِر اهللِ تعاػ وؿراءِة افؼرآِن، وؿقل: اهلل أـز اهلل أـز اهلل 

أـز ال إفف إال اهلل، واهلل أـز اهلل أـز وهلل احلؿد، يف ـؾِّ أوؿاِت هذه افعِؼ، ويف مجقِع 

، ؾؼد روى افبخاري  ـِ يف صحقحف ظـ ابـ ظؿر وأيب هريرة ريض اهلل ظـفؿ األماـ

ُ افـاُس بتؽبِرمها ان ويؽزِّ قِق يف أياِم افعِؼ، ؾقؽزِّ  (. 3)أهنام ـاكا خيرجاِن إػ افسُّ

. ِ  واظؾؿقا أن افذـَر يف هذه األياِم أؾضُؾ األظامِل، بؾ هق أؾضُؾ مـ اجلفاد ؽِر ادتعغِّ

يف هذه األياِم افصقاُم، خاصًة صقاُم يقِم ظرؾِة، ؾؼد ومـ األظامِل افصاحلِة ادتلـدِة 

: )صقاُم يقِم ظرؾَة أحتسب ظذ اهللِ أن وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  روى مسؾؿ ظـ افـبل 

ر افسـَة افتل ؿبؾف وافسـَة افتل بعَده(  .( 4)يؽػِّ

                                 

 .28احلج: ( شقرة )

 (، وصححف أمحد صاـر.5423( أخرجف أمحد ))

 (.969افتؼيؼ ؿبؾ حديث )ظؾؼف افبخاري يف ؾضؾ افعؿؾ أيام ( )

 ( مـ حديث أيب ؿتادة األكصاري ريض اهلل ظـف1162( أخرجف مسؾؿ ))
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  ظؾقفاهللصذ  ومـ األظامِل ادؼوظِة يف هذه األياِم االشتعداُد فألضحقِة، ؾنن افـبلَّ 

ؿد ؿال: )مـ ـان فف ذبٌح يذبحف، ؾنذا أهؾَّ هالُل ذي احلجة، ؾال يلخذح مـ  وشؾؿ 

 .(1)صعِره وال مـ أطػاِره صقئًا حتك يضحل(

ه  ِره وَبَؼِ َل ؾال يؿسَّ مـ َصعح ويف فػظ: )إذا دخَؾت افعُؼ، وأراَد أحُدـؿ أن يضحِّ

َل كػَسف دو(2)صقئًا( ، ، وهذا احلؽُؿ خيصُّ ادضحِّ
ِ
َن أهِؾ بقتِف مـ األوالِد وافـساء

 
ِ
 ؾاحرصقا أَيا ادسؾؿقن ظذ مقاشِؿ اخلِر ؾنهنا رسيعُة االكؼضاء

 ويصبُح ذو األظامِل ؾرحاكًا جاذالً   ؾام هل إال شاظٌة ثؿ تـَؼِِض       

ضقا فـػحاِت اهللِ ومقاهبِف، ؾنن ظَجَز  وأـثروا ؾقفا مـ األظامِل افصاحلِة وتعرَّ

ه، ويـتفل ظـ ادعايص، ؾنن رجاًل شلَل  أحُدـؿ ظـ ذفؽ ؾال أؿؾَّ مـ أن يؽػَّ َشَّ

، ؾذـر فف  وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  افـبلَّ   وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  ظـ أؾضِؾ أظامل افِزِّ

أظامالً ثؿ ؿال افرجُؾ: ؾنن مل أؾعؾ؟ ؿال: تعُغ صاكعًا أو تصـُع ألخرٍق، ؿال: يا 

: تؽػُّ وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  ـ بعِض افعؿِؾ؟ ؿال رشقَل اهلل، أرأيت إن ضعػت ظ

ك ظـ افـاِس ؾنهنا صدؿة مـؽ ظذ كػِسؽ( َشَّ
(3) . 

واظؾؿقا أَيا اإلخقان أن هذه األياَم هل مـ أؾضِؾ األياِم، ؾاحلسـات ؾقفا مضاظػة 

 وافسقئات مغؾظة معظؿة، ؾسارظقا إػ مغػرٍة مـ ربِّؽؿ ورمحة. 

                                 

 ( مـ حديث أم شؾؿة ريض اهلل ظـفا.1977( أخرجف مسؾؿ ))

 ( مـ حديث أم شؾؿة ريض اهلل ظـفا.1348( أخرجف مسؾؿ ))

 ف، وافؾػظ دسؾؿ. ( مـ حديث أيب ذر ريض اهلل ظـ84(، ومسؾؿ )2518أخرجف افبخاري ) ( )


