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 اخلطبة األوىل

ن سيئات أعاملنا, من هيده اهللا فال إن احلمد هللا, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا وم
ُمضل له, ومن يضلل فال هادي له, وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له, وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ُ ً. 

اتقوا اهللا تعاىل وراقبوه, واعلموا أن من رمحة اهللا تعاىل بعباده أن رشع هلم عبادات, ورتب عليها : أهيا املسلمون
, والغفران التام للذنوب, ومن ذلك عبادة احلج, ففي الصحيحني من حديث أيب هريرة ريض اهللا األجر الوفري

 . من حج فلم يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه: سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يقول: عنه قال
بينهام, واحلج املربور ليس له جزاء العمرة إىل العمرة كفارة ملا : وفيهام عنه أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال

 .إال اجلنة
َتابعوا بني احلج والعمرة, فإهنام : قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: وعن عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنه قال َّ َ ْ َ ُْ ِ َ ِ ُ َ ِّ َ ُْ ْ َ ِ َ

َّينفيان الفقر والذنوب كام ينفي الكري خبث احلديد والذ َ ُّ ْ ََ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ ُ ْ ْْ َْ ُ َّهب والفضة, وليس للحجة املربورة ثواب إال اجلنةِ َ َ ُ ْْ ََّْ ِ ٌ َ َّ َ َ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َّْ ِ َ .
 .رواه الرتمذي والنسائي, وحسنه الشيخ األلباين

 .وهذا الفضل الوارد يف األحاديث املذكورة داخل فيه حج الفريضة والنافلة عىل حد سواء
 .يةواحلج املربور هو احلج الذي ال يرتكب فيه صاحبه معص

 .كام أن تكفري الذنوب املشار إليه تدخل فيه الصغائر والكبائر
 .فيشمل أمرين; الفحش يف القول واجلامع) فلم يرفث(وأما الرفث املشار إليه يف قوله 
 .أي مل يرتكب معصية) ومل يفسق(وأما الفسق املشار إليه يف قوله 

يال, واالستطاعة تتضمن ثالثة أمور; أمن الطريق أهيا املسلمون, احلج واجب عىل الفور ملن استطاع إليه سب
وصحة البدن وتوفر املال الالزم للحج, وأما تأخري حج الفريضة لغري عذر فمنكر عظيم, جيب التوبة منه, قال 

 :الشيخ ابن باز رمحه اهللا
ًمن قدر عىل احلج ومل حيج الفريضة وأخره لغري عذر فقد أتى منكرا عظيام ومعصية كبرية, فالو اجب عليه التوبة ً

وهللا عىل الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال ومن كفر : (إىل اهللا من ذلك والبدار باحلج, لقول اهللا سبحانه
شهادة أال إله إال اهللا وأن : بني اإلسالم عىل مخس: , ولقول النبي صىل اهللا عليه وسلم)فإن غني عن العاملني

انتهى كالمه .  متفق عىل صحته"تاء الزكاة, وصوم رمضان, وحج البيتًحممدا رسول اهللا, وإقام الصالة, وإي
 .رمحه اهللا

 وبتأييد من هيئة كبار العلامء حج – وفقها اهللا –ِأهيا املسلمون, إن من نعم اهللا تعاىل أن أتاحت قيادة هذه البالد 
ية احلجيج من اإلصابة بالوباء الذي حل بيت اهللا احلرام هلذا العام مع اختاذ التدابري األمنية والصحية الالزمة لوقا

يف عموم البالد, ومن تلك التدابري حتديد عدد احلج بعدد معني وأن يكون احلجاج من داخل البالد, كل هذا 
, )ال رضر وال رضار: (لتحقيق احلفاظ عىل أرواح الناس وصحتهم, عمال بقول النبي صىل اهللا عليه وسلم



فينبغي ملن مل حيج الفريضة وكان مستطيعا أن يبادر وال يرتدد, وهبذا يكون ولتميض فريضة احلج وال تتعطل, 
حتقيق التوكل, وأما الرتدد يف أداء حج الفريضة للمستطيع فإنه من التسويف املذموم, ومن الكسل يف الطاعة, 

 أداء حج ومن تثبيط الشيطان, واملؤمن الصادق يسارع يف النوافل فكيف بالفرائض? فاحرص أهيا املسلم عىل
 .الفريضة إن كنت مستطيعا, فإن اإلنسان ال يدري ما يعرض له

 أمن الطريق وصحة األبدان    واحلج مفرتض عليك ورشطه
بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم, ونفعني وإياكم بام فيه من اآليات والذكر احلكيم, أقول قويل هذا, 

 .فاستغفروه, إنه هو الغفور الرحيم
 نيةاخلطبة الثا

 :احلمد هللا وحده, والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده, أما بعد
اعلموا رمحكم اهللا أن اهللا تعاىل رشع لكم يف اجلمعة عبادات خاصة, منها قراءة سورة الكهف, والدعاء يف آخر 

عليه ساعة من يوم اجلمعة, وجعلها من ساعات االستجابة, كام رشع لكم كثرة الصالة عىل النبي صىل اهللا 
ُإن اهللاََّ ومالئكته يصلون عىل النبي يا أهيا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليام(وسلم, فقال  َ َ ُّ ِّ َِّ َ ُّ َّ َُّ ْ َ َ َ َ ُ ُ َِ ِ َِ َُ ََّ َ ِ َ َ ََ  ملسو هيلع هللا ىلص, وقال النبي )َ

, اللهم صل وسلم )إن من خري أيامكم يوم اجلمعة, فأكثروا من الصالة عيل فيه, فإن صالتكم معروضة عيل(
ك ورسولك حممد, وارض عن أصحابه, وعن التابعني, ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين, بمنك عىل عبد

 .وكرمك يا رب العاملني
اللهم أعز اإلسالم واملسلمني, وأذل الرشك واملرشكني, اللهم آمنا يف أوطاننا, وأصلح أئمتنا ووالة أمورنا, 

 إنه قد نزل يف املسلمني من الوباء ما ال يعلم شدته إال واجعلهم هداة مهتدين, وارزقهم البطانة الصاحلة, اللهم
ِأنت, اللهم اكشف عنا البالء إنا مسلمون, اللهم ارحم من مات من املسلمني يف هذا الوباء, واشف من أصيب 

 .منهم
اللهم ثبت جنودنا املرابطني يف ثغور بالدنا, وانرصهم عىل عدوهم, واجعل ما احتسبوه من رباط وجهاد يف 

 . ائف أعامهلم, واشف مريضهم, وارحم من مات منهم, وتقبله يف الشهداءصح
 . ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار

عباد اهللا, إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى, وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي, يعظكم لعلكم 
 .ذكركم, واشكروه عىل نعمه يزدكم, ولذكر اهللا أكرب, واهللا يعلم ما تصنعونتذكرون, فاذكروا اهللا العظيم ي
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