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 آيات اهلل في الحج

خطبة الجمعة بعنواف: "آيات اهلل في الحج"،  -حفظو اهلل  -ألقى فضيلة الشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم 
والتي تحدَّث فيها عن آيات اهلل في الحج، وذكر ما ينبغي على الحاج بعد حجّْو من المحافظة على عبادتو 

 باالستمرار على الطاعة بعد الطاعة، ودواـ المحاسبة للنفس، وما إلى ذلك.

 

 الخطبة األولى

أعمالنا، من يهِده اهلل فال  إف الحمد هلل، نحمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات
ُمِضلَّ لو، ومن ُيضِلل فال ىادي لو، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد أف محمًدا عبده ورسولو، 

 صلَّى اهلل عليو وعلى آلو وأصحابو وسلَّم تسليًما كثيًرا.

 أما بعد:

 سالـ بالُعروة الُوثقى.حقَّ التقوى، واستمِسكوا من اإل -عباد اهلل  -فاتقوا اهلل 

 أيها المسلموف:

تفضَّل اهلل على خلقو بتنوُّع العبادات منها ما ىو باطٌن في القلب، ومنها ما ىو ظاىٌر على الجوارِح، وأركاُف 
 اإلسالـ واإليماُف مدارُىا على ذلك، وقد عاد الَحجيُج من بيت اهلل الحراـ بعد أداء أفضل عبادٍة بدنية.
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أبا بكٍر على أوؿ حجٍَّة ُحجَّت من  -صلى اهلل عليو وسلم  -: "واستعمَل النبيُّ -رحمو اهلل  -ـ قاؿ شيخ اإلسال
، وعلُم المناسك أدؽُّ ما في العبادات، ولوال سعة علم أبي بكٍر لم -صلى اهلل عليو وسلم  -مدينة النبي 

ـَ الحج؛ ألنو أفقُو أميًرا على الحجّْ في السنة ال -صلى اهلل عليو وسلم  -يستعملو النبي  تاسعة؛ لُيعلّْم الناَس أحكا
 الصحابة".

فَاْجَعْل َأْفِئَدًة ِمَن النَّاِس يدعو ربَّو:  -عليو السالـ  -في الحج تظهُر آياٌت للخلق على صدؽ الرسل؛ فإبراىيم 
 [، فوفَد الَحجيُج من كل فجٍّ عميٍق وأدَّوا حجَّهم.37]إبراىيم:  تَػْهِوي ِإلَْيِهمْ 

إلى رؤية الكعبة والطواؼ، والناُس  : "فليس أحٌد من أىل اإلسالـ إال وىو يِحنُّ -رحمو اهلل  -قاؿ ابن كثير 
 يقِصدونها من سائر الجهات واألقطار".

والُمخِلُص يستجيُب اهلل دعوتَو ولو بعد مماتو، وفي كل عاـٍ يظهُر أثُر دعوة الخليل، فيستجيُب المسلموف 
روب لتنَعَم أمُتو بالهداية. صبَر على األذى والكُ  -صلى اهلل عليو وسلم  -لدعوتو، والوفاُء من ِشَيم الرجاؿ، ونبيُّنا 

 .«يا عائشة! لقد لقيُت من قومِك ما لقيتُ »: -رضي اهلل عنها  -قاؿ لعائشة 

 -صلى اهلل عليو وسلم  -ىَجروا األوطاَف وتغرَّبوا في الُبلداف لحمل رسالة النبي  -رضي اهلل عنهم  -والصحابة 
صلى  -عوة والُقدوة، وواجٌب على المسلم أداُء حقوؽ النبي وتبليغها بعزـٍ وأمانة، ونشِر اإلسالـ في اآلفاؽ بالد

والتأسّْي بو ونشر دعوتو، والوفاء  -عليو الصالة والسالـ  -لما قدَّمو لهذا الدين؛ بمحبَّتو  -اهلل عليو وسلم 
 بمحبَّتهم والترضّْي عنهم والذبّْ عنهم. -رضي اهلل عنهم  -لصحابتو 

ىا واجٌب عليو الِحفاُظ عليها من الرياء بها أو الُمباىاة أو الُمفاَخرة، ومن أدخل في ومن أدَّى فريَضة الحجّْ أو غيرَ 
 -عبادتو رياًء أو ُسمعًة أو ابتَغى مدَح الناس لو لم تُقَبل منو عبادتُو، ولن يكوف لو منها سوى التعِب والنََّصب؛ قاؿ 

 ؛ رواه أبو داود.«كاف لو خاِلًصا وابُتِغي بو وجُهوإف اهلل ال يقبُل من العمل إال ما  »: -عليو الصالة والسالـ 
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 [.261]البقرة:  َواللَُّو ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاءُ : -سبحانو  -ومن أخلَص هلل تقبَّل اهلل عَمَلو وضاعَف أجَره؛ قاؿ 

 : "أي: بحسب إخالصو في عملو".-اهلل رحمو  -قاؿ ابن كثيٍر 

عز  -والنعُم تدوـُ وتزيُد بالشُّكر، ومن أدَّى عبادًة وحِمَد اهلل عليها يسَّر اهلل لو عبادًة بعدىا ليناَؿ ثوابَها؛ قاؿ 
[، ولذا ُشرِع قوؿ: الحمُد هلل، ثالثًا 17]محمد:  مْ َوالَِّذيَن اْىَتَدْوا زَاَدُىْم ُىًدى َوآتَاُىْم تَػْقَواىُ : -وجل 

 وثالثين مرًة ُدبُر كل صالٍة مفروضة لُشكر اهلل على أداء تلك الصالة.

عدىا، : "من ثواِب الحسنِة الحسنُة ب-رحمو اهلل  -وأمارُة قبوؿ العمل الصالِح الحسنُة بعده؛ قاؿ سعيد بن ُجَبير 
 ومن عقوبِة السيئِة السيئُة بعدىا".

 [.7]الشرح:  فَِإَذا فَػَرْغَت فَاْنَصبْ : -سبحانو  -والمسلُم إذا فرَغ من عبادٍة أعقَبها بعبادٍة أخرى؛ قاؿ 

 َأب في العمل".: "أي: فاد-رحمو اهلل  -قاؿ ابن الجوزي 

 [.99]الحجر:  َواْعُبْد رَبََّك َحتَّى يَْأتَِيَك اْلَيِقينُ وال تنقطُع العبادُة إال بالموت؛ 

لوقوع في الشرؾ؛ إذ أنو ُيحِبُط وإذا عِمَل المسلُم عماًل صالًحا وأخلَص فيو هلل وجَب عليو ِحفظُو بالَحَذر من ا
َوَلَقْد ُأوِحَي ِإلَْيَك َوِإَلى الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلَك لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َولََتُكوَننَّ ِمَن : -سبحانو  -الحسنات؛ قاؿ 

 [.65]الزمر:  اْلَخاِسرِينَ 

: "إذا أراَد اهللُ بعبٍد خيًرا سلَب رؤيَة أعمالو الحسنِة من قلبو، وسلَب اإلخباَر بها من -رحمو اهلل  -قاؿ ابن القيم 
 لسانو، وشَغَلو برؤية ذنبو".

رَبػََّنا تَػَقبَّْل الكعبَة ودعا ربَّو:  -عليو السالـ  -وسؤاُؿ اهلل قبوؿ العمل الصالح من صدؽ اإليماف؛ بنى إبراىيم 
 [.127]البقرة:  ِمنَّا ِإنََّك َأْنَت السَِّميُع اْلَعِليمُ 
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؛ رواه «ثبّْت قلوبَنا على دينك»: -صلى اهلل عليو وسلم  -والثباُت على الدين من عزائِم األمور؛ ومن دعاء النبي 
 ابن ماجو.

ومن لبَّى في حجّْو بالتوحيد وكبَّره في العيد وجَب عليو الوفاُء بوعده مع اهلل، وذلك بأال يدعو سواه، وال يلَجأ إلى 
]فاطر:  ُكوَف ِمْن ِقْطِميرٍ َوالَِّذيَن َتْدُعوَف ِمْن ُدونِِو َما َيْملِ : -سبحانو  -غيره، وال يطوَؼ بغير الكعبة؛ قاؿ 

13.] 

 [.69ت: ]العنكبو  َوالَِّذيَن َجاَىُدوا ِفيَنا لَنَػْهِديَػنػَُّهْم ُسبُػَلَنا: -جلَّ شأنُو  -ومن توجَّو إلى اهلل أعانَو؛ قاؿ 

صلى اهلل عليو وسلم  -وليس من شرط صحة الحجّْ زيارُة المدينة النبوية؛ بل قصُد مسجدىا سنٌة رغََّب فيها النبي 
عليو الصالة  -للحاجّْ وغيره بالصالة فيو، فهو أحُد المساجد الثالثة التي ال ُتشدُّ الرّْحاُؿ إال إليها؛ قاؿ  -

؛ متفق « إلى ثالثة مساجد: مسجدي ىذا، والمسجد الحراـ، والمسجد األقصىال ُتشدُّ الرّْحاُؿ إال»: -والسالـ 
 عليو. وصالٌة فيو عن ألف صالٍة فيما سواه إال المسجَد الحراـ.

رضي اهلل  -وعلى صاحبَػْيو أبي بكٍر وعمر  -صلى اهلل عليو وسلم  -ومن وصَل إلى المدينة وسلَّم على النبي 
من تطهَّر في بيتو ثم صلَّى في »: -عليو الصالة والسالـ  -رُة مسجد قُباء؛ قاؿ ، فمن المشروِع لو زيا-عنهما 

 ؛ رواه ابن ماجو.«مسجد قُباء كاف لو أجُر عمرة

 وُتشرُع لو زيارُة مقبرة الَبقيع وُشهداء ُأُحد للدعاء لهم وللِعَظة والِعبرة بتذكُّر اآلخرة.

يُتعلَُّق بو، وإنما يُدَعى لو بالمغفرة والرّْضواف، ومن يُدَعى لو ال يُدَعى مع والميُت ال يمِلُك ألحٍد نفًعا وال ضرِّا وال 
َفُعَك َواَل َيُضرَُّؾ فَِإْف فَػَعْلَت فَِإنََّك ِإًذا ِمَن الظَّاِلِمينَ : -عز وجل  -اهلل؛ قاؿ   َواَل َتدُْع ِمْن ُدوِف اللَِّو َما اَل يَػنػْ
 [.106]يونس: 
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، -صلى اهلل عليو وسلم  -والُموفَّق من اجتَهَد في طاعة ربّْو وحِفَظ عمَلو من الُبطالف وساَر على ىدِي نبيّْو 
 وحاسَب نفَسو في حياتو، وسارَع إلى الخيرات، وفاَز بالباقيات الصالحات.

]األنفاؿ:  يَا َأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّو َوَرُسوَلُو َواَل تَػَولَّْوا َعْنُو َوَأنْػُتْم َتْسَمُعوفَ أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم: 
20.] 

و من اآلياِت والذكِر الحكيم، أقوؿ ما تسمعوف، بارؾ اهلل لي ولكم في القرآف العظيم، ونفعني اهلل وإياكم بما في
 وأستغفر اهلل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنٍب، فاستغفروه، إنو ىو الغفور الرحيم.

 

 الخطبة الثانية

الحمد هلل على إحسانو، والشكر لو على توفيقو وامتنانو، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو تعظيًما 
 د أف نبينا محمًدا عبُده ورسولو، صلَّى اهلل عليو وعلى آلو وأصحابو وسلَّم تسليًما مزيًدا.لشأنو، وأشه

 أيها المسلموف:

من أدَّى فريضَة الحجّْ حريّّ بو بعد أداء ىذا الركن أف يحفَظ صحيفَتو بيضاء نقيَّة؛ فإنو من حجَّ فلم يرُفث ولم 
ًة لغيره في الصالح واالستقامة والتفقُّو في الدين والُمحافظة على يفُسق رجَع كيـو ولَدْتو أمُّو، وأف يكوف ُقدو 

 الصلوات جماعًة في بيوت اهلل.

ويجُب أف يكوف داعًيا بالحكمة والموعظة الحسنة، ُمبتِدئًا دعوتَو بذِوي الُقربى، وصادقًا مع ربّْو في دعوتو وفي 
 سائر أعمالو كلها.
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، وأخِلصوا لربّْكم، واحِرصوا على نفع إخوانكم المسلمين وتعليمهم -والسالـ عليو الصالة  -فالَزموا سنَّة نبيّْكم 
 ما ينفعهم وما ُيصِلُحهم من أمور الدين؛ فأَلف يهِدي اهلل بك رجالً واحًدا خيٌر لك من ُحُمر النػََّعم.

ِإفَّ اللََّو َوَماَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى ثم اعلموا أف اهلل أمركم بالصالة والسالـ على نبيّْو، فقاؿ في محكم التنزيل: 
 [.56]األحزاب:  النَِّبيّْ يَا َأيػَُّها الِذْيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِلْيًما

على نبينا محمد، وارَض اللهم عن خلفائو الراشدين الذين قَضوا بالحق وبو يعِدلوف: أبي اللهم صلّْ وسلّْم وباِرؾ 
، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنَّا معهم بُجودؾ وكرمك يا أكـر األكرمين.  بكٍر، وعمر، وعثماف، وعليٍّ

اجعل اللهم ىذا البلد آِمًنا ُمطمئنِّا اللهم أِعزَّ اإلسالـ والمسلمين، وأِذؿَّ الشرؾ والمشركين، ودمّْر أعداء الدين، و 
 رخاًء وسائر بالد المسلمين.

اللهم أصِلح أحواؿ المسلمين في كل مكاف، اللهم وؿّْ عليهم خياَرىم، واجمع كلمَتهم على الُهدى والحق يا رب 
 العالمين.

م مغفورًا، وعمَلهم ُمتقبَّاًل صالًحا اللهم تقبَّل من الُحجَّاج حجَّهم، واجعل حجَّهم مبرورًا، وسعَيهم مشكورًا، وذنَبه
 يا ذا الجالؿ واإلكراـ.

نْػَيا َحَسَنًة َوِفي اآْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ   [.201]البقرة:  رَبػََّنا آتَِنا ِفي الدُّ

ا لهداؾ، واجعل عملو في ِرضاؾ، ووفّْق جميع والة أمور المسلمين للعمل بكتابك، وتحكيم اللهم وفّْق إمامن
 شرعك.

اللهم أنت اهلل ال إلو إال أنت، أنت الغنيُّ ونحن الفقراء، أنِزؿ علينا الغيَث وال تجعلنا من القاِنطين، اللهم أِغثنا، 
 اللهم أِغثنا، اللهم أِغثنا.
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 [.23]األعراؼ: رَبػََّنا ظََلْمَنا َأنُفَسَنا َوِإف لَّْم تَػْغِفْر لََنا َوتَػْرَحْمَنا لََنُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسرِين

 عباد اهلل:

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبػَ  ْحَساِف َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َويَػنػْ  ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروفَ ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 [.90]النحل: 

 وا اهلل العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آالئو ونعمو يزِدكم، ولذكر اهلل أكبر، واهلل يعلم ما تصنعوف.فاذكر 

 


