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مظاهر العبودية هلل في الحج
ألقى فضيلة الشيخ أسامة بن عبد اهلل خياط  -حفظه اهلل  -خطبة الجمعة بعنوان" :مظاهر العبودية هلل في
ٍ
وشوط
الحج في كل خطوةٍ من الخطوات،
الحج" ،والتي تحدث فيها عن تجلِّي مظاهر العبودية هلل تعالى في ِّ
وحسن االتباع في
من األشواط ،وبين ما في ِّ
الحج من تذكي ٍر بموقف العبد يوم القيامة ،وذكر بوجوب اإلخالص ُ
كل ٍ
قول ٍ
الحج.
وعمل من أعمال ِّ

الخطبة األولى
القدوس السالم ،أحمده  -سبحانه  -على نِعمه وآالئِه ِ
الحمد هلل الملك ُّ
العظام ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده
خير
ال شريك له َ
شرع الحج إلى بيته وجعلَه فريض ًة من فرائض اإلسالم ،وأشهد أن نبينا محم ًدا عب ُد اهلل وسسوله ُ
ٍ
صل وسلِّم على ِ
محمد ،وعلى آله
عبدك وسسولِك
من صلى وزكى وصام،
َ
ووقف بعرفةَ والمشعر الحرام ،اللهم ِّ
ٍ
بإحسان.
وصحبِه األئمة األبراس األعالم ،والتابعين ومن تبِ َعهم
أما بعد:
ت
ت يَ َداهُ َويَ ُق ُ
فاتقوا اهلل  -عباد اهلل  ،-واذ ُكروا أنكم ُمالقوه يَ ْو َم يَ ْنظُُر ال َْم ْرءُ َما قَد َم ْ
ول الْ َكافِ ُر يَا لَْيتَنِي ُك ْن ُ
َخ ِيه ( )41وأ ُِّم ِه وأَبِ ِيه ( )43وص ِ
تُرابا [النبأ ،]14 :ي وم ي ِف ُّر الْمرء ِمن أ ِ
احبَتِ ِه َوبَنِ ِيه ( )43لِ ُك ِّل ْام ِر ٍئ ِم ْن ُه ْم
َ َ
َْ َ َ َ ْ ُ ْ
ًَ
َ َ
يَ ْوَمئِ ٍذ َشأْن يُ ْغنِ ِيه [عبس.]43 -41 :
أيها المسلمون:
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ٍ
ك من ِ
في كل نُس ٍ
أثرها
الحج ،وفي كل
مناسك ِّ
شعيرة من شعائِره تتجلى العبوديةُ هلل في َ
أوضح ُ
صوسها ،ويتبدى ُ
ُ
ِ
الرؤوس ،وفي الطواف بهذا
تجرٍد عن
الثياب ،وحس ٍر عن ُّ
ظاهرا ،ومعالِ ُمها با ِسزة ،في أداء هذه الشعائِر من ُّ
ً
والمبيت
البيت ،واستِالم ُسكنِه ،وتقبيل
َ
الوقوف بعرفةََ ،
الحجر األسود ،وفي السع ِي بين الصفا والمروة ،وفي ُ
بمزدلِفة ِ
ومنَى ،وفي سم ِي ِ
الجماس ،والذبح أو النحر.
ُ

في كل ذلك مظهر للعبودية الخالِصة هلل سب العالمين بإفر ِاده  -سبحانه  -بالعبادة التي هي غايةُ ِ
خلق العباد،
اإلنْس إِال لِي ْعب ُد ِ
كما قال  -سبحانه  :-وما َخلَ ْق ُ ِ
ون [الذاسيات.]33 :
ت الْجن َو ِْ َ َ ُ
ََ
يبعث على كمال اإليمان بها  -أي :بالداس
ضا :تذكير بمواقِف العبد في الداس اآلخرة ،هذا
التذكير ُ
وفيه أي ً
ُ
خرفها.
اآلخرة  ،-وضروسة االستِعداد لها ،وعدم الغفلة عنها باالشتغال َبزهرة الحياة الدنيا ،واالغتِراس بزينَتها ُ
وز ُ
السبل الم ِ
ِ ِ
وصلة إلى الغاية من ِسضوان اهلل ،والظ َفر بكريم جزائِه،
أقوم ُّ ُ ُ
وهذا يستل ِزُم اإلحسا َن في أدائه بالتز ِام َ
ِ
العمرةُ إلى العُمرة
الهدى  -صلوات اهلل
أخبر به
ُ
سسول ُ
وسالمه عليه  -بقولهُ « :
ُ
ذلك الجزاءُ الضافي الذي َ
المبروس ليس له جزاء إال الجنة»؛ أخرجه الشيخان في "صحيحيهما".
والحج
كفاسة لما بينَهما،
ُّ
ُ

ِ
ِ
ِ ِ
حجا
جزاء لمن حج ًّ
مبروسا ،وكان بإحسانه ممن عنَى اهللُ
ً
داس كرامة اهللَ ،
ونعمت الجنةُ ُ
ومأوى األبراس لعباده ً
ِ
ِِ
ْجن ِة ُه ْم فِ َيها
وه ُه ْم قَ تَ ر َوَال ِذلة أُولَئِ َ
ْح ْسنَى َوِزيَ َ
ك أْ
ادة َوَال يَ ْرَه ُق ُو ُج َ
ين أ ْ
َص َح ُ
اب ال َ
سنُوا ال ُ
بقوله :للذ َ
َح َ
َخالِ ُدو َن [يونس.]13 :
ِ ِ
الحيدة عنه ليحظَى بهذا الموعود ،ويظ َفر بهذا الجزاء ،منها:
بيل الذي يتعين على العبد التز ُامه ،وعدم َ
وإن الس َ

ما أفصحت عنه اآليةُ الكريمة :الْح ُّج أَ ْشهر معلُومات فَمن فَ ر ِ
ال
سو َق َوَال ِج َد َ
ْحج فَ َال َسفَ َ
َْ َ َ
ض في ِهن ال َ
َ
َ
ُ َْ َ
ث َوَال فُ ُ
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ِ
وأوضحه النبي  -صلوات اهلل وسالمه عليه  -بقولِه« :من حج فلم يرفُث ولم
ْح ِّج [البقرة،]293 :
َ
في ا ل َ
سجع من ذنوبِه كما ول َدتْه ُّأمه»؛ أخرجه الشيخان في "صحيحيهما".
يفسق َ
ُ
ثِ :غشيا َن النساء ،وما يتعل ُق به.
ويشمل ُّ
الرفَ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
كالشرك باهلل ،والنفاق ،وسائر ال َقبيح
بالقلب
المعاصي على اختالفِها ،سواء منها ما كان
ويشمل الفسو ُق :كل
ُ

مصدسها القلب .أو كانت بالجواسِح كاللعن ،والشتم ،والقذف ،والعُدوان ،وسائر
من األعمال التي يكو ُن
ُ
الحاج أثناء تلبُّ ِسه بإحر ِامه.
المحظُوسات التي ُح ِظرت على
ِّ

ٍ
ِ
المؤسسات الخيرية
واليتامى واألس ِامل،
البر باإلحسان إلى ال ُفقراء
ومنها :األخ ُذ
بنصيب من أعمال ِّ
َ
ودعم ُ
ٍ
ٍ
المعونة التي تُ ِّ
جليلة .فإن هذا من الن َفقة في
تطوعي ٍة
مكنُها من أداء ما تصبُو إليه من
أعمال ُّ
وإمدادها ِّ
بكل ألوان َ
الم ِنفق ،كما جاء في "الصحيحين" وغيرهما عن عائشة  -سضي اهلل عنها  -أن
ِّ
الحج ُ
والعمرة التي يُ َ
ؤج ُر عليها ُ

ك أو ن َف َق ِ
لك من األج ِر على قَدس نصبِ ِ
سسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال لها في عُمرتها« :إن ِ
تك».
َ
ٍ
وفي ٍ
تك على قد ِس ن َف َقتِ ِ
حيح بلفظ« :إنما أجر ِك في ُعمر ِ
ك».
سواية للحاكم في "مستدسكه"
بإسناد ص ٍ
ُ

ِ
اختياس الحالل من ال َك ِ
المعظمة ،كما جاء في
سب،
ومنها:
ُّ
والتزود به في هذا الوجه ألداء هذه الفريضة ُ
ُ
الحديث الذي أخرجه مسلم في "صحيحه" من حديث أبي هريرة  -سضي اهلل عنه  -عن النبي  -صلى اهلل
ِ
رس ِلين فقال :يَا
الم َ
أمر به ُ
أمر المؤمنين بما َ
عليه وسلم  -أنه قال« :إن اهلل طيِّب ال يقبَ ُل إال طيِّبًا ،وإن اهلل َ
ِ
ات وا ْعملُوا صالِحا [المؤمنون ،]32 :وقال :يا أَيُّها ال ِذين آمنُوا ُكلُوا ِمن طَيِّب ِ
ِ
ات
أَيُّ َها ُّ
َ َ
ْ َ
الر ُس ُل ُكلُوا م َن الطيِّبَ َ َ َ ً
َ َ

أشعث أغبَ َر ُّ
سب!
طيل الس َفر
سب ،يا ِّ
يمد يديه إلى السماء :يا ِّ
ذكر ُّ
َ
َما َسَزقْنَا ُك ْم [البقرة .]231 :ثم َ
الر َجل يُ ُ
ِ
ستجاب لذلك؟!».
ُ
ي بالحرام؛ فأنى يُ
ُ
ومشربُه حرام ،وغُذ َ
ومطعمه حرامَ ،
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وللحاج في كل خطوةٍ من خطواته ،وفي كل ٍ
شوط من أشواط سحلته منذ أن يبرح بيتَه ويفا ِسق وطنَه حتى ِ
يقض َي
ِّ
ُ
ََ
ف ٍ
دعاء ُّ ِ
ِ
ِ
ب كسبَه ،وأن تزُكو
مناس َكه ،ويختِم
َ
أعمال ِّ
حجه ،له في كل ذلك مواقِ ُ
وتضر ٍع وذك ٍر يقتضي منه أن يُطيِّ َ
ن َف َقتُه.

ِ
ِ
يعمل من ٍ
الوجه المشرو ِع السالِم من
اإلتيان به على
وتحري
اإلخالص هلل تعالى في كل ما
ومنها:
عملِّ ،
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
س ُن َع َم ًال
ضيل بن عياض  -سحمه اهلل  -في قوله  -سبحانه  :-ليَْب لُ َوُك ْم أَيُّ ُك ْم أ ْ
َح َ
االبتداع ،كما قال ال ُف ُ
ِ
ِ
صا لم
[الملك ،]1 :قال" :إن
صا ولم يكن صوابًا لم يُقبَل ،وإذا كان صوابًا ولم يكن خال ً
العمل إذا كان خال ً
َ
ِ
ِ
والصواب ما كان على السنة".
ص أن يكون هلل،
ُ
يُقبَل ،حتى يكون خال ً
صا صوابًا .والخال ُ
اإلخالص هلل  -يا عباد اهلل  :-أال ِ
ِ
بالحاج حين
نادى
بحجه
يقص َد
ومن
الحاج ِّ
ُّ
ِّ
ياء ُّ
الفخر ِّ
والسمعة ،وأن يُ َ
والر َ
َ
ِ
دسي الذي يَر ِويه النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -عن سبِّه« :أنا أغنَى
حجه ،جاء في
يعود من ِّ
ُ
الحديث ال ُق ِّ

الشر ِ
كاء عن ِّ ِ
معي فيه غيري تركتُهُ ِ
عمل عمالً َ ِ
ِ
ُّ
وشرَكه»؛ أخرجه مسلم في "الصحيح" من
الشرك ،من َ
أشرك َ
حديث أبي هريرة  -سضي اهلل عنه .-

ِ
الحاج في لِ ِ
ومن اإل ِ
غاء
ضا :أال يتغالَى
ُّ
باس إحر ِامه ،أو في مرَكبِه ،أو في ِّ
خالص هلل أي ً
مقر َ
إقامته؛ فإنه َ
خرج ابت َ
ِس ِ
ِ
لمباهاةِ غي ِره من ُحجاج بيت اهلل الحرام.
ضوان اهلل
فخرا وال ُخيَالء وال ُ
َ
يخرج ً
وسجاء ثوابه ،ولم ُ
ولي ُكن له في ِ
الترمذي في
الحسنَة؛ فقد أخرج اإلمام
ُّ
هدي خي ِر َ
الوسى  -صلوات اهلل وسالمه عليه  -األُسوةُ َ
ِ
ٍ
بشواهده عن أنس بن مالك  -سضي اهلل عنه  -أنه قال :حج
صحيح
بإسناد
"الشمائل" ،وابن ماجه في "سننه"
ٍ

وقطيفة ِ
ٍ
سحل ٍّ
النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -على ٍ
خل َق ٍة تُسا ِوي أسبعةَ دس ِاهم  -أو ال تُسا ِوي  ،-ثم قال:
سث،

معة.
ياء فيها وال ُس َ
ياء فيها وال ُسمعة»؛ أي :اللهم َ
اجعلها حجةً ال ِس َ
«اللهم حجةً ال ِس َ
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ِ
لسنة سسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم -
وجوب أن يكون
وأما
ُ
العمل على الوجه المشروع ،وهو ما كان ُمواف ًقا ُ
ُ

الذ ِ
أساسا لصحة االتِّباع ،وسببًا لمحبة اهلل ،وطري ًقا إلى غُفران ُّ
نوب؛ فقال  -عز
فقد جاء به القرآ ُن ،وجعلَه ً
وجل  :-قُ ْل إِ ْن ُك ْنتُ ْم تُ ِحبُّو َن الل َه فَاتبِعُونِي يُ ْحبِْب ُك ُم اللهُ َويَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َواللهُ غَ ُفوس َسِحيم [آل عمران:
.]42
حجه منذ أن يخرج من بلَ ِده حتى ِ
السنةَ في كل ٍ
يرج َع إليه ،بأن
عمل من أعمال ِّ
فعلى ِّ
حاج بيت اهلل أن يتحرى ُّ
ُ

ِ
كحديث جابر بن عبد اهلل -
صب عينيه ما صح عنه  -صلى اهلل عليه وسلم  -في ص َف ِة حجة الوداع،
َ
يضع نُ َ

سضي اهلل عنهما  -الذي أخرجه مسلم في "الصحيح".

يهتدي بهِ ،
وأن يت ِخذ منها مناسا ِ
ومشعالً يُضيءُ له الطريق .وتلك هي الحكمةُ البالغةُ من هذه الحجة العظيمة،
ً

والمنس ِ
ك الجليل.
َ

وصد َق  -سبحانه  -إذ يقول :لََق ْد َكا َن لَ ُكم فِي سس ِ ِ
سنَة لِ َم ْن َكا َن يَ ْر ُجو اللهَ َوالْيَ ْو َم ْاآل ِخ َر
ول الله أ ْ
ْ َُ
ُس َوة َح َ
َوذَ َك َر اللهَ َكثِ ًيرا [األحزاب.]12 :
وبسنة نبيِّه  -صلى اهلل عليه وسلم  ،-أقول قولي هذا ،وأستغفر اهلل العظيم
نفعني اهلل وإياكم بهدي كتابهُ ،
الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ٍ
ذنب ،إنه هو الغفوس الرحيم.

 -5www.alharamain.sa

مظاهر العبودية هلل في الحج

للشيخ :د .أسامة خياط

المسجد الحرام 2141/22/12 :

الخطبة الثانية
إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذُ باهلل من شروس أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من ِ
يهده اهلل فال
ِ
ِ
ِ
ي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن محم ًدا عب ُده
ُمضل له ،ومن يُضلل فال هاد َ
محمد وعلى آله ،واسض اللهم عن أصحابِه ِ
ٍ
ٍ
إحسان إلى
وأتباعه ب
صل وسلِّم على عبدك وسسولك
وسسولُه ،اللهم ِّ
َ
يوم الدين.

أما بعد ،فيا عباد اهلل:
رمتَين ال ُّ
وحرمةُ المكان؛ وذلك  -كما قال
تنفك عنهما ،هماُ :حرمةُ الزمان ُ
جمع اهلل تعالى لهذه الفريضة ُح َ
لقد َ

الشعوس بح ِ
الحاج في جميع ُّ
تنقالته وحرَكاته وس َكنَاته
الركن العظيم ،وليكون
ُّ
رمة هذا ُّ
ُ
ليقوى ُّ ُ ُ
بعض أهل العلم َ -
الجو الم ِ
سِ ِ ،
مرهف ِ
حيط به.
الح ِّ
حاض َر الفكر ،ال َ
َُ
يذه ُل لحظةً عن هذا ِّ ُ
وشرع له أحاكما وآدابا خاصةً ،تحقي ًقا للتذلُّل ِ
وتنويها
والتشعث،
وترك الزينة
وقد ضم إلى ذلك ُحرم َة اإلحرام،
ُّ
َ
ً
ً
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هواها.
وم َ
ؤاخ َذة نفسه أال تسترس َل في َ
الستشعاس خوف اهلل وتعظيمهُ ،
ِ
يعات وهذه األحكام التي ِ
ِ
ِ
والعمل والزمان والمكان على
والقصد
بالقلب والجواسِح
تتص ُل
وقد أسبَ غَت هذه التشر ُ
ُ

والتقشف ،والمراقبة هلل تعالى ،والمحاسبة للنفس ِ
ُّ
والجهاد ،ال يُشا ِسُكه فيه ما
والتوسع
لباسا من الطُّهر
ُّ
ِّ
ُ َ
الحج ً
ُ
ِ
موضوعه.
يدخل في
يُماثِلُه أو
ُ
وكانت له لذلك آثاس عميقة في الن ِ
قول النبي  -صلى اهلل عليه وسلم « :-من حج
فس واألخالق ،يتحق ُق معها ُ
سجع من ذنوبِه كما ولَ َدته ُّأمه».
يفسق َ
فلم يرفُث ولم ُ
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ِ
ِ
ٍ
بإخالص
اد اهلل
قدسها ،واع َملوا على
اإلتيان بها كما أس َ
المكرمة َ
فاتقوا اهلل  -عباد اهلل  ،-واع ِرفوا لهذه الفريضة ُ
ومتابعة لرسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم .-
هللُ ،

رسلين ،وسحمة اهلل
الم َ
أمركم بالصالة والسالم على خاتَم النبيين ،وإمام ُ
و ُ
اذكروا على الدوام أن اهلل تعالى قد َ
ِ
ِ
المبين :إِن اللهَ َوَم َالئِ َكتَهُ يُ َ ُّ
صلُّوا َعلَْي ِه َو َسلِّ ُموا
آمنُوا َ
ين َ
للعالَمين ،فقال في الكتاب ُ
صلو َن َعلَى النب ِّي يَا أَيُّ َها الذ َ
ِ
يما [األحزاب.]33 :
تَ ْسل ً
ٍ
صل وسلِّم على ِ
وعمر ،وعُثمان،
محمد،
عبدك وسسولِك
اللهم ِّ
واسض اللهم عن ُخلفائه األسبعة :أبي بك ٍرُ ،
َ
ِ
ٍ
وعلي ،وعن سائر ِ
بإحسان إلى يوم الدين ،وعنا معهم بعفوك وكرمك
لصحابة والتابعين ،ومن تبِ َعهم
اآلل وا
ٍّ
وإحسانك يا أكرم األكرمين.
أعز اإلسالم والمسلمين ،اللهم ِ
أعز اإلسالم والمسلمين ،اللهم ِ
اللهم ِ
أعز اإلسالم والمسلمينِ ،
واحم حوزَة
ِ
ِ
ووحد صفوفَهم ،وأصلِح
والمفسدين ،وألِّف بين
ودمر أعداء الدين،
قلوب المسلمينِّ ،
الدينِّ ،
وسائر الطُّغاة ُ
َ

الحق يا سب العالمين.
واجمع كلمتَهم على ِّ
قادتَهمَ ،

وعبادك المؤمنين الم ِ
ٍ
جاهدين
محمد  -صلى اهلل عليه وسلم ،-
وسنةَ نبيِّك
اللهم انصر
َ
دينك و َ
َ
كتابكُ ،
ُ
الصادقين.
ِ
ِ
إمامنا وولي أمرنا ،وهيِّئ له البِطانةَ الصالحةَ،
اللهم آمنا في أوطاننا ،وأصلح أئمتنا ووال َة أموِسنا ،وأيِّد بالحق َ
ِ
والمسلمين ،وإلى
حب وترضى يا
ووفِّقه لما تُ ُّ
َ
خير اإلسالم ُ
سميع الدعاء ،اللهم وفِّقه ونائبَ ْيه وإخوانَه إلى ما فيه ُ

المرجع يوم المعاد.
صالح العباد والبالد يا من إليه
ما فيه
ُ
ُ

اللهم ِ
أحسن عاقبتنا في األموس كلِّهاِ ،
ِ
وعذاب اآلخرة.
وأجرنا من ِخزي الدنيا
َ
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اللهم أصلِح لنا دينَنا الذي هو عصمةُ أمرنا ،وأصلِح لنا دنيانا التي فيها معا ُشنا ،وأصلِح لنا آخرتَنا التي فيها
شر.
معادنا ،واجعل الحياةَ زيادةً لنا في كل خي ٍر،
والموت ساحةً لنا من كل ٍّ
َ
ُ
ٍ
وترك المن َكرات ،وحب المساكين ،وأن ِ
تغف َر لنا
وترحمنا ،وإذا أسدت بقوم فتنةً
ُ
َ
فعل الخيراتُ َ ،
اللهم إنا نسألُك َ
ِ
غير مفتُونين.
فاقبضنا إليك َ
وتحول عافيتِك ،وفُجاءة نقمتِك ،وجميع س َخ ِطك.
اللهم إنا نعوذُ بك من زوال نعمتِكُّ ،
مغفوسا.
مشكوسا ،وذنبًا
مبروسا ،وسعيًا
اجعله ًّ
اللهم َ
ً
ً
حجا ً
ِ ِ
ِ
ِ
َسب نَا آتِنَا فِي ُّ
اب النا ِس [البقرةَ ،]142 :سب نَا ظَلَ ْمنَا أَنْ ُف َسنَا َوإِ ْن لَ ْم
سنَ ًة َوقنَا َع َذ َ
الدنْ يَا َح َسنَ ًة َوفي ْاآلخ َرة َح َ
ِ
ِ
ِ
ين [األعراف.]14 :
تَغْف ْر لَنَا َوتَ ْر َح ْمنَا لَنَ ُكونَن م َن الْ َخاس ِر َ
ٍ
وصلى اهلل وسلم على ِ
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عبد وسسولِه نبيِّنا
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