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        الحجالحجالحجالحج    فضلفضلفضلفضل

. د. ش  : إ��اد �� ����  
� �����ة�. د  : �������  

         هـ هـ هـ هـ1430143014301430 ذو القعدة  ذو القعدة  ذو القعدة  ذو القعدة 17171717
         م م م م2009200920092009 نوفمبر  نوفمبر  نوفمبر  نوفمبر 05050505

        الرحيمالرحيمالرحيمالرحيم    الرحمنالرحمنالرحمنالرحمن    اهللاهللاهللاهللا    بسمبسمبسمبسم
        

    وأكثرهـاوأكثرهـاوأكثرهـاوأكثرهـا    وهنـاء،وهنـاء،وهنـاء،وهنـاء،    سـعادةسـعادةسـعادةسـعادة    األديـاناألديـاناألديـاناألديـان    أعـمأعـمأعـمأعـم    اعتناقهاعتناقهاعتناقهاعتناقه    إلىإلىإلىإلى    اهللاهللاهللاهللا    هداناهداناهداناهدانا    الذيالذيالذيالذي    اإلسالمياإلسالمياإلسالمياإلسالمي    الدينالدينالدينالدين    :اهللاهللاهللاهللا    فيفيفيفي    أحبتيأحبتيأحبتيأحبتي
    العقيـدةالعقيـدةالعقيـدةالعقيـدة    ديـنديـنديـنديـن    فهـوفهـوفهـوفهـو    ومكـان،ومكـان،ومكـان،ومكـان،    زمـانزمـانزمـانزمـان    كـلكـلكـلكـل    فـيفـيفـيفـي    لإلنـسانلإلنـسانلإلنـسانلإلنـسان    صـالحيةصـالحيةصـالحيةصـالحية    وأعظمهـاوأعظمهـاوأعظمهـاوأعظمهـا    البـشرية،البـشرية،البـشرية،البـشرية،    للطبائعللطبائعللطبائعللطبائع    مالءمةمالءمةمالءمةمالءمة

IIهـوهـوهـوهـو    .الكافرونالكافرونالكافرونالكافرون    كرهكرهكرهكره    ولوولوولوولو    الباطل،الباطل،الباطل،الباطل،    ويبطلويبطلويبطلويبطل    الحق،الحق،الحق،الحق،    FFFFيحقيحقيحقيحق    واألخالق،واألخالق،واألخالق،واألخالق،    الفضائلالفضائلالفضائلالفضائل    ديندينديندين    واإليمان،واإليمان،واإليمان،واإليمان، II FF FF    ٱلـذىٱلـذىٱلـذىٱلـذىLL LL MM MM    
IIأرسلأرسلأرسلأرسل II II II ْْ ْْ II II    رسولهرسولهرسولهرسولهFFFF II II FF FF II II    ٰٰبٱلهدىبٱلهدىبٱلهدىبٱلهدى ٰٰ II II FF FF

ْْ ْْ LL LL    ودينودينودينودينLL LL LL LL II II    ٱلحقٱلحقٱلحقٱلحقRR RR II II
ْْ FFليظهرهليظهرهليظهرهليظهره    ْْ FF II II LL LL

ْْ ْْ
FF FF LL LL    علىعلىعلىعلىII II II II    ٱلدينٱلدينٱلدينٱلدينLL LL RR RR    كلهكلهكلهكلهLLLL RR RR FF FF    ْْولوولوولوولو ْْ II II II II    كرهكرهكرهكرهIIII LL LL II II    ٱلمشركونٱلمشركونٱلمشركونٱلمشركونII II FF FF LL LL ْْ ْْ

FF FF
ْْ         ].9999:الصفالصفالصفالصف[    ْْ

بعضا،بعضا،بعضا،بعضا،    بعضهابعضهابعضهابعضها    يشديشديشديشد    قويةقويةقويةقوية    أركانأركانأركانأركان    علىعلىعلىعلى    أسسأسسأسسأسس    قدقدقدقد    ينينينينالدالدالدالد    هذاهذاهذاهذا    وإنوإنوإنوإن
ًً ًً

    الذيالذيالذيالذي    الحج،الحج،الحج،الحج،    العظيمةالعظيمةالعظيمةالعظيمة    أركانهأركانهأركانهأركانه    منمنمنمن    وإنوإنوإنوإن    
RRوأذنوأذنوأذنوأذن    اإلسالماإلسالماإلسالماإلسالم    أركانأركانأركانأركان    منمنمنمن    الخامسالخامسالخامسالخامس    الركنالركنالركنالركن    هوهوهوهو RR II II II II    فىفىفىفىLL LL    ٱلناسٱلناسٱلناسٱلناسLL LL MM MM    بٱلحجبٱلحجبٱلحجبٱلحجRR RR II II

ْْ ْْ LL LL    IيأتوكIيأتوكIيأتوكIيأتوكFF FF
ْْ ْْ
II II    ًًًًرجاالرجاالرجاالرجاال

II II LL LL    ٰٰوعلـىوعلـىوعلـىوعلـى ٰٰ II II II II II II    كـلكـلكـلكـلRRRR FF FF    ٍٍٍٍضـامرضـامرضـامرضـامر LL LL II II    
IIيأتينيأتينيأتينيأتين II LL LL

ْْ ْْ
II II    منمنمنمنLLLL    كلكلكلكلRRRR FF FF    فجفجفجفجRR RR II II    ٍٍٍٍعميقعميقعميقعميق LL LL II II    ليشهدواليشهدواليشهدواليشهدوا

ْْ ْْ
FF FF II II

ْْ ْْ
II II RR RR    منــفعمنــفعمنــفعمنــفعII II LL LL ٰٰ ٰٰ II II II II    ْْلهـملهـملهـملهـم ْْ FF FF II II    ويـذكرويـذكرويـذكرويـذكرFF FF FF FF ْْ ْْ

II II II IIواواواوا
ْْ IIٱسـمٱسـمٱسـمٱسـم    ْْ II

ْْ LLLLٱهللاٱهللاٱهللاٱهللا    ْْ MM MM    فـىفـىفـىفـىLL LL    ٍٍأيـامأيـامأيـامأيـام ٍٍ MM MM II II    ٍٍمعلومــتمعلومــتمعلومــتمعلومــت ٍٍ ٰٰ ٰٰ II II FF FF ْْ ْْ MM MM    ٰٰعلـىعلـىعلـىعلـى ٰٰ II II II II    مـامـامـامـاII II    
ْْرزقهمرزقهمرزقهمرزقهم ْْ FF FF II II II II II II    منمنمنمنRRRR    بهيمةبهيمةبهيمةبهيمةLL LL II II LL LL II II    ٱالنعامٱالنعامٱالنعامٱالنعامLL LL II II

ْْ ْْ ْْ فكلوافكلوافكلوافكلوا    ْْ
ْْ ْْ

FF FF FF FF II II    منهامنهامنهامنهاII II
ْْ ْْ LL LL    وأطعمواوأطعمواوأطعمواوأطعموا

ْْ ْْ
FF FF LL LL

ْْ ْْ II II II II    سaسٱلباaسٱلباaسٱلباaٱلباII II LL LL II II
ْْ IIٱلفقيرٱلفقيرٱلفقيرٱلفقير    ْْ II LL LL II II

ْْ MMثمثمثمثم    ْْ MM FF FF    ليقضواليقضواليقضواليقضوا
ْْ ْْ

FF FF
ْْ ْْ
II II
ْْ ْْتفـثهمتفـثهمتفـثهمتفـثهم    ْْ ْْ FF FF II II II II II II    وليوفـواوليوفـواوليوفـواوليوفـوا

ْْ ْْ FF FF FF FF
ْْ ْْ
II II    ْْنـذورهمنـذورهمنـذورهمنـذورهم ْْ F FF FF FF FII II FF FF    

وليطوفواوليطوفواوليطوفواوليطوفوا
ْْ ْْ FF FF MM MM MM MM

II II
ْْ ْْ
II II    بٱلبيتبٱلبيتبٱلبيتبٱلبيتLL LL ْْ ْْ

II II
ْْ ْْ LL LL    ٱلعتيقٱلعتيقٱلعتيقٱلعتيقLL LL LL LL II II

ْْ IIذلكذلكذلكذلك    ْْ II LL LL ٰٰ IIوموموموم    ٰٰ II II IIْْيعظميعظميعظميعظم    نننن ْْ RR RR II II FF FF    حرمـتحرمـتحرمـتحرمـتLLLL ٰٰ ٰٰ II II FF FF FF FF    ٱهللاٱهللاٱهللاٱهللاLLLL MM MM    فهوفهوفهوفهوII II FF FF II II    ٌٌٌٌخيرخيرخيرخير ْْ ْْ II II    لهلهلهلهFF FF MM MM    عندعندعندعندII II LL LL    ربهربهربهربهLL LL RR RR II II    ]30303030-27272727:الحجالحجالحجالحج.[        
    روحـهروحـهروحـهروحـه    فيهافيهافيهافيها    وتسمووتسمووتسمووتسمو    ودعاء،ودعاء،ودعاء،ودعاء،    وذكروذكروذكروذكر    عبادةعبادةعبادةعبادة    فيفيفيفي    أوقاتهأوقاتهأوقاتهأوقاته    المؤمنالمؤمنالمؤمنالمؤمن    فيهافيهافيهافيها    يقضييقضييقضييقضي    مباركةمباركةمباركةمباركة    قدسيةقدسيةقدسيةقدسية    رحلةرحلةرحلةرحلة    والحجوالحجوالحجوالحج

FFوهـذبتوهـذبتوهـذبتوهـذبت    روحـه،روحـه،روحـه،روحـه،    تطهـرتتطهـرتتطهـرتتطهـرت    وقـدوقـدوقـدوقـد    الـركن،الـركن،الـركن،الـركن،    هـذاهـذاهـذاهـذا    منمنمنمن    الحاجالحاجالحاجالحاج    فيعودفيعودفيعودفيعود    والنقاء،والنقاء،والنقاء،والنقاء،    والصفاءوالصفاءوالصفاءوالصفاء    الطهرالطهرالطهرالطهر    منمنمنمن    عالمعالمعالمعالم    فيفيفيفي FF    
    يفسقيفسقيفسقيفسق    ولمولمولمولم    يرفثيرفثيرفثيرفث    فلمفلمفلمفلم    البيتالبيتالبيتالبيت    هذاهذاهذاهذا    حجحجحجحج    منمنمنمن((    :    يقوليقوليقوليقول    ذنوبهذنوبهذنوبهذنوبه    FFFFوغفرتوغفرتوغفرتوغفرت    معاملته،معاملته،معاملته،معاملته،    سنتسنتسنتسنتوحوحوحوح    أخالقه،أخالقه،أخالقه،أخالقه،

FFغفرغفرغفرغفر FF    811811811811    :الترمذيالترمذيالترمذيالترمذي[    ))ذنبهذنبهذنبهذنبه    منمنمنمن    تقدمتقدمتقدمتقدم    ماماماما    لهلهلهله.[        
        

    فإنهــافإنهــافإنهــافإنهــا    الحــج،الحــج،الحــج،الحــج،    مناســكمناســكمناســكمناســك    ألداءألداءألداءألداء    الحــرامالحــرامالحــرامالحــرام    البيــتالبيــتالبيــتالبيــت    شــطرشــطرشــطرشــطر    وجههــاوجههــاوجههــاوجههــا    ميممــةميممــةميممــةميممــة    الحجــاجالحجــاجالحجــاجالحجــاج    قوافــلقوافــلقوافــلقوافــل    تتحــركتتحــركتتحــركتتحــرك    وعنــدماوعنــدماوعنــدماوعنــدما
    ––––    والـسالموالـسالموالـسالموالـسالم    الـصالةالـصالةالـصالةالـصالة    أفـضلأفـضلأفـضلأفـضل    نبينـانبينـانبينـانبينـا    وعلـىوعلـىوعلـىوعلـى    عليـهعليـهعليـهعليـه    ––––    األنبيـاءاألنبيـاءاألنبيـاءاألنبيـاء    أبوأبوأبوأبو    أعلنهأعلنهأعلنهأعلنه    الذيالذيالذيالذي    الخالد،الخالد،الخالد،الخالد،    للنداءللنداءللنداءللنداء    تستجيبتستجيبتستجيبتستجيب

RRوأذنوأذنوأذنوأذن RR II II II II    فىفىفىفىLL LL    ٱلناسٱلناسٱلناسٱلناسLL LL MM MM    بٱلحجبٱلحجبٱلحجبٱلحجRR RR II II
ْْ ْْ LL LL    IيأتوكIيأتوكIيأتوكIيأتوكFF FF

ْْ ْْ
II II    ًًًًرجاالرجاالرجاالرجاال

II II LL LL    ]27272727:الحجالحجالحجالحج.[        
        

    كمـاكمـاكمـاكمـا    والـذنوبوالـذنوبوالـذنوبوالـذنوب    الفقـرالفقـرالفقـرالفقـر    ينفيـانينفيـانينفيـانينفيـان    فإنهمـافإنهمـافإنهمـافإنهمـا    والعمـرة،والعمـرة،والعمـرة،والعمـرة،    الحجالحجالحجالحج    بينبينبينبين    تابعواتابعواتابعواتابعوا((    :بقولهبقولهبقولهبقوله    نبيهانبيهانبيهانبيها    بهبهبهبه    أمرهاأمرهاأمرهاأمرها    ماماماما    وتحققوتحققوتحققوتحقق
    :ذيذيذيذيالترمالترمالترمالترم[    ))الجنةالجنةالجنةالجنة    إالإالإالإال    ثوابثوابثوابثواب    المبرورةالمبرورةالمبرورةالمبرورة    للحجةللحجةللحجةللحجة    وليسوليسوليسوليس    والفضة،والفضة،والفضة،والفضة،    والذهبوالذهبوالذهبوالذهب    الحديدالحديدالحديدالحديد    خبثخبثخبثخبث    الكيرالكيرالكيرالكير    ينفيينفيينفيينفي
810810810810.[        

        
    إنإنإنإن    لبيـك،لبيـك،لبيـك،لبيـك،    لـكلـكلـكلـك    شـريكشـريكشـريكشـريك    الالالال    لبيـكلبيـكلبيـكلبيـك    لبيـك،لبيـك،لبيـك،لبيـك،    اللهـماللهـماللهـماللهـم    لبيـكلبيـكلبيـكلبيـك    :    نبيهـانبيهـانبيهـانبيهـا    علمهاعلمهاعلمهاعلمها    الذيالذيالذيالذي    بالدعاءبالدعاءبالدعاءبالدعاء    حجهاحجهاحجهاحجها    فيفيفيفي    وتلهجوتلهجوتلهجوتلهج
        .لكلكلكلك    شريكشريكشريكشريك    الالالال    والملكوالملكوالملكوالملك    لكلكلكلك    والنعمةوالنعمةوالنعمةوالنعمة    الحمدالحمدالحمدالحمد

        
    لمـالمـالمـالمـا    :قـالقـالقـالقـال    طالـبطالـبطالـبطالـب    أبـيأبـيأبـيأبـي    ابنابنابنابن    عليعليعليعلي    عنعنعنعن    بسندهبسندهبسندهبسنده    )814814814814(    :الترمذيالترمذيالترمذيالترمذي    أخرجأخرجأخرجأخرج    مرة،مرة،مرة،مرة،    العمرالعمرالعمرالعمر    فيفيفيفي    فريضةفريضةفريضةفريضة    والحجوالحجوالحجوالحج
LLLLوهللاوهللاوهللاوهللا    :نزلتنزلتنزلتنزلت MM MM II II    علـىعلـىعلـىعلـىII II II II    ٱلنـاسٱلنـاسٱلنـاسٱلنـاسLL LL MM MM    حـجحـجحـجحـجqqqq LL LL    ْْٱلبيـٱلبيـٱلبيـٱلبيـ ْْ

II II
ْْ LLمـنمـنمـنمـن    LLLLتتتتْْ LL II II    ٱستطــعٱستطــعٱستطــعٱستطــعII II ٰٰ ٰٰ II II II II

ْْ LLإليـهإليـهإليـهإليـه    ْْ LL ْْ ْْ II II LL LL    ًًًًسـبيالسـبيالسـبيالسـبيال LL LL II II    ]يـايـايـايـا    :قـالواقـالواقـالواقـالوا    ].97979797:عمـرانعمـرانعمـرانعمـران    آلآلآلآل    
    نعمنعمنعمنعم    قلتقلتقلتقلت    ولوولوولوولو    ال،ال،ال،ال،((    :قالقالقالقال    عام؟عام؟عام؟عام؟    كلكلكلكل    فيفيفيفي    اهللا،اهللا،اهللا،اهللا،    رسولرسولرسولرسول    يايايايا    :فقالوافقالوافقالوافقالوا    فسكت،فسكت،فسكت،فسكت،    عام؟عام؟عام؟عام؟    كلكلكلكل    أفيأفيأفيأفي    اهللا،اهللا،اهللا،اهللا،    رسولرسولرسولرسول

        .))لوجبتلوجبتلوجبتلوجبت
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    عـنعـنعـنعـن    بـسندهبـسندهبـسندهبـسنده    )26262626(    :البخـاريالبخـاريالبخـاريالبخـاري    أخرجأخرجأخرجأخرج    مواله،مواله،مواله،مواله،    إلىإلىإلىإلى    العبدالعبدالعبدالعبد    بهابهابهابها    يتقربيتقربيتقربيتقرب    التيالتيالتيالتي    األعمالاألعمالاألعمالاألعمال    أفضلأفضلأفضلأفضل    منمنمنمن    والحجوالحجوالحجوالحج
    ،،،،))ورسولهورسولهورسولهورسوله    باهللاباهللاباهللاباهللا    إيمانإيمانإيمانإيمان((    :فقالفقالفقالفقال    أفضل؟أفضل؟أفضل؟أفضل؟    العملالعملالعملالعمل    أيأيأيأي    سئلسئلسئلسئل    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    أنأنأنأن    عنهعنهعنهعنه    اهللاهللاهللاهللا    رضيرضيرضيرضي    هريرةهريرةهريرةهريرة    أبيأبيأبيأبي
        .))مبرورمبرورمبرورمبرور    حجحجحجحج((    :قالقالقالقال    ماذا؟ماذا؟ماذا؟ماذا؟    ثمثمثمثم    :قيلقيلقيلقيل    ،،،،))اهللاهللاهللاهللا    سبيلسبيلسبيلسبيل    فيفيفيفي    الجهادالجهادالجهادالجهاد((    :قالقالقالقال    ماذا؟ماذا؟ماذا؟ماذا؟    ثمثمثمثم    :قيلقيلقيلقيل
        

    حجـهحجـهحجـهحجـه    أدىأدىأدىأدى    إذاإذاإذاإذا    والمعاصـيوالمعاصـيوالمعاصـيوالمعاصـي    الـذنوبالـذنوبالـذنوبالـذنوب    مـنمـنمـنمـن    واغتـسلواغتـسلواغتـسلواغتـسل    اآلثـام،اآلثـام،اآلثـام،اآلثـام،    مـنمـنمـنمـن    تطهـرتطهـرتطهـرتطهـر    وقـدوقـدوقـدوقـد    حجـهحجـهحجـهحجـه    بعـدبعـدبعـدبعـد    يعوديعوديعوديعود    والحاجوالحاجوالحاجوالحاج
    البـرالبـرالبـرالبـر    أعمـالأعمـالأعمـالأعمـال    فـيفـيفـيفـي    ويـشرعويـشرعويـشرعويـشرع    ناصـعة،ناصـعة،ناصـعة،ناصـعة،    صـفحةصـفحةصـفحةصـفحة    ويفـتحويفـتحويفـتحويفـتح    جديـدة،جديـدة،جديـدة،جديـدة،    حيـاةحيـاةحيـاةحيـاة    فيبـدأفيبـدأفيبـدأفيبـدأ    وآدابـه،وآدابـه،وآدابـه،وآدابـه،    وأركانـهوأركانـهوأركانـهوأركانـه    بشروطهبشروطهبشروطهبشروطه
    عمروعمروعمروعمرو    عنعنعنعن    بسندهبسندهبسندهبسنده    )121121121121(    :مسلممسلممسلممسلم    أخرجأخرجأخرجأخرج    وتعالى،وتعالى،وتعالى،وتعالى،    سبحانهسبحانهسبحانهسبحانه    اهللاهللاهللاهللا    ترضيترضيترضيترضي    التيالتيالتيالتي    األعمالاألعمالاألعمالاألعمال    ويزاولويزاولويزاولويزاول    والتقوى،والتقوى،والتقوى،والتقوى،

    ابـسطابـسطابـسطابـسط    :فقلـتفقلـتفقلـتفقلـت    ،،،،    النبـيالنبـيالنبـيالنبـي    أتيـتأتيـتأتيـتأتيـت    قلبـيقلبـيقلبـيقلبـي    فيفيفيفي    اإلسالماإلسالماإلسالماإلسالم    اهللاهللاهللاهللا    جعلجعلجعلجعل    فلمافلمافلمافلما    :وفيهوفيهوفيهوفيه    عنهعنهعنهعنه    اهللاهللاهللاهللا    رضيرضيرضيرضي    العاصالعاصالعاصالعاص    بنبنبنبن
    أنأنأنأن    أردتأردتأردتأردت    :قلـتقلـتقلـتقلـت    :قـالقـالقـالقـال    عمرو؟عمرو؟عمرو؟عمرو؟    يايايايا    لكلكلكلك    ماماماما    :قالقالقالقال    يدييدييدييدي    تتتتفقبضفقبضفقبضفقبض    :قالقالقالقال    يمينه،يمينه،يمينه،يمينه،    فبسطفبسطفبسطفبسط    فألبايعك،فألبايعك،فألبايعك،فألبايعك،    يمينكيمينكيمينكيمينك

FFيغفريغفريغفريغفر    أنأنأنأن    :قلتقلتقلتقلت    ؟؟؟؟))بماذابماذابماذابماذا    تشترطتشترطتشترطتشترط((    :قالقالقالقال    أشترط،أشترط،أشترط،أشترط، FF    ،قبله،قبله،قبله،قبله،    ماماماما    يهدميهدميهدميهدم    اإلسالماإلسالماإلسالماإلسالم    أنأنأنأن    علمتعلمتعلمتعلمت    أماأماأماأما((    :قالقالقالقال    لي،لي،لي،لي    
        .))قبلهقبلهقبلهقبله    كانكانكانكان    ماماماما    يهدميهدميهدميهدم    الحجالحجالحجالحج    وأنوأنوأنوأن    قبلها،قبلها،قبلها،قبلها،    كانكانكانكان    ماماماما    تهدمتهدمتهدمتهدم    الهجرةالهجرةالهجرةالهجرة    وأنوأنوأنوأن
        

كبيراكبيراكبيراكبيرا    الحجالحجالحجالحج    ثوابثوابثوابثواب    كانكانكانكان    وإذاوإذاوإذاوإذا    :اإلسالماإلسالماإلسالماإلسالم    إخوةإخوةإخوةإخوة
عظيما،عظيما،عظيما،عظيما،    وأجرهوأجرهوأجرهوأجره    ًًًً

ًًًً
    أداءأداءأداءأداء    عنعنعنعن    يتقاعسيتقاعسيتقاعسيتقاعس    أنأنأنأن    لمسلملمسلملمسلملمسلم    ينبغيينبغيينبغيينبغي    فالفالفالفال    

    لـه،لـه،لـه،لـه،    يحدثيحدثيحدثيحدث    ماماماما    يدرييدرييدرييدري    الالالال    فهوفهوفهوفهو    واألعوام،واألعوام،واألعوام،واألعوام،    األياماألياماألياماأليام    منمنمنمن    بعدبعدبعدبعد    فيمافيمافيمافيما    أدائهاأدائهاأدائهاأدائها    بذريعةبذريعةبذريعةبذريعة    بهابهابهابها    ويسوفويسوفويسوفويسوف    الفريضة،الفريضة،الفريضة،الفريضة،    هذههذههذههذه
    الحـج،الحـج،الحـج،الحـج،    يتعجـليتعجـليتعجـليتعجـل    أنأنأنأن    عليـهعليـهعليـهعليـه    الواجـبالواجـبالواجـبالواجـب    بلبلبلبل    اهللا،اهللا،اهللا،اهللا،    إالإالإالإال    الغيبالغيبالغيبالغيب    يعلميعلميعلميعلم    والوالوالوال    غيب،غيب،غيب،غيب،    والغدوالغدوالغدوالغد    مجهول،مجهول،مجهول،مجهول،    والمستقبلوالمستقبلوالمستقبلوالمستقبل

    الالالال    أحـدكمأحـدكمأحـدكمأحـدكم    فـإنفـإنفـإنفـإن    ––––    الفريـضةالفريـضةالفريـضةالفريـضة    يييييعنـيعنـيعنـيعنـ    ––––    الحجالحجالحجالحج    تعجلواتعجلواتعجلواتعجلوا((    :يقوليقوليقوليقول    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    فهذافهذافهذافهذا    ألدائه،ألدائه،ألدائه،ألدائه،    يبادريبادريبادريبادر    وأنوأنوأنوأن
    قـدقـدقـدقـد    فإنـهفإنـهفإنـهفإنـه    فلـيحج،فلـيحج،فلـيحج،فلـيحج،    الحـجالحـجالحـجالحـج    أرادأرادأرادأراد    مـنمـنمـنمـن((    :والبيهقـيوالبيهقـيوالبيهقـيوالبيهقـي    ألحمـدألحمـدألحمـدألحمـد    روايـةروايـةروايـةروايـة    وفيوفيوفيوفي    ].أحمدأحمدأحمدأحمد[    ))لهلهلهله    يعرضيعرضيعرضيعرض    ماماماما    يدرييدرييدرييدري
        .))الحاجةالحاجةالحاجةالحاجة    وتكونوتكونوتكونوتكون    الراحلة،الراحلة،الراحلة،الراحلة،    وتضلوتضلوتضلوتضل    المريض،المريض،المريض،المريض،    يمرضيمرضيمرضيمرض

        
FFهيئتهيئتهيئتهيئت    فإذافإذافإذافإذا FF    هـذههـذههـذههـذه    أداءأداءأداءأداء    وبـينوبـينوبـينوبـين    بينـكبينـكبينـكبينـك    حالـتحالـتحالـتحالـت    ومشاغلومشاغلومشاغلومشاغل    ظروفظروفظروفظروف    أتتكأتتكأتتكأتتك    فلربمافلربمافلربمافلربما    تتقاعس،تتقاعس،تتقاعس،تتقاعس،    فالفالفالفال    األسباباألسباباألسباباألسباب    لكلكلكلك    

خاليـاخاليـاخاليـاخاليـا    الجـسم،الجـسم،الجـسم،الجـسم،    صحيحصحيحصحيحصحيح    اليوماليوماليوماليوم    كنتكنتكنتكنت    إذاإذاإذاإذا    الفريضة،الفريضة،الفريضة،الفريضة،
ًً ًً
    الـذيالـذيالـذيالـذي    المـالالمـالالمـالالمـال    تملـكتملـكتملـكتملـك    والمـشاكل،والمـشاكل،والمـشاكل،والمـشاكل،    االرتباطـاتاالرتباطـاتاالرتباطـاتاالرتباطـات    مـنمـنمـنمـن    

    :عنـهعنـهعنـهعنـه    اهللاهللاهللاهللا    رضـيرضـيرضـيرضـي    الخطـابالخطـابالخطـابالخطـاب    بنبنبنبن    عمرعمرعمرعمر    المؤمنينالمؤمنينالمؤمنينالمؤمنين    أميرأميرأميرأمير    يقوليقوليقوليقول    تعوض،تعوض،تعوض،تعوض،    الالالال    فقدفقدفقدفقد    الفرصة،الفرصة،الفرصة،الفرصة،    هذههذههذههذه    فاغنمفاغنمفاغنمفاغنم    تنفق،تنفق،تنفق،تنفق،
    فلمفلمفلمفلم    ––––    سعةسعةسعةسعة    ––––    جدةجدةجدةجدة    عندهعندهعندهعنده    كانكانكانكان    منمنمنمن    كلكلكلكل    إلىإلىإلىإلى    فينظروافينظروافينظروافينظروا    األمصاراألمصاراألمصاراألمصار    هذههذههذههذه    إلىإلىإلىإلى   ً ًًًرجاالرجاالرجاالرجاال    أبعثأبعثأبعثأبعث    أنأنأنأن    هممتهممتهممتهممت    لقدلقدلقدلقد

        .بمسلمينبمسلمينبمسلمينبمسلمين    همهمهمهم    ماماماما    بمسلمين،بمسلمين،بمسلمين،بمسلمين،    ممممهههه    ماماماما    الجزية،الجزية،الجزية،الجزية،    عليهمعليهمعليهمعليهم    فيضربوافيضربوافيضربوافيضربوا    يحجيحجيحجيحج
        

    الغـيظ،الغـيظ،الغـيظ،الغـيظ،    وكظـموكظـموكظـموكظـم    واألنـاةواألنـاةواألنـاةواألنـاة    الحلـمالحلـمالحلـمالحلـم    مـنمـنمـنمـن    الفاضـلةالفاضـلةالفاضـلةالفاضـلة    اإلسـالميةاإلسـالميةاإلسـالميةاإلسـالمية    بـاألخالقبـاألخالقبـاألخالقبـاألخالق    حجهحجهحجهحجه    فيفيفيفي    يلتزميلتزميلتزميلتزم    أنأنأنأن    الحاجالحاجالحاجالحاج    وعلىوعلىوعلىوعلى
    األوقـاتاألوقـاتاألوقـاتاألوقـات    وقـضاءوقـضاءوقـضاءوقـضاء    اآلخرين،اآلخرين،اآلخرين،اآلخرين،    إيذاءإيذاءإيذاءإيذاء    فيفيفيفي    التسببالتسببالتسببالتسبب    وعدموعدموعدموعدم    اآلخرين،اآلخرين،اآلخرين،اآلخرين،    هفواتهفواتهفواتهفوات    وتحملوتحملوتحملوتحمل    األعصاب،األعصاب،األعصاب،األعصاب،    وضبطوضبطوضبطوضبط

    لـهلـهلـهلـه    يـسلميـسلميـسلميـسلم    حتـىحتـىحتـىحتـى    وذلـكوذلـكوذلـكوذلـك    ،،،،الفـارغالفـارغالفـارغالفـارغ    والكـالموالكـالموالكـالموالكـالم    الباطـل،الباطـل،الباطـل،الباطـل،    اللغواللغواللغواللغو    أحاديثأحاديثأحاديثأحاديث    عنعنعنعن    واالبتعادواالبتعادواالبتعادواالبتعاد    والعبادة،والعبادة،والعبادة،والعبادة،    الذكرالذكرالذكرالذكر    فيفيفيفي
مبرورامبرورامبرورامبرورا    حجهحجهحجهحجه    ويكونويكونويكونويكون    العبادة،العبادة،العبادة،العبادة،    ثوابثوابثوابثواب

ًً ًً
.        

        
زاهـدازاهـدازاهـدازاهـدا    تعـودتعـودتعـودتعـود    أنأنأنأن    :فقـالفقـالفقـالفقـال    المبرور؟المبرور؟المبرور؟المبرور؟    الحجالحجالحجالحج    ماماماما    :اهللاهللاهللاهللا    رحمهرحمهرحمهرحمه    البصريالبصريالبصريالبصري    الحسنالحسنالحسنالحسن    سئلسئلسئلسئل

ًً راغبـاراغبـاراغبـاراغبـا    الـدنيا،الـدنيا،الـدنيا،الـدنيا،    فـيفـيفـيفـي    ًً
ًً ًً
    فـيفـيفـيفـي    

        .اآلخرةاآلخرةاآلخرةاآلخرة
        

    الالالال    طيبطيبطيبطيب    اهللاهللاهللاهللا    فإنفإنفإنفإن    الحرام،الحرام،الحرام،الحرام،    منمنمنمن    فيهفيهفيهفيه    شبهةشبهةشبهةشبهة    الالالال    الذيالذيالذيالذي    الطيبالطيبالطيبالطيب    مالهمالهمالهماله    منمنمنمن    حجهحجهحجهحجه    فيفيفيفي    يختاريختاريختاريختار    أنأنأنأن    اإلنساناإلنساناإلنساناإلنسان    وعلىوعلىوعلىوعلى
طيبا،طيبا،طيبا،طيبا،    إالإالإالإال    يقبليقبليقبليقبل

ًً ًً
    الحـرامالحـرامالحـرامالحـرام    فالنفقةفالنفقةفالنفقةفالنفقة    صاحبه،صاحبه،صاحبه،صاحبه،    علىعلىعلىعلى    الوبالالوبالالوبالالوبال    ويجرويجرويجرويجر    العمل،العمل،العمل،العمل،    قبولقبولقبولقبول    دوندوندوندون    يحوليحوليحوليحول    الحرامالحرامالحرامالحرام    الالالالوالموالموالموالم    

    الحـاللالحـاللالحـاللالحـالل    النفقـةالنفقـةالنفقـةالنفقـة    أمـاأمـاأمـاأمـا    الـدعاء،الـدعاء،الـدعاء،الـدعاء،    إجابـةإجابـةإجابـةإجابـة    وبينوبينوبينوبين    بينهبينهبينهبينه    وتحولوتحولوتحولوتحول    الدركات،الدركات،الدركات،الدركات،    أحطأحطأحطأحط    إلىإلىإلىإلى    صاحبهاصاحبهاصاحبهاصاحبها    تضعتضعتضعتضع    الحجالحجالحجالحج    فيفيفيفي
سبباسبباسبباسببا    وتكونوتكونوتكونوتكون    الدرجات،الدرجات،الدرجات،الدرجات،    أعلىأعلىأعلىأعلى    إلىإلىإلىإلى    صاحبهاصاحبهاصاحبهاصاحبها    ترفعترفعترفعترفع    فإنهافإنهافإنهافإنها

ًًًً
        .عملهعملهعملهعمله    قبولقبولقبولقبول    فيفيفيفي    
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    عنهعنهعنهعنه    اهللاهللاهللاهللا    رضيرضيرضيرضي    بريدةبريدةبريدةبريدة    عنعنعنعن    حسنحسنحسنحسن    بإسنادبإسنادبإسنادبإسناد    أحمدأحمدأحمدأحمد    أخرجأخرجأخرجأخرج    ،،،،اهللاهللاهللاهللا    سبيلسبيلسبيلسبيل    فيفيفيفي    النفقةالنفقةالنفقةالنفقة    تعدلتعدلتعدلتعدل    الحجالحجالحجالحج    فيفيفيفي    والنفقةوالنفقةوالنفقةوالنفقة

        ].5555/355355355355[    ))ضعفضعفضعفضعف    بسبعمائةبسبعمائةبسبعمائةبسبعمائة    اهللاهللاهللاهللا    سبيلسبيلسبيلسبيل    فيفيفيفي    كالنفقةكالنفقةكالنفقةكالنفقة    الحجالحجالحجالحج    فيفيفيفي    النفقةالنفقةالنفقةالنفقة((    :    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    قالقالقالقال
    اهللا،اهللا،اهللا،اهللا،    وفدوفدوفدوفد    الحجاجالحجاجالحجاجالحجاج    أنأنأنأن    واعلمواواعلمواواعلمواواعلموا    فيه،فيه،فيه،فيه،    تحجونتحجونتحجونتحجون    الذيالذيالذيالذي    الحاللالحاللالحاللالحالل    المالالمالالمالالمال    علىعلىعلىعلى    ––––    اهللاهللاهللاهللا    رحمكمرحمكمرحمكمرحمكم    ––––    فاحرصوافاحرصوافاحرصوافاحرصوا

    يدعوايدعوايدعوايدعوا    أنأنأنأن    علىعلىعلىعلى    واحرصواواحرصواواحرصواواحرصوا    بلقائهم،بلقائهم،بلقائهم،بلقائهم،    واسعدواواسعدواواسعدواواسعدوا    هم،هم،هم،هم،منمنمنمن    فكونوافكونوافكونوافكونوا    لهم،لهم،لهم،لهم،    غفرغفرغفرغفر    استغفروهاستغفروهاستغفروهاستغفروه    وإنوإنوإنوإن    أجابهم،أجابهم،أجابهم،أجابهم،    دعوهدعوهدعوهدعوه    إذاإذاإذاإذا
        .تفلحواتفلحواتفلحواتفلحوا    بالخيربالخيربالخيربالخير    لكملكملكملكم
        

    الحجاجالحجاجالحجاجالحجاج((    :    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    قالقالقالقال    عنهعنهعنهعنه    اهللاهللاهللاهللا    رضيرضيرضيرضي    هريرةهريرةهريرةهريرة    أبيأبيأبيأبي    عنعنعنعن    حسنحسنحسنحسن    بسندبسندبسندبسند    1660166016601660    :المنذريالمنذريالمنذريالمنذري    ذكرذكرذكرذكر
    اهللاهللاهللاهللا    رضـيرضـيرضـيرضـي    هريـرةهريـرةهريـرةهريـرة    ألبـيألبـيألبـيألبـي    روايـةروايـةروايـةروايـة    وفيوفيوفيوفي    ،،،،))لهملهملهملهم    غفرغفرغفرغفر    استغفروهاستغفروهاستغفروهاستغفروه    وإنوإنوإنوإن    أجابهم،أجابهم،أجابهم،أجابهم،    دعوةدعوةدعوةدعوة    إنإنإنإن    اهللا،اهللا،اهللا،اهللا،    وفدوفدوفدوفد    والعماروالعماروالعماروالعمار

FFيغفيغفيغفيغف((    :    اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    قالقالقالقال    عنهعنهعنهعنه FFالحاجالحاجالحاجالحاج    لهلهلهله    استغفراستغفراستغفراستغفر    ولمنولمنولمنولمن    للحاجللحاجللحاجللحاج    رررر((.        
        

    الـسبلالـسبلالـسبلالـسبل    فإنفإنفإنفإن    وتعجلوا،وتعجلوا،وتعجلوا،وتعجلوا،    ذلك،ذلك،ذلك،ذلك،    علىعلىعلىعلى    واحرصواواحرصواواحرصواواحرصوا    العظيم،العظيم،العظيم،العظيم،    الركنالركنالركنالركن    هذاهذاهذاهذا    أداءأداءأداءأداء    إلىإلىإلىإلى    ––––    اهللاهللاهللاهللا    رحمكمرحمكمرحمكمرحمكم    ––––    فبادروافبادروافبادروافبادروا
    يـسرتيـسرتيـسرتيـسرت    قـدقـدقـدقـد    المباركةالمباركةالمباركةالمباركة    الدولةالدولةالدولةالدولة    هذههذههذههذه    بهابهابهابها    تقومتقومتقومتقوم    التيالتيالتيالتي    والخدماتوالخدماتوالخدماتوالخدمات    آمنة،آمنة،آمنة،آمنة،    والطرقوالطرقوالطرقوالطرق    ––––    الحمدالحمدالحمدالحمد    وهللاوهللاوهللاوهللا    ––––    موفرةموفرةموفرةموفرة
    الخيـرالخيـرالخيـرالخيـر    لكملكملكملكم    يكتبيكتبيكتبيكتب    فتعجلوهافتعجلوهافتعجلوهافتعجلوها    ريضة،ريضة،ريضة،ريضة،الفالفالفالف    هذههذههذههذه    أداءأداءأداءأداء    لهملهملهملهم    ويسرتويسرتويسرتويسرت    المتاعب،المتاعب،المتاعب،المتاعب،    منمنمنمن    الكثيرالكثيرالكثيرالكثير    الحجاجالحجاجالحجاجالحجاج    علىعلىعلىعلى
LLLLوهللاوهللاوهللاوهللا    :الرجيمالرجيمالرجيمالرجيم    الشيطانالشيطانالشيطانالشيطان    منمنمنمن    باهللاباهللاباهللاباهللا    أعوذأعوذأعوذأعوذ    واآلخرة،واآلخرة،واآلخرة،واآلخرة،    الدنياالدنياالدنياالدنيا    فيفيفيفي MM MM II II    علىعلىعلىعلىII II II II    ٱلنـاسٱلنـاسٱلنـاسٱلنـاسLL LL MM MM    حـجحـجحـجحـجqqqq LL LL    ٱلبيـتٱلبيـتٱلبيـتٱلبيـتLL LL ْْ ْْ

II II
ْْ LLمـنمـنمـنمـن    ْْ LL II II    ٱستطــعٱستطــعٱستطــعٱستطــعII II ٰٰ ٰٰ II II II II

ْْ ْْ    
LLإليهإليهإليهإليه LL ْْ ْْ II II LL LL    ًًًًسبيالسبيالسبيالسبيال LL LL II II    ومنومنومنومنIIII II II    كفركفركفركفرIIII II II II II    فإنفإنفإنفإن

MM MM LL LL II II    غنىغنىغنىغنى    ٱهللاٱهللاٱهللاٱهللا�� �� LL LL II II    عنعنعنعنLLLL II II    ٱلعـلمينٱلعـلمينٱلعـلمينٱلعـلمينII II LL LL II II ٰٰ ٰٰ II II
ْْ         ].97979797:عمرانعمرانعمرانعمران    آلآلآلآل[    ْْ

        
    اللهماللهماللهماللهم    الحكيم،الحكيم،الحكيم،الحكيم،    والذكروالذكروالذكروالذكر    اآلياتاآلياتاآلياتاآليات    منمنمنمن    فيهفيهفيهفيه    بمابمابمابما    وإياكموإياكموإياكموإياكم    ونفعنيونفعنيونفعنيونفعني    عظيم،عظيم،عظيم،عظيم،الالالال    القرآنالقرآنالقرآنالقرآن    فيفيفيفي    ولكمولكمولكمولكم    ليليليلي    اهللاهللاهللاهللا    باركباركباركبارك
مبرورامبرورامبرورامبرورا    حجناحجناحجناحجنا    اجعلاجعلاجعلاجعل

ًً مشكورا،مشكورا،مشكورا،مشكورا،    وسعيناوسعيناوسعيناوسعينا    ًً
مغفورا،مغفورا،مغفورا،مغفورا،    وذنبناوذنبناوذنبناوذنبنا    ًًًً

ًً     محمدمحمدمحمدمحمد    ألمةألمةألمةألمة    اغفراغفراغفراغفر    اللهماللهماللهماللهم    للحجاج،للحجاج،للحجاج،للحجاج،    اغفراغفراغفراغفر    اللهماللهماللهماللهم    ًً
    تــسمعون،تــسمعون،تــسمعون،تــسمعون،    مــامــامــامــا    أقــولأقــولأقــولأقــول    متحــابين،متحــابين،متحــابين،متحــابين،    إخــوةإخــوةإخــوةإخــوة    واجعلهــمواجعلهــمواجعلهــمواجعلهــم    العــالمين،العــالمين،العــالمين،العــالمين،    ربربربرب    يــايــايــايــا    الحــقالحــقالحــقالحــق    علــىعلــىعلــىعلــى    واجمعهــمواجمعهــمواجمعهــمواجمعهــم    أجمعــين،أجمعــين،أجمعــين،أجمعــين،
        .الرحيمالرحيمالرحيمالرحيم    الغفورالغفورالغفورالغفور    هوهوهوهو    إنهإنهإنهإنه    فاستغفروهفاستغفروهفاستغفروهفاستغفروه    المسلمين،المسلمين،المسلمين،المسلمين،    ولسائرولسائرولسائرولسائر    ولكمولكمولكمولكم    ليليليلي    العظيمالعظيمالعظيمالعظيم    اهللاهللاهللاهللا    وأستغفروأستغفروأستغفروأستغفر

 


