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   يل  ىل مل خل

 

 يسر موقع مرياث األنبياء أن ُيقدم لكم 

 :بعنوان طبة مجعةتسجيًلا خل

 

  

  

 
 ألقاها 

 :الدكتور الشيخ فضيلة

 الظفريي ضحوي بن خالد

 -حفظه اهلل تعاىل-
 
 

 .الكويت بدولة باجلهراء السعيدي مسجد يف  

 .اجلميع بها ينفع أن -وتعاىل سبحانه- اهلل نسأل

 



 

~ 3 ~ 
 

 اخلطبة األوىل:
 َأعح إ  

نَا َوَسيَِّئات 
ور  َأنحُفس  نح ُُشُ

ُرُه، َوَنُعوُذ ب الِل  م  ف  َتغح ينُُه َوَنسح
َتع  َمُدُه َوَنسح َد لِل   َنحح َمح نَا، َمنح نَّ اْلح

ََمل 

ل لح َفاَل َهاد َى َلُه، وَ  لَّ َلُه، َوَمنح ُيضح
ه  الِلُ َفاَل ُمض  َهُد َأنح َل ََيحد  يَك َلُه،  إ َلَه إ لَّ  َأشح َدُه لَ َُش  الِلُ َوحح

ًدا َعبحُدُه َوَرُسوُلهُ  َهُد َأنَّ ُُمَمَّ  .َوَأشح

  :ا َبْعُدَأمَّ
َدَق َفإ نَّ  يث  ك  َأصح َد  ٍد اَلمُ  اْلح ُي ُُمَمَّ ي  َهدح َدح َ اْلح  يح لَ عَ   الِلُّلَّ َص - الِل ، َوَخْيح

ُ -مَ لَّ َس وَ  ه  ُمور   ، َوَُشَّ الح

َعٍة َضاَل ُُمحَدَثاُُتَا، َوُكلَّ ُُمحَدَثٍة  َعٌة، َوُكلَّ ب دح  . َلٍة ِف  النَّار  َلٌة، َوُكلَّ َضاَل ب دح

 :ُدْعا َبمََّأ
  ، فَم أرسع ُميض اليام والليايل،قاه، اتقوا الِل واعملوا ليوم ل-عز وجل-فاتقوا الِل   عباد اهلل:

 مل خليف ؛-عز وجل-ا ملنادي الِل انتظارً  آلجال والنطراح بني أطباق الثرىوما أقرب انقضاء ا

 مت مبهب هئ  مئ هي مي حيخي جي ٰه  مه جه هن من خن حن ممجن خم حم  جم هل
 . ١١٩المائدة:  ىفمثهث  هت

إن اْلج إىل البيت العتيق من فرائض اإلسالم، وأحد مبانيه العظام، فرضه الِل    عباد اهلل:

وعال- العمر  مرةً   -جل  فيه؛يف  عقده  الذي  موسمه  يف  وجل-يقول    ؛   مل  خليف:  -عز 

  جي يه ىه  مه ينجه ىن من خن حن جن  يم ىم مم  خم حم جم ىليل

 .١٩٧البقرة:  ىفُِّّ  َّ  ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي

اَلُم  »ُبن َي اإلح  قال:    -صّل الِل عليه وسلم -أن النبي    -ريض الِل عنهَم-جاء عن ابن عمر   سح

ًدا َرُس أَ لَّ الِلُ وَ َلَه إ   إ  نح َل َشَهاَدة  أَ :  َّل ََخحسٍ عَ  اَلة ، وَ إ  وُل الِل ، وَ نَّ ُُمَمَّ َكاة ، وَ إ  َقام  الصَّ  الزَّ
 
َ يَتاء ، اْلح جِّ

م  وَ   متفق عليه. َرَمَضاَن«َصوح
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بن  يقول عيل     هبا وتركها ُتاوًنا فهو عّل خطر؛فمن أنكر فريضة اْلج فقد كفر، ومن أقرَّ 

 ."استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه ": -ريض الِل تعاىل عنه-أيب طالب 

املوحدين، وأمره الِل أن يطهره من  بناه إمام   التوحيد؛  إن بيت الِل اْلرام منارةُ   عباد اهلل: 

يؤذِّ  أن  أمره  كَم  والوثان،  باْلج؛الرجس  بالناس  وجل-يقول    ن   نث مث زثيف:  -عز 

 مم ام يل  ىل يكمل ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث

 خئ  حئ جئ يي نيىي مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن

 . ٢٩ - ٢٧الحج:  ىفختمت حت جت هب  مب خب حب جب مئهئ

نبينا   الِل-كَم حث  فيه؛  -عليه وسلم  صّل  ب  ورغَّ اْلج  عَ   عّل  العاص  فعن  بن  -  مرو 

الَم يف   اإلح  »َفَلَمَّ َجَعَل الِلُقال:  -ريض الِل عنه ب ي أَ سح  يح لَ  عَ َصّلَّ الِلُ-يَّ ب  َتيحُت النَّ َقلح
ُت: ، َفُقلح -لَّمَ َس وَ  ه 

َفَلُ  ينََك  َيم  قَ بَ ابحُسطح  ينَُه،  َيم  َفَبَسَط  َك،  قَ اَل:  اي عح ي،  َيد  ُت  مَ َفَقَبضح لَ اَل:  يَ ا  قَ َك  ُرو؟  َعمح ُقلُت ا   :اَل: 

ُت أَ أَ  ُط ب  نح أَ َردح ََت  َط، قاَل: َتشح ََت  ، قَ ُت: أَ ا؟ ُقلح ذَ ََم شح َفَر يل  َت أَ مَ اَل: أَ نح ُيغح مح
اَل نَّ اإلح  ا َعل  ُم مَ سح اَن  ا كَ َم ََيحد 

ُم مَ نَّ اْلح  أَ َقبحَلُه؟ وَ  َرَة َُتحد  َ أَ ا؟ وَ َقبحَلهَ اَن ا كَ جح ُم مَ نَّ اْلح  رواه مسلم.   «اَن َقبحَلُه؟ا كَ جَّ ََيحد 

قوله   اْلديث  هذا  وسلم-يفرس  عليه  الِل  لِل    َمنح »:  -صّل  وَ َحجَّ   ، ُفثح َيرح َفَلمح    ، ُسقح َيفح ح  ََل

هُ م  وَ َرَجَع َكَيوح  ُه ُأمُّ  متفق عليه. «َلَدتح
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َتاب ُعوا  »:  -صّل الِل عليه وسلم-قال: قال رسول الِل    -ريض الِل عنه-وعن ابن مسعود  

َ بَ  َ   نيح  رَ مح عُ الح جِّ وَ اْلح
ُ إ  فَ   ؛ة   نح يَ ََم ّنَّ

َ ك  ي الح ف   َينحََم كَ   وَب نُ الذُّ َر وَ قح فَ ان  الح يَ ف   ضَّ ف  الح ب  وَ هَ الذَّ يد  وَ د  ُْي َخَبَث اْلح
،  ة 

ُ مَ ـة  الح جَّ حَ لح ل   َس يح لَ وَ  َ لَّ اٌب إ  وَ ة  ثَ ورَ بح  . «ةُ نَّ الح

ُس أَ »:  -ريض الِل عنه-اخلدري    وعن أيب سعيدٍ   يح لَ ّلَّ الِلُ عَ َص -وَل  نَّ الرَّ
 اَل قَ :  اَل قَ   -لَّمَ َس وَ   ه 

لَ ًدا ص  بح نَّ ع  إ  :  الِلُ ُت  حح ُت عَ وَ وَ   ،َمهُ سح ج    هُ حَّ عح الح يف    يه  لَ سَّ  يح لَ  عَ يض  مح يَ   ؛ة  يَش ع  مَ ـ 
أَ َس ََخح   ه  يَ اٍم َل وَ عح ُة  ُد   ف 

 .«ومٌ رُ حح مَ ـ لَ يَلَّ إ  

مستجابة؛ دعوة  الِل  عباد  عمر    وللحاج  ابن  حديث  يف  جاء  عنهَم-كَم  الِل  أن  -ريض   :

رُ تَ عح مُ ـالح وَ   ، اجُّ اْلحَ ، وَ يل  الِل ب   َس ي يف  از  غَ الح »قال:    -صّل الِل عليه وسلم-النبي   ُد  وَ   م   اُهمح عَ دَ   ؛ الِل فح

   .«اُهمح طَ عح أَ فَ  وهُ لُ أَ َس وُه، وَ ابُ َج أَ فَ 

ريض  -؛ كَم جاء يف حديث أيب هريرة  حتى يرجع إىل أهله  -تعاىل-واْلاج يف حفظ الِل  

: -لَّ َج زَّ وَ عَ -ن  الِل   ََم  َض ٌة يف  ثَ اَل ثَ »قال:    -صّل الِل عليه وسلم-: أن رسول الِل  -الِل تعاىل عنه

 سح  مَ ىَل إ    َج رَ ٌل َخ ُج رَ 
، -تعاىل -يل  الِل   ب   َس ًيا يف  از  غَ   َج رَ ٌل َخ ُج رَ ، وَ -لَّ َج زَّ وَ عَ -د  الِل   اج  َس مَ   نح ٍد م  ج 

اَح  َج رَ ٌل َخ ُج رَ وَ   . «اجًّ

قال: قال رسول    -ريض الِل عنهَم-حديث ابن عمر    :ومما جاء يف فضل اْلج  عباد اهلل:  

عليه الصالة  -للرجالن اللذان سأل عن فضائل اْلج وأعَمله؛ قال    -صّل الِل عليه وسلم-الِل  

ُخ مَّ أَ »:  -والسالم الح تَ   ت َك يح بَ   نح م    وُجَك رُ ا  َ يح بَ ُؤمُّ  اْلح ف  رَ َت  لَ اَم؛  وَ كُ ب    َك إنَّ  تَ طح لِّ  رَ هَ ؤُ طَ َأٍة   ُتَك لَ اح  ا 
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َ   َك ُب الِلُ لَ تُ كح يَ   ىَل ُل إ  ز  نحيَ   -لَّ َج زَّ وَ عَ -نَّ الِلَ  إ  ؛ ف  ةَ فَ رَ عَ ب    وُفَك قُ ا وُ مَّ أَ وَ   ،ةً ئَ يِّ َس   َك نحو عَ حُ مح يَ ، وَ ةً نََس ا َح هب 

 الدُّ ََم السَّ 
 
 اَل مَ ـالح   مح ي هب   اه  بَ يُ ا فَ يَ نح ء

 عَ َل ؤُ : هَ وُل قُ يَ فَ   ؛ةَ كَ ئ 
 
ً  ُشعح ون  اؤُ ي َج اد  بَ ء ، يٍق م  جٍّ عَ لِّ فَ كُ   نح ا م  ًثا ُغبح

َ رَ   ونَ ُج رح يَ   حح
ٍج ال  ل  عَ مح ُل رَ ثح م    َك يح لَ عَ   انَ كَ   وح لَ ؟ فَ ن  وح أَ رَ   وح لَ   َف يح كَ ََ ، ف ن  وح رَ يَ   ْ  َلَ  وَ ايب  ذَ عَ   ونَ افُ َيَ ي وَ ت 

   وح أَ 
   وح ا أَ يَ نح ام  الدُّ يَّ ُل أَ ثح م 

 ذُ ََم ر  السَّ طح ُل قَ ثح م 
 
 ،َك وٌر لَ ُخ َمدح   هُ نَّ إ  َر ف  ََم الح    ُيَك مح ا رَ مَّ أَ وَ   ،َك نح ا الِلُ عَ هَ لَ َس وًبا غَ نُ ء

َح مَّ أَ وَ  لَ إ  ف    َسَك أح رَ   ُقَك لح ا  َش كُ ب    َك نَّ  تَ رَ عح لِّ  َح قُ سح ٍة  ف  ةً نََس ُط  ُطفح ذَ إ  ،  ب  ا  م  جح رَ َخ   ت  يح بَ الح َت   وب َك نُ ذُ   نح َت 

َك أُ  تحَك دَ لَ م  وَ وح يَ كَ   رواه الطبان، وحسنه اإلمام اللبان.  «مُّ

ابن عباس   الِل عنهَم-وعن  الِل    -ريض  قال رسول  الِل عليه وسلم-قال:    نح مَ »:  -صّل 

َ  ادَ رَ أَ  ُه قَ إ  فَ  ؛لح جَّ عَ تَ يَ لح جَّ فَ اْلح لُّ الضَّ تَ وَ  ،يُض ر  مَ ـُض الح رَ مح يَ  دح نَّ ةُ ض  َ عح تَ وَ  ،الَّ ُض اْلح  أحد.  رواه «ةُ اَج ر 

هذه   يف  الِل-النصوص  إن  الِل    نداءٌ   -عباد  لمر  تلبية  اْلج؛  إىل  املبادرة  سبحانه  -إىل 

واقتفاءً -وتعاىل اخلليلني    ،  السالم-ْلدي  وتطهْيً -عليهَم  وارتقاءً ،  ذنوهبا،  من  للنفوس  يف   ا 

العدة للحج خصوًص  النا س العبودية ودرجاُتا، فأعدوا  ا من َل يكن قد قىض فرضه، كم أعدَّ 

ال ، -عز وجل-سفر يف هذا الصيف، وإذا جاء اْلج قالوا: ل نستطيع، فاتقوا الِل  والشباب يف 

 . -سبحانه وتعاىل-واقضوا فرضكم، واعبدوا ربكم حتوزوا الجور العظيمة عند الِل 

 بارك الِل يل ولكم يف القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بَم فيه من اآليات والذكر اْلكيم.  

الغفور   وأستغفر الِل العظيم يل ولكم من كل ذنب فاستغفروه؛ إنه هوأقول ما تسمعون،  

 . الرحيم
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 اخلطبة الثانية:

 .اْلمد لِل، والصالة والسالم عّل رسول الِل وعّل آله وصحبه ومن اتبع هداه

 :أما بعد

 ومن أعظمها:   وأهداف؛ فإن للحج مقاصدَ   عباد اهلل:

ليس بينهم تفاضل ول تغاير، ل فضل    واحدٍ   فحني جيتمع الناس يف صعيدٍ   ر اآلخرة؛كُّ ذَ تَ 

الِل   يتفضل  ثم  متايز،  دون  اخللق  فيها  ُُيرش  التي  باآلخرة  ر  يذكِّ فإنه  فيه،  أحد  عّل  عز -لحد 

 َت والنة. عّل عباده املؤمنني بالسِّ  -وجل

 ومن مقاصده أيضا: 

متى ما طرحوا التنافس    ؛ة احتاد املسلمنيعميل إلمكاني   أن اْلج شعار الوحدة، ونموذٌج 

وا يف إقامة دين -صّل الِل عليه وسلم-عّل الدنيا، ورجعوا إىل كتاب الِل وإىل سنة النبي   ، وَجدُّ

حدة  واحدة، فأي و    بلةٌ ، وق  واحدٌ   ، ونبي  واحدٌ   حدٌة يف الشعائر، رب  حدٌة يف املشاعر، وو  الِل، و  

 أعظم من هذه؟! 

  ؛ ه هذا املنظر ئر اْلج ومظاهره عب اإلذاعات والقنوات، ويرى العاَل كلُّ وحينَم تنقل شعا

ُيرس به املؤمنون، وربَم يتأثر به الكفار واملنافقون وهم يرون مئات اآللف من املسلمني تتقاطر 

هيئة ول  حكومة  ُعُهم  َتدح َل  العتيق،  البيت  ُمض   ،صوب  هو  إنَم  دنيوي،  طمع  هم  ُيغر  وَل 
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ا  رب العاملني، فإذا قلَّب العداء صفحات التاريخ، وجدوا هذا املنظر يتكرر سنويً الستجابة لِل  

 ام  يليف:  -عز وجل-  آلن، وإىل قيام الساعة، يقولوحتى ا   ،-عليه السالم-منذ دعا له اخلليل  

 مئ  خئ  حئ ييجئ  ىي ني مي  زي ٰىري ين ىن نن  من  زن رن مم

 . ٩٧ - ٩٦آل عمران:  ىفجسحس مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت خت حت  جت هب مب خب حب هئجب

 

 

  فقنا لطاعتك، اللهم وفقنا لطاعتك.اللهم و

برمحتك يا أرحم اللهم أعنا على حج بيتك احلرام، واغفر لنا مجيع الذنوب واخلطايا 
  الرامحني.

  بل السالم.اللهم اهدنا بفضلك ُس

  سخطك. ومجيَع ،نقمتك ِةاَءَجوُف ،عافيتك وحتول ،اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا اليت فيها معاشنا، وأصلح لنا 
  ا معادنا.آخرتنا اليت إليه

  واملسلمات األحياء منهم واألموات.واملسلمني  ،اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات

 وصلى اللهم وسلم على نبينا حممد.
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