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 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

احلمد هللا الذي أعان على العبادة ويسر، والصالة والسالم على 
 : نبينا حممد وعلى آله وصحبه، وبعد

وإِنْ تعدوا كثرية ال تعد وال حتصى  -عز وجل-فإن نعم اهللا 
وأعظم النعم وأجلِّها نعمة ]. ١٨:النحل[ نِعمةَ اللَّه لَا تحصوها

سالم اليت أكرمنا اهللا ا، فله احلمد والشكر على منه وفضله اإل
 نمي لِ اللَّهب كُملَامإِس لَيوا عنموا قُلْ لَا تلَمأَنْ أَس كلَيونَ عنمي

نيقادص متإِنْ كُن انلْإِميل اكُمدأَنْ ه كُملَيع]١٧:احلجرات .[
ن كافر حرِم نعمة اإلسالم، وكم من فكم على وجه األرض م

حسيب ووجيه، وكم من تاجر ورئيس أغلق دونه الباب، فلك 
 . احلمد ربنا كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك

أن أظلك برمحته، ويسر  -أيها احلاج-مث من نعمة اهللا عليك 
لك سبل احلج، فلم مينعك مرض، أو قلة مال، أو خوف طريق أو 

ر عن أداء الركن اخلامس من أركان اإلسالم، الذي غريها من التأخ
من حج هذا البيت فلم يرفث ومل «: من أداه بقوله بشر النيب 

 . ]متفق عليه[» يفسق، رجع كيوم ولدته أمه
احلج املربور ليس له جزاء إال «: يف احلديث اآلخر وقال 

، واحلج أعظم اإلسالم، فاحلج ركن من أركان ]رواه مسلم[ »اجلنة
األعمال بعد اإلميان واجلهاد، وهو من أفضل القُربات، ويهدم ما 

 . قبله
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ما «: وأبشر بيوم تقال فيه العثرة، وتغفر فيه الزلة؛ فقد قال 
من النار من يوم عرفة امن يوم أكثر من أن يعتق اهللا فيه عبد« 

  ].رواه مسلم[
 تغسل فهنيئا لك هذا اخلري العظيم، وهذه النفحات اإلميانية اليت

وأوصيك بتقوى اهللا، واإلخالص يف . أدران املعاصي والذنوب
العمل، والبعد عن الرياء والعجب، وعليك باإلنابة واإلخبات والذل 

 . وامحده على نعمة أداء هذا الركن العظيم -عز وجل-لربك 

 : وإليك وقفات يسرية ال تغيب عن بالك

ر ذي احلجة، تذكَّر أنك يف أيام عظيمة، وهي أيام عش :أوال
وال : قالوا ،»ما العمل يف أيام أفضل من هذه العشر« قال 

وال اجلهاد، إال رجل خرج خياطر بنفسه وماله فلم «: اجلهاد؟ قال
 ]. رواه البخاري[ »يرجع بشيء

عن عشر ذي احلجة، والعشر  -رمحه اهللا-وسئل ابن تيمية 
 األواخر من رمضان أيهما أفضل؟ 

احلجة أفضل من أيام العشر من أيام عشر ذي «: فأجاب
رمضان، والليايل العشر األواخر من رمضان أفضل من ليايل عشر 

 . »ذي احلجة

والذي يظهر أن السبب يف امتياز « -رمحه اهللا-قال ابن حجر 
عشر ذي احلجة، ملكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصالة 

 . »والصيام والصدقة واحلج، وال يأيت ذلك يف غريه
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أنت يف بلد اهللا احلرام مكة، وهو بلد تضاعف فيه : ثانيا
عز -احلسنات، وكذلك السيئات يعظم إمثها، وقد توعد اهللا 

ومن يرِد : -تعاىل-من يرد فيه الفساد بعذاب اليم، وقال  -وجل
قال ابن كثري ]. ٢٥:احلج[فيه بِإِلْحاد بِظُلْمٍ نذقْه من عذَابٍ أَليمٍ

وعن ابن » أي يهم بأمر فظيع من املعاصي الكبار«: -ه اهللارمح-
 إىلأبغض الناس «: قال أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنهما-عباس

قال ]. رواه البخاري[ »ملحد يف احلرم«: وذكر منهم »اهللا ثالثة
وظاهر سياق احلديث أن فعل الصغرية يف احلرم «: يف فتح الباري

 . »أشد من فعل الكبري يف غريه
لو أن رجال هم «: امرفوع -رضي اهللا عنه-وعن ابن مسعود 

، هذا فيمن هم، »فيه بإحلاد وهو بعدن أبني، ألذاقه اهللا عذابا أليما
 ! فكيف مبن عمل؟

جل -على تعظيم شعائر اهللا، فإنه  -أيها املسلم-واحرص 
تقْوى  ذَلك ومن يعظِّم شعائر اللَّه فَإِنها من: يقول -وعال

 ]. ٣٢:احلج[الْقُلُوبِ
 -عز وجل-يف هذا املوسم واملكان فرصة للتوبة إىل اهللا : ثالثا

وحماسبة النفس على تقصريها، وخطمها خبطام العودة واإلكثار من 
دموع الندم والتوبة، ويكفي ما امتألت به الصحائف من الذنوب 

ريط واآلثام، ويكفي ما مضى من العمر، وفيه ما فيه من تف
يا أَيها الَّذين َآمنوا اتقُوا اللَّه ولْتنظُر : -تعاىل-وقال ... وغفلة

دغل تما قَدم فْسن]قال ابن كثري يف تفسري هذه ]. ١٨:احلشر
أي حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا، وانظروا ماذا ادخرمت «: اآلية
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وعرضكم على ألنفسكم من األعمال الصاحلة ليوم معادكم 
 . »ربكم

: رحم اهللا عبدا قال لنفسه«: -رمحه اهللا-قال مالك بن دينار 
فكان  -تعاىل–ألست صاحبة كذا؟ مث خطمها، مث ألزمها كتاب اهللا 

اهلا قائد« . 
لقد تركت أهلك، وديارك، وأموالك، وأوالدك راغبا : رابعا

فرغ فال تضيع هذه األوقات الثمينة، و -عز وجل-فيما عند اهللا 
نفسك من لقاء الناس وكثرة احلديث، وتفرغ ألمر آخرتك، 

 . واستشعر هول املطلع وعظمة اجلبار
، فتجمل به، اودثار االبد أن يكون الصرب لك شعار: خامسا

واحرص عليه، فأنت يف عبادة عظيمة تصاحبها مشقة السفر 
ريق، ووعثاؤه، وقلة الزاد وضيق املركب، وكثرة الزحام وطول الط

فال تتأفف، وال تتذمر، وال تدافع من حولَك، وعليك بالرفق 
 . والسكينة

 اوضرب اشديد امسع زجر عن جابر بن عبد اهللا أن النيب 
أيها الناس عليكم بالسكينة؛ فإن البر «: وصوتا لإلبل فقال

 ]. متفق عليه[»-يعين اإلسراع-باإليضاع 
رواه [ »السكينةأيها الناس، السكينة، «: يقول وكان 

 ]. مسلم
: بعرفات أنه قال -رمحه اهللا-ومن خطبة لعمر بن عبد العزيز 

 . »ليس السابق من سبق بعريه وفرسه، ولكن السابق من غفر له«
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حرم  -عز وجل-أن اهللا  -أيها األخ املسلم-تذكر : سادسا
الظلم على نفسه، وجعله حمرما، وحرم إيذاء املؤمنني واملؤمنات، 

ر أن يزل لسانك بكلمة جارحة أو يدك بدفع أحد احلجاج، فاحذ
أو باالستعالء والتكرب عليهم، واذدرائهم، وابتعد عن الرفث 

 :-تعاىل-والفسوق يف احلج، قال 
 لَافَثَ وفَلَا ر جالْح يهِنف ضفَر نفَم اتلُومعم رهأَش جالْح

جي الْحالَ فلَا جِدو وقفُس]١٩٧:البقرة .[ 
 : -رمحه اهللا-قال ابن سعدي 

هو اجلماع ومقدماته الفعلية والقولية، خصوصا عند : الرفث
 . النساء حبضرن
 . وهو مجيع املعاصي، ومنها حمظورات اإلحرام: والفسوق
وهو املماراة واملنازعة واملخاصمة؛ لكوا تثري الشر، : واجلدال

 . وتوقع العداوة
الذل واالنكسار هللا، والتقرب إليه مبا : حلجواملقصود من ا

أمكن من القربات، والتنـزه عن مقارفة السيئات، فإنه بذلك 
واملربور ليس له جزاء إال اجلنة، وهذه األشياء، وإن ايكون مربور ،

 . كانت ممنوعة يف كل مكان وزمان، فإنه يغلظ املنع عنها يف احلج
استشعر أن الوقت حمدود  وأنت يف هذه األيام املباركة: سابعا

سريع االنقضاء، فانزع إىل خري الصحب وأفضل املرافقني، واحبث 
عن أحرصهم على تكبرية اإلحرام، وأداء النوافل، وقراءة القرآن، 
واجعله لك معينا ومساعدا، وليكن هو رفيق الرحلة الذي يعينك، 
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 . ويشد من أزرك على الطاعة والعبادة
رواه [ »الدعاء هو العبادة«: ، قال الدعاء.. الدعاء: ثامنا
فاحرص أخي الكرمي على الدعاء وأكثر منه بقلب حاضر ] أبو داود

ورجاء يف اإلجابة، فإن اهللا جواد كرمي، وقد اجتمع لك املكان 
فتحر فتح األبواب، .. الطاهر والزمان الفاضل، وأنت حاج مسافر

-دع اهللا وأكثر من الدعاء خلاصة نفسك، ولوالديك وذريتك، وا
نصيبا من  أن جيعلك من املقبولني، واجعل ألمة حممد  -عز وجل

 . بأن يصلح أحواهلم، وأن يهديهم سواء السبيل.. الدعاء
يف هذا التجمع يكثر اختالط الرجال بالنساء، وعلى : تاسعا

كل مسلم ومسلمة أن حيرص على البعد عن املزامحة مع غض 
ؤمنِني يغضوا من أَبصارِهم قُلْ للْم: -تعاىل–البصر، قال 

مهوجفَظُوا فُرحيو]تعاىل–، وقال ]٣٠:النور- : اتنمؤلْمقُلْ لو
نهوجفُر فَظْنحيو نارِهصأَب نم نضضغي . 

لعباده  -تعاىل–وهذا أمر من اهللا «: -رمحه اهللا-قال ابن كثري 
 إىلصارهم ملا حرم عليهم، فال ينظروا إال املؤمنني أن يغضوا من أب

، وأن يغضوا أبصارهم عن احملارم، فإن اتفق إليهما أباح هلم النظر 
 . »وقع البصر على حمرم من غري قصد فليصرف بصره عنه سريعا أو

وهو من  -رضي اهللا عنه-يذكِّر على ابن أيب طالب  والنيب 
إن لك كرتا يف اجلنة،  يا علي :»،هو يف الورع والتقي، فيقول 

فال تتبع النظرة النظرة؛ فإن لك األوىل وليست لك 
 ]. رواه أمحد[»اآلخرة
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إين أرى املرأة يف املنام «: يقول -رمحه اهللا-وهذا ابن سريين 
، فاستحضر يا من »...فأعرف أا ال حتل يل، فأصرف بصري عنها

، وتذكر يوما عظَم الذنب وقُرب الرحيل.. أنت يف بلد اهللا احلرام
 . تتطاير يف الصحف، وتشيب يف الولدان

 : هذا وقد فتح اهللا لك أبوابا كثرية للخري ومنها
١-د نفسك أن تأيت احلرص على أداء الصالة يف وقتها، وعو

مع اآلذان فأنت يف إجازة تامة من أعمال الدنيا، ومتفرغ للطاعة 
لو يعلم «: والعبادة، وأعظمها بعد الشهادتني أداء الصالة، قال 

الناس ما يف النداء والصف األول، مث ال جيدوا إال أن يستهموا 
 ]. متفق عليه[ »عليه الستهموا عليه

املنكر مرتلة عظيمة يف اإلسالم،  لألمر باملعروف والنهي عن-٢
-وعده بعض العلماء الركن السادس من أركان اإلسالم، وقدمه اهللا

 : -تعاىل–على اإلميان يف قوله  -عز وجل
 َنوهنتو وفرعونَ بِالْمرأْماسِ تلنل ترِجأُخ ةأُم ريخ متكُن

يف سورة  -عز وجل-اهللا  ، وقدمه]١١:آل عمران[عنِ الْمنكَرِ
والْمؤمنونَ : -تعاىل-التوبة على إقام الصالة وإيتاء الزكاة، قال

والْمؤمنات بعضهم أَولياُء بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ 
للَّه ورسولَه الْمنكَرِ ويقيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ ويطيعونَ ا

يمكح زِيزع إِنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس كأُولَئ ]ويف ]. ٧١:التوبة
هذا التقدمي بيان لشأن األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وعظم 

: بقوله مرتلته وخطر تركه، ودرجات تغيري املنكر ذكرها النيب 
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مل يستطع فبلسانه، فإن  من رأي منكم املنكر فليغريه بيده، فإن«

 ]. رواه مسلم[ »مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان
إقامة : وجماالت األمر باملعروف كثرية يف موسم احلج منها

الصفوف حال الصالة، وتنبيه الغافل، وتعليم اجلاهل، وإبعاد النساء 
عن الرجال، واألمر باحلجاب والتحذير من السفور، واملسلمة تعلم 

كيفية الصالة الصحيحة وأحكام الطهارة، وحتذرهن من  النساء
 . البدع والشرك، وتأمرهن باحلجاب، وغري ذلك

 باب عظيم من أبواب اخلري قال -عز وجل-الدعوة إىل هللا -٣
 :» هدى، كان له من األجر مثل أجور من تبعه، ال  إىلمن دعا

ويتم ذلك بتعليم ] رواه مسلم[ »ينقص ذلك من أجورهم شيئا
جلاهل، والغافل، وتوزيع الكتب الشرعية واألشرطة اإلسالمية، ا

 . والداللة على مكان الدروس واحملاضرات، وغريها كثري
وأهيب باإلخوة الذين لديهم علم شرعي، أو ملكات أدبية 
املشاركة يف أنشطة املخيمات، فكم اهتدى يف هذه الرحلة من 

ثر قربا وترابطا، شخص، كما أن املشاركة جتعل اإلخوة احلجاج أك
 . وإبعادا هلم عن القيل والقال

من أعمال احلج اليت كانت معروفة قدميا إطعام الطعام -٤
: -تعاىل-خاصة يف أوقات الزحام، ويف اإلطعام أجر عظيم، قال 

اريأَسا ويمتيا وينكسم هبلَى حع امونَ الطَّعمطْعيو]٨:النساء .[
حل حيرصون على إطعام الطعام؛ سواء أكان ذلك وكان السلف الصا

أميا مؤمن أطعم «: بإشباع جائع، أو إطعام أخ صاحل، قال 
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 ]. رواه الترمذي[ »مؤمنا على جوع أطعمه اهللا من مثار اجلنة
استثمر الوقت يف أنواع العبادة والطاعة، وأيام احلج أيام -٥

مز ومراقبة الناس، قالئل، فال تضيعها يف القيل والقال، والغمز والل
وانتقاد األكل والشرب واملخيم واملكيفات، بل اسم بنفسك عن 

 . أمور الدنيا
بادر بإعانة املسنني ومساعدم؛ فإن ذلك احترام وتوقري -٦

 . لذي الشيبة، ومن الرمحة م
حيث كثرة الزحام والعطش، ) السقيا: (توزيع املاء البارد-٧
لى ظمأ سقاه اهللا من الرحيق ومن سقى مؤمنا ع...«: قال 

 ]. رواه الترمذي بسند حسن[ »املختوم
فإن اإلنفاق من أعظم القربات وأجلِّ : الصدقة باملال-٨

الطاعات، واآليات واألحاديث يف فضل الصدقة كثرية جدا، ومن 
الفقري، وأصحاب احلاجات، ففي إعطائهم : بني هذا اجلمع املبارك

وإغناؤهم عن السؤال، حىت إن  سد جلوعتهم، وتفريج لكربتهم،
 »اتقوا النار ولو بشق مترة«: كانت بالقليل من املال، قال 

وهو غين عنك؛ ليضاعف لك األجر  -عز وجل-فأقرض اهللا 
من ذَا الَّذي يقْرِض اللَّه قَرضا حسنا فَيضاعفَه لَه أَضعافًا واملثوبة 

 ]. ٢٤٥:البقرة[كَثريةً
فإن للصدقة تأثريا عجيبا يف دفع «: -رمحه اهللا-القيم  قال ابن

البالء، ولو كانت من فاجر، أو ظامل، بل من كافر، فإن اهللا يدفع 
 . »ا أنواعا من البالء
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يف هذا اتمع الكبري ويف وسط الزحام : إشاعة السالم-٩
املتتابع واحلر الشديد، تكون االبتسامة طريق مودة ورمحة، ورفعا 

ال تدخلوا اجلنة حىت «: ناة وإظهارا للترابط والتواد، قال للمعا
ال أدلكم على شيء إذا  أوتؤمنوا، وال تؤمنوا حىت حتابوا، 

 ]. رواه مسلم[ »فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم
ال حتقرن من املعروف شيئا «: قال : البشاشة والتبسم-١٠

  ].رواه مسلم[ »ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق
ما رأيت أكثر تبسما من رسول «: وقال عبد اهللا بن احلارث

وال تكثر من الضحك واملزاح؛ فإا أيام ] رواه أمحد[ »اهللا 
 . عبادة وجد، ال هزل وضحك

يف السفر حيصل بعض املتاعب : تفريج الكرب-١١
: واملصاعب، ويف إعانة املسلمني وتفريج كرم خري عظيم، قال 

كربة فرج اهللا ا كربة من كرب يوم ومن فرج عن مسلم «
ومن صور تفريج الكرب إرشاد التائهني، ] متفق عليه[ »القيامة

 . وإيصال املنقطعني، وإعانة احملتاجني
لقد كان من مسات صحابة رسول اهللا : التضحية واإليثار-١٢
  م املسلمني على أنفسهم يفالتضحية واإليثار وتقدمي إخوا

 . مل اجلهد والعناء عنهماملأكل واملشرب، وحت
للصحبة آداب حيسن بك معرفتها، فأنت : حسن الصحبة-١٣

 . يف سفر، والسفر يسفر عن أخالق الرجال
واحذر كثرة السؤال والتدقيق والتحدث يف كل شيء، قال 
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 :»رواه الترمذي[ »من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه .[ 
الرغبة يف الذهاب  عند: االستئذان عند الدخول واخلروج-١٤

للحرم، أو رمي اجلمرات أو غريها، البد من إعالم املسؤول ليعرف 
وجهة كل فرد؛ حىت يسهل ترتيب العمل، كما وأن ذلك أدعى 

 . لعدم التفرق والضياع
حلفظ سورة من  الًأجعل لك يف هذه األيام املباركة جدو-١٥

هف، أو سورة البقرة، أو سورة الك: ولتكن -عز وجل-كتاب اهللا 
 . وسوف يفتح اهللا علي قلبك. .سورة النور مثال، واستعن باهللا

حافظ قدر املستطاع على نظافة املكان الذي ترتل فيه، -١٦
والطريق الذي تسري فيه، ومن أوجه الصدقة إزالة األذى عن 

 . الطريق
: من آداب السفر الشرعية اختاذ أمري يف السفر قال -١٧

وهذا ] رواه أبو داود[ »ليؤمروا أحدهمإذا خرج ثالثة يف سفر ف«
 . أدعى لالتفاق، والبعد عن كثرة اآلراء وتعددها

 : أخي الكرمي
هو الذي  -عز وجل-احذر العجب واملباهاة بعملك؛ فإن اهللا 

وفقك وأعانك، وهو الذي هداك، فال تعجب بعملك، فإنه قليل يف 
، بل استشعر عظمة خالقك وسعة مغفرته -عز وجل-جنب اهللا 

أن ال يكلك إىل عملك، وال إىل نفسك طرفة  -عز وجل-وادعه 
 . عني

احذر الرياء، والسمعة عند العودة، والتفاخر، وإعالم الناس -
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 . ليعظموك
جتنب أن تسود عملك الصاحل باملن واألذى، وال تردد أقوال -

خسرت (، )واحلر شديد(، )الزحام كثريا(، )تعبنا(بعض اجلهلة 
 واحتسب، فالعبادة فيها مشقة وطول طريق واصرب..) كذا

واجتماع كبري، حتدث خالله أمور على غري ما اعتدت عليه يف 
 . بلدك

تأمل غربتك يف مكة وهن أيام قالئل، ووسائل االتصال -
أنك . .واعلم! فكيف هي حالك يف غربة القرب ووحشته؟! متاحة

اليوم  متوت وحدك، وحتاسب وحدك، وتبعث وحدك، فاستعد هلذا
 . وما بعده

أكثر من الدعاء أن يتقبل اهللا حجك، وأن يكتب أجرك، وأن -
 . يثبتك على دينه حىت تلقاه

 : احلال بعد العودة
عز -ها أنت قد حججت إىل بيت اهللا احلرام، وأكرمك اهللا 

أن  -عز وجل-بأداء هذه الشعرية العظيمة، وأدعو اهللا  -وجل
تك أمك، وأبشرك حبديث تكون قد خرجت من ذنوبك كيوم ولد

مهِلٌ وال  –يعين لىب -ما أهلَّ «الصادق الذي ال ينطق عن اهلوى 
 ]. ٥٤٤٥صحيح اجلامع الصغري [ »كبر مكبر قط إال بشر باجلنة

إال كتب  اما ترفع إبل احلاج رِجال، وال تضع يد :»وقال 
اجلامع  صحيح[ »حما عنه سيئة، أو رفع له درجة أواهللا ا حسنة، 

 ]. ٥٤٧٢: الصغري
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ها قد عادت صحائفك بِيضا، فماذا احلال بعد هذا العفو 
هل تعيد السرية األوىل من كثرة الذنوب واآلثام؟ أم ! والعتق؟

 ! تسارع إىل ملء الصحف بالطاعات وكثرة العبادة؟
خالصة  اتقبل اهللا منا ومنكم صاحل األعمال، وجعلها صواب

 . لوجهه الكرمي
  . وسلم على نبينا حممد، وعلى آله، وصحبه أمجعنيوصلى اهللا

 

  


