
  )١ ( 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  




بدء آذان سيدنا إبراهيم اخلليـل  الالعاملني، أمسع آذان عباده املؤمنني من      هللا رب  احلمد
وا باألنوار مسرعني  فلب،   يد  طاعة لزيارة الربا ، م ضني باألنفس واألموال يف سبيل الواحد  ح

 وتبصـرة  ، وأماناً للموحـدين ،ثابة للمؤمنني جعل هذا البيت م، سبحانه .. . سبحانه .املتعال
  . مباركة للخالئق أمجعنيمحة وآياٍت ور وجعل فيه هدى،وذكرى للمحسنني

 هدى من يشاء من عباده لزيـارة هـذا          ،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له         
غهـم   وبلَّ، ويسر هلم األسباب، الرءوف الرحيم ووفقهم يف الدنيا لطاعة الرب    ،البيت الكرمي 

  ن السعادة يف السفر واإلياب    هذه املواطن وبي، سر   صلى اهللا عليه وسلم   يب   قول الن :}}   احـلٌ رجر   احـلٌ رجر
        ـٍر أَوأَج الَ ِمـنا نِبم هدري ةَ، أَونالْج ِخلَهدفَي فَّاهوتى يتلَى اللَِّه حع اِمنض وِجِد فَهسإلَى الْم        ـٍر أَوأَج الَ ِمـنا نِبم هدري ةَ، أَونالْج ِخلَهدفَي فَّاهوتى يتلَى اللَِّه حع اِمنض وِجِد فَهسإلَى الْم

{{غَِنيمةٍَّغَِنيمةٍَّ
   وأشهد أن سيدنا حممداً عباهللا ورسولهد ،ـ ،ه من خلقه وخليله وصفي ح مناسـك   وض

 وأظهر حقيقة امللّـة     ، فكشف عنها تعاليم اجلاهلية    ،احلج بعد أن درست بعد إبراهيم اخلليل      
حج بعد عـاِمي    حج بعد عـاِمي    خذُوا عين مناِسكَكُم فَِإين الَ أَدِري لَعلي الَ أَ        خذُوا عين مناِسكَكُم فَِإين الَ أَدِري لَعلي الَ أَ        {{:  وقال ألتباعه مجيعاً   ،احلنيفية
 وارزقنا زيارة روضته الشريفة ، وسلم وبارك على سيدنا حممد بن عبد اهللا        اللهم صلِّ ف. ٣}}هذَاهذَا

ال لبيك  ، لبيك اللهم لبيك: واجعلنا مجيعاً ممن نقول مع حجاج بيت اهللا،مع حج البيت يا اهللا    
 )دأما بع (. ال شريك لك، إن احلمد والنعمة لك وامللك،شريك لك لبيك

 واجلاحـدين   ، الكافرين واملشركني  - العامل كله من حولنا   : فيا عباد اهللا مجاعة املؤمنني    
وح الغريبة اليت تنتشر يف املسلمني يف هذه األيام شوقاً إىل بيت             يتعجبون من الر   - وامللحدين
ن عـو بي وي، ينظرون إىل وسائل اإلعالم فريون املسلمني الفقراء يضحون بكل شئ       ،اهللا احلرام 

 مث ينظرون إىل أحواهلم عند وصـوهلم إىل         !!كل شئ يف سبيل أن يذهبوا هلذه البقاع املباركة        
 ومنهم من يفعل كـذا      ، ومنهم من يصرخ   ، ومنهم من يبكي   ، منهم من يتوىف   :هذه األماكن 

هم  يف ظـن   - حلجارة !! يفعل املسلمون هذه األشياء؟    م لِ : فيزداد عجبهم ويتساءلون   ،وكذا
 _________________________________________________  !!لهم كأي حجارة يف األرضوخياهلم وجه

 . م مبدينة بنها٧/٦/١٩٩١هـ املوافق ١٤١١ من ذي القعدة ٢٥كانت هذه اخلطبة مبسجد الشهيد عبد املنعم رياض يوم اجلمعة  1
  رواه أبو داود وابن حبان يف صحيحه2
 .ألوسط والنسائي يف سننه عن جابررواه أبو داود والطرباين يف ا 3
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 ،لكن تعالوا معي يا عباد اهللا ننظر إىل املغناطيس اإلهلي الذي أودعه اهللا يف بيـت اهللا                 
 عـز وجـلَّ     إن اهللا  !! ما هو؟  ، مجيعاً إىل بيت اهللا    - القاصني والدانني  -والذي جيذب املؤمنني    

  } ِس لَلَِّذي ِببكَّةَ مباركًا وهدى لِّلْعالَِمني     ِإنَّ أَولَ بيٍت وِضع ِللنا     { :يتحدث عن ذلك فيقول   
  ..))آل عمرانآل عمران--٩٧٩٧ ( (} ِفيِه آيات بيـنات { :!!ماذا فيه؟. ))آل عمرانآل عمران--٩٦٩٦((

فيه عالمات واضحات، فيه مناهج ودالالت، فيه أنوار سـاطعات، فيـه إشـراقات              
 فريى حول بيت اهللا أنـوار       ،ان ونظر بنظارة اإلمي   ، ملن فتح اهللا عني قلبه     ،وفيوضات وجتليات 

  وال يكشف  ، أما هؤالء الذين عمت بصائرهم فال يرون هذه اآليات         .عز وجلَّ  مكون األكوان 
 وإمنا  ، ال يكشف على أسراره للمجرمني واملشركني      عز وجلَّ   ألن اهللا  ،على تلك التجليات  هلم  

 .املؤمنني وال يكشفها إال للصادقني من عباده ،حيفظها لعباده املؤمنني
 وننظر إىل الكعبة املشرفة ، جنلس يف بيت اهللا -  مجاعة املؤمنني  - تعالوا معي يا عباد اهللا    

 ، والصالة هلا  ، فما بالكم بالطواف حوهلا    ، والنظر إليها عبادة   ،اليت أسسها اهللا على مائدة اهللا     
ا عبادات مباركات هلا أجرإثابت حد ده سيوسلمصلى اهللا عليه  السادات د . 

 إن  !! وملاذا أمر برفعه اهللا؟    !! ملاذا بناه اهللا؟   ،أول سؤال يواجهنا وحنن حول هذا البيت      
 ومجع املالئكـة  ،ليكون خليفة يف األرض عليه السالم فعندما اختار اهللا آدم ،هذا له قصة عجيبة  

   :اخلطابموجهاً هلم    - وقال هلم    ،أمجعني وأمرهم بالسجود ملن اختاره خليفة عن رب العاملني        
}                حبسن نحناء ومالد ِفكسيا وِفيه فِْسدن يا ملُ ِفيهعجِليفَةً قَالُواْ أَتِض خاِعلٌ ِفي اَألري جِإن

 فعلمـوا أـم أخطـأوا يف        ..))البقرةالبقرة--٣٠٣٠(( } ِبحمِدك ونقَدس لَك قَالَ ِإني أَعلَم ما الَ تعلَمونَ        
 فخرجوا هائمني إىل ، وأساءوا األدب يف احلديث مع حضرة اهللا،ضرة الوهاب اجلواب على ح  

 يغفر هلم هذه عز وجـلَّ   اهللا لعلَّ، ويقدمون ندمهم،البيت املعمور يطوفون حوله يعلنون توبتهم    
 .الذلة

 قـال   -  وهو فوق السماء السابعة جتاه الكعبة متاماً       - فلما طافوا حول البيت املعمور    
 ، وأذنبوا كما أذنبتم   ، إذا أخطأوا كما أخطأمت    ،اهبطوا إىل األرض فابنوا لعبادي بيتاً      (:هلم اهللا 

من  عليه السالم ونزل آدم .) فاغفر هلم كما غفرت لكم،يذهبون إليه فيطوفون حوله كما طفتم   
 فرتل  ، عليه املالئكة الكرام    حىت رق  ، وأخذ يبكي على ذنبه هللا أربعني عاماً       ،اجلنة بأرض اهلند  

 حوله يغفر لـك     ف اذهب إليه فطُ   !!؟ أين أنت من بيت اهللا     :أمني الوحي جربيل وقال يا آدم     
 فطاف بالبيـت  ،فجاء من أرض اهلند إىل أرض احلجاز ماشياً على أقدامه        . عز وجـلّ   ذنبك اهللا 
 :  كما أنبأنا حضرة الرسول- وهو يقول
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}}


{{٤. 
{{ : إليـه عز وجلّ  فأوحى اهللا،طاف حوله وهو يردد هذه الكلمات  




{{  
فهو رمز املغفرة من الغفار وسر التوبة من التواب ورمز القبول من العزيز الوهاب ملن               

 يبغى حبجة إال اتباع سيدنا وموالنا رسول اهللا ومالـه           خرج من بيته ال يريد إال وجه اهللا وال        
حالل واجتهد يف مجعه من طريق حالل إذا ذهب إىل هناك وطاف بالبيت وانتهى من الطواف        

صـلى اهللا عليـه     يضع املالئكة املوكلني بالبيت أيديهم على ظهره ويقولون كما قال رسول اهللا             
ـٰذَا الْبيت فَلَم يرفُثْ ولَم       {{،،}}بقىبقىقد كفيت ما مضى فاستأنف العمل فيما        قد كفيت ما مضى فاستأنف العمل فيما        {{: وسلم ٰى هأَت نم       لَمفُثْ وري فَلَم تيـٰذَا الْب ٰى هأَت نم

هأُم هتلَدا وكَم عجر ،قفْسيهأُم هتلَدا وكَم عجر ،قفْس٥}}ي. 
     ومل حيدد الصغائر وال الكبائر، السر   وجلّ   فإن اهللا  ، العباد  وال العالنية رب يغفر مجيع   عز 

 عليه الكرام الكاتبون سيئات      والطفل املولود ال يكتب    - ه كالطفل املولود   ألنه يرد  ،الذنوب
 لكن صحيفة سيئاته كما هي مطوية ال تفتح إال إذا           ، ال يكتبون له إال خريات وحسنات      ،أبداً

 .غفر له مجيع ذنبه عز وجلّ  بذنب ألن اهللا فريجع وليس عليه شاهد- بلغ احللم
بل إن  ،  النافر يراها حىت الكافر و    - هذا البيت املبارك يا إخواين فيه آيات ظاهرة جلية        

 ملـاذا؟   ،كفار مكة كانوا يعظمون البيت قبل اإلسالم ومعهم العرب وهم يعبدون األصـنام            
األحجـار كيـف   ب يِن ب بيت:انظروا معي - لآليات احلسية اليت رأوها يف هذا البيت املبارك 

 !!آداب ومل تتأدب ب، وهي كما نعلم مجيعاً ليس معها عقول!!تتأدب معه احليوانات واألطيار؟   
 ماذا تفعـل؟ تطـوف   ، وحرم ذحبها ألدا مع بيت اهللا  ،إن الطيور اليت حوله واليت محاها اهللا      

 إال الطائر املريض فإنه يعلو ظاهر البيـت         ، وال تعلو ظاهره أبداً يف طرياا      ،حوله كالطائفني 
 يطوف  أما اجلميع فيطوفون حوله كما    ،  عز وجلّ   فيشفى بإذن اهللا   ،ويقف فوق ظهره للحظات   

 .عز وجلّ هم وال يعلون ظهره أبداً أدباً مع بيت رب،الطائفون
_________________________________________________ 

 .رواه الطرباين يف األوسط عن عائشة 4
 .رواه البخاري ومسلم يف صحيحهما والنسائي وابن ماجة عن أيب هريرة 5
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 - وهو يف حجة الـوداع   - صلى اهللا عليه وسلم   بل إن الناقة اليت ركبها سيدنا رسول اهللا         
 أمسكت نفسها فلم خترج بوالً ، وسعى عليها بني الصفا واملروة   ،وطاف راكباً هلا حول البيت    

 ، وروثها طـاهر ، مع أن بوهلا طاهر!!عز وجـلّ   تأدباً مع بيت اهللا،ز وجلّع وال روثاً يف بيت اهللا  
  . فبوله طاهر وروثه طاهر حلمهلَِك ما أُ كلُّ: القاعدة الشرعيةألن

ى عنها مراراً وتكراراً أا     و ر ،املتوحشة كاألسود والنمور والكالب   احليوانات  بل إن   
جتري  وأ ، أو جتري وراء ماعز    ،ري وراء زرافة   فتج -  مثيل هلا  - كانت جتري وراء صيد هلا    

 وال يستبيح الصـيد يف داخـل   !! فتدخل الفريسة احلرم فيقف الوحش ويتأدب      ،وراء ضب 
 فإذا كانت احليوانات املتوحشـة والطيـور واحليوانـات        .مناًأ عز وجلّ  احلرم الذي جعله اهللا   

أنوار ال يكشفها الواحد القهار إال      ألن فيه أسرار و     فلماذا؟ ،املستأنسة تتأدب مع هذا البيت    
  .لعباده األخيار واألطهار

 فيجلسـون  ،بل إن العرب عرفوا به أسرار األمطار قبل تقدم علم الفلك يف العامل أمجع 
 فإذا نزل املطر شرق البيت كان شرق العامل كله يف هذا العام يف              ،حول البيت يف موسم احلج    

 كان غرب العامل كلـه يف       ،ذا نزل الغيث غرب البيت     وإ ،خري وبركة ومطر من امللك العالم     
 كان هذا العـام  ،وإذا نزل املطر حوله من مجيع اجلهات،  عز وجلّ  هذا العام مطر وخري من اهللا     
 وهو املرصد الذي حيدد اخلري النازل مـن اهللا إىل           ، فهو امليزان  .عام رخاء على األرض كلها    

 .عز وجلّ ذن اهللا وشىت أرجاء املعمورة بإ،مجيع عباد اهللا
 ،ن ألفاً من املالئكة الكرام    و فحوله سبع  ، ال خيلو من املالئكة    - يا إخواين  -هذا البيت   

 يؤمنون على دعاء الطـائفني   ، آمني  .. آمني  .. آمني :كل كلمام آناء الليل وأطراف النهار     
 الـدعاء فيـه     ولذا كـان  . عز وجلّ   يف بيت رب العاملني    ، والراكعني والساجدين  ،والعاكفني
 وعندما دعا فيه اخلليل إبراهيم رأينا ، جعله موضع إجابة  عز وجلّ   ألن اهللا  ، أبداً در ال ي  اًمستجاب

 إمنا هو استجابة    ، فما فيه هؤالء القوم من خريات ومثرات وبركات        ،أثر دعوته إىل يومنا هذا    
 .عليه السالملدعوة إبراهيم 

 ال  عـز وجـلّ     جعلت املوىل  - املقام عن ذكرها   لضيق   ،وغريها كثريات  -هذه اآليات   
يلُِخد    ذا البيت إال م ن وكل مـن أراد اهللا  ، وكل من أراد اهللا غفران ذنوبه    ،ه من عباده   حيب 

 وكل من أراد اهللا أن جيعله مـن التـوابني   ، وكل من أراد اهللا تطهريه من اخلطايا   ،ستر عيوبه 
هو الذي دعا مجيع  عليه السـالم  فإن إبراهيم .اهيم للزائرين البدأ دعوة إبر مسعه ىف أ ،واملتطهرين
 ،فـه اهللا بالبنـاء   فعندما كلَّ . إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها       - بدون استثناء  -الزائرين  

 مث ، قامتـه ىل وبىن حىت وصل البناء إ  ،ملها إليه وأخذ يبين البيت وإمساعيل جيمع األحجار وحي      
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آل آل --٩٧٩٧(( } ِفيِه آيات بيـنات مقَام ِإبراِهيم { - ل اهللا له حجراً فأنز؟حتري كيف يبين بعد ذلك
 حىت  ، مث يشري إليه فريتفع بأمر الواحد القهار       ،له إمساعيل باألحجار  مح وي ، يقف عليه  --  ))عمرانعمران

 فيشـري إليـه     ، حىت ينتهي إبراهيم من البناء     ، ويظل واقفاً يف اهلواء    ،يصل إىل مستوى البناء   
  .جع مرة أخرى إىل األرضفري

ربنا تقَبلْ ِمنا ِإنك أَنـت السـِميع         { : وقال هو وإمساعيل   ،وملا انتهى من البناء أمجع    
ِليمالْع .            لَيع بتا واِسكَننا مأَِرنو ةً لَّكِلمسةً ما أُمِتنيِمن ذُرو ِن لَكيِلمسا ملْنعاجا ونبر  كآ ِإنن

  ِحيمالر ابوالت { :قال اهللا يا إبراهيم .))البقرةالبقرة--١٢٨١٢٨،  ،  ١٢٧١٢٧(( } أَنت   وكـأْتي جاِس ِبالْحأَذِّن ِفي النو
 !! وما يبلغ صـويت؟ ب قال يا ر..))احلجاحلج--٢٧٢٧ ( ( } ِرجالًا وعلَى كُلِّ ضاِمٍر يأِْتني ِمن كُلِّ فَج عِميقٍ      

  .ينا البالغعليك األذان وعل: قال
 رت حىت أثَّ  ، حتت أقدامه  رج احلَ النَ فَ ، وأوجد اهللا اآلية يف احلجر     - فوقف على احلجر  

 :أيها الناس(  : مث اجته جهة الشام وقال - والسـالم  عليه وعلى نبينا أفضل الصالة     فيه أصابعه الشريفة  
 ، مث اجته جهة اليمني وقال مثل ذلـك        ، )إن اهللا قد بىن لكم بيتاً وكتب عليكم احلج فحجوا         

 ، فأمر اهللا اجلبـال أن ـبط       ، وجهة املغرب وقال مثل ذلك     ،وجهة املشرق وقال مثل ذلك    
 وأنطق ألسنة   ، وفتح أمساع األجنة يف بطون أمهاا      ، وفتح أمساع األرواح   ،والوديان أن ترتفع  

  هااجلميع بأمر رب، فلب لبيـك ال    ،لبيك اللهم لبيـك   : (يل وقالت ملبية نداء اخلل    ، األرواح ت 
دهـا   ومـن رد ، فمن قاهلا مرة كان نصيبه احلج مرة ،واملالئكة يسجلون ،  )شريك لك لبيك  

  . ومن زاد على ذلك فبحساب ذلك، كان نصيبه احلج مرتني،مرتني
 وبقى حجعليه السالم  وفيه أقدام اخلليل- إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها - املقام  ر ،

 ويعلم صحة   ،قال عن اهللا   ما فيعلم صدق رسول اهللا في     ، كل من ذهب إىل هذه األماكن      هاير
الذي نادى عليه  - وهذا هو احلجر ، وهذه آثار أقدامه، أن من بىن البيت هو خليل اهللا  :اخلرب

  .عليه السالم بقى إىل ما شاء اهللا كما هو وفيه آثار قدميه - والذي كان يقف عليه
يف اللـوح    - فيكشف اهللا للمالئكـة الكـرام        ،ة النصف من شعبان   فإذا كان يف ليل   

 ،الذين يدعوهم لزيارته  و ، الذين وقع عليهم االختيار للذهاب إىل زيارة اهللا يف بيته          - احملفوظ
 ، والذين كتب هلم الطواف حول بيـت عظمتـه        ،والذين يؤهلهم للوقوف بني يدي حضرته     

هم ربمن   ويرسلون هلم دعوة     ،همء فينقلون أمسا  ،والذين هيأ هلم الوقوف على عرفات معرفته      
 ىف حديث   صلى اهللا عليه وسلم    فقد قال    ، وهو ملك اإلهلام   - عن طريق امللك الذي وكل بقلوم     

 }}لـه لـه لكل آدمي ملك على قلبه يلهمه باخلري وحيثه عليه وشـيطان يوسـوس            لكل آدمي ملك على قلبه يلهمه باخلري وحيثه عليه وشـيطان يوسـوس            {{: ما معناه 
 واحلنني إىل   ، الشوق إىل بيت اهللا    ِهِعو فيلقى يف ر   ،فريسلون له الدعوة عن طريق ملك اإلهلام      
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 !! على احلج هذا العام عازمى إن: فيقول ملن حوله،هذه الرحاب اليت باركها اهللا
 صلى اهللا  قال   -  وييسر ملن يريد أن يكرمهم     ، وييسر الطريق  ،مث ييسر املوىل الكرمي الزاد    

 دعوه أَجابهم، وإِن ٱستغفَروه غَفَر لَهم وإن شكروا  دعوه أَجابهم، وإِن ٱستغفَروه غَفَر لَهم وإن شكروا الْحجاج والْعمار وفْد اللَِّه، إنْ الْحجاج والْعمار وفْد اللَِّه، إنْ {{: عليه وسلم 
 .٧}}يغفَر ِللْحاج وِلمن استغفَر لَه الْحاجيغفَر ِللْحاج وِلمن استغفَر لَه الْحاج{{: صلى اهللا عليه وسلم  وقال٦}}شكرهمشكرهم

 .   ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة


ئم على كل نفس مبا كسبت، واازي هلـا  احلمد هللا العلي الكبري، اللطيف اخلبري، القا      
هـدينا مجيعـاً إىل صـراطه    مبا عملت، حنمده ونشكره، ونتوب إليه ونستغفره، ونسأله أن ي    

ق واألمـر تبـارك اهللا رب    وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، أال له اخلل             .املستقيم
د وقام،  يد من صلى وصام، وج    وأشهد أن سيدنا وشفيعنا حممداً عبده ورسوله، س        ،العاملني

 ومـن   ، وعلى آله وأصحابه وأتباعه    ، وسلم وبارك عليه   اللهم صلِّ . وأحيا الليل والناس نيام   
  )أما بعد (.دعا بدعوته إىل يوم الدين

 الذي يستلمه   ،إن من آيات اهللا يف البيت احلرام احلجر األسعد         :فيا إخواين ويا أحبايب   
إنك حجـر ال  :  وقال لهرضى اهللا عنـه  ا وقف أمامه عمر بن اخلطاب مل. عز وجلّ  الساعي من اهللا  
فقال له اإلمـام    . كتلْب ما قَ  كلُبقَي صلى اهللا عليه وسلم    ولوال أين رأيت رسول اهللا       ،تضر وال تنفع  

وكيف ذلك؟  : قال. بل إنه ينفع ويضر بإذن اهللا يا أمري املؤمنني        : وكرم اهللا وجهه   رضى اهللا عنه   علي
وأَشهدهم علَى أَنفُِسِهم أَلَسـت      { - أما علمت أن اهللا عندما أخذ امليثاق على بين آدم         : قال

              ذَا غَاِفِلنيه نا عا كُنِة ِإنامالِْقي موقُولُواْ يا أَن تنِهدلَى شقَالُواْ ب كُمبكتب  - )األعراف-١٧٢( }ِبر 
 وقد قـال  !!؟ فهو يشهد لكل من استلمه يوم القيامة   ،حلجر هذا ا  ه مث ألقم  ،هذا األمر يف رق   

ٰٰ{{: صلى اهللا عليه وسلم   
{{

 وكل الـراكعني    ، وكل املصلني  ، كل الطائفني  : حوله رم ي منهذا احلجر يسجل كل     
 العاملني تسجل هيئـام     العدسة النورانية اليت أودعها فيه رب     .  وكل الناظرين  ،والساجدين
كيف هذا .  مث تعيد هذا الفيلم أمام اخلالئق أمجعني يوم الدين، وحركام وسكنام،وأصوام

_________________________________________________ 
 .رواه البخاري والبيهقي عن أيب هريرة، والبزار عن جابر والسيوطي يف الفتح الكبري عن ابن عمر 6
 .  عن أيب هريرةرواه البزار والطرباىن يف الصغري 7
 . مسنده وغريه كثريون عن ابن عباس، وورد بكاملها ىف خطبة سابقة بالنص املخرجرواه الدارمي يف سننه وابن حبان يف صحيحه وأمحد يف 8
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   وهو يف نظرنا حجر!!   وجلّ   من فاطر البشر    لكنه فيه سر حىت يف   -  كاألحجار  حجر ليس  .عز 
والقرامطة كانوا من اخلوارج الشاذين     - أن أبا عبد اهللا القرمطي       : وقد ورد  - صفاته احلسية 

 وخلعـوا  ، وقتلوا احلجيج، نزل هو ورجاله إىل بيت اهللا احلرام يف موسم احلج- عن دين اهللا 
 إىل احلجر الـذي     وأرادوا أن يصرفوا املسلمني عن بيت اهللا       ،احلجر ومحلوه معهم إىل الكوفة    
 : من الرواية الواردة فيه عليكم جزءاًصقوا ،وضعوه يف مسجد هلم يف الكوفة

}}      ًةنونَ سرِعشاِن واِمطَِة اثْنالْقَر دِتِه ِعنةُ إقَامّدةً      فَمنونَ سرِعشاِن واِمطَِة اثْنالْقَر دِتِه ِعنةُ إقَامّدفَم،، اهدفَافْت  اهدِليفَةُ    ::ىى أَ  أَ ––   فَافْتالْخ مهِمن اهرتِليفَةُ     اشالْخ مهِمن اهرتاش 
 وأَرسلَ إلَيِهم عبد اللَِّه بن عكَيٍم الْمحدِّثَ ومعه جماعةٌ ِليتعرّفَـه            وأَرسلَ إلَيِهم عبد اللَِّه بن عكَيٍم الْمحدِّثَ ومعه جماعةٌ ِليتعرّفَـه           ،،الْعبّاِسيّ ِبثَالِثني أَلِْف ِدينارٍ   الْعبّاِسيّ ِبثَالِثني أَلِْف ِدينارٍ   

 لَنـا ِفـي    لَنـا ِفـي   ::فَقَالَ عبد اللَِّهفَقَالَ عبد اللَِّه، ،  فَذَهب هو ومن معه إلَى الْقَراِمطَِة فَأَحضروا لَهم حجرا         فَذَهب هو ومن معه إلَى الْقَراِمطَِة فَأَحضروا لَهم حجرا        ،،ويأِْتي ِبهِ ويأِْتي ِبهِ 
 فَأَحضروا نارا وماًء فَأُلِْقي ِفي الْمـاِء   فَأَحضروا نارا وماًء فَأُلِْقي ِفي الْمـاِء  .. وال يغوص ِفي الْماِء وال يغوص ِفي الْماِء،،سخن ِبالنّارِ سخن ِبالنّارِ  ال ي   ال ي  ::حجِرنا عالمتانِ حجِرنا عالمتانِ 

اصفَغاصفَغ،،      قَّقشتي كَادو ِمياِر فَحِّفي الن ّثُم       قَّقشتي كَادو ِمياِر فَحِّفي الن ّاللَّهِ   ،، ثُم دباللَّهِ    فَقَالَ ع دبا   :: فَقَالَ عِرنجذَا ِبحه سا    لَيِرنجذَا ِبحه سـٍر     .. لَيجِبح أُِتي ّـٍر      ثُمجِبح أُِتي ّثُم 
 فَأُحِضر إلَيِهم الْحجـر   فَأُحِضر إلَيِهم الْحجـر  ،، فَجرى لَه ما جرى ِلذَِلك فَجرى لَه ما جرى ِلذَِلك،،لَ ِبِه عبد اللَِّه كَذَِلك   لَ ِبِه عبد اللَِّه كَذَِلك    فَفَع  فَفَع ،،مضمٍّخ ِبالطِّيبِ مضمٍّخ ِبالطِّيبِ 

      صغي لَماِء فَطَفَى وِفي الْم ِضعفَو دواَألس      صغي لَماِء فَطَفَى وِفي الْم ِضعفَو دومِ    ،،اَألسحي اِر فَلَمِّفي النمِ     وحي اِر فَلَمِّفي النو !!!!      نع أَلَهسو طَاِهٍر وأَب ِجبفَع       نع أَلَهسو طَاِهٍر وأَب ِجبفَع 
 ِرفَِة ذَِلكعم ِرفَِة ذَِلكع؟؟م  نع دنفَأَس   نع دنِبيِّ  فَأَسِّبيِّ  النّالن    قَالَ  صلى اهللا عليه وسلم هّقَالَ أَن هّأَن}}       ِضـِهاللَِّه ِفي أَر ِمنيي دواَألس رجِضـِه       الْحاللَِّه ِفي أَر ِمنيي دواَألس رجالْح

خلَقَه اللَّه ِمن درٍّة بيضاَء ِمن الْجنِّة وِإنّما اسودّ ِمن ذُنوِب النّاِس يحشر يوم الِْقيامِة ولَه عيناِن              خلَقَه اللَّه ِمن درٍّة بيضاَء ِمن الْجنِّة وِإنّما اسودّ ِمن ذُنوِب النّاِس يحشر يوم الِْقيامِة ولَه عيناِن              
ما وِلسانٌ يتكَلَّم ِبِه يشهد ِلكُلِّ من استلَمه وقَبّلَه ِباِإلمياِن وأَنّه حجر يطْفُو علَى الْماِء               ما وِلسانٌ يتكَلَّم ِبِه يشهد ِلكُلِّ من استلَمه وقَبّلَه ِباِإلمياِن وأَنّه حجر يطْفُو علَى الْماِء               يبِصر ِبهِ يبِصر ِبهِ 

}}  وال يسخن ِبالنّاِر إذَا أُوِقدت علَيِهوال يسخن ِبالنّاِر إذَا أُوِقدت علَيِه
) )  مات حتتـه    مات حتتـه   ::أىأى((نْ تفَسّخ تحته    نْ تفَسّخ تحته     وِمن آيِتِه أَ    وِمن آيِتِه أَ   ،، هذَا ِدين مضبوطٌ ِبالنّقْلِ     هذَا ِدين مضبوطٌ ِبالنّقْلِ    ::قَالَ أَبو طَاِهرٍ  قَالَ أَبو طَاِهرٍ  

 ولَمّا أُِعيد ِلمكَّـةَ      ولَمّا أُِعيد ِلمكَّـةَ     !!!! خمسِمائَةٍ  خمسِمائَةٍ :: وِقيلَ  وِقيلَ ،، ثَالثُِمائَةٍ  ثَالثُِمائَةٍ :: وِقيلَ  وِقيلَ ،، أَربعونَ جمالً   أَربعونَ جمالً  :: ِقيلَ  ِقيلَ ،،وهم ذَاِهبونَ ِبهِ  وهم ذَاِهبونَ ِبهِ  
لَمأَع اَللَّهو ِمنِزيٍل فَسه فجٍل أَعملَى جع أُِعيدلَمأَع اَللَّهو ِمنِزيٍل فَسه فجٍل أَعملَى جع أُِعيد{{٩ 

 فما بالكم باملطاف الذي ال يسع أكثر من مائة ألف رجل            ،سعدهذا هو قدر احلجر األ    
 لكنه لو اجتمع فيه كل سكان املعمورة يف وقت واحد يسعهم بإذن             ؟يطوفون يف وقت واحد   

. بني جبلني ال تسع إال بضع آالف قليلة         فهي مكان ضيق   !!ىن وعلى هذا احلال أيضاً مِ     !!اهللا
 فقـال  !! احلجيج مع ضيقها؟ىنيا رسول اهللا كيف تسع مِ : صلى اهللا عليه وسلم   سألوا رسول اهللا    
يتسع بطن . ١٠}}إن مىن تتسع بأهلها كما يتسع رحم األم باجلنني الذي فيه إن مىن تتسع بأهلها كما يتسع رحم األم باجلنني الذي فيه {{:صلى اهللا عليه وسـلم    

ما بالنا ومـن  : صلى اهللا عليه وسلم وسئل  . وهكذا مىن  ، فإذا خرج رجعت كحالتها    ،األم للجنني 
 _________________________________________________ !!د انتهاء املناسـك؟   ن وال جند له أثراً إال القليل ع       ،مراتقبلنا نرمي بالكثري والكثري عند اجل     

 .حاشية اجلمل والواىف بالوفيات لسليمان بن إبراهيم 9
 .رواه الشيخان 10
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  }}، ولوال ذلك لرأيتها أمثال اجلبال، ولوال ذلك لرأيتها أمثال اجلبالععفِِفما تقُبل منها رما تقُبل منها ر{{: صلى اهللا عليه وسلم فقال
 عباد اهللا  - ولكن عليكم    ،آيات وآيات كثريات ال أستطيع أن أحصيها يف موقفي هذا         

 أمرنا أن نتجه إليه يف كل صـالة حـىت حنـس              فإن اهللا  ، أن جتددوا شوقكم إىل بيت اهللا      -
 ، وليس بيننا وبينه جبـال ، نريد أن نصلي وليس بيننا وبينه جدار . وباحلنني إليه  ،بالشوق إليه 

 فكلما وقـف  ، نريد أن نصلي يوماً من األيام وأمامنا بيت اهللا احلرام،وليس بيننا وبينه وديان  
ن أنعـم    ويريد أن يكون مع الذي     ،يت اهللا احلرام  املصلي بني يدي اهللا يتحرك فيه الشوق إىل ب        

 .اهللا عليهم يف هذا املقام
 ومـرات  ،نسأل اهللا مجيعا أن يكتب لنا احلج إىل بيته املبارك احلرام مـرات ومـرات       

 . إنه على كل شئ قدير وباإلجابة جدير،ومرات
 .  املباركةاللهم ال حترمنا من زيارة هذه البقعة

 .الل الذي نبلغ به رضاك يف هذه األماكناللهم هيئ لنا الزاد احل
ك الكرمي يف روضته العظيمةاللهم وفقنا مجيعا للمثول بني يدي نبي. 

 وبالوقوف يف عرفات مـع  ، وبالسعي مع الساعني ،اللهم أكرمنا بالطواف مع الطائفني    
 . واجعلنا يا ربنا من الذين تدعوهم لزيارتك يف بيتك الكرمي،الواقفني

 ،م ووفقهم ملا فيه رضاك يا ملك يـا عـالَّ          ،حلجاج هذا العام اخلري التام    اللهم اكتب   
 يا رب   ،هم إىل أهلهم ساملني غامنني اخلريات والربكات       ورد ،واحفظهم من اآلفات واملنكرات   

 .العاملني
 ، األحياء منهم واألموات، واملؤمنني واملؤمنات،اللهم اغفر لعبادك املسلمني واملسلمات

 . يا رب العاملني،ب جميب الدعواتإنك مسيع قري
 .اللهم وفق قادة املسلمني للعمل بشريعتك وتنفيذ سنة سيد املرسلني يا رب العاملني

ِإنَّ اللّه يأْمر ِبالْعدِل واِإلحساِن وِإيتاء ِذي الْقُربى وينهى عـِن            { اتقوا اهللا، : عباد اهللا 
غالْبنكَِر والْماء وشونَالْفَحذَكَّرت لَّكُملَع ِعظُكُمنحلنحلالال  --٩٠٩٠(( } ِي ي((..  

  ****************** 
_________________________________________________ 
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