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  فجعل هلم   ، أنعم على عباده املؤمنني أمجعني من أول الدنيا إىل يوم الدين           ، العاملني احلمد هللا رب 
 وغمر فضـله    ، وسعت رمحته كل شئ    !! سبحانه  ...سبحانه. ساعة للفضل واملغفرة من رب العاملني     

 وبغفـران   ، وبقبول التوبـة   ، وبواسع الرمحة  ،اسع املغفرة  عباده املؤمنني بو    ومع ذلك خص   ،كل شئ 
للقـاء يف األرض  ا يف املكان الذي اختاره سبحانه ساحة ، وباستجابة الدعاء  ، وبستر العيوب  ،الذنوب
 .والسماء

 وال ، وال تلحقـه احلركـات  ،ه جهات ال حتد إله،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له        
 ويسع كل شئ وال يسعه من خلقـه شـئ،      ، حييط وال حياط به    ،عيد اإلشارات تتناوله من قريب أو ب    

ى على  جتلَّلهذا اإلله الكبري املتعا  . عز وجلّ  ويقدر على كل شئ وال يقدر أحد على شئ دونه إال بإذنه           
 . عز وجلّ - وجعلها مكاناً هلطول رمحات العزيز الغفار،األحجار فمألها باألنوار

 له البيـان  عز وجلّ  كشف اهللا ،ه من خلقه وخليله    وصفي ،لهسومداً عبده ور  وأشهد أن سيدنا حم   
 وأبطل ما أبدله أهل اجلاهلية وما جعلوه نسكاً ،اها كما أنزهلا اهللا على خليل اهللا فأد،عن مناسك احلج

{{: صلى اهللا عليه وسلم حىت قال ،وهو عن نسك اهللا بعيد  
{{٢ . 

 ومفيض العلـوم  ، التجليات الربانية وسر، الرمحات اإلهلية وسلم وبارك على مصدِراللهم صلِّ 
 ن مون إالَّ بن يوم ال ينفع مال وال، الشفيع جلميع خلق اهللا  ، بن عبد اهللا   ٍدمح سيدنا وموالنا م   ،القدسية

 ) أما بعد. (أتى اهللا بقلب سليم
زه يم القلوب واألرواح يف هذه األيام إىل مهبط الرمحات الذي جه          : فيا أيها األخوة املؤمنون   

 حـىت أن    ، وميألنا الشوق ويعاودنا احلـنني     ، فكلنا يود أن يذهب إىل تلك األماكن       ،لنا امللك العالم  
 ألن ، أو يقفـون ، أو يسعون ،رون أنفسهم يف تلك البقاع يطوفون     بعضنا من شدة شوقهم إذا ناموا ي      

عنـدما   رضى اهللا عنهوقد ذكرين ذلك بقول سيدنا عبد اهللا بن عمر         . عز وجلّ  اجلميع يشتاق إىل بيت اهللا    
 فقال له بعض ، وحىت تورمت أصداغه، وأخذ يزاحم على احلجر حىت دمى وجهه،كان حيج ذات مرة   

 عـن  صلى اهللا عليه وسـلم ى رسول اهللا ه ون ، مل هذه املزامحة وقد أغناك اهللا عن هذا        يا عبد اهللا  : من حوله 
 أى. )وب فأحببت أن يكون فؤادي معهـم      هويت إليه القل  (: ؟ قال رضى اهللا عنه   املزامحة؟ ماذا قال     شدة

 .عز وجلّ هذا املكان اشتاقت إليه القلوب فوددت أن يكون قليب معهم بني يدي مقلب القلوب

                                     
 .م٢٠/٥/١٩٩٢هـ املوافق ١٤١٢ من ذي القعدة ٢١ة الدقهلية يف يوم اجلمعة  حمافظ-كانت هذه اخلطبة مبسجد السبع بنات بقرية دنديط 1
 .رواه النسائي يف سننه وأبو يعلى يف مسنده والبيهقي يف سننه عن جابر 2
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 خاصة من أمسعه    ، وحب وأنني  ، كلهم شوق وحنني   ،هذا حال املؤمنني ممن اختارهم اهللا لزيارته      
 يف اً دائماً ألنه هائم هيام، وفؤاده ال يستقر يف مكانه، فقلبه مملوء بالشوق،اهللا نداءه على لسان اخلليل   

أَولَ بيٍت وِضع  ِإنَّ  { : يقول هذا ألن اهللا !! وملاذا هذا الشوق؟   !!هذا احلنني؟  ملاذا   .عز وجـلّ   بيت اهللا 
     الَِمنيى لِّلْعدهكًا واربكَّةَ ماِس لَلَِّذي ِببا         . ِللنكَانَ آِمن لَهخن دمو اِهيمرِإب قَامم اتـنيب اتِفيِه آي

  ).).آل عمرانآل عمران--٩٧٩٧،،٦٦٩٩ ( (}}وِللِّه علَى الناِس ِحج الْبيِت مِن استطَاع ِإلَيِه سِبيالً 

عليـه   كيف مت ذلك؟ عنـدما أهـبط اهللا آدم  . إن أول بيت وضع للناس يف األرض هذا البيت 
 ومسيت ذا االسم ألا هبطت ، ونزلت اجلدة حواء يف جدة،ونزل يف سرنديب يف بالد اهلند ،  السـالم 

 وهو يبكي أسفاً على ما      ،اً وأخذ يدعو اهللا ويستغيث باهللا كما تقول إحدى الروايات ثالمثائة عام           ،ا
 وعلى النعيم واملقام الكرمي الذي حرم منه بعد أن أهبط إىل األرض، ويف هذا الندم        ،فرط يف جنب اهللا   

 ، يا آدم اذهب إىل البيـت      : وقال له  ،واألسف نزل عليه األمني جربيل ووجهه إىل هذا البيت الكرمي         
 .  يغفر اهللا لك،وطف حوله

حـىت   - غري أن اهللا بقدرته كان يطوي له األرض          - بالد اهلند ماشياً  من   عليه السالم فجاء آدم   
 ، وإمنا صخور مرتفعة بناها املالئكة عليهم السـالم        ، وكان البيت ليس كهيئته هذه     ،وصل إىل البيت  

  وإن كان البيت ال خيلو من طائف يف حلظة مـن          ،وهو أول من طاف بالبيت من البشر      . فطاف حوله 
  ال خيلو هذا البيت من ستمائة ألف يطوفون به كل يوم وليلـة            ال خيلو هذا البيت من ستمائة ألف يطوفون به كل يوم وليلـة            {{:  يف األثر   فقد ورد  ،ليل أو ار  

  }}فإذا مل يتموا العدد من البشر أمته اهللا من املالئكةفإذا مل يتموا العدد من البشر أمته اهللا من املالئكة
 يذهب اخلطايـا ويـأيت      ، ومهبط للربكات  ،هذا املكان منذ أن خلقه اهللا وهو مكان للرمحات        

 ِإنَّ { هذا البيت يف أي بلد؟     .وللركع السجود  للزائرين وللسائلني وللعاكفني     عز وجلّ  بالفضل من اهللا  
 وأم ، وبكـة ، هي مكة!! يقل اهللا مكة؟م لَم، ِل ))آل عمـران آل عمـران ٩٦٩٦(( }أَولَ بيٍت وِضع ِللناِس لَلَِّذي ِببكَّةَ  

 أعنـاق   - يـدق  أى   – ألن اهللا آىل على نفسه أن يبك         ،ةكَّ ب :وقال اهللا .  وهي البيت احلرام   ،القرى
 - تـدق :  يعىن –فهي بكة ألا تبك      .لذين تسول هلم أنفسهم أن يعتدوا على حرمة البيت        اجلبابرة ا 

 .عز وجلّ أعناق اجلبارين الذين يريدون أن يؤذوا الطائفني والعاكفني ببيت رب العاملني
ومن دخلَه  {: كأا فهمت قول اهللا   ،عز وجلّ  وإذا كانت احليوانات والطيور تتأدب مع بيت اهللا       

 - فقبل اإلسالم !! من أجناسهااً، وأخذت على نفسها العهد أال تؤذي أحد      ))آل عمران آل عمران --٩٧٩٧ ( (}كَانَ آِمنا 
 فكانت احليوانات املتوحشة جيري بعضها إثر بعض        -  وال أبواب تغلق   ،ومل يكن للبيت سور حييط به     

 يعلم أن    كأنه ، فإذا جرت الفريسة ودخلت حدود احلرم وقف الوحش بدون حراك          ،ليقتنص فريسته 
 جهة الشام  كانوا يوجهوه،عندماأبرهة اً قصة فيل  وأنتم حتفظون مجيع. وأن هذا مكان آمن   ،هذا حرم 
 األسياخ يف النار وينخسونه ا فـال        ا فيحمو !! أما جهة البيت فيصرخ    ، وجهة اليمن ميشي   ،فيمشي
 - حىت أن احليـات ، وجلّعز   ألنه يعلم شدة عقاب اهللا ملن جيترئ على ساحة فضل حرم اهللا            !!يتحرك

  . وال تروع إنساناً يف البلد األمني، ال تؤذي إنساناً يف احلرم- وهي العدو اللدود لإلنسان

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


)  ٣ (الشوق إىل البيت احلرام :خطب احلج  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ولكنها تطوف كما أمر ، وتطري ذات اليمني وذات الشمال    ،والطيور كذلك تقف على املصلني    
 !!البيت احلرام إال إذا كان به مـرض        لو نظرت إليها ال جتد طائراً يعلو         !! املؤمنني بالبيت  عز وجلّ  اهللا

 فتصعد على !!أن شفائها يف الوقوف على ظهر البيت للحظات عز وجلّ فاحلمامة اليت مترض يلهمها اهللا  
 . عز وجلّ ظهر البيت وتقف عليه للحظات فتشفى بأمر الشايف

 وكمـا فعـل   ،كة وكما تفعل املالئ،أما احلمامة السليمة فإا تطوف حوله كما يفعل املؤمنون   
  ).). احلج  احلج --٢٩٢٩ ( (}}   ولْيطَّوفُوا ِبالْبيِت الْعِتيقِ    {  : والكل ينفذ أمر رب العاملني     ،نون أمجع ون واملرسل والنبي

  .البد أن يطوفوا ذا البيت
 وقد كان سـبق لـه   - ولذا عندما ذهب أسعد احلمريي بثالث مائة ألف من جنده إىل البيت        

 فما كان منه إال أن نطـق  ، عن البيت مع كثرة عدد جندهعز وجلّ ه اهللا د ص - اهلداية من رب العاملني   
 فكان أول من كسا البيت بعد أن كان زاهـداً يف            ، وطاف بالبيت وكساه الديباج واحلرير     ،باإلسالم
  . ألن اهللا تعهد ببكة أن تبك كل جبار حياول أن يعتدي على البيت!!هذا البيت

ابن الزبري وأمر جنوده أن يقفوا على جبل أيب قبيس يف مواجهة            حىت أن احلجاج عندما حاصر      
 ويف  ، إال إا تقذف قذائف مصنوعة مـن القمـاش         ،وهي آلة كاملدفع   -الكعبة ويضربوه باملنجانيق    

 ،شتعلت الـنريان  ا و ، فأطلق املنجانيق على البيت    -  وإذا نزلت تعمل حرائق كبرية     ،وسطها البارود 
 فتطفئ النـار الـيت   ، وترتل املاء، فتقف قبالة البيت، جدة على قدر البيتوإذا بسحابة تأيت من جهة   

 مث تأيت صاعقة فتخطف الثالثني رجالً الذين قذفوا هذا البيـت وتنـهي              !!شتعلت يف كسوة البيت   ا
ها أي ال ختافون فإن -كم األمرال يهولن: ولكنه من شدة جربوته جاء بآخرين وقال هلم   !! حيام يف حملة  

 بعد أن يـئس     ، فرجع عن كيده للبيت    !!فجاءت سحابة أخرى فاختطفتهم أمجعني     - واعقأرض ص 
 !! ويكلؤه بكالءته، حيفظه حبفظهعز وجلّ  ألنه علم أن اهللا،منه

ولكـي  ). ). آل عمران آل عمران --٩٩٦٦ ( (}}  أَولَ بيٍت وِضع ِللناِس لَلَِّذي ِببكَّةَ مباركًا وهدى لِّلْعالَِمني         ِإنَّ  {
سبحانَ   { . عندما حتدث اهللا عن األقصى جعل الربكة حوله        ،نعرف الفرق بينه وبني املسجد األقصى     

              لَـهوا حكْنارى الَِّذي بِجِد اَألقْصساِم ِإلَى الْمرِجِد الْحسالْم نالً مِدِه لَيبى ِبعر١١ ( (}}  الَِّذي أَس--
 ولكنـه عنـدما     ، والصاحلني الذين كانوا حوله    ،الذين كانوا حوله  والربكة حوله يف األنبياء      ).).اإلسراءاإلسراء

 وهو يف ،هو يف ذاته مبارك، ))آل عمـران آل عمـران --٩٩٦٦ ( (}}  مباركًا وهدى لِّلْعالَِمني  { :حتدث عن هذا البيت قال  
 . عز وجلّ  ألنه ال يذهب إليه إنسان إال وحتيطه بركة احلنان املنان،ذاته هدى للعاملني

 ولو ذهب إليـه     ، جييب اهللا له كل املسائل      ولو أتاه سائلٌ   ، يتوب اهللا عليه   ه تائب فلو ذهب إلي  
 يكفي أن كل !! هلا وال حصر هلا يرجع بعبادة ال عد  ولو ذهب إليه عابد    ، حيقق اهللا له كل رجاءه     راٍج

يه مبائة ألف  فةصاحلة فيه تعدل مائة ألف فيما سواه، الركعة فيه مبائة ألف ركعة فيما سواه، والتسبيح        
لو صلى رجل صالة    :  حىت قال العلماء   ، والصدقة فيه مبائة ألف صدقة فيما سواه       ،تسبيحة فيما سواه  

واحدة مجاعة يف بيت اهللا احلرام كانت أفضل يف األجر والثواب له من أنه لو عاش عمر نوح يف بلده                    
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 وصالة اجلماعـة  ،ائة ألف صالة الصالة الواحدة مب  :  قال !!وكيف ذلك؟ :  قيل له  !!عز وجـلّ   يعبد اهللا 
 فحاصل ضرب املائة ألف يف سبعة وعشرين يكون رقم    ،تزيد على صالة الفرد بسبعة وعشرين درجة      

 .عليه السالم ال يستطيع اإلنسان أن يقضيه هنا ولو أعطاه اهللا عمر نوح ، وعمل كثري،كبري
لَّ يوٍم علَى حجاِج بيِتِه الْحراِم ِعشِرين  لَّ يوٍم علَى حجاِج بيِتِه الْحراِم ِعشِرين  ينزلُ اللَّه كُ  ينزلُ اللَّه كُ  {{: صلى اهللا عليه وسـلم    هذا البيت يقول فيه     

من من {{: صلى اهللا عليه وسلم   وقال  }}ِستني ِللطَّاِئِفني وأَربِعني ِللْمصلِّني وِعشِرين ِللناِظِرين     ِستني ِللطَّاِئِفني وأَربِعني ِللْمصلِّني وِعشِرين ِللناِظِرين     : : وِمائَةَ رحمةٍ وِمائَةَ رحمةٍ 
       عجر ،قفْسي لَمفُثْ وري فَلَم تيـٰذَا الْب ٰى هأَت       عجر ،قفْسي لَمفُثْ وري فَلَم تيـٰذَا الْب ٰى هأَت هأُم هتلَدا وكَم  هأُم هتلَدا والتالت{{: صلى اهللا عليه وسلموقال  .٤}} كَمائبائب  

 .٥}}التاِئب ِمن الذَّنِب كَمن الَ ذَنب لَهالتاِئب ِمن الذَّنِب كَمن الَ ذَنب لَهوون، ن، ممحح الر الريبيبببحح
 . ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة،أو كما قال


  أن سيدنا وموالنا حممداً عبده ورسوله    وأشهد ، العاملني، وأشهد أن ال إله إال اهللا       احلمد هللا رب ، 
 ، واعطنا اخلري وادفع عنا الشـر      ، وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم         اللهم صلِّ 

أما بعد (. العاملنيوجننا واشفنا وانصرنا على أعدائنا يا رب( 
ِفيِه   {  وهو قول اهللا  - يل أما املقام الذي ال نستطيع إال أن نشري إليه بأقل القل           :خوة اإلميان إفيا  

 اتـنيب اتهلا وال حصر هلا    أى  ،  ))آل عمران آل عمران --٩٧٩٧ ( (}}  آي ر  :آيـات ظـاهرة  . عالمات ال عدكـاِحلج 
 من أول ،كيف حلجر أن يعرف كل الصاحلني. واحلَجر األسعد الذي جعله اهللا يشهد لكل من استلمه        

 ويصورهم ويردد الكلمات اليت     ،هم بأمسائهم  يعرف !! ويشهد هلم عند رب العاملني     ،آدم إىل يوم الدين   
هذا احلجر . عز وجلّ  وهو حجر لكنه مملوء بنور النور األكرب،هم شهادة هلم عند رب،قالوها يف مواجهته 

 :فيه قصة للعظة والتفهيم أقصها عليكم
، فَلَمّـا دخـلَ     ، فَلَمّـا دخـلَ     حججنا مع عمر بن الُخطَّابِ    حججنا مع عمر بن الُخطَّابِ    { { : قَالَ عن أَيب سعيٍد الْخدري     
ِإين َألعلَم أَنّك حجر الَ تضرّ والَ تنفَـع، ولَـوالَ أَن        ِإين َألعلَم أَنّك حجر الَ تضرّ والَ تنفَـع، ولَـوالَ أَن        : : الطَّواف استقْبلَ الْحجر فَقَالَ   الطَّواف استقْبلَ الْحجر فَقَالَ   

ّّّليفَقَالَ ع ،لَهّليفَقَالَ ع ،لَه : :ِمِناملُؤ ا أَِمريِمِنياملُؤ ا أَِمريي هِّإن ني هِّإن ني
قَالَ اللَّهقَالَ اللَّه: : ن ِكتاِب اللَِّه؟ قَالَن ِكتاِب اللَِّه؟ قَالَِلك ِمِلك ِموأَين ٰذوأَين ٰذ: : ، قَالَ، قَالَعز وجـلّ ِبِكتاِب اللَِّه ِبِكتاِب اللَِّه : : ِبم؟ قَالَِبم؟ قَالَ: : يضرّ وينفَع، قَالَ يضرّ وينفَع، قَالَ 

ِهم أَلَست ِبـربكُم    وِإذْ أَخذَ ربك ِمن بِني آدم ِمن ظُهوِرِهم ذُريتهم وأَشهدهم علَى أَنفُسِ           }}تعاىلتعاىل
ى ظَهِرِه فَقَرّرهم ِبأَنّه الرّبّ وأَنّهم الْعبيـد،        ى ظَهِرِه فَقَرّرهم ِبأَنّه الرّبّ وأَنّهم الْعبيـد،        خلَق اللَّه آدم ومسح عل    خلَق اللَّه آدم ومسح عل    عراعرالل--١٧٢١٧٢}}قَالُواْ بلَى   

أَخوأَخذٰ    و بكَتو ماِثيقَهومو مهودهذٰ    ذَ ع بكَتو ماِثيقَهومو مهودهانِ      ذَ عنيِر عجكَانَ ِلهذَا الْحو ،قِفي ر انِ      ِلكنيِر عجكَانَ ِلهذَا الْحو ،قِفي ر اِن، فَقَالَِلكانِلساِن، فَقَالَ وانِلسو  : : حافْت حافْت
اشهد ِلمن وافَاك ِباملُوافَاِة يوم الِْقيامـِة، وِإين أَشـهد        اشهد ِلمن وافَاك ِباملُوافَاِة يوم الِْقيامـِة، وِإين أَشـهد        : : ِلك الرّقّ، فَقَالَ  ِلك الرّقّ، فَقَالَ  فَاك، فَفَتح فَاه، فَأَلْقَمه ذٰ    فَاك، فَفَتح فَاه، فَأَلْقَمه ذٰ    

ِد ولَه ِلسانٌ ذَِلـق يشـهد ِلمـن         ِد ولَه ِلسانٌ ذَِلـق يشـهد ِلمـن         ى يوم الِْقيامِة ِبالْحجِر اَألسو    ى يوم الِْقيامِة ِبالْحجِر اَألسو    يؤتيؤت: : لَسِمعت رسولَ اللَِّه يقُولُ   لَسِمعت رسولَ اللَِّه يقُولُ   
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)  ٥ (الشوق إىل البيت احلرام :خطب احلج  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أَعوذُ ِباللَِّه أَنْ أَِعيش ِفي قَـوٍم       أَعوذُ ِباللَِّه أَنْ أَِعيش ِفي قَـوٍم       : : ، فَهو يا أَِمري املُؤِمِنني يضرّ وينفَع، فَقَالَ عمر        ، فَهو يا أَِمري املُؤِمِنني يضرّ وينفَع، فَقَالَ عمر        استلَمه ِبالتّوِحيدِ استلَمه ِبالتّوِحيدِ 
٦٦}}لَست ِفيِهم يا أَبا الْحسِنلَست ِفيِهم يا أَبا الْحسِن

فعندما اشتكى إمساعيل   . توح أبد اآلبدين ودهر الداهرين    فما بالكم باِحلجر وفيه باب للجنة مف      
 إىل رب  ر فإنا سنفتح لك فيه باباً من اجلنة           :  مكة قال له   ه من حريأتيك منه   ،يا إمساعيل اجلس يف اِحلج 

 . الروح والرحيان إىل يوم القيامة
عنـده داع   فال يدعو ،فما بالكم بامليزاب؟ وهو مكتب استجابة الدعوات من حضرة الوهاب       

كل مـن يـدعو    . آمني آمني إىل يوم الدين    :  ووظيفتهم أن يقولوا   ،إال ويؤمن عليه املالئكة املكرمون    
وجلّ ه دعاء املالئكة استجاب اهللاؤ ومن وافق دعا،نون عليهيؤم لهعز . 

 آيات وآيات حتتاج إىل     ؟وكذا.. فما بالكم مبقام إبراهيم؟ وما بالكم بزمزم؟ وما بالكم بكذا           
 .  رنا اهللا أن نتوجه إىل هذا البيت اليت من أجلها أم، حىت نعرف منها بعض احلكم،أيام ودهور

 ويرزق من حج البيت مرات ،منا احلج إىل يوم القيامة  أن يرزق من مل حيجعز وجلّنسأل اهللا 
 . واستجاب دعائهم،هم وأن ييسر لنا املال احلالل حىت نكون من الذين غفر ذنوب،ومرات
 .للهم اجعل هذا العام عام خري وبركة على املسلمنيا

 الكافرين واليهود بداهية تشغلهم  وارِم،اللهم أطفأ نار احلروب املشتعلة على عبادك املؤمنني
 .عنا يا أرحم الرامحني

إنك على ما تشاء قدير، مبا شئت وكيف شئتوَءاللهم اكف عبادك املؤمنني الس . 
 إنك ، األحياء منهم واألموات، واملؤمنني واملؤمنات،ني واملسلماتاللهم اغفر لعبادك املسلم

 . يا رب العاملني،مسيع قريب جميب الدعوات
 ، العدنانيب وأرشدهم إىل ما فيه سنة الن،اللهم وفق والة أمورنا للعمل بأحكام القرآن

 .واحفظهم من بطانة السوء يا حنان يا منان
 اللّه يأْمر ِبالْعدِل واِإلحساِن وِإيتاء ِذي الْقُربـى وينهـى عـِن    ِإنَّ { :عباد اهللا اتقـوا اهللا  

  ..))نحلنحلالال  --٩٠٩٠(( } الْفَحشاء والْمنكَِر والْبغِي يِعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
******************************* 
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