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 ١اخلطبة السابعة


 ،لقلوب على فطرـا    وجبار ا  ،العاملني، رمحن الدنيا واآلخرة ورحيمهما      هللا رب  احلمد
 .  وأشقاه، والسعيد من مأل قلبه بالتقوى والعمل مبا يرضي اهللابعدهفالشقي من أ
 هلم  ويكرر، فيدعوهم إىل التوبة،عفو كرمي حيب العفو عن عباده! ! سبحانه ...سبحانه

فينادي من ثلث الليل اآلخر مـن السـماء          - يدعوهم مرة كل ليلة      ،النداء لطلب الغفران  
}}هلْ ِمن ساِئٍل فَأُعِطيه، هلْ ِمن مستغِفٍر فَأَغِْفر لَه، حٰىت يطْلُع الْفَجرهلْ ِمن ساِئٍل فَأُعِطيه، هلْ ِمن مستغِفٍر فَأَغِْفر لَه، حٰىت يطْلُع الْفَجر{{:  فيقول- الدنيا

وأشهد أن  ،  حيب املتطهرين  له حيب التوابني و    وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك        
 ونوراً ، رمحة للعاملنيعز وجلَّ  بعثه اهللا،ه من خلقه وخليله    وصفي ،سيدنا حممداً عبد اهللا ورسوله    

 ودخول اجلنة للمـؤمنني  ، وجعل على يديه غفران الذنوب وستر العيوب      ،لألولني واآلخرين 
 .واملؤمنات بغري تعب أو لغوب

 تبلغنا ـا     صالةً ،دنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم      وسلم وبارك على سي    اللهم صلِّ 
 وترفعنا ا إىل درجة أتباعه الصادقني       ، وتوفقنا ا للعمل مبا حتبه وتبتغيه      ،مراضيك ومراضيه 

  )أما بعد (.العاملني يا رب آمني آمني ،وذويه
حرم  اجتمعت من كل بقاع األرض يف        ،يف هذا اليوم الكرمي    :نوخوة املؤمن فيا أيها اإل  

 .عـز وجـلَّ     ورمحة اهللا  ، يرجون غفران اهللا   ، أفواج احلجيج  ، ويف أرض اهللا   ، ويف بيت اهللا   ،اهللا
ما ميلكون فجمعوا أمواهلم للنفقاتذهبوا وقد أعطوا أعز ،ما خيلفون وهم األهل  وتركوا أعز 

 شديد على    وسنتكلم فيه باختصار   ، يطول شرحه  إن هذا أمر   ملاذا ذهبوا إىل هناك؟   . واألوالد
  .حسب املناسبة إن شاء اهللا

 املالئكة ببنائه مث أمر بعـد ذلـك      عز وجلَّ  فإن هذا البيت لبناءه غاية من أجلها أمر اهللا        
 أوحى إىل املالئكة بعد أن تقبل توبتهم وغفر         عز وجلَّ  اخلليل إبراهيم بتجديد بنائه وهي أن اهللا      

إذا أخطأوا كما أخطأمت يذهبون إليه . ادي هناك بيتاً   األرض فابنوا لعب   هلم زلتهم أن اهبطوا إىل    
 .فيطوفون حوله كما طفتم فاغفر هلم كما غفرت لكم

_________________________________________________ 
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 ووفقهم للعمل بأركان    ، أن يكرم قوماً بالغفران أظهر هلم التبيان       عز وجلَّ  فإذا أراد اهللا  
فى عنهم تعـاليم   على قوم أخفاه عنهم أو أخعز وجلَّ  وإذا غضب اهللا،احلج اليت حيبها الديان 

عـز    فال تناهلم الرمحة وال التوبة من رم       ،احلج وشعائر احلج حىت يفعلوا على وفق أهوائهم       
 ومحلت املالئكة منـه     ،أغرق اهللا هذا البيت    عليه السالم  ولذلك عندما جاء طوفان نوح       .وجلَّ

 حىت ال يعـرف     ،احلجر األسعد وجعلوه أمانة ووديعة عند جبل أيب قبيس املطل على الكعبة           
  .الناس مكانه وال يذهب الناس إليه طلباً للغفران

 أذهب إليـه إبـراهيم   ،برفع هذا البناء عز وجلَّ فلما جاءت إرادة السماء أن يعلن اهللا   
إن اهللا يأمرك أن تذهب إىل مكة ألنـه         :  فجاء جربيل ومعه الرباق وقال يا إبراهيم       ،وإمساعيل

     وجلَّ   يدعو الناس مجيعاً إىل اهللا     سيخرج من صلب هذا الولد نيب فأركبه الـرباق وأخـذ   .عز 
أنرتل هنـا يـا   :  وكلما مر بأرض ا زرع وماء قال  ، وأركب هاجر خلفه   ،إمساعيل بني يديه  

     :كما قال اهللا   - فوجدها   ،انزل ها هنا  :  حىت وصل إىل مكان البيت فقال      ،ال: جربيل؟ يقول 
    ..))إبراهيمإبراهيم--٣٧٣٧ ( (} ِبواٍد غَيِر ِذي زرٍع {

 هكذا أمر اهللا:  قال!!يا جربيل ال زرع هنا وال ماء:  فقال، ال زرع وال ضرع فيها     :أي
 أو للجـاه أو     ،وذلك حىت يكون الذاهب إىل هذا املكان ال طالباً للمجد أو للمال           ،  عز وجلَّ 
 :عز وجلَّ  ء اهللا ه اخلالص رضا   وإمنا يذهب ومهُّ   ، وال طالباً للشهرة أو املرتلة بني الناس       ،للكساء
، فيكون هدفه رضاء اهللا وسفره طلباً لغفـران اهللا  ))البقرةالبقرة--١٩٦١٩٦((  } وأَِتمواْ الْحج والْعمرةَ ِللّهِ   {

 .عز وجلَّ ومهه كله اإلقبال على اهللا
 لكـان النـاس     ، وزرعه نضري  ، وماؤه عذب غدير   ، هواؤه نظيف  فلو جعله يف مكانٍ   

 ال زرع فيه    ، لكن اهللا جعل البيت يف مكان قفر       ،انبها زيارة البيت   وجب ،يذهبون إليه للسياحة  
 لكي يتحمل الناس كل هذه املشقات فينـالوا         ، وال جو تستحسنه األجسام فيه     ،وال ماء فيه  

 . عز وجلَّ الغفران وارتفاع الدرجات عند اهللا
ناس باحلج للبيـت   أن ينادي على ال   عز وجلَّ   مث أمره اهللا   ،فبىن إبراهيم وإمساعيل البيت   

اِس ِبـالْحج   وأَذِّن ِفي الن   { :عليك اآلذان وعلينا البالغ   : قال. وما يبلغ صويت   يا رب : فقال
 .))احلجاحلج--٢٨٢٨،  ،  ٢٧٢٧(( }ِليشهدوا مناِفع لَهم    .  وعلَى كُلِّ ضاِمٍر يأِْتني ِمن كُلِّ فَج عِميقٍ        يأْتوك ِرجاال 

 األرواح أن خترج من عز وجـلَّ  على جبل أيب قبيس وأمر اهللا ه السالمعليفوقف سيدنا إبراهيم  
مستقرها وأمر اجلبال أن بط والوديان أن ترتفع وأمر اهلواء أن يوصل صـوته إىل النـاس                 

فنادى إبراهيم مرة جهة املشرق ومرة جهة املغرب ومرة جهة الشمال ومـرة جهـة               . مجيعاً
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ـ ،ناس إن اهللا قد بىن لكم بيتاً وأمركم باحلج فحجواأيها ال: اجلنوب ويف كل مرة يقول   ى  فلب
 ،لبيك اللهم لبيـك   :  وقالوا مجيعاً  ، األرواح من عصره إىل يوم الدين      ت ولب ،الناس يف زمانه  

 . ال شريك لك لبيك، احلمد والنعمة لك وامللك إنَّ،لبيك ال شريك لك لبيك
  دها مرة منهم من رد،   واملالئكـة   ، ومنهم من زاد على مرتني     ،دها مرتني  ومنهم من رد 

ى مرتني حج مرتني ومن زاد      ى مرتني حج مرتني ومن زاد       لب  لب نن وم  وم ،، مرة  مرة ة حج ة حج ى مر ى مر فمن لب فمن لب {{: صلى اهللا عليه وسلم   يسجلون قال   
 فإذا كانت ليلة النصف من شعبان يظهر يف اللوح احملفوظ أمساء     ٣}}على ذلك فبحساب ذلك   على ذلك فبحساب ذلك   

 فيحسـون   ،بأ إىل قلوم وإىل أرواحهم     فتحمل املالئكة الن   ،حجاج بيت الرمحن يف هذا العام     
سـبحانه    وهو ، األسباب عز وجلَّ   ويهيئ اهللا  ، وباحلنني إىل حج بيت اهللا     ،بالشوق إىل بيت اهللا   

  .يرزق من يشاء بغري حساب وتعاىل
 ومنهم من   ، ويأتيه ملك يف املنام يبشره حبج بيت اهللا احلرام         عز وجلَّ  منهم من يوفقه اهللا   

 ،ذاته الشريفة للحـج وللزيـارة    ب فيدعوه   صلى اهللا عليه وسلم   فيأتيه احلبيب املختار    يوفقه املوفق   
 !!وناهيك ذا الشرف العظيم

 وأقسم ، قام من نومه مستبشراً،إىل هارون الرشيد يدعوه صلى اهللا عليه وسـلم   فعندما جاء 
ره ودعاه هـو     ملاذا؟ ألن الذي بش    ،أن حيج ماشياً على قدميه من بغداد حىت يؤدي املناسك         

 .صلى اهللا عليه وسلمحبيب اهللا ومصطفاه 
 فقامـت مـن   ، فدعاها للحج وللزيارة   صلى اهللا عليه وسلم   وهذه امرأة من اجلزائر جاءها      

 وبعد القسم احتارت يف     ، وأقسمت أن تذهب إىل البيت على عينيها       ،نومها فرحة مستبشرة  
 أن تصلي ركعتني عند كل      : فأفتوها ،ملتستفتيه  فذهبت وأرسلت إىل العلماء    !!كيفية التنفيذ 

 حىت ،فذهبت ذه الطريقة يف ثالث سنوات. عز وجـلَّ  خطوة ختطوها يف طريقها إىل بيت اهللا   
 .عز وجلَّ  لتويف بالوعد الذي أقسمت عليه هللا،وصلت إىل بيت اهللا احلرام

ـ      ،ومنهم من يرى يف منامه أنه يطوف مع الطائفني         اً علـى    ومنهم من يرى نفسه واقف
 ومنهم من يـرى أنـه يف        ، ومنهم من يرى أنه يسعى بني الصفا واملروة        ،عرفات مع احلجيج  

 !!عز وجلَّ  تأتيهم الدعوات بأي كيفية من اهللا،الروضة النبوية الشريفة
 فيهيئ له الشوق احلار لزيـارة اهللا يف         ، ملك اإلهلام املوجود على قلبه     هومنهم من خيرب  

_________________________________________________ 
 .أخرجه ابن اسحاق يف سريته واألرزقي يف أخبار مكة 3
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 فال يـذهب    . حوله أنه ذاهب إىل بيت اهللا      ن فيعلن إىل م   ، والظمأ الشديد ألداء املناسك    ،بيته
    إىل هناك على احلقيقة روجـلَّ   إال إذا سبق له التوفيق من املوفق، ماله حالللٌج أما الذي .عز 

وقد  ، ولن يناله إال التعب واملشقة  ، ومثلما راح سيعود   ، فليس لنا شأن به    ،يذهب وماله حرام  
  عز وجلَّ   لَبيك اللَّهم لَبيك، قَالَ اللَّه    لَبيك اللَّهم لَبيك، قَالَ اللَّه    : : من حج ِبماٍل حراٍم فَقَالَ    من حج ِبماٍل حراٍم فَقَالَ    {{:  يف مثله  صلى اهللا عليه وسلم   قال  
لَهلَه : :كلَيع وددرم كجحو كيدعالَ سو كيالَ لَبكلَيع وددرم كجحو كيدعالَ سو كيالَ لَب{{

صـلى   حديث رسول اهللا ه منأما ملاذا يذهبون؟ بعضهم ينال النصيب األوفر فيأخذ حظَّ   
وبعضهم ينال  .٥}}من حج هذا البيت فلم يرفُثْ ومل يفْسق، رجع كما ولَدته أمه        من حج هذا البيت فلم يرفُثْ ومل يفْسق، رجع كما ولَدته أمه        {{ اهللا عليه وسلم  

احلَج املَبرور لَيس لَه جزاٌء إالَّ احلَج املَبرور لَيس لَه جزاٌء إالَّ {{: صلى اهللا عليه وسـلم  ويكون داخالً يف قوله     ، أكرب من هذا   اًنصيب
  ٦}}اجلَنِةاجلَنِة

 وليس عليه ذنوب  والذي حيج،ره اهللا من الذنوب والعيوب    يه ذنوب يرجع وقد طه    فالذي عل 
وقـف   واألمان يـوم امل    ،م الغيوب بدخوله اجلنة    يأخذ كارت ضمان من عالَّ     عيوب،وال له   
آمناً من  . ))آل عمـران  آل عمـران  --٩٧٩٧(( } ومن دخلَه كَانَ آِمنا    ِ { : ويدخل يف قول الرمحن الرحيم     ،العظيم

 وآمناً من غضب اجلبار، وآمناً من شرار الناس يف هذه احلياة الدنيا، وآمناً مـن                ،عذاب اهللا 
،،))األحقافاألحقاف--١١٣٣(( }فَال خوف علَيِهم وال هم يحزنونَ     { : ألنه يدخل يف قول اهللا     ،فزع يوم القيامة  

 البيت  البيت  حج حجننإن اهللا وعد مإن اهللا وعد م{{: صلى اهللا عليه وسلم قال   .جات ال نستطيع عدها يف هذا الوقت      ردو
 أن يرد وإنْ  وإنْ ،،ه إىل بيته غامناً ساملاً مغفوراً له ذنبه       ه إىل بيته غامناً ساملاً مغفوراً له ذنبه       أن يرد توفاه عنده أن يقي توفاه عنده أن يقي ضضله م لَلَ له مكاً يكاً يححججعنه ويلب ي ي  عنه ويلب

التاِئب ِمن الـذَّنِب    التاِئب ِمن الـذَّنِب    ووالتائب حبيب الرمحن،    التائب حبيب الرمحن،    {{: صلى اهللا عليه وسلم   ، وقال   ٧}}عنه إىل يوم القيامة   عنه إىل يوم القيامة   
لَه بالَ ذَن نكَملَه بالَ ذَن نكَم{{٨. 

 .وأنتم موقنون باإلجابةادعوا اهللا 


  وجـلَّ   ونسأله، العاملني الذي هدانا لإلميان وجعلنا مسلمني احلمد هللا رب ـ عز ا  أن يثبتن
شهد أن سيدنا    وأ ،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له         . على هذا حىت يتوفانا مسلمني    

_________________________________________________ 
 .رواه الطرباين يف األوسط واألصبهاين والبزار عن أيب هريرة 4
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 واعطنا اخلـري    ،على آله وصحبه وسلم   اللهم صلي على سيدنا حممد و     . حممداً عبده ورسوله  
  ..)أما بعد (. العاملني يا رب، وجننا واشفنا وانصرنا على أعدائنا،وادفع عنا الشر

ما هذه املغفرة اليت يناهلا حجاج بيت اهللا؟ ومن ينالوا هـل            : فيا أيها األخوة املؤمنون   
 يغفر هلم مغفـرة  عز وجلَّ ؟ إن اهللا هلم مجيع ذلكعز وجلَّ  أم يغفر اهللا  ؟يتبقى عليهم شئ بعدها   

ِإذَا ِإذَا {{ :صلى اهللا عليـه وسـلم      يقول فيها    ، أو اقترفوه أو جنوه    ،عامة شاملة لكل ما قالوه أو فعلوه      
انظُروا يا مالَِئكَِتي ِإلَـى ِعبـاِدي       انظُروا يا مالَِئكَِتي ِإلَـى ِعبـاِدي       : :  اُهللا تعاىل   اُهللا تعاىل  أَفَاض الْقَوم ِمن عرفَاٍت أَتوا جمعاً فَوقَفُوا، قَالَ       أَفَاض الْقَوم ِمن عرفَاٍت أَتوا جمعاً فَوقَفُوا، قَالَ       

داوعداوع             مِسـيئَهم تبهوو ،مهتغْبر تفَعشو ،مهتوعد تبأَج أَين قَد كُمِهدأَلَِة، أُشسوِني ِفي الْم             مِسـيئَهم تبهوو ،مهتغْبر تفَعشو ،مهتوعد تبأَج أَين قَد كُمِهدأَلَِة، أُشسوِني ِفي الْم
مهنياِت الَِّتي بِبعالت مهنع لْتمحتأَلَ، وا سِميع مج مهِسنحم تطَيأَعو ،ِسِنِهمحِلممهنياِت الَِّتي بِبعالت مهنع لْتمحتأَلَ، وا سِميع مج مهِسنحم تطَيأَعو ،ِسِنِهمحِلم{{

 وأن يكتب لنا احلج إىل بيـت اهللا  ، أن يوفقنا مجيعا لزيارة بيته احلرام   عز وجلَّ نسأل اهللا   
  حالالً، وأن يهيئ لنا ماالً  عليه أفضل وأمت السالم    وأن يرزقنا مجيعا زيارة روضة املصطفى        ،احلرام

 وأن جيعلنا من الذين يوفقهم يف هذه األيام املباركة لطاعة اهللا واإلكثار من ذكـر  ،ألداء ذلك 
ق بأرواحنا فيه مع الواقفني على       وحيلِّ ، ويغفر لنا به الذنوب    ، وأن يوفقنا لصيام يوم عرفة     ،اهللا

 .جبل عرفات
 ، واحفظهم مجيعا من األمراض واآلفات     ،اللهم اكتب السالمة حلجاج بيت اهللا احلرام      

تقبـل   و ،هلما واقبل سؤ  ،هم إىل أهلهم ساملني غامنني يا رب العاملني        ورد ،والعاهات والعالت 
 . يا أرحم الرامحني،عهم فينا ويف املسلمني أمجعني وشفِّ،دعائهم

 األحياء منـهم  ، واملؤمنني واملؤمنات، وللمسلمني واملسلمات  ،اللهم اغفر لنا ولوالدينا   
 . يا رب العاملني، إنك مسيع قريب جميب الدعوات،واألموات

 وأيد عبادك املـؤمنني يف      ،ناللهم انصر عبادك املسلمني املقاتلني يف البوسنة وأذربيجا       
 اإلسالم بنا    وأعلِ ،كل بلد ومكان، وامجع قلوب إخواننا املسلمني املتفرقني يف سائر األركان          

 .  يا قيوم بنا اإلسالم يا حيوأعِل
 وأبعـد عنـهم     ،قهم لبطانة اخلري   ووفِّ ،اللهم أصلح أحوال والة أمور املسلمني أمجعني      

 .  يا أرحم الرامحني،بطانة السوء
 وال  ، ويف كل شئ لنـا أو حولنـا        ، ويف أوالدنا  ، ويف مثارنا  ،اللهم بارك لنا يف أرزاقنا    

                                                                                                   
9عنه اللَّه الْخطيب يف املتفق واملفترق عن أنٍس رضي . 
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)  ٦جاحلدرجات : خطب احلج  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 . يا أرحم الرامحني،تؤاخذنا مبا فعل السفهاء منا
ِإنَّ اللّه يأْمر ِبالْعدِل واِإلحساِن وِإيتاء ِذي الْقُربى وينهى عِن           {،   اتقوا اهللا  :عباد اهللا 
اء وشونَالْفَحذَكَّرت لَّكُملَع ِعظُكُمِي يغالْبنكَِر والنحل-٩٠( } الْم.(  
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