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تاريخ الخطبة2019/8/2 :
ِّم ِِّاْتَََ ّ ِ ِ
أمّاّبعدّفياّأيهاّاملسلون؛ّيقولّربناّجلّّشأنهّيفّكتابهّالكرمي{ّ:ولِلَّ ِهّعلَىّالن ِّ ِ
ِ
يلّّۚ
ّْبِ ًّ
َ
َ َ
َّاسّح ُّجّالّبََي َ
اَّإلَيه َ
ّالرْحَٰ ِِ َّ ِ
ِ
ِ
*ّوالشَّف ِعّ
ّعش ٍر َّ
َوَمِّ َك َفَرّفَِإ َّنّاللَّهَّ َغ ِ ٌّ
{وال َفج ِر* َولَيَ ٍال َ
ني}ّ،ويقولّربناّجلّّشأنهّ:بِس ِمّاللََّه َّ َ
ِن َ
ّع ِِّال َعالَم َ
ّالرحي ِّمّ َ
ِ
كّقَسمّلِ ِذ ِ
يّحج ٍر}ّ.وقدّرويّيفّصحاحّالسّنةّعِّالنّيبّّأنهّقال((ّ:ماّمِّ
*ّواللَّي ِلّإِ َذاّيَس ِر َ
*هل ِّيفّ َذل َ َ ٌ
َوال َوت ِر َ
ٍ
ّإَل))ّ .
أيامّالعملّالصاحلّفيهاّأحبّإىلّاللَّهّمِّهذهّاأليامّالعشر))ّويقولّ((ّ:العِبَ َادةُّيفّاهلَرِّ
جّك ِهجرةٍ ََّ
مةّوإىلّاملدينةّاملنوّرةّليحظواّباحلجّّإىلّبيِّ
ّ
ةّاملكر
افدّضيوفّالرْحِّإىلّاحلرمنيّالشريفني؛ّإىلّمكّ ّ
ّ
أيهاّاملسلون؛ّيتو
يكونّيفّعدادّضيوفّالرْحِّ،
ّ
اهللّاحلرامّ ّ،وبزيارةّاحلبيبّاملصَفىّّ ّ.وإذّهننّئّمِّقدرّاهللّتعاىلّلهّنصيباًّيفّأنّ

ويصلّإىلّاملدينةّاملنورةّ ّ،ويكحّلّمآقيهّبالنّظرّإىلّاحلجرةّالنبويةّ
ّ
ويسّرّلهّاألْبا ّأنّيصلّإىلّمكّةّفيحجّّويعتمرّ،
كتبّلهّنصيبّيفّهذاّالعامّ،أنّيقدّرّاهللّلهّنصيباًّ
ٌّ
ّ
وضةّاملشرفةّ.أقولّ:أرجواّاهللّّ
ّ
لةّيفّالر
ّ
الشّريفةّوالصّ
ملِّملّيٌ
أْألّاهللّتعاىلّلضيوفّالرْحِّالقبولّوالسّلمةّوالعودةّإىلّذويهمّبتمامّالقبولّوالعافيةّ .
ّ
يفّأعوٍامّقادمةّ.و

ّوبعدّ،فكمّمِّّيَوفّحولّالكعبةّاملشرفةّجسدهّهناكّوقلبهّغائبّ.وكمّمِّّنأتّبهّالبلدّوقعدتّبهّاألْبا ّ،
رغبة ّوتَلّ ٍّع ّأنّ
اّعلىّشوق ّّو ٍّ
ٍّ
قّ ،تَوفّالكعبةّحولّقلبهّ.لذلكّ ،عزاؤناّأنّهؤالءّالذيِّملّحيظو
ٌَ ّمتشو ٌّ
وقلبهّمتلو ّ
املشرفةّ
يكرمهمّاهللّّبثوا ٍّّالّيقلّّإنّشاءّاهللّعِّثوا ّأولئكّالذيِّقدّرّاهللّهلمّأنّتكتحلّمآقيهمّبرّؤيةّالكعبةّ ّ
ّورؤيةّالّروضةّاملَهّرةّْائلًّاهللّتعاىلّالقبولّللجميعّ .
أنّيعوضّ
رّهلمّنصيبّمِّالذها ّإىلّاحلرمنيّالشرفنيّ ّ،
ٌّ
رّأنّيعزيّهؤالءّالذيِّملّيقدّ
ّ
علىّأنّّربناّتباركّوتعاىلّقدّ
عنهمّتعويضاًّعظيماًّإذاّماّأحسنواّاْتثمارّهذاّالتعويضّ.أمرانّأكرمناّاهللّّهبما؛ّأمّاّأحدمهاّ،فماّأخربّبهّالنيبّ
ّعش ٍّر)ّ ،ملاّهلذهّاأليامّمِّمنز ٍّلةّ
ّ عِّهذاّالعشرّ ّ ،
وماّنوهّاهللّّ عنهّإذّأقسمّبالعشرّفقالَ (ّ:وال َفج ِر* َولَيَ ٍال َ
عظيمةٍّّ،وملاّللمتقر ّإىلّاهللّواملقبلّعليهّ،التائبّإليهّ،املصَلحّمعهّ،والذيّأحسِّاالْتفادةّمِّهذهّاللياَلّواأليامّ،
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العبادةّوالَّاعةّواالْتغفارّواإلنابةّوالقرباتّ.فكانّيفّذلكّّّ-كماّقالّّ-ّقدّحظيّبأعظمّماّ
ّ
فأنفقّأوقاهتاّيفّ
ٍ
((ّ:ماّمِّأيامّالعملّالصاحلّفيهِّأحبّإىلّاللَّهّ
ذاتّفضلّومنزلةّ.فقدّقالّالنيبّ
ٍّ
كةّ
مِّأيامّمبار ٍّ
ٍّ
يفّالسّنةّكلّهاّ
جلّخرجّبنفسهّومالهّوملّ
إالّر ٌّ
مِّهذهّاأليامّالعشرّ،قالواّ:والّاجلهادّيفّْبيلّاهلل؟ّقالّ:والّاجلهادّيفّْبيلّاهللّ ّ،
يرجعّمِّذلكّبشيء))ّ ّ.
والحظواّأنّ ّالنّيبّّ أتىّبكلمةّالعملّالصّاحلّبَ(الَ)ّاجلنسّاليتّتستغرقّأنواَّالعملّالصّاحل؛ ّمِّاْتغفا ٍّر ّوذك ٍّرّ
وقيامّوتلوةّقرآنّ..إىلّغريّذلكّمِّصلةّرح ٍّمّوحسِّجوا ٍّرّ..إىلّ
إىلّصيامّ ٍّ
ٍّ
وبذلّ..
إنفاقّ ٍّ
إىلّصدقاتّو ٍّ
ٍّ
ودعاءّ..
ٍّ
ات ّتعدّدت ّفلمّتنحصرّ .أقولّ :فرص ّةٌّْاحن ّةٌّالّيضيّعِّ ّاحلريصّعلىّآخرتهّهذهّالفرصةّ،
ومرب ٍّ
غريّذلكّمِّأعمال ّ ّ
ٍّ
ّولينتهزهاّ ّوليستثمرهاّأفضلّاْتثمارّ .
ةّأشد ّمِّهذهّالفتنةّ.
ّواألمرّاآلخرّ ،أنّ ّاألمةّتَوفّهباّهذهّاأليامّفتن ّةٌّ ،ماّأظِّ ّأنّفتن ّةً ّ ّمرتّبتاريخّهذهّاألمّ ُّّ
تكالبِّقوىّالشّرّمِّمشرقّاألرضّإىلّمغرهباّضدّّأمّتناّوضدّّبلدناّ.ويفّمثلّهذهّاحلالةّ،يقولّ((ّ:العِبَ َادةُّيفّ
ّإَل))ّ.فياّمِّملّتفتنّكّهذهّاحملِّوهذهّالشدائدّ،وملّتنزلقّبكّقدمكّ،وملّتنحرفّ
اهلَرِجّ–ّأيّيفّالفتنةّّ-ك ِهجرةٍ ََّ
ّعلىّاهللّوتقرباًّإليهّفجعلِّلياليهّ
ّ
بكّمسريتكّ ،وملّتشذّ ّعِّالَّريقّوملّتضعفّمهّتكّ ،بلّتضاعفِّمهّتكّإقباالً
تتقر ّهباّإىلّاهللّْبحانهّ،أبشرّفأنِّمبنزلةّمِّهاجرّإىلّرْولّ
وعباداتّ ّ
ٍّ
باتّ
تضرعاًّإىلّاهللّوابتهاالًّإليهّ،وأيّامهّقر ٍّ
ّ
ِ
ّإَل))ّ .
اهللّّإذّ
قال((ّ:عبَ َادةُّيفّاهلَرِجّك ِهجرةٍ ََّ

هّأرضّوالّمنَقةّ،فهذهّالبشارةّبالعشرّوهذاّاملوْمّالشّريفّاملباركّ،تشملّكلّمسل ٍّمّ
وعزاؤناّأنّّكرمّاهللّّالّحتدّ ٌّ
مِّمشرقّاألرضّإىلّمغرهباّ.وأذكرّيفّذلكّأولئكّالذيِّقعدتّهبمّاألْبا ّ،وحيلّبينهمّوبنيّالوصولّإىل ّبلدّ
اهللّاحلرامّومدينةّاملصَفىّعليهّالصلةّوالسلمّ.أقولّ:أبشرواّ..فلِّيف ّوتكمّاحلظّولِّتفوتكمّالفرصةّ،فلقدّبسطّ
اهللّتعاىلّلكمّمائدةّفضلهّوإحسانهّ،وأجزلّلكمّيفّعَائهّومنّهّ ّوفضلهّ ّوثوابهّ..فكانِّهذهّاأليامّأعظمّمِّأيّامّ
السّنةّكلّهاّ.فلّتقعدنّّبكمّاهلمّةّ،والّيضعفِّّبكمّالنّشاطّ،يفّأنّتبذلواّوْعكمّيفّشتّّأنواَّالقرباتّإىلّاهللّجلّّ
شأنهّ .
فّ:ملّتتوافرّشروطّوجو ّاحلجّّعليكّ.وماّقدّوفّرتهّ
معّشوقّوتلهّ ٍّ
ٍّ
بفرصةّإىلّاحلجّّ
أقولّملِّملّحيظّيفّهذهّالسنةّ ٍّ
ملّقدّيفوقّأجرهّاحلجّّ
بوْعكّأنّتتقر ّبذلكّاملالّّوالوفرّ،يفّع ٍّ
ّ
لّمآقيكّبرؤيةّالكعبةّاملشرفةّ،
ّ
لتحظىّبأنّتكتحّ
ّشردتهّالفتنةّوأوجعِّّقلبهّوأوهنِّبيتهّ،فمددتّيدّاملساعدةّ
إىلّبيِّاهللّاحلرامّوزيارةّالنّيبّّ.إذاّأْعفِّفقرياً ّ
أضعافّماّقدّينالهّحاجّتيسّرتّاألْبا ّلهّ
ٌّّ
ّهذاّالرجلّّ
ّ
إليهّلريمّمّبيته؛ّأناّأقولّ:إنّّألرجوّاهللّّأنّيكونّثوا
ولكنّهّقدّضعفّعِّبسطّيدّاملساعدةّألمثالّهذاّاإلنسانّ .
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جزءٌّمناّوهوّواح ٌّدّ
فصارّحباجةّإىلّأنّننهضّبشأنهّ،فهوّ ّ
ٍّ
شردتهّالفتنةّوأوقعِّفيهّأنواعاًّمِّالبلءّ،
كمّمِّإنسانّ ّ
ٍّ
لكِّمعّغفلةّ
ٍّ
طّيدّاملساعدةّإليهّثوابهّيفوقّمِّحجّّميكِّأنّيكونّفيهّْعةّ ّ،و
مناّ،وأملهّأملناّومصيبتهّمصيبتناّ.فبس ُّ
يضّضعفِّبهّاحلالّ،وقلِّذاتّيدهّفلمّيستَعّأنّينهضّبشأنّ
عِّحاجةّأولئكّالذيّنتحدّثّعنهمّ.ور ّّمر ٍّ
ضِّبشأنهّ،فخففِّّمصابهّوكنِّْبباًّيفّشفاءه؛ّلكّ
فبسَِّيدّاملساعدةّإليهّّوهن َّ
َّ
نفسهّ،وأوجعهّاملرضّوأهنكهّ،
مِّاألجرّماّقدّيفوقّأجرّحجّكّإذاّكتبّاهللّلكّاحلجّّ .
أبوا ّاخلريّالّتنحصرّيفّاحلجّّإىلّبيِّاهللّاحلرامّ.هنيئاًّملِّقدرّاهللّلهّاحلجّّ،ولكِّمِّقعدتّبهّاألْبا ّ،الّيظنِّّّ
ّرْحتهّوفرصّالتقر ّإليهّالكثريّالكثريّ.فلينهضّ
ّ
أنّبا ّ ّالرْحةّاإلهليةّقدّأوصدتّدونهّ،بلّلقدّفتحّاهللّلهّمِّأبوا
إىلّمساعدةّإخوانهّوالنهوضّبشأهنمّ،فثوابهّيفّذلكّأعظمّبكث ٍّريّمِّثوا ّالقادرّعلىّاحلجّّالذيّتيسّرتّلهّأْبابهّ
واهللّتعاىلّأعلمّ .
ربّالوْائلّالرمسيةّ
ّ
علىّأنناّنقولّ:إنناّلنأْفّأشدّّاألْفّ،أنّحيالّبنيّأبناءّوطنناّوبنيّالذها ّألداءّفريضةّاحلجّّع
تلوعِّ
واملألوفةّ،حتّيضَرّّالبعضّإىلّأنّيسلكّإىلّذلكّْبيلّالسّماْرةّوشركاءّالظّلمّ.أقولّ:إنّّهؤالءّالذيِّ ّ
فِّلرؤيةّالكعبةّاملشرفةّوالَّوافّحوهلاّوالوقوفّبعرفةّ،وحيلّبينهمّوبنيّذلكّ.أرجواّاهللّّأنّ
ّ
قلوهبمّشوقاًّوتلهّ
جيعلّمِّشوقهمّشفيعاًّوْبباًّألج ٍّرّعظي ٍّمّيكرمهمّاهللّّبهّ.أمّاّأولئكّالذيِّصدّواّعِّاملسجدّاحلرامّوماّكانواّ
فلهمّموقفّبنيّيديّّاهللّ،الّبدّّأنّميثلواّبنيّيديّّاهللّ،واهللّْائلهمّعِّوضعّالعوائقّيفّطريقّالّراغبنيّيفّ
ٌّ
أولياءهّ،
احلجّّإىلّبيِّاهللّاحلرامّ.يصدّونّعِّْبيلهّ،يصدّونّعِّاملسجدّاحلرامّ،الّبدّّأنّينالواّجزاءهمّمذل ّةًّيفّالدنياّوعقوب ّةًّ
يفّاآلخرةّ،وعندّاهللّجتتمعّاخلصومّ .
أقولّقوَلّهذاّوأْتغفرّاهللّالعظيمَّلّولكمّفياّفوزّاملستغفريِ.

3

www.naseemalsham.com

