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ﱁﱂﱃﱄ
يسر موقع مرياث األنبياء أن يُقدم لكم
تسجيلًا خلطبة مجعة بعنوان:

ألقاها
فضيلة الشيخ الدكتور:
خالد بن ضحوي الظفريي
-حفظه اهلل تعاىل-

يف مسجد السعيدي باجلهراء بدولة الكويت.
نسأل اهلل -سبحانه وتعاىل -أن ينفع بها اجلميع.
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اخلطبة األوىل:

ُشور َأ حن ُفسنَا َو َس ِّي َئات َأ حع ََملنَاَ ،م حن
إ َّن ح َ
اْل حمدَ لِل ن حَح َمدُ ُه َون حَستَعينُ ُه َون حَس َت حغف ُر ُهَ ،و َن ُعو ُذ بالِل م حن ُ ُ
ال َهاد َى َل ُهَ ،و َأ حش َهدُ َأ حن َل إ َل َه إ َّل الِلُ َو ححدَ ُه لَ َُش َ
ال ُمض َّل َل ُهَ ،و َم حن ُي حضل حل َف َ
َ حَيده الِلُ َف َ
يك َل ُه،
َو َأ حش َهدُ َأ َّن ُُم َ َّمدً ا َع حبدُ ُه َو َر ُسو ُل ُه.
أَمَّا بَعْدُ:
ٍ
ُش حالُ ُمور
َفإ َّن َأ حصدَ َق ح َ
اْلديث ك َال ُم الِلَ ،و َخ ح َْي حاْلَدح ي َهدح ُي ُُم َ َّمد َ -ص َّّل الِلُ َع َل حيه َو َس َّل َمَ ،-و َ َّ
اُتاَ ،وك َُّل ُُم حدَ َث ٍة بدح َع ٌةَ ،وك َُّل بدح َع ٍة َض َال َل ٌةَ ،وك َُّل َض َال َل ٍة ِف النَّار.
ُُم حدَ َث ُ َ
أَمَّا بَ ْع ُد:
عباد اهلل :فاتقوا الِل -عز وجل ،-اتقوا الِل واعملوا ليوم لقاه ،فَم أرسع ُميض اليام والليايل،
انتظارا ملنادي الِل -عز وجل-؛ ﱽﳋﳌ
وما أقرب انقضاء اآلجال والنطراح بني أطباق الثرى
ً
ﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘ ﳙﳚﳛﳜﳝﳞﳟﳠﳡﳢﳣ

ﳤﳥﳦﱼ المائدة.١١٩ :
عباد اهلل :إن اْلج إىل البيت العتيق من فرائض اإلسالم ،وأحد مبانيه العظام ،فرضه الِل
جل وعال -مر ًة يف العمر؛ يف موسمه الذي عقده فيه؛ يقول -عز وجل :-ﱽﱁ ﱂﱃﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ

ﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟ ﱠﱡﱢﱼ البقرة.١٩٧ :
جاء عن ابن عمر -ريض الِل عنهَم -أن النبي -صّل الِل عليه وسلم -قالُ « :بن َي حاإل حس َال ُم
َخ ٍ
سَ :ش َها َدة َأ حن َل إ َل َه إ َّل الِلُ َو َأ َّن ُُم َ َّمدً ا َر ُس ُ
اْل ِّج،
الص َالةَ ،وإيتَاء َّ
َع َّل َ ح
ول الِلَ ،وإ َقام َّ
الزكَاةَ ،و ح َ
َو َص حوم َر َم َض َ
ان» متفق عليه.
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أقر هبا وتركها ُتاونًا فهو عّل خطر؛ يقول عيل بن
فمن أنكر فريضة اْلج فقد كفر ،ومن َّ
أيب طالب -ريض الِل تعاىل عنه" :-استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه".
عباد اهلل :إن بيت الِل اْلرام منار ُة التوحيد؛ بناه إمام املوحدين ،وأمره الِل أن يطهره من
الرجس والوثان ،كَم أمره أن يؤ ِّذن بالناس باْلج؛ يقول -عز وجل :-ﱽﱷ ﱸ ﱹ
ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ
ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ

ﲚﲛﲜﲝﲞﲟ ﲠﲡﲢﲣﲤﱼ الحج.٢٩ - ٢٧ :
كَم حث نبينا -صّل الِل عليه وسلم -عّل اْلج ور َّغب فيه؛ فعن َعمرو بن العاص -
ريض الِل عنه -قالَ « :ف َل ََّم َج َع َل الِلُ حاإل حسال َم يف َق حلبي َأ َت حي ُت النَّب َّي َ -ص َّّل الِلُ َع َل حيه َو َس َّل َمَ ،-ف ُق حل ُت:
ا حب ُس حط َيمين ََك َف َ ُ
لت :
ل َباي حع َكَ ،ف َب َس َط َيمينَ ُهَ ،ق َالَ :ف َق َب حض ُت َيديَ ،ق َالَ :ما َل َك َيا َع حم ُرو؟ َق َالُ :ق ُ
َأ َر حد ُت َأ حن َأ حش ََت َطَ ،
قال :ت حَش ََت ُط ب ََم َذا؟ ُق حل ُتَ :أ حن ُي حغ َف َر يلَ ،ق َالَ :أ َما َعل حم َت َأ َّن حاإل حس َال َم َ حَيد ُم َما َك َ
ان
اْل َّج َ حَيد ُم َما َك َ
َق حب َل ُه؟ َو َأ َّن حاْل حج َر َة َ حُتد ُم َما َك َ
ان َق حب َل ُه؟» رواه مسلم.
ان َق حب َل َها؟ َو َأ َّن ح َ
يفرس هذا اْلديث قوله -صّل الِل عليه وسلمَ « :-م حن َح َّج لِل َف َل حم َي حر ُف حثَ ،و ََل ح َي حف ُس حق،
َر َج َع َك َي حوم َو َلدَ حت ُه ُأ ُّم ُه» متفق عليه.
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وعن ابن مسعود -ريض الِل عنه -قال :قال رسول الِل -صّل الِل عليه وسلم« :-تَاب ُعوا
اْلديد َو َّ
اْل ِّج َوا حل ُع حم َرة؛ َفإ َّّنُ ََم َينحف َيان ا حل َف حق َر َو ُّ
الذ َهب َوا حلف َّضة،
َب ح َ
الذ ُن َ
وب َك ََم َينحفي ا حلك ُْي َخ َب َث ح َ
ني ح َ
النَّ ُة».
ورة َث َو ٌ
اب إ َّل ح َ
ب َ
َو َل حي َس ل حل َح َّجة ا حلـ َم ح ُ
ٍ
الر ُس َ
ول َ -ص َّّل الِلُ َع َل حيه َو َس َّل َمَ -ق َالَ :ق َال
وعن أيب سعيد اخلدري -ريض الِل عنهَ « :-أ َّن َّ
الِلُ :إ َّن ع حبدً ا ص َّح حح ُت َل ُه ج حس َم ُهَ ،و َو َّس حع ُت َع َليه يف ا حلـ َمع َ
َخ َس ُة َأ حع َوا ٍم َل َيفدُ
يشة؛ َي حميض َع َل حيه َ ح
إ َ َّيل َلـ َم حح ُرو ٌم».
وللحاج عباد الِل دعوة مستجابة؛ كَم جاء يف حديث ابن عمر -ريض الِل عنهَم :-أن
اه حم
اجَ ،وا حلـ ُم حع َتم ُر َو حفدُ الِل؛ َد َع ُ
اْل ُّ
النبي -صّل الِل عليه وسلم -قال« :ا حل َغازي يف َسبيل الِلَ ،و ح َ
اه حم».
َف َأ َجا ُبو ُهَ ،و َس َأ ُلو ُه َف َأ حع َط ُ
واْلاج يف حفظ الِل -تعاىل -حتى يرجع إىل أهله؛ كَم جاء يف حديث أيب هريرة -ريض
الِل تعاىل عنه :-أن رسول الِل -صّل الِل عليه وسلم -قالَ « :ث َال َث ٌة يف َض ََمن الِل َ -ع َّز َو َج َّل:-
َر ُج ٌل َخ َر َج إ َىل َم حسج ٍد م حن َم َساجد الِل َ -ع َّز َو َج َّلَ ،-و َر ُج ٌل َخ َر َج َغاز ًيا يف َسبيل الِل -تعاىل،-
اجا».
َو َر ُج ٌل َخ َر َج َح ًّ
عباد اهلل :ومما جاء يف فضل اْلج :حديث ابن عمر -ريض الِل عنهَم -قال :قال رسول
الِل -صّل الِل عليه وسلم -للرجالن اللذان سأل عن فضائل اْلج وأعَمله؛ قال -عليه الصالة
اْل َرا َم؛ ف َّ
إن َل َك ب ُك ِّل َو حط َأ ٍة َت َط ُؤ َها َراح َلت َُك
والسالمَ « :-أ َّما ُخ ُر ُ
وج َك م حن َب حيت َك َت ُؤ ُّم ا حل َب حي َت ح َ
~~5

ب الِلُ َل َك َهبا َح َسنَ ًةَ ،و َي حم ُحو َعنح َك َس ِّي َئ ًةَ ،و َأ َّما ُو ُقو ُف َك ب َع َر َف َة؛ فإ َّن الِلَ َ -ع َّز َو َج َّلَ -ينحز ُل إ َىل
َي حك ُت ُ
الس ََمء الدُّ حن َيا َف ُي َباهي هب حم ا حلـ َم َالئ َك َة؛ َف َي ُق ُ
با م حن ُك ِّل َف ٍّج َعم ٍيق،
ولَ :ه ُؤ َلء َع َبادي َج ُ
اؤون ُش حع ًثا ُغ ح ً
َّ
ف َل حو َر َأ حون؟ َف َل حو َك َ
يا ُف َ
َي حر ُج َ
ان َع َل حي َك م حث ُل َر حمل َعال ٍج
حتي َو َ َ
ون َع َذايب َو ََلْ َي َر حون  ،فََ َك حي َ
ون َر ح َ
الس ََمء ُذ ُنو ًبا َغ َس َل َها الِلُ َعنح َكَ ،و َأ َّما َر حم ُي َك ح
ور َل َك،
ال ََم َر فإ َّن ُه َمدح ُخ ٌ
َأ حو م حث ُل َأ َّيام الدُّ حن َيا َأ حو م حث ُل َق حطر َّ
َو َأ َّما َح حل ُق َك َر حأ َس َك فإ َّن َل َك ب ُك ِّل َش حع َر ٍة َت حس ُق ُط َح َسنَ ًة ،فإ َذا ُط حف َت با حل َب حيت َخ َر حج َت م حن ُذ ُنوب َك
َك َي حوم َو َلدَ ت َحك ُأ ُّم َك» رواه الطبان ،وحسنه اإلمام اللبان.
وعن ابن عباس -ريض الِل عنهَم -قال :قال رسول الِل -صّل الِل عليه وسلمَ « :-م حن
اج ُة» رواه أحد.
يضَ ،و َتض ُّل َّ
اْل َّج َف حل َي َت َع َّج حل؛ َفإ َّن ُه َقدح َي حم َر ُض ا حلـ َمر ُ
اْل َ
الضا َّل ُةَ ،و َت حعر ُض ح َ
َأ َرا َد ح َ
إن يف هذه النصوص -عباد الِل -ندا ٌء إىل املبادرة إىل اْلج؛ تلبية لمر الِل -سبحانه
وتطهْيا للنفوس من ذنوهبا ،وارتقا ًء يف
وتعاىل ،-واقتفا ًء ْلدي اخلليلني -عليهَم السالم،-
ً
خصوصا من َل يكن قد قىض فرضه ،كم أعدَّ النا س
العبودية ودرجاُتا ،فأعدوا العدة للحج
ً
والشباب يف السفر يف هذا الصيف ،وإذا جاء اْلج قالوا :ل نستطيع ،فاتقوا الِل -عز وجل،-
واقضوا فرضكم ،واعبدوا ربكم حتوزوا الجور العظيمة عند الِل -سبحانه وتعاىل.-
بارك الِل يل ولكم يف القرآن العظيم ،ونفعني وإياكم بَم فيه من اآليات والذكر اْلكيم.
أقول ما تسمعون ،وأستغفر الِل العظيم يل ولكم من كل ذنب فاستغفروه؛ إنه هو الغفور
الرحيم.
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اخلطبة الثانية:
اْلمد لِل ،والصالة والسالم عّل رسول الِل وعّل آله وصحبه ومن اتبع هداه.
أما بعد:
عباد اهلل :فإن للحج مقاصدَ وأهداف؛ ومن أعظمها:
ٍ
ٍ
واحد ليس بينهم تفاضل ول تغاير ،ل فضل
صعيد
َت َذ ُّكر اآلخرة؛ فحني جيتمع الناس يف
لحد عّل أحد فيه ،فإنه يذكِّر باآلخرة التي ُُيرش فيها اخللق دون متايز ،ثم يتفضل الِل -عز
بالسَت والنة.
وجل -عّل عباده املؤمنني ِّ
ومن مقاصده أيضا:
ونموذج عميل إلمكانية احتاد املسلمني؛ متى ما طرحوا التنافس
أن اْلج شعار الوحدة،
ٌ
وجدُّ وا يف إقامة دين
عّل الدنيا ،ورجعوا إىل كتاب الِل وإىل سنة النبي -صّل الِل عليه وسلمَ ،-
الِل ،وحد ٌة يف املشاعر ،ووحد ٌة يف الشعائر ،رب واحدٌ  ،ونبي واحدٌ  ،وقبل ٌة واحدة ،فأي وحدة
أعظم من هذه؟!
وحينَم تنقل شعائر اْلج ومظاهره عب اإلذاعات والقنوات ،ويرى العاَل ك ُّله هذا املنظر؛
ُيرس به املؤمنون ،وربَم يتأثر به الكفار واملنافقون وهم يرون مئات اآللف من املسلمني تتقاطر
صوب البيت العتيقَ ،ل تَدح ُع ُهم حكومة ول هيئة ،وَل ُيغرهم طمع دنيوي ،إنَم هو ُمض
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الستجابة لِل رب العاملني ،فإذا ق َّلب العداء صفحات التاريخ ،وجدوا هذا املنظر يتكرر سنو ًيا
منذ دعا له اخلليل -عليه السالم ،-وحتى اآلن ،وإىل قيام الساعة ،يقول -عز وجل :-ﱽﲇ ﲈ
ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚ

ﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﱼ آل عمران.٩٧ - ٩٦ :

اللهم وفقنا لطاعتك ،اللهم وفقنا لطاعتك.
اللهم أعنا على حج بيتك احلرام ،واغفر لنا مجيع الذنوب واخلطايا برمحتك يا أرحم
الرامحني.
اللهم اهدنا بفضلك سُبل السالم.
اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ،وحتول عافيتك ،وفُجَاءَةِ نقمتك ،ومجيعَ سخطك.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ،وأصلح لنا دنيانا اليت فيها معاشنا ،وأصلح لنا
آخرتنا اليت إليها معادنا.
اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات ،واملسلمني واملسلمات األحياء منهم واألموات.
وصلى اللهم وسلم على نبينا حممد.
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ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زايرة موقع مرياث األنبياء على الرابط
www.miraath.net

وجزاكم هللا خريا.
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