
09-11-20            الج ومنزلته ف السلم         خطبةالمعة   بسم ال ال الرحن الرحيم  

 المد ل الذي أكمل لذه المة شرائع السلم، وفرض على الستطيع منهم حج بيته الرام، ورتب عليه جزيل
  وعلي آل@@ه وأص@@حابه  وحج بيت ال الرام،  ,أفضل من صلى وصام والصلةوالسلم علي الفضل والنعام،

البرة الكرام، وعلى التابعي لم بإحسان 
:عباد ال

 وTأPذQن فSي الن_اسZ بZالUحTج[ يTأUت\وكT رZجTالYا وTعTلPى كRلQ ضTامSرW يTأUتSيT مSن كRلQ فPجO: {إذ يقول- جل وعل-الج تلبية لنداء ال 
WيقSمTإل هذا البيت الذي: أي-: "رحه ال-قال ابن كثي  .سورة ال@ج) 27} (ع gلم إل الج Yف الناس داعيا Sناد 

  عل@@ى فقام, ناد وعلينا البلغ: يا ربg، وكيف أبلغ الناس وصوت ل يصلهم؟ فقيل: فذRكSر أنgه قال, أمرناك ببنائه
 إنv البال تواضعت حت بلغ الصوت أرجاء: أيgها النgاس، إنv ربgكم قد اتذ بيتtا فحجrوه، فيقال: "وقال, أب قبيس

gه يجgالرض، وأسع من ف الرحام والصلب، وأجابه كل{ شيء| سعه من حجر ومدر وشجر، ومن كتب ال أن 
".إل يوم القيامة

 ما ثبت عن ابن مSر�بTعW الUأPن�صTارZي[ –رضي- وما يدل على أن شعائر الجg من إرث إبراهيم –عليه الصلة والسلم
 قSفRوا عTلPى مTشTاعSرZكRم� فPإZن_كRم�: (إZلPي�كRم� يTقRولR لPكRم�- صTل�ى الل�ه\ عTلPي�هS وTسTل�مT-أPمTا إZن[ي رTس\ولR رTس\ولZ الل�هS : "قPالP- ال عنه

TيمSاهTب�رZم� إRيكZبPأ Sر�ثZن� إSم � فPاج�عTلU أPفUئSدTةY م[نT الن_@@اسZ{ :فالج استجابة لدعاء نب ال الليل رواه ابوداوود)عTلPى إZر�ث
 ,أل ترون الناس تر\فr أعينهم لرؤية ذلك البيت وتTحSنr قلوبم للطواف ب@@ه .سورة إبراهيم) 37} (تTه�وZي إZلPي�هZم�

 وك@@أنم, واستلم ركنه وتقبيل الجر السود؟ حت ف صلتم يتوجهون إليه؛ لن صلتهم بربم موصولة ب@@ه
 إنم ياولون تفيف أشواقهم وإطف@@اء ل@@ب نفوس@@هم, يسعون لطفاء حر الشوق بتوجههم إليه ولو من بعيد

Yفتتجمع القطرات ف أعينهم خضوعا ...Yوهم يدركون أن ال@@ج ومناس@@كه ف, ث ما تلبث أن تسيل منها دموعا 
 أو زوجه أو ولده أو هم جيع@@اY، فيعيش@@ون- عليه السلم-الصل مشاعر ومواقف عاشها إبراهيم الليل نفسه 

 فيكاد اليأس يغمر قلوبم كيف ي\بتTلى الليلR وهو الليل بذا البلء, وامتحان الليلZ لليلSه, بأحاسيسهم ذكرياته
.سورة النساء) 125} (وTات_خTذP اللvه\ إZب�رTاهSيمT خTلSيلY, {ث تتلئ أساريرهم بعقب ذلك البتلء!! البي

 ليلة العراج ف السماء السابعة مسنداY ظهره إل البيت العمور جزاء�- صلى ال عليه وسلم-يراه حبيبنا الصطفى 
Yوهل جزاء الحسان إل الحسان؟, وفاقا

:أيها السلمون

 سورة) 37} (ر_ب_نTا إZن[ي أPس�كPنت\ مSن ذRر[ي_تSي بZوTاد� غPي�رZ ذSي زTر�عW عSندT بTي�تSكT الUم\حTر_مZ: {وتبدأ قصة الذكريات بقوله 
 وأم_@@ه بي تل@@ك الب@@ال, راسخ اليان؛ يترك ابنه الذي ر\زZقPه على كبW... إنك تعجب من هذا الرجل .إبراهيم

 وربا, فل ترى إل قوة تعجز عن حلها جبال ذلك الوادي استسلماY وتسليماY! الظلمة وف ذلك الوادي الوحش



 وهي ل تدري, تلك الخلوق الضعيف تسي خلف زوجها بعد أن تركها وول, اعتذر بأنه الليل فما ظنكم بالرأة
 فتقول بقوة اليان وعظم@@ة, تلحق به ول يلتفت, تسأله ول ييب, ول ترى أحداY ف هذا الكان, ما هذا الكان

 ل اله إل. إذن ل يضيعنا: فبماذا تيب؟ إنا تقول, فيشي إليها أن نعم) آل أمرك بذا؟ آل أمرك بذا؟: (التسليم
 ل, زوج وزوجة وابن كله@@م مستس@@لمون: تال إنا بيوت اليان! كم ف هذه الشاعر من مثي للمشاعر... ال

 فPلPم_@@ا أPس�@@لPمTا وTتTل�@@ه\{ :واستسلم له وانقياد, ولكن تنفيذ لكل أمر يأمر به الول, اعتراض ول تردد ول ضعف
ZيZبTجUلSيم\ *لSاهTب�رZا إTي UنPاه\ أTي�نTادTنTو* TيZم\ح�س©نUي الZج�زTن TكSلPذPن_ا كZا إTؤ�يrالر TتUد_قTد� صPسورة الصافات) 105-103} (ق.

:أيها السلمون

 وأضناها الوف\ على نفسها, باجر وابنها ولف الªم وسعيها بي الصفا والروة، هد_ها الPهد, وتر بنا الذكريات
 لكن يأتيه@@ا, وواد� أجرد, بل حر_اY ملتهباY, فهي تبحث عن الغوث ف مكان ل أثر للغوث فيه, وعلى فلذة كبدها

 دليلY على أن رحة, الغوث من حيث ل تتسب وتتفجر زمزم ماء مباركاY منذ ذلك الي طعام طعم وشفاء سقم
 إZن� رTح�مTتT اللvهS{والرض الدبة بل هي ف تلك الظروف أقرب وأكثر تنزلY , ال تنزل ولو ف الصحراء القاحلة

TيZم\ح�س©نUال Tيب م[نZرPسورة العراف) 56} (ق.

 :لزوجته هاجر وابنه إساعيل عند البيت- عليه السلم-ف قصة وضع إبراهيم - قال ابن عبgاس –رضي ال عنهما

 ,وTجTعTلPت� أRمr إZس�مTاعSيلP ت\ر�ضSع\ إZس�مTاعSيلP وTتTش�رTب\ مSن� ذPلSكT الUمTاء© حTت_ى إZذPا نTفSدT مTا فSي الس[قPاء© عTطSشTت� وTعTطSشT اب�ن\هTا(

 فPوTجTدTت� الص_فPا أPقUرTبT جTبTلW فS@@ي الUأPر�ضZ, فPان�طPلPقPت� كPرTاهSيTةP أPنU تTن�ظRرT إZلPي�هS- أPو� قPالP يTتTلPب_طR-وTجTعTلPت� تTن�ظRر\ إZلPي�هS يTتTلPو_ى 
 فPهTبTطPت� مSن� الص_فPا حTت_@@ى إZذPا بTلPغT@@ت�, فPقPامTت� عTلPي�هS ثRم_ اس�تTقUبTلPت� الUوTادSيT تTن�ظRر\ هTلU تTرTى أPحTدtا فPلPم� تTرT أPحTدtا, يTلSيهTا

 ثRم_ أPتTت� الUمT@@ر�وTةP فPقP@@امTت�, ثRم_ سTعTت� سTع�يT الUإZن�سTانS الUمTج�ه\ودS حTت_ى جTاوTزTت� الUوTادSيT, الUوTادSيT رTفPعTت� طPرTفT دSر�عSهTا
 صTل�ى الل�ه\ عTلPي�@@هS-قPالP اب�ن\ عTب_اسW قPالP الن_بZيr , فPفPعTلPت� ذPلSكT سTب�عT مTر_ات�, عTلPي�هTا وTنTظPرTت� هTلU تTرTى أPحTدtا فPلPم� تTرT أPحTدtا

Tل�مTسTا-: (وTه\مTي�نTب Zع�ي\ الن_اسTس TكSلPذPت�) فTم_ع@TسTم_ تRا ثTهTسUفTيد\ نZت\ر � فPلPم_ا أPش�رTفPت� عTلPى الUمTر�وTةS سTمSعTت� صTو�تtا فPقPالPت� صTه
 فPإZذPا هSيT بZالUمTلPكS عSن�دT مTو�ضSعZ زTم�زTمT فPبTحTثP بZعTقSبZهS أPو� قP@@الP, فPسTمSعTت� أPي�ضtا فPقPالPت� قPد� أPس�مTع�تT إZنU كPانP عSن�دTكT غSوTا̄ث

Tع�دTور\ بRفTي Tه\وTا وTهSائPقSي سSاء© فTمUن� الSف\ مZغ�رTت� تPلTعTجTا وPذPكTا هTهSدTيZب RولRقTتTو[ض\ه\ وTت� ت\حPلTعTجPف ªاءTمUال TرTهPت_ى ظTح SهSاحTنTجZب 
  لP@@و�أPو� قPالPيTر�حTم\ الل�ه\ أRم_ إZس�مTاعSيلP لPو� تTرTكPت� زTم�زTمT -: (صTل�ى الل�ه\ عTلPي�هS وTسTل�مT-قPالP اب�ن\ عTب_اسW قPالP الن_بZيr , مTا تTغ�رZف\

 لPا تTخTافRوا الض_@@ي�عTةP: فPشTرZبTت� وTأPر�ضTعTت� وTلPدTهTا فPقPالP لPهTا الUمTلPك\: قPالP) لPم� تTغ�رZف� مSن� الUمTاء© لPكPانTت� زTم�زTم\ عTي�نtا مTعSينtا
رواه البخاري)فPإZن� هTا ه\نTا بTي�تT الل�هS يTب�نZيه هTذPا الUغ\لPام\ وTأPب\وه\ وTإZن� الل�هT لPا ي\ضSيع\ أPه�لPه\

 وتض@@حي ل@@ه ل, و تستسلم له ولكمته, تعلق القلوب بذي اللل والكرام كم ف تلك الشعائر من قصص
 وسكن, حت مل شغافT قلبZها, وتعلقت به النفس أي_ما تعل{ق, بل بفلذة الكبد الذي جاء على كب, بالكبش القرن

 سويدا́ء فؤادSها فيقال لا اذبيه بيدك ل بيد غيك، كيف أتمل موته بيدي أن أذبه بنفسي، لكنه اليان ل تردد
.فيه



 ولكن من الغلم اليافع ي\صب[ر, ويعود إليك العجب ل من الب يطأ قلبه ويمل سكينه ليذبح ثرة فؤاده فحسب
 س@@ورة) 102} (قPالP يTا أPبTتS افUعTلU مTا ت\ؤ�مTر\ سTتTجZد\نZي إZن شTاء الل�ه\ مSنT الص_@@ابZرZينT{ :أباه ويدعوه لتنفيذ أمر ربه

.الصافات

 مققي التوحيد مت@@بئي م@@ن, ونقتفي أثره عند كل مشعر, إننا بأداء هذه الفريضة نسي سي الليل ونت_بع ملتTه
 فلم يك@@ن, واستسلمنا بعقولنا لمر ربنا, فسلمنا أمرنا) لبيك(وان ل نعقل بعض مظاهره لننا قلنا , الشرك وأهلSه

Yمن ما قضى وسلمنا تسليما Yف صدورنا حرجا.

:أيها الناس

 وهذا هو التسليم ال@@ق    ,ول يشعروا بقيمة الستسلم, كم غفل عن هذا الفهوم أقوام ل يققوا معن السلم
 ص@لى-فقد اتبع ملة إبراهيم حنيفاY فإن ال تعال قال لنبيه - صلى ال عليه وسلم-ومن اتبع ممداY , والتباع الق

.سورة النحل) 123} (ثRم_ أPو�حTي�نTا إZلPي�كT أPنS ات_بZع� مSل�ةP إZب�رTاهSيمT حTنZيفYا وTمTا كPانP مSنT الUم\ش�رZكSيT{ -:ال عليه وسلم

 وش@@أنه, وأما الج فشأن آخر ل يدركه إل النفاء الذين ضربوا ف البة بسهم-: "رحه ال تعال-قال ابن القيم 
 أي) حنفاء ل غي مش@@ركي(وهو خاصة هذا الدين النيف حت قيل ف قوله تعال , أجل{ من أن تيط به العبارة

Yللناس فهو, حجاجا Yومعون@@ة, فالج هو خاصة النيفة,  عمود العال الذي عليه بناؤه وجعل ال بيته الرام قياما 
 وهو اس@تزارةR الب@@وب, فإنه مؤس_س على التوحيد الض والبة الالصة, وسر قول العبد ل إله إل ال, الصلة

 ولذا إذا دخلوا ف هذه العبادة فشعارهم لبيك اللهم لبيك إجابة م@@ب, لحبابه ودعوتم إل بيته ومل كرامته
 وكلما أكثر العبد منها كان أحب إل ربه وأحظى فهو ل يل@@ك, ولذا كان للتلبية موقع عند ال, لدعوة حبيبه

نفسه أن يقول لبيك لبيك حت ينقطع نفسه
 هذه بعض حكم وغايات الج وهذا هو الفهوم الق للحج، نسأل ال أن يعلمنا الكمة والفقه ف الدين، والتوبة

.نستغفر ال ونتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم.. إليه ف كل حي

:الطبة الثانية

 والصلة والسلم على من أرسله ال رح@@ة, ول عدوان إل على الظالي, والعاقبة للمتقي, المد ل رب العالي
.وعلى آله وصحبه والتابعي, للعالي

:أما بعد

 وم@@ن تأم@@ل, فصار جهاداY ل قتال فيه) البدن والال(فإن من تأمل ف عبادة الج وجد أنا عبادة جامعة لعمل 
 فمنذ أن ينزع الاج ملبسه العتادة فه@@و, مناسك الج وجدها تبدأ وتعود إل التسليم والنقياد ل رب العالي

 ووص@@لPته ب@@ه, فقد ربته أركان السلم على أن ال تعال حكيم علي@@م, يلع معها التفكي النطقي كما يقولون
Yشاكرا Yولذا فانه أول ما يق@@ول, وجاء الج بابتلء العقل وامتحان صدق تسليمه واستسلمه ل, وجعلته صابرا 



 ص@@لى ال-ومتبعاY لرسوله , معلناY تام تسليمه لن آمن به رباY) لبيك ل شريك لك لبيك, لبيك اللهم لبيك(الاج 
 وإذا أنى مناسكه ذك@@ر ال, وف كل مشعر هو ل موحد وله ذاكر) خذوا عن مناسككم: (القائل- عليه وسلم

مستشعراY أنه يقتدي بإبراهيم خليل الرحن الذي كان حنيفاY ول يك\ من الشركي, أبلغ ما يكون الذكر
 

 

نسئل ال حجامبوراوسعيامشكوراوالمدل رب العلمي 

 


