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 تاريخ اخلطبة

  1100/ 01/ 12 ادلوافق  0321،  ذو احلجة  10 ، اجلمعة  

 احلج ادلربور
   ددا را ددا احلمددد مث اددداا  ددوا  نعمدد  و دددا   م  ددد احلمددد مث ا احلمددد مث  

لدددحل احلمدددد كمدددا   بهدددي ظدددسل ونكدددحل ولع ددديم الددد طانحل  الدددب انحل ال كدددم   
كد أن   إلددد  إ  امث أحصدددي ء دددا  ن يدددحل أندددع كمدددا أء يدددع ن ددد  ن سدددحل  وأ ددد

وحددد     ددر حل لدد   وأ ددكد أن دمددداا نبددد  ورالددول  وريدد ي  وخ ي دد   خدد  ندد  
أرالددد    أرالددد   امث إمل العددداش ك  ددد ر اشددد اا وندددل راا  ال كدددم ريددد  والددد م وادددارك ن ددد  

دمدددد ريدددسما والدددسماا زانيمدددي متسزمدددي إمل  دددوم الددديدنا دمدددد ون ددد   ل الددديدنا 
ون ون سددي امللنبددة اتاددوع امث أعددامل  أمددا اعددد  يددا مسدد الددد    وأوريدديدم أ كددا امل

 نباز امث:
إن مشددداك  ا مت اقمدددة مت ا ددددم كمدددا أدددرون اليدددوم  اددد  إ دددا ملشددددس  العددداش 

 اإلالسمي األمجع  وإن ا ل   ر   جد أن سد ا   اليدوم الدلص وريد   رالدول امث 
 إذ قال: ادقة

ألك ددة إمل قصددعتكا كمددا أدددان  ا  –أص الدددول  –)الددتدان  ن دديدم األمددم 
قالوا: أم  ق ة حن   ا رالول امث  ومئدل  قدال: اد  أندتم كلد  ولدد دم غلدا  كهلدا  

  السي (
و  حل أن املشدس  أ اا كان نونكا جيد  أن أععدا،   وإن مد  ادي العدس  
الوالاني  املاز ة املعرو ة  ولد    د ع م مجيعداا  دا نبداز امث أن ادل  الوالداني  املاز دة 
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  وأوا ر  ل  أهد  املسد مي  ديئاا ند  العدس  األول األوحدد أ  وادو مكما كلر 
نس  ا لتجا  إمل امث وال رار إمل امث الب ان  وأعامل  وحلس  احلظ ن  در   جدد 
أن موالددم ا لتجددا  إمل امث وموالددم التىددرب ن دد  ااادد  اددا اددو ذا قددد ندداز   دد    

األ ددكر الددَّ نددول  ا ىدد كا   نعدديا   قدالددية اددل  اليددوم نعدديا   األ ددكر احلددرم
ايان امث ن  ون   واا او ذا موالم احلج إمل ايع امث احلدرام قدد نداز و إ  إذاا 

ل ددتص م مدد   –ادد  أكددج نددس   – دد ن األاددواإ اليددوم م ت ددة أمددام أول نددس  
 املشدس  الَّ رانع ن ي ا ا  الَّ أطوف االعاش اإلالسمي أمجع 

د ر اأند  لديك كد  مد  أونلد  حانداا إمل ايدع امث ولد    بهي أن أنب  وأن أعذ ك 
احلدددددرام أأددددديا لددددد  أن  عدددددا، ن سددددد  أو  عدددددا، أمتددددد   دددددلا العدددددس   ندددددس  التىدددددرب 
وا لتجددا  وال ددرار إمل امث ندد  وندد   ليسددع العددجم  ددا نبدداز امث ادداحلج املددجور أن 
ج  رأدص أحددنا ءيداإ اإلحدرام وأن  ادول ا سدان  لبيدحل ولبيدحل  ولديك العدجم اداحل

املجور أن   دمج مع ال اس الطداني ي حدول ايدع امث احلدرام  يطدوف كمدا  طو دون 
و ت رك كما  ت ركون  كم م  أناس  تونكون   ال  األ ام حجاناا   ال اار 
إمل ايع امث احلرام ولد  املاصدد الدلص االدتار   ق دو م ون بدا  ن والدكم أاعدد 

معدىن العبدازم والعبوز دة مث   ديكم مد   ما  دون ن  معىن ا لتجا  إمل امث ا  ن 
قد االتبد  م الشوق إمل لاا  ر اة  إمل لادا  أقدارإ وأرحدام ادرلم   دم الشدوق إمل 

 لاانيكم   لابون حجاناا إمل ايع امث احلرام م  أن  الا الهرض 
الل   وندوا أن ال  الرح ة أعوز هلم اراا مايل كب    لابون ااصد  يكم 
 التجارم 

أندداس ن مددوا أن م كددا  رح ددتكم التىددم  الددكرا  ومتددع وليددايل أنددك  دديكم 
 ومسر وطرإ  أشدام الرغبة إمل احلج ااتها  الا 
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أ يععددد ادديف     ميدد ان امث ندد  وندد  حجانددا  أ يتددأأ  ألحدددام أن   تجدد  
إمل امث وقدددد أندددرض نددد  الددددنيا ونسددديكا وأقبددد   تدددلكر نرريدددا  الايامدددة    أ كدددا 

 ذلحل اإلخوم  ل   تأأ  م   
 يكم مد  أوند  حانداا إمل ايدع امث احلدرام لد د  الد حل إمل ذلدحل الدبيسا غد  
 دددرني  ز دددع املدددال الدلددد  أو الا يددد  ر دددوم مددد  أنددد  أأ ددد م الددددخول  ا ددد ااا 

 اسعر السوق السوزا  
 يكم ال اس الل   غطوا أن سكم مبك   ذابدوا ااالدم ادل  املكد  إذ ش  تدأ  

ال ا لم وما ام م  ادل  املكد  اشدي  و   دأن  هلم أن  لابوا إ  ن  طر ق ال 
 هلم  ا قط  وإندم لتع مون الا  وامث ن  ون  طي     اب  إ  طيباا 

 ددديكم أنددداس ركبدددتكم الدددد ون وأونكدددوا حددداني إمل ايدددع امث احلدددرام زون أن 
 سددتأذنوا أريدد اإ اددل  الددد ون وقددد ن ددم كدد  زارس لشددر عة امث ندد  نسلدد  أن 

ن  ت ددددرك مدددد  األرض الددددَّ  يكددددا زاني ددددون إ  اعددددد أن  ددددو  هلددددم املددددد     جيددددوز أ
 حاوقكم أو أن  ستأذ م 

ادديف   اددم حجددا    ال دداار و دلددرون الددواز احلجدديج  ولددد    تع مددوا أن 
ح  املشد ة ليك ايد ايف   أاداا   عوزون كما ذابدوا  اد  لع كدم  عدوزون ادأوزار 

 ش  دونوا  ت م و ا ن دما ذابوا 
او ذاك اللص ن ر إمل ق بد   طكدر  مد  الدانير الها دا  واألادداف إمنا احلا  

الدنيو دة ومد   اداإلخسو لوندد  امث ند  وند   ن ددر إمل الطر دق الدلص  ددرن  امث 
ندد  وندد  ل  ددج  سدد حل اددلا الطر ددق وش طددد ندد  اددلا الطر ددق املشددروب   ددة و  

حدج قبد  اليدوم  قدد   سرم   حظ الع لم  األولو ا    الشر عة اإلالدسمية  ن دم أند
ون ددم أندد  إن أوندد  اليددوم حاندداا إمل ايددع امث احلددرام   سددوف  ملددىن وءددسب ورادداب
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أعه  ق أاواإ مصاحل ل  داس  لعبداز امث ند  وند  اسدب  غيااد  و  ادد   ن د   ادوم 
ماام   أزرك الا  ايلد ن س  اىوااط الشرب واجت  حاناا إمل ايع امث احلرام  لا 

  نددد  الشدددواني  واألزران  اددديف   ادددم الدددل   نرندددو أن  ع ددد  الددددا ع الطددداار امل اددد
مشدس  العاش اإلالدسمي ن ددما  صد ون إمل ايدع امث احلدرام  ن ددما  ا دون   
 ددوم نر ددة   ذلددحل اليددوم املصددهر ندد  اليددوم الددلص  اددوم  يدد  ال دداس لددرإ العدداملي  
دددد  أن أدددددون م دددداأيا حدددد  مشدددددس  العدددداش اإلالددددسم ي ادددديف   اددددم الددددل    عرن 

 اأ د كم 
أقول هللا اللص   ىبط اس وك  وقصد  إذ  تج  حاناا إمل ايع امث احلرام: 

واكت  دع ني داك مبددر     دا أخدي إذا رأ دع ن سدحل قدد وريدد ع إمل ايدع امث احلدرام
ورأ ع ن سحل أطوف ابيع امث مع الطاني ي  تصور أنحل إمنا أطوف حول الايم 

أصور أنحل أطدوف حدول ذل العبوز دة الَّ وضعكا امث ن  ون  أمانةا   ن احل  
مث متجكاا  لا اللل إمل قيوم السموا  واألرض  ألكر وأنع أطوف حدول ادل  

)لبيددددحل ال كددددم حادددداا واددددو  طددددوف طوا ددددحل اددددلا:  األحجددددار قددددول املصددددط   
  وريدقاا  لبيحل ال كم أعبداا ورقا(

 أطوف ألنحل أمرأ  اللحل  أزور حول ال  الب يلدة ألندحل أندع الدلص أمدرأ 
اللحل    ذا أأيا لحل أن أ صق ريدرك اامل ت م واسطع  دد حل  ي داا والدا ا ن د  
امل ت م  تصور أندحل أسدأل امث ند  وند  أن  أخدلك مد  ن سدحل إليد   أصدور أندحل 

اددللحل نبوز تددحل لدد  واع دديم ا تاددارك إليدد  أنددحل أ امدد  أسددأل امث الددب ان  وأعددامل 
مد  وندوز  وازب امث ادد  مدا   الاحة رات  وأنحل أ صق ن سحل اواا   ىد   وكر 

 ت رك ا  لسانحل ل  سحل  للو حل  إلخواندحل   اإلنسدانية  إلخواندحل   العداش 
الأل امث الب ان  وأعامل هلم احل  السر ع ملشدسهتم والدرم الواالع ااإلالسمي  و 
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الدددلص  تج ددد    ملددد  ادددل  األ دددام ن ددديكم ارااأددد    ددد ذا أونكدددع اعدددد ذلدددحل إمل 
م وأخل  أسع  مع الساني اي كما  تصدور وأندع أسدع  ادي راايَّ الص ا واملرو 

 ااأي الراايتي أنحل أاول ملو ك ن  ون  ما قال  ك يم  م  قب :
ْ عع إرل ْيحل  ر إ  لرتد ْرض  )  [ 84:  ط ] (و ن جر

ألكر وأنع أسع  الدعيحل ادلا وأصدور أندحل أادول ملدو ك ادا أندا قدد نئدع 
ْ عع إرل ْيحل  )م  زو رم أا ي     د ذا وريد ع إمل راايدة املدروم  اد  (ر إ  لرتد ْرض  و ن جر

ا اك وان م أن  آاي  الراة اإلهلية أ كمر ا اك و  أ اطع ار ع  دد حل  ااسدط  
ك يدددحل إمل مسدددا  الرادددة اإلهليدددة  ازب امث وانعددد  مددد  نبوز تدددحل قدددر  ادددي  ددددص 
  زنانيحل    جتع  مد  أنمالدحل املصت  دة  د يعاا اد  انعد  نبوز تدحل مث ند  وند

اي الش يع اي  دص زنانيحل  ازب امث ل  سحل وللو حل وإلخواندحل   اإلنسدانية 
 و  اإلالسم  ازب امث ل عاش اإلالسمي 

وإذا نددا  ذلددحل اليددوم املصددهر مدد  أ ددام الايامددة  أ ددحل األ ددام الددَّ  عدددنا ادد  
 توندد   كلدد  مدد  األحيدان  ددا را ددا ند  وندد  ووق ددع مدع نبدداز امث ندد  وندد    

وانددددك الدددددنيا ك كددددا  ددددا أعخدددديل  انددددك نسقتددددحل ادددداألرض ال انيددددة  انددددك  ذرا نر ددددة
نسقتحل اد   ي    ادل  الددنيا وأدلكر رح تدحل إمل امث  أدلكر وق تدحل الدَّ   
ر    يكدا ادي  ددص امث الدب ان  وأعدامل    أ دحل السدانة أصدور أندحل أاد  ادي 

 دة أمامدحل وأن  دص امث ل  ساإ  وإ ا لوق ة قازمة   ر    يكدا  أصدور أن اظ
املصدددد    الددددت تكي  كيدددد  نددددلاإ امث والددددع   أ ىدددداا أمامددددحل و  أدددددرص إمل أص 

نلاك  أصور أنحل   أ حل السانة  نا ر امث  ق  ل : أص رإ لادد   دون حالحل 
ال أ    زنياين  أالبغ وأزم ن ي ال ك إذ  اوم ال اس لرإ العداملي  الد أ  وش 

وزار  أوزار أنددع أع مكددا ولددد  نبددازك   أ ىدد   اددا أنددا قددد نئتددحل مددلاسا ادداأل
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 ع مو دددا  أندددع السدددت   أالدددألحل ال كدددم كمدددا أالدددبهع الددد ك ن دددي   زنيددداين أن 
أس ين  وم  ادوم ال داس لدرإ العداملي   دوم أقد  ادل  الوق دة ادي  دد حل  أالدألحل 
ال كددددم اددددلل نبددددوز َّ لددددحل واراتددددحل الددددَّ والددددعع كدددد   ددددي  أن أددددرحم نبددددازك 

ن با  األرض  أهلمكدم أن  عدوزوا إمل ر ددام  أهلمكدم أن البانيسي التانيكي   
 عددوزوا إمل ريددراطحل الاددوأ كمددا أنددد  أولئددحل ال دداس الشددارز   ندد  ريددراطحل إذ 
اعلددع إلدديكم خدداي ال بيددي واملرالدد ي  جع ددع مدد كم أمددة واحدددم اددس نع ددع مدد  

 نبازك اليوم أمة واحدم كما كانوا ااألمك 
ادلا أو قبد  ادلا ا  دارم رالدول امث  وإن امث ن  ون  اليدرمحل و  حل اعدد

  ددددد ذا أهسددددد ع وأطيبدددددع وزخ دددددع مسدددددجد رالدددددول امث وركعدددددع ومسدددددجد   
الركعتي أصور أنحل   ضيا ة رالول امث حااا  وان م أن رالدول امث حدي   ر د  

  ي  و  حل   ا نجباا مل   ارأ قول امث أعامل:
ددبري ر ) ل اللددلر    قعتر عددواْ  ر ال  ددَّ  ( ال لدد ر أ ْمو اأدداا ا ددْ  أ ْحي ددا  نر ددد  ر   رددْم  دعْرز قعددون  و      ْس 

 [ 169:   ل نمران]
 يفم  حبيام الشكدا  أ دا ا وألواناا و ى   ل  الص ة لرالول امث واو اليد 
الشكدا    ا نجباا مل   ى  ااحليام احلاياية الَّ  تمتدع  دا رالدول امث اليدوم وإ دا 

 ية م  حياأ ا حن  حليام أ د وأا غ وأكلر  ان 
الدد  ْم ن دد  رالددول امث وقدد  لدد  أ ددكد  ددا رالددول امث أنددحل قددد ا هددع الرالددالة 
ونصدد ع األمددة  جدد اك امث ندد  أمتددحل خدد  مددا نعدد رص  ندد  ندد  أمتدد   اددا أنددا قددد 
اعدر ع ولو   ىد حل ملدا ااتدد ع  لدو  الرالدالة الدَّ ا هتكدا ان داق لد دع أأطدوم 

 ا ددددحل إمل رالددددول امث  ا ددددحل إمل رالددددولحل   ظ مددددا  الىددددسل والتيدددد  اليددددوم  ا
حالحل وحال أمت   ق  ل :  ا رالول امث كم اديع وأنع أ اني رادحل  اجملتىب 
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قددانيسا أمددَّ أمددَّ حددل نددا ك الددوحي ندد  طر ددق نج دد   اددول:  اددول لددحل امث لدد  
نسو ك   أمتحل  ق  ل : اا اي ذص أمتحل أعاين م  املشدس  ألوانا  ادا ادي 

ا مددا قددد ونددد   مددا قددد ذكددر   اددا اددي ذص زول البهددي ذص أمتددحل قددد حدد   دد
أطدددوف حوهلدددا كمدددا أطدددوف األك دددة ن ددد  قصدددعتكم ون ددد  مانيددددم طعدددامكم  كدددس 
نانيع راحل اليوم كما نانيت  ااألمك أمدَّ أمدَّ  ادس أقب دع إمل امث وأىدرنع  
كما ك ع أتىرب حباا ألمتحل و د اة ألمتدحل أن   ادلاا امث ند  وند  مد  ادراء  

م   ا رالول امث إن أندا  ز  حل وأندا  مدو ك وخالادحل وأنددا ك  دا ايف   الطها
قددد  دمددوا ارقدداإ املسدد مي اليددوم واددا اددي ذص األنيدداإ مدد كم أبىددع رالددول امث 

ومتددد ق وحددددم املسددد مي  ادددا ادددي ذص املصالددد  مددد كم أاطدددع أوريدددال املسددد مي  
لد  أ دول وااام أولئحل  ستادمون ن وزاا هلم   البي  ذلحل  ق :  ا رالدول امث 

م  موق ي ضي اا لد حل وأنا ضي حل وأنع الدرأ حدل أابد  إمل رادحل  تسدأل  أن 
  ادددل نبددداز  املسددد مي  دددا أريدددا م  أن أ ادددل نبدددازك املسددد مي مددد  الىددديم الدددلص 

 طاف  م 
ادددلا ادددو احلدددج املدددجور  إذا أأددديا لدددحل وأندددع أتجددد  إمل ايدددع امث احلدددرام أن 

ئة وإذا أأدددديا لددددحل أن أسدددد حل الطر ددددق أتطكدددر ق بددددحل مدددد  ال يددددا  والشددددواني  السدددي
املشددروب امل ىددبط اددأوامر امث وإذا أأدديا لددحل أن أددلا  م تجئدداا إمل امث وأن أعددوز 

أعددوز م دد  إمل ايتددحل وكأنددحل  متج ببدداا اددلل العبوز ددة مث  اا ددأ حبددج مددجور ومابددول
خع رْاع  اليوم ليك ن يحل م  وزر أ ْسو زُّ ا  ري اني حل  أالأل امث الدب ان  وأعدامل 

ن جيع  ددا مدد  نبدداز  املص صددي  وأالددأل  ندد  وندد  أن جيع  ددا مدد  امل تدد مي اددأوامر  أ
 وامل تكي ن  نوااي   أقول قويل الا وأالته ر امث 


