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 تاريخ اخلطبة

  1100/ 00/ 10 ادلوافق  0321،  ذو احلجة  01 ، االحد  

 احلكمة من شرعة احلج
اهلل أكربربرباهلل اهلل أكربربرباهلل اهلل أكربربرباهلل اهلل أكربربرباهلل اهلل أكربربرباهلل اهلل أكربربرباهلل اهلل أكربربرباهلل 
اهلل أكربربربرباهلل اهلل أكربربربربا  اهلل أكربربربربا ير تربربربربني مربربربربن مجبربربربربربية الجبا ربربربرب هلل اهلل أكربربربربا  ا  ربربربربني 

 الطغاة  املتجاينهلل اهلل أكاهلل اهلل أكاهلل اهلل أكا  انتقامني من طغيان 
ربربرببسبح ن كربربربز مكربربربانهلل سربربرببحان اهلل   سك

سربربرببحان اهلل مربربربزا امليربربربنانهلل سربربرببحان اهلل امل
 سكبسبح على كز لسانهلل سبحان اهلل  حبمده  

 اهلل أكاهلل اهلل أكاهلل اهلل أكا  امل
هلل يربربا ري ربربا ئ منيربربدهاحلمربربد هلل  ربربداا يربربوان نجبمربربني  يكربربا احلمربربد هلل ا احلمربربد هللهلل 

لربربربحل احلمربربربد كمربربربا ي بغربربربي ظربربربسل  نكربربربحل  لجب ربربربيم سربربربلطانحل  سربربرببحانحل اللكربربربم   
أحربربربربي ء ربربرباا عليربربربحل أنربربربع كمربربربا أء يربربربع علربربربى نالسربربربحل   أشربربربكد أن    لربربربني    اهلل 
 حربربده   شربربريحل لربربنيهلل  أشربربكد أن دمربربداا عبربربده  رسربربولني   ربرباليني  خليلربربني  خربرب  نربرب  

راا  اللكربربربم  ربربربز  سربربربلم  يربربربار  علربربربى أرسربربربلني  أرسربربربلني اهلل  مل الجبربربرباش كل ربربربنيح يشربربرب اا  نربربرب ي
دمربربربد  ربربربسةا  سربربربسماا زانيمربربرب  متسزمربربرب   مل يربربربوم سربربربيدنا دمربربربد  علربربربى  ل سربربربيدنا 

ون  نالسربربي امل نبربربة يتقربربوع اهلل  جبربربامل  أمربربا يجبربربد  يربربا مالربربدين   أ  ربربيكم أيكربربا املسربربل
 عباز اهلل:

ما ينال أعداز احلجيج  تنايد ن كز عام حبمد اهلل سبحانني   جبرباملهلل  ع ربدما 
  جد أن الجباش اإلسسمي كلني يكدر متجكاا  مل ييع اهلل احلرامهلل متجكاا  مل ن  ر 

يكربربربربربربيمن التالربربربربربربا ل علربربربربربربى مشربربربربربرباعر  ذرع عر ربربربربربربةهلل متجكربربربربربرباا  مل م ربربربربربربوع رسربربربربربربول اهلل 
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املسربلم  أعربع  يكربيمن علربيكم الشربجبور يربربمن املسربلم   هلل احلمربد مربا ينالربون  ربرب   
ن مربربن شربربر أطربربرامل الجبربرباش  لربربو أن اربرب ا الكربربم الكبربرب  مربربن املسربربلم  الربرب ين يتقربرباطر  

 مل ييربربع اهلل احلربربربرام اإكربربربوا  ليربربني يربربربد ا ع خالربربربربة  أ مربربدة  لربربربربة  يسربربربلو  مسربربربتقيم 
ملتنم يم امر اهلل سرببحانني   جبربامل لتكربون مرب كم  يربار كبرب  مكربيمن ذ  سربلطان علربى 

ربربتك الجبربرباش كلربربني  لك  مربربن ذلربربحل التيربربار قربرببا مربربن اندايربربة يكربربيمن  يشربربر    أقربربول ن  نك وس كك
سسمي  ق  يز ن الجباش اإلنسا ي أععهلل  لك حل    رهلل يز الربدنيا  ريوع الجباش اإل

كلكا    ر  تجد أرقاماا كب ة  ك  ة نداا من ال اس  سيز هبم السبز  الطربر   مل 
مكةهلل  مل ييع اهلل احلرام ذاابرب  طربانيال  مجبتمربرين ا مربا  لبرب  ارب ه األرقربام ذا ربا 

ناحم   سربربيز هبربربم   اكربرب ا ن كربربز أن  ككحربربرس عانيربربدة ن اربرب ه السربرببز نالسربربكا الربرب   تربرب
عربربربربام  سربربربربيز هبربربربربم السربربربرببز  الطرقربربربربام أرقامربربربرباا كبربربربرب ة شربربربربر  اربربربربم  ملربربربربون أ قربربربرباراا مربربربربن 
املشربربربربربربكسم ن أنالسربربربربربربكم يربربربربربربز  علربربربربربربى كربربربربربربواالكمهلل يتجكربربربربربربون  مل ييربربربربربربع اهلل احلربربربربربربرام 
 الجبرببيام مربزا نالوسربكمهلل  افس ربام املستشربرية مكيم ربة علربى حيربا مهلل  األاربواا 

ا  هنربربم يجبربربوز ن كمربربا ذابربربواهلل يجبربربوز ن يالجبربربرببيام هلل اربربي الربرب   مخربرب  مربرب كم يالنمربربام
ذا ربرباهلل يجبربربوز ن يربربافسمل  األاربربواا ذا ربرباهلل  اكربرب ا ز اليربربحل   عربربن نجبلربربم أن اهلل عربربن 

  هنربربا ألاربربم عبربربازة مربربن الجببربربازام الربرب   ربربز  – نربربز   ربربا شربربرع  ري ربربة احلربربج اربرب ه 
 ر  ربربربا شربربربرع اهلل احلربربربج ن كربربربز عربربربام لي ب ربربرب  ع ربربربني مربربربيم –مسربربربي ليتكا عبربربرباز اهلل عيجبربربرباا 

يتداعى  ليني املسلمون من شر أقطار الجباشهلل جيجبلون م ني القانيربد حليربا م  املكربيمن 
علربربى سربربلوككم  املالتربرباش حلربربز مشربربكس مهلل  لربربحل اربربي احلكمربربة مربربن شربربرعة احلربربج الربرب  

أش   مل حجربربة املربربربطالى  أمربربر اهلل سربرببحانني   جبربربامل هبربربا عبربربازههلل  ز نكربربم  ربربان ر ا
ذا ؟  ان ربربربر ا  مل احلجربربربيج ن عربربربربر   كربربربن مربربربيمراا ايم ربربربع قرارا ربربربني علربربربى الجبربربرباش  ذ

اربربز كربربان احلربربج    سربرباحة ملربربيمر  –يربربز ن الجبربربربور الربرب   لربربع  –افس ربربة الراشربربدة 
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عاملي ي جبقد ليقربوز الجبرباش كلربني  مل الطريرب  الرب ه شربرعني اهللهلل  مل الرب كج الرب ه ر ربني 
اهللهلل  مربربربا يربربربال اربربرب ه الشربربربجب ة قربربربد  لربربربع  مل شربربربكز يربربربد ن م ربربربمونهلل مربربربا يربربربال اربربرب ه 

ع ربربدما   مل م كربربر يربربد ن ر ش؟ أنربربال عربربن ذلربربحل رسربربول اهلل  الشربربجب ة قربربد  لربربع
)يربربربمل علربربربى ال ربربرباس زمربربربان  ربربربج  يربربربني قربربربال  يمربربربا ر اه الربربربديلمي ن مسربربرب د الالربربربرز س: 

األغ ياا لل ناةهلل   ربج  يربني املتوسربطون للتجربارةهلل   ربج  يربني القربراا للريربااهلل   ربج  يربني 
زقيقة أك ر من ي  ر يجب    رسول اهلل  ا ا كسم رسول اهلل   الالقراا للمسملة(

هلل  لربحل اربي اإلنايربة أيكربا اإلخربربوة زقربة مربا ن  ربر عربن  مل ارب ا الواقربع الربرب ه عربن  يربني
هلل  لقربد زاز املربربطالى هلل  هنا  ناية ش  ربدر    عن رسول اهلل عن ا ا السيال

  :ا ا اظوال  ي احاا ع دما قال  يما  ب ع ني 
 – قربربجبتكاكما  داعى األكلة  مل   –أه الد ل  – )ستداعى عليكم األمم

قربربربربالوا: أمربربربربن قلربربربة عربربربربن يربربربربا رسربربربول اهلل يوممربربربرب هلل قربربربربال: يربربربز أنربربربربتم ك ربربربرب   – مل مانيربربربد ا 
 لك كم غ رباا كغ رباا السربيزهلل  لي ربنعن اهلل الرابربة مربن قلربول أعربدانيكم  ليقرب  ن ن 
  قلويكم الوانهلل قالوا: ما الوان يا رسول اهلل؟ قال: حب الدنيا  كرااية املوم(

ل الربربدقي ؟  ربربمملوه ا ان ربربر ا  مل مربربربداقني ن حيا  ربربا أ   ربربر ن  مل اربرب ا اظربربوا
الربرب  نجبيشربربكا   ربربحيب أن األرقربربام كبربرب ةهلل  أن احلجربربيج يبلغربربون ر ربربا مربربا   يقربربز عربربن 

هلل ءسءة مسي هلل كز ذلحل  حيب  لك كا أرقام من الغ اا كمربا قربال رسربول اهلل 
اهلل  ملرباذا انتربنع  لماذا ألقى اهلل سبحانني   جبامل ن قلوي ربا املاا ربة  انيبربة مربن أعربداني 

اهلل سبحانني   جبامل الرابة مربن قلربوهبم إاا ربا؟ اظربوال ا ربا عربن الرب ين نجبر ربنيهلل عربن 
الربرب ين نجبيشربربني يربربا عبربرباز اهلل   ربربمملوا ن املشربربكسم الربرب   جبربربرب  يالجبربرباش اإلسربربسمي 
مربربن الربرب ه يسربربت  اا؟  هنربربم أعربربداا اهلل عربربن  نربربز  أعربربداا زي ربربني  مربربن ا  هنربربم أعربربداا 

س ااهلل  من ام ال ين يجباظون ا ه املشكسم  يمه مرب كج  عباز اهلل املسلم   ح
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يجباظونربربني؟  ن الربرب ين يجبربرباظون املشربربكسم   ربربا يجباظوهنربربا يربربوحي مربربن أ لمربربحل الربرب ين 
يرب ْقربربدحم ون  مل حربربز املشربربكسم يسربربت   هنا  ن ربربزس املسربربلم  الربرب ين يسربربمون مسربربلم  

ا الرب ين ال   جبرب  يجبامل ربا اإلسربسمي لكرب كم يسربتوحون حلكربا مربن أ لمربحل األعربدا
أءار اربربربرباهلل  ليربربربربع أهنربربربربم يسربربربربتلكمون حلكربربربربا مربربربربن اإللربربربربني الربربربرب ين يربربربربدي ون لربربربربني يالجببربربربربربازة 
 الجببوزيةهلل ليع أهنم  ذ يتجكون  مل حز مشكس م يجبل ون أهنربم خاضربجبون ملربومل 

  احد   ءا ي لنيهلل يرزز ن قول اهلل ال ه يلق  ا  ياه:
ي ربيك الّلني  )

 [ 196:  األعرامل] ( حنس  كلح
  سبحانني   جبامل:اك ا علسم ا اهلل

ي ربيك الّلني  الس حه نربكنسلك اْلكحتكالك  كا وك يربكتربكوكملس الربساحلحح ك )
 [ 196:األعرامل] ( حنس  كلح

 لكربربربن سربربربلوك ا  هنج ربربربا يقربربربول يلسربربربان احلربربربال:  ن أ لياانربربربا اربربربم أ لمربربربحل الربربرب ين 
 ا أءار ا ارب ه املشربكسم  يمربا يي  رباهلل أءار اربا  تطام ربا نرباهلل أرزنربا أن علكرباهلل اسربتوحي

 احللول عن طريقكمهلل أ   ر ن  مل ذلحل؟! أ   ر ن  مل ا ا ال كج؟!
 سربربرانييز ايم ربربع علربربى ريربربوع الجبربرباش اإلسربربسميهلل ايم ربربع علربربى يقجبربربة مقدسربربة 

 ني ن ال رباار  لك كربا ايم ربع علربى الجبرباش الجبربرال  اإلسربسمي كشرببكة  احربدة ن م
 ا الجبربربربد  احلقيقربربة  البربرباطن  ع ربربدما نريربربد أن عربربز مشربربكس  ا نسربربتلكم احلربربز مربربن اربرب

الربربربرب ه اغتربربربربربب الربربربربديارهلل نسربربربربتلكم احلربربربربز مربربربربن اربربربرب ا الجبربربربربد  الربربربرب ه سربربربربلب احلقربربربربو هلل 
نسربربتلكم احلربربز مربربن اربرب ا الجبربربد  الربرب ه مربربازال يتمطربربى  يتوسربربع  يمربربا يغتربربربب   يمربربا 
يطربربرزهلل  كلكربربم يجبلربربم ذلربربحل  نسربربتلكم احللربربول مربربن اربرب ا الجبربربد  لكربربن   عربربن طريقربربني 

ا ا  اقجب ا ياختربار   مباشرة    ا عن طري  افازم األ ل لني أ   او األمريكان 
يد ا من أن نطر  يال اهلل  عن نتجني  مل ييتني احلرام طانيال هلل نطر  يال الجبد  
ربربار الجبربربد   األرعربربنهلل مربرباذا  ربربممرهلل مربرباذا نربربرب عهلل  يربربمل األمربربر مربربن ا ربربا  يجبربربد أن ي ستكشك
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األرعن ال ه يتمطى  يرتيع على ممتلكا  ا ا اهلل  مل األ امر يربامل كج الرب ه ي بغربي 
أ  يقول  ن يلسان احلربال  –  أقول الكز  –  ر  تجد أن املجب م أن نسلكني   

القربول لبيربحل سرب الجبزهلل  لكربن امل رباار    ربنال كمربا كانربعهلل شربجبانير اإلسربسم يلسان 
 ر الربربع  كلمربربام اإلسربربسم  رب ربربركزسز  التقاليربربد    ربربنال  رب  ربكالسربرب   مربربن أ نربربا احلربربج  مربربن ا ربربا  

مربن ا ربا كانربع ذرع عر ربام كانع األعداز ن كز عام  تنايربد   تنايربدهلل مسيرب هلل   
حتت ربن ارب ه املسيرب  ا    ربر  تتربرب كر امل ربز الجبربرال القانيربز: أ ربع نجبججبربربة    أرع 

 طح اهلل أ ع اديراا    أ ب   ونكاا  سسمياا يرضي اهلل سبحانني   جبامل 
ربربربزك هبربربرب ا الكربربربسم اليربربربمس    مل قلربربرب      مل   مربربربع اربربرب ا  ربربربدنأ   أريربربربد أن أ ْزخح

س هلل د أن نربرت  أ مربد  ا لسربلطان اليربمس يكربيمن عليكرباقلويكمهلل أنربزهلل   أريرب )افرب  نح
هبرب ه القلربة الرب   هلل أمل ا مجبقربوزاك ا يقول املربطالى   ن أم   مل يوم القيامة(
هلل  مكما اعرمل ال اس املسلمون  انيك  عن مي  السبيز أخا ع كا رسول اهلل 

ى الجبكربربدهلل  يكربربا علربرب سربربتبقىهلل  ربربدن املربربربطالى يشسربربرنا يربربمن شربربام ا اربرب ه أ  عربربن يسربرباره
املربربربطالى عربربن  نربربوزام ن أريجبربربة أحازيربرب   ربربحيحةهلل كلمربربا  األيربربدال الربرب ين أعلربربن

 ربربون مربرب كم  احربربد أيربربدل اهلل يربربني غربرب ههلل أمل ربربا كبربرب  يربربمن الربربرباحل  مربربن عبربرباز اهلل عربربن 
نربربز سربربيجلجبكم اهلل شربربالجباا للطربرباحل    ن ك ربربر اهلل  ربرباللكم    مخربرب نا  ريربربرة  جبال ربرباهلل 

 مل م ربربربرباار الشربربربربجبانير الربربربرب    نربربربربنال اللكربربربربم أزخربربربربز  اللكربربربربم اربربربربب طاحلي ربربربربا لربربربربرباحلي اهلل
نتمسحل هبا قبساا من ر حانية اإلخسص ل ا حل الجبليربةهلل أقربول قربوذ ارب ا  أسربتغالر 

 اهلل الجب يم 


