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َٓا بعد:  َ٘ أ ٤ً ٕٖ اي َ٘ إ٢ ٤ً َٚاٖتٝكٛا اي ََِت ٔيَػٕد  ََا ٜقٖد َْٞفْظ  ِٓٝظِس  َٚٞيَت  َ٘ ٤ً ُٓٛا اٖتٝكٛا اي ََ َٔ آ َٗا اي٤ٔرٜ ٜٗ َٜا ٜأ

َُا  ََٕخٔبرْي ٔب ًٛٝ َُ ُٙد، 21راحلػس: َتِع ِِ ٜفاِحَرُزٚ ََا ٔفٞ ٜأْٝفٔطٝه  ُِ ًٜ َِٜع  َ٘ ٤ً ٕٖ اي ُُٛا ٜأ ًٜ  . َٚاِع

ٜٓاّ املبازن١ تطتكٔبٌ َه١ٝ١ ٚفَٛد احلجٝج، ٚحيتٔطٔ املطجد  ٜٓٗا املطًُٕٛ، يف ٖرٙ األ أ

ٌٚ فجٍّ  عُٝل احلساّ ضَٝٛف ايسمحٔ يف َٛانَب َٗٝب١ جتًِِّٗ عٓا١ٜ اهلل، جاؤٚا َٔ ن

َٕ خًًٝ٘:  َٕ أذا ٌٚ ًٜٓبٕٛ ْدا٤َ زبِٗ ٚجيٝبٛ ٢ًٜ ٝن ََٚع َٜٞأُتٜٛى ز٢َجااٟل  ٖٓاع٢ ٔباٞيَخٚج  ِٕ ٔفٞ اي َٜٚأٚذ

ُٔٝل٣  ٌٚ ٜفجٍّ َع ِٔ ٝن َٔ َٜٞأٔتنَي  َٔس٣  َِِضا ُٗ َٓأفَع ٜي ََ َُٗدٚا  َِٝػ َٕ املٛاٜا، ٔي . جا٤ احلٓجاج حيٓجٛ

ايفسُح ِٖٚ يف َٔطري٢ِٖ إىل بٝت اهلل املعظ٤ِ،  ٜطأبكِٗ ايػٛم، ٚحيدِٖٚ األٌَ، ٜػُُسِٖ

٢ٕ دِٜٓٗ يف  َٔ اخلاَظ َٔ أزنا طاَعني يف تهفري٢ اخلٛاٜا ٚبًٛغ٢ اجلٓإ، ٜؤٓدٕٚ ايسن

 أقدع٢ ُبكع١ٕ ع٢ً ٚج٘ األزض.

٤ًٔرٟ ٔبَبه١ٜ٤َه١ٝ١ املهٖس١َ تازْٜذ ٚذنسٜات ضري٠٠ َٚطري٠،  ٖٓاع٢ ٜي ُٚٔضَع ٔيً ِٕٝت  ٍَ َب ٖٚ ٕٖ ٜأ  إ٢

ُٔنَي  ًَٞعاٜي ُّٖد٣ ٔي َٚ ّٓاََُباَزٟنا  َٔ َٕ آ ُ٘ ٜنا ًٜ ِٔ َدَخ ََ َٚ  َِ ٖٝٔ ُّ إ٢ِبَسا ََٜكا َٓاْت  ٚٝ َٜاْت َب ٘ٔ آ إيٝ٘ حٖج   ٔفٝ

ُٖت  َٔٔ َه١١ غٓع ُْٛز اهلد٣، ٚاًْٜٜٛكت زضاي١ ايتٛحٝٔد حت٢ ع ُّ احلٓفا٤،  األْبٝا٤ ٚص٢١ً إَا

 ٌَ ٝٓسٔت ايعامل، ٚأزَضت أمج ٍَ حطاز٠ عَسفٗا ايتازٜذ، فٗٞ َسٜنص أزجا٤َ األزض، ٚغ ٚأعد

ٌُ ائبكاع عٓد اهلل، ٚأحٗب ايبالد إىل  ََصَدز ايٓٛز يًعاملني، أفط ايعامل َٚزَص ٚحد٠ٔ املطًُني ٚ

ّٓ ايكس٣، بٗا َٝالُد أغسف ايٛز٣، ع٢ً ُزباٖا  زضٍٛ اهلل ص٢١ً ٚض١ًِ عًٝ٘ اهلل. َه١ٝ١ املهٓس١َ أ

٢َٗدت حٝا٠ٜ ايٓيٓب ْػأ ٚتسعسع، ٚيف أزجا٥ٔٗا َػ٢ َٚ ٣ٕ َٔ ايصَإ غ يف ا تَطعَطع، ْصُف قس

ٟٖ تازٜذ٣  ٟٖ ضري٠ٕ ضترنس؟! ٚأ َْٜٛكت ٖرٙ ايٗسب٢ فأ ٟٓ غسٕف ٜعًٛ ٖرا ايػسف؟! ٚيٛ  َه١ٜ١، فأ

 ضتطسد؟!



٢ٌ يف ٖرٙ ايبكاع٢ ْصٍ جربٌٜ عًٝ٘ ايطالّ بايٛحٞ، ٚصَدع ايٓيب  بايتٛحٝد َٔ جب

أٚ حه٢ َشَصّ ٚاملكاّ يكايٛا: نإ ٖٓا أبٛ بهس ٚعُس، ٚنإ ايٓصفا. يٛ حٖدثتهِ ايهعب١ٝ 

َٝا،  ٞٓ، ٚغريِٖ َٔ ايٖصخب ايهساّ زضٛإ اهلل عًِٝٗ أمجعني. أضاؤٚا ايدْ عجُإ ٚعً

١ٓٝ حت٢ أظَٗس اهلل ايٓدٜٔ. ٗٓسٚا األزَض، ٚاعرَتى ايتٛحٝد َع ايٛثٓ  ٚط

َّ ايهعب١ٔ يٝكٓسَز َبادئ ايٓدٜٔ ايعٖٓا ٚقف ايٓيٓب  ظ٢ُ، ٜٚسُضِ َْٗج اإلْطا١ْٝ أَا

ٌٗ حطازات ايبَػس إىل َٜٛٓا ٖرا.  األزق٢، ٚايرٟ عجَصت عٔ حتكٝٔك٘ ن

ٖرا ٖٛ تازخيٓا اٜٗا املطًُٕٛ ٖٚرٙ ٖٞ حطازتٓا .. جيب عًٝٓا إٔ تعتص ب٘ .. ٚإٔ ْسفع 

 زؤٚضٓا بٗرا ايتازٜذ .. ٚعًٝٓا إٔ ْتُطو بٗرا ايتازٜذ ْٚدعٛا إيٝ٘ ْٚٓػسٙ يف ايعامل ..

 ٚقبٌ ذيو نً٘ إٔ ْتُطو ْٚجبت ع٢ً َبادئ ٖرا ايدٜٔ ..

َّ ٚحيط١ األٚشاَز،  ٕٖ قصَد ٖرٙ ايبكاع ايٛاٖس٠ٔ ٜهف١س ايرَْٛب ٚميخٛ اآلثا ٜٓٗا املطًُٕٛ، إ أ

 .بٌ يٝظ يًخٚج املربٚز جصا٤ْ إال اجل١ٓ، قٍٛ ْبٝهِ 

َٔٔ ب َٓه١ٜ ايٓفٛع ٖٚفت يُسباٖا ايكًٛب، ٚنِ  إى غٟٛقا ٚتٟٛقا، نِ اغتاقت يَبٛخا٤ٔ 

٢ٓٓ املبَٝت ي١ًٝ مب٢ٓ٢ أٚ ايٛقٛف ضاع١ٟ بعسف١  ٢ٖٓ زؤ١ٜٜ ٚادٟ حمٚطس، ٜتُ ٚنِ َٔ َتخٚطس٣ ٜتُ

أٚ املػازن١ٜ يف ي١ًٔٝ َصديف١ أٚ املصامح١ٜ عٓد اجلُسات أٚ ايٛٛاف بايبٝت َٚضهب ايعربات، 

َٔ حٝح تطٌٝ ايَعرَبات ٚتٓصٍ ايسمحات ُٚتكاٍ ا ٢ٓٓ ٖرٙ املٛاط يعجسات ُٚتطَتَجاب ٜتُ

 ايدعٛات، ضٜك٢ اهلل تًو ايٓسب٢ ٚائبٛاح. 

ٌَ أصٛات عباد اهلل:  ٌٓ فجٍّ عُٝل، َا أمج َٔٔ ن ٚال شائت املٛانب تتدف١ل باحٜلجٝج 

 ُِ ٢ٗ ايتًب١ٔٝ تُعٓج بٗا ايٛا٥ساُت يف األجٛا٤، ٚاملٛأخس يف ُعباب ايبخاز، ٚاملسأنب اييت تًت

َٓني ايبٝت احلساّ، يٓبٜٝو اي١ًِٗ يبٝو، يبٝو ال غسٜو يو يبٝو.  ايٛسَٜل ٚتُػٓر ايطرَي آ

ٌُ اإلميإ  ٢ّ اهلل ًٜتكٕٛ. إْٗا قٛأف ِٓ يف حَس ٚج٠١ٗ ٚاحد٠، َٖٚدف ٚأحد، ن٥ًِٗ َطتجٝبٕٛ، ث

٣َٛ األف٦َٔد٠ ٚزَص٢ اإلضالّ ٚٔقب١ً املطًُني. ََٗ  ٚز٢ح١ًٝ احلٝا٠ إىل 

 اخلٛب١ ايجا١ْٝ:

ٕٓ َٓصي١ٜ احلٓج عٓد اهلل عظ١ُٝ، َٚهاَْت٘ يف ايدٜٔ  عباَد اهلل، حٓجاَج بٝت٘ احلساّ، إ

ِٔ ٜنٜفَس نبري٠، أٚجَب٘ اهلل بكٛي٘:  ََ َٚ ٘ٔ َضٔبٝاٟل  ِٝ ٜٛاَع إ٢ٜي ِٔ اِضَت ََ ِٝٔت  ٖٓاع٢ ٔحٗج اٞيَب ٢ًٜ اي ٘ٔ َع ٤ً َٚٔي

ُٔنَي ِٔ اٞيَعاٜي ٞٙ َع ٔٓ َ٘ ٜغ ٤ً ٕٖ اي  .ٜفإ٢



ٕٓ َٓصي١ٜ احلٓج عٓد اهلل عظ١ُٝ، َٚهاَْت٘ يف ايدٜٔ نبري٠، أٚجَب٘ اهلل بكٛي٘: عباَد اهلل،  إ

ِٔ اٞيَعاٜي ٞٙ َع ٔٓ َ٘ ٜغ ٤ً ٕٖ اي ِٔ ٜنٜفَس ٜفإ٢ ََ َٚ ٘ٔ َضٔبٝاٟل  ِٝ ٜٛاَع إ٢ٜي ِٔ اِضَت ََ ِٝٔت  ٖٓاع٢ ٔحٗج اٞيَب ٢ًٜ اي ٘ٔ َع ٤ً ُٔنَيَٚٔي

 . 

َٓا فطًٝ٘ فكد ز٣ٚ أبٛ ٖسٜس٠ٜ  ٕٓ ايٓيٖب أ ))ايعُس٠ٝ إىل ايعُس٠ نف١از٠٠ ملا قاٍ: أ

))١ٓٓ ٟٓ َٚطًِ، ٚيف ايصخٝخني أّٜطا  بُٝٓٗا، ٚاحلٓج املربٚز يٝظ ي٘ َجصا٤ْ إال اجل زٚاٙ ايبداز

ٕٖ ايٓيٖب  ٟٓ األعُاٍ أفطٌ؟ قاٍ: أ ٌٓ((ض٦ٌ: أ ، قٌٝ: ثِ َاذا؟ قاٍ: ))إميإ باهلل عٓص ٚج

 .))احلٓج املربٚز((ٍ: ، قٌٝ: ثِ َاذا؟ قا))جٗاْد يف ضبٌٝ اهلل((

ْٓ٘ جتاز٠ٝ ايٓدْٝا ٚاآلخس٠ ٚز٢بذ ايٓدازٜٔ، عٔ ابٔ َطعٛد  ٍَ زضٍٛ اهلل إ : قاٍ: قا

 ))تأبعٛا بني احلٓج ٚايعُس٠ٔ؛ فإُْٗا ٜٓٔفٝإ ايفكَس ٚايرْٛب نُا ٜٓفٞ ايهري خَبَح احلدٜد((

ٕٓ ايٓيٖب  َٔ حٖج ٖرا ايبَٝت ))قاٍ: زٚاٙ أمحد ٚايرتَرٟ بطٓد صخٝذ، ٚيف ايصخٝخني أ

ٝ٘ا َٔ ايرْٛب ٚاخلٛاٜا، ٖرا ََع  فًِ ٜسفح ٚمل ٜفُطل زجع نُا ٚيَدت٘ أَ٘(( أٟ: ْٔك

))صال٠٠ يف قاٍ ٖٚٛ باملد١ٜٓ: إٔ ايٓيٖب َُطاعف١ احلطٓأت ٚز٢فع١ ايدزجات، عٔ جابس٣ 

ٌُ َٔ أيف صال٠ فُٝا ضٛاٙ إال املطجَد احلساّ، ٚصال٠٠ يف  املطجد احلساّ َطجدٟ ٖرا أفط

زٚاٙ أمحد ٚايبدازٟ يف ايتازٜذ بطٓد صخٝذ، أٟ: صال٠ أزبع٣  أفطٌ َٔ َا١٥ أيف صال٠((

٢ّ بعد ذاى أحد؟! ْاٖٝو عٔ َٛاقٔف ايٓسمح١ يف  ٣َٛ احلَس َٖ ُٜالّ يف  ٚمخطني ض١ٓ، فٌٗ 

٢َٓٔ، ٚايٛٛأف بايبٝٔت ٚبني  ايصفا عسفات، ٚاالشدالٔف عٓد املػعس احلساّ، ٚايتك١ًب يف فجاج 

٢ٔ ايٓسمح١ ٚإجاب١ ايدعا٤. ٌٗ ذيو َٔ َٛاط  ٚاملس٠ٚ، ٚزَٞ اجلُسات، ٚن

 ،َٕ ُُٛ َٗا امٝلطًٔ ٜٗ  يكد غسع احلج ٚأٚجب٘ ع٢ً عبادٙ حلهِ عظ١ُٝ ، َٚكاصد نبري٠ .. ٜأ

ُُٓطو ايعظِٝ، ٚإٕ َٔ  ٌٓ ٚعال  ٖٛأعظِ احٔلٜهِ ٚاملكاصد هلرا اي .. تٛحٝد اهلل ج

ايرٟ ُبين ايبُٝت ايعتٝل َٔ أجًٔ٘ ُٚجعٌ قصُد ايٓاع إيٝ٘ َٔ أزجا٤ٔ املعُٛز٠ ايتٛحد 

َْا إل٢ِبسإلذنا٤ٔ غعري٠ٔ تٛحٝد ايعباد٠ٔ ٚخًٛصٗا هلل ضبخاْ٘ ال غسٜٜو ي٘،  ٖٛٞأ َِٰ  َٚإ٢ِذ َب ٖٝٔ 

َٕ ِٝٔتٱ ََٜها ٦ِّٝا ٔب٢ ُتِػس٢ٞى ال٤ ٜإٔ ٞيَب ِٗٓس َغ ِٝٔت٢َ َٜٚط ٤ٛا٥ٔٔفنَي َب ُٔنَيٱَٚ ٔيً  .يٗطُجٛٔدٱ يٗسن٤ع٢ٱَٚ ٞيٜكا٥ٔ

ٌٗ َا  ًُٜٛب ٚأج ٌُ َا  ٕٓ ايتٛحٝد اخلايَص ٖٛ عُاد خالف١ٔ اإلْطإ يف األزض، ٖٚٛ أفط إ

ٖٝد املًو ايعتُٝد إال ع٢ً دعا٥ِ ايتٛحٝد، ٚال ٜصٍٚ ٜٚتالغ٢  ُٜػ َُٜٓطب، ال  ُٜسغب ٚأغسُف َا 

 ػازٙ، ٚال ذي٤ت ٚاضتهاْت إال باْدثازٙ.إىل ع٢ً طٛامس٘، َا عٓصت دٚي١ٝ اإلضالّ إال باْت



ْٓ٘ ايتٛحٝد اخلايُص ايرٟ ٜأز٢ش بايٓاع إىل ٔبٓس األَإ ٚايٛقا١ٜٔ َٔ شٚابع ايػسى باهلل يف  إ

ْٓ٘ تٛحْٝد ٜعِّل ايسجا٤ باهلل ٚاخلٛف َٓ٘  أيٖٛٝت٘ ٚزبٛبٝت٘ ٚاإلحلاد يف أمسا٥٘ ٚصفات٘. إ

ُٜخهِ يف ْٓ٘ ايتٛحُٝد  ٚاالضتعا١ْٜ ٚاالضتػاث١ ب٘ ٚإٔ ال  األزض إال مبا غسع اهلل ضبخاْ٘. إ

ايرٟ ٜػُس قًَٛب املطًُني بايٝكني اخلايص، ٚايرٟ ُغسع احلج ألجً٘ حٝح ٜكٍٛ ايبازٟ 

ُِٜػس٢ٞى ٔبضبخاْ٘:   ََٔ َٚ  ٔ٘ َُِػس٢ٔننَي ٔب َِٝس  ٘ٔ ٜغ ٤ً َٜٓفا٤ ي ٘ٔٱُح ٤ً َُا ي ْٖ َٔ َخٖس ٜفٜهٜأ َُا٤ٱ َٔ ُ٘ يٖط ٜٛٝف  ٜفَتِد

ُِٝسٱ ٤ٛ ِٚ ي ٣٢ٛ ٜأ ِٗ ٘ٔ َت ٣ٕ ٔف٢ يٓسُٜذٱ ٔب  .َضٔخٝل٣ ََٜها

ٜٓٗا املؤَٕٓٛ ِِ ، اهلل غعا٥َٔسَٚٔ َكاصد احلج ايعظ١ُٝ، تعظِٝ ، أ َُٜعظِّ  ِٔ ََ َٚ َذٔيٜو 

ًٝٛٔب ٣َٛ اٞيٝك ِٔ َتٞك َٔ َٗا  ْٖ ٘ٔ ٜفإ٢ ٤ً  .َغَعا٥َٔس اي

٢ٟ ايٓيٚب  ُٕ ايعٌُ ٚإمتاَ٘ ٚاحٔلسص ع٢ً نُاي٘ ٚاتباع ٖد َٔٔ تعظِٝ ايػعا٥ٔس إحطا ٚ

ٌٚ صػري٠ٕ ٜٚنبري٠، ٚقد قاٍ:  ٕٖ تتٗبع ايٓسَخص . ))خرٚا عين َٓاضههِ((يف ن نُا أ

َٕ يف املٓاضو ُخرالٕ َْٚكص، ٘ٔٚاهلل تعاىل ٜكٍٛ:  ٚايتٗاٚ ٤ً َُِس٠ٜ ٔي َٚاٞيُع ُٗٛا اٞيَخٖج   . َٜٚأٔت

 ٢ٕ ُٓا ٜٓٔكص احلٖج ٚاحٔتساّ ٚتٛقرَي ايٓصَإ ٚاملها ٢ِ غعا٥س اهلل ايبعَد ع ٕٖ َٔ تعظٝ نُا أ

ٖٓٔب املسا٤َ ٚاجلدٍ ٚاخٔلصاّ ٚايتػٜٛؼ، فايٜكبٍٛ ٚاملػٔفس٠  ايرٟ عظ١ُ٘ احلٗل ضبخاْ٘. جت

 :ٌٓ ٍَ اهلل عٓص ٚج ِٔ َػسٚط١ بريو، قا َُ ََاْت ٜف ًٛٝ ََِع ُْٗس  ٖٔ اٞيَخٖج ٜفال َزٜفَح اٞيَخٗج ٜأِغ ٢ٗ ٜفَسَض ٔفٝ

ٍَ ٔفٞ اٞيَخٚج َٚال ٔجَدا ٍُ ايٓيٚب َٚال ٝفُطَٛم  ))َٔ حج املدٖسج يف ايصخٝخني: ، ٚقد َضَبل قٛ

 .فًِ ٜسفح ٚمل ٜفطل زجع نّٝٛ ٚيدت٘ أَ٘((

ٍَ ايتك٣ٛ ٜهٕٛ حنَي ٜكٔبٌ املطًِ ع٢ً عباَدٔت٘  ٕٖ شنا٤َ ايٓفظ ٚشٜاد٠ٜ اإلميإ ٚحصٛ إ

أدٕب ٚخػٛع، ٜٚتفٓسغ ملا جا٤َ ي٘ َٚا قَصَدٙ، حافٟظا ٚقَت٘ خمًّٔصا يسب٘. نُا ٜٓبٔػٞ ايطؤاٍ ب

١ٓٝ قبٌ ايػسٚع٢ يف ايعٌُ، فهِ َٔ حاجٍّ ٜعبد اهلٜل ع٢ً جٌٗ، ال ٜتع١ًِ ٚال  ٢ّ ايػسع عٔ األحها

ٌَ ايعٌُ مل ٜٜكع يف احلسج. ٚع٢ً ايكا٥ُني ع٢ً  َُطتفٕت يٛ َضٜأٍ قب ٜطأٍ، ٚنِ َٔ 

ٝٓت٘. ٌٓ زاع٣ َطؤٍٚ عٔ زع  احلٓجاج َطؤٚي١ٝ عظ١ُٝ، فًٝٓتكٛا اهلل، ٚن

 َٚٔ َكاصد احلج .. ذنس اهلل .. ٚيف احلدٜح " إمنا احلج ايعج ٚايجج " ..

احلٓج تًب١ٝ ٚتهبري ٚذنْس هلل ٚدعا٤ْ ٚتطٓسع، فايسابذ َٔ تطٓسع يسٓب٘ ْٚاجاٙ، ٚخَطع ف

 َٜٓفع.ٚتري١ٌ ملٛالٙ دٕٚ إٔ ٜطَٝع ٚقت٘ فُٝا ال 



ٟٙ باملطًِ احلسُص عًٝٗا. َٓٗا ٚيكد نإ يًٓيٚب  ُٔ ٜهجس فٝٗا َٔ ايدعا٤، حس َٛاط

 ٢ٞ ُٜطٔفس ج٘دا، ٚبعَد زَ ُّ عسف١، ٚباألخٓص آخس ايٓٗاز، ٚبعَد صال٠ ايفجس مبصديف١ حت٢  ٜٛ

اجلُس٠ األٚىل ٚبعد زَٞ اجلُس٠ ايجا١ْٝ َٔ أٜاّ ايتػسٜل، ٚنرا ايدعا٤ فٛم ايصفا 

 .ٚاملس٠ٚ

 فاهلل أنرب اهلل أنرب، ال إي٘ إال اهلل، ٚاهلل أنرب اهلل أنرب، ٚهلل احلُد.

ٚملها١ْ ايدعا٤ ٚعظِٝ َٓصيت٘،  فكد نإ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٜهجس َٔ دعا٥٘ 

 اهلل ضبخاْ٘ يف َٛاطٔ عد٠ ..

 يف ّٜٛ عسف١، ٚيف ايٛٛاف، ٚايطعٞ، ٚعٓد زَٞ اجلُسات، ٚيف ٢َٓ، ٚيف نٌ أٜاّ احلج

 املبازن١.

 إٕ ايدعا٤ ٖٛ ايعباد٠..

فأأأأحسص أٜٗأأأا احلأأأاج عًأأأ٢ نجأأأس٠ ذنأأأس اهلل ٚدعا٥أأأ٘ خاصأأأ١ ٜأأأّٛ عسفأأأ١، ٜٚأأأّٛ احلأأأج     

 االنرب...

 ْطأٍ اهلل يٓا ٚيهِ ايكبٍٛ ٚاإلخالص ..

 


