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 3 من مقاصد احلج

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مقدمـــــة

 

، بالعلم النااع  والعماا اللاال  ئهاحلمد هلل الذي أكرم أوليا

رعا  ذاذا العلام ، واإلنابا  للياه، خشيته  عجعا من ثمرة علمهم

،  ومااب بااه قلوبااا ع   تااه ، أقوامااا عجعلهاام أعااس النااا  من لاا 

 .ع طالت وقوعها بني يديه وأشغا به جوار ا   للقائه ،واشتاقت 

عانشغا بذكره عان ، واللالة والسالم عس خري من عرف ربه

، اتاهوصالته ونساهه وييااه وم، وأخلص له ع وديته ، ذكر غريه

عريض عناه وأر  عناه اللااحلني مان ،  تى اصطفاه ربه وأ  ه

 .خلقه

وارع  به مقامناا ، ربنا لن العلم كله بيديك عارزقنا أ  ه لليك 

، وارشح باه صادورنا، واغفر به ذنوبنا، زد به أعاملنااللهم ، عندك

للهم لنا نس لك التوعيق والساداد جهك الهريم ، اواجعله خاللا لو

 .ترضاه يف نياتنا وأقوالنا وأعاملناملا حت ه و
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  :أخي احلاج. .أخي املسلم   :أما بعد

عإن ،   ملؤمننياعهو عالم  ،  ما أمجا مقام التسليم لرب العاملني

مان رب  لزداد قرباا   ،ام العلام عاس مقاام التساليم ِزيد للع د مقا

 وعماال   وعلاام   ربناا زدناا تساليام   للهماعا،  العاملني س حانه وتعاىل

 .وتق ا منا برمحتك ياودود لنك أنت الغني الهريم، صاحلا  

مجياا أن تفعاا أعاامحل احلاو ولاو م تعلام ملااذا  :أخي احلاج

 ىمقتض  وهاذا ، عيهفي علمك أهنا ع اادة هلل عا  وجاا، تفعلها
 .والع ودي  له، التسليم لرب العاملني

عيساتجي  ، ل  عس اهلل ب ن ي يدك علاموأمجا من ذلك  ينام ت  

                                               ٹ ٹ  ، عتعرف احلهم  من بعض أعامحل احلو، لك ويفت  عليك

 چہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ۀڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀچ 

واٍد غاري ذي زر  وم باعرف ملاذا كانت مها  عام أمجا أن ن   العنكبوت 

 يف احلاا  واملعتمار  عيتانعم، وغابات وأهناار ،  واٍد ذي زر بتهن 

 .  أ   ال قا  لىل اهلل
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أن قدميه وجسده م تالمس  ملسو هيلع هللا ىلصوملاذا كان من خلائص الن ي 

 ؟أرض عرع  يف  ج  الودا 

يف وملاذا خيتلط الرجاحل بالنساا  عاس وجاه التا ا م الشاديد 

عااس غااري عااادة  ، ويف اجلماارات عنااد شاااخص صااغري ، املطاااف

توساي  واهلل قاادر عاس ال، يف ساائر الع اادات احلهايم  يعالتشر

 ؟عليهم

م  أن ،  وملاذا  ينام ننرصف من عرع  ال بد أن ن يت يف م دلف 

  ؟وعرشنا وأمتعتنا عيها،  منى قري   منا

 .وغريها من احلهم العظيم  يف أعامحل احلو والعمرة 

عنحن ال نشك أن كا أعامحل احلو هلا  هم عظيما  ومقاصاد 

 . علمها من علمها وجهلها من جهلها ،دقيق 

وألفت انت اه الع اد لليه ، ا  اولت أن أثري األذهان لليهوهذا م 

،  العون مناه ومستمدا  وجا  ع يف هذه األسطر القليل  مستعينا باهلل 

 .عسى ربنا أن يغفر لنا ويرمحنا وهيدينا رصاطه املستقيم

، معنياا  بااحلهم الفقهاي  تم  مال ظ  أنني يف هذه األسطر لسا

، ولهناي  العلاام  يف كتا  األ هاام رهاساط  التي  عهذا األمر له مظانه

  التي غفا عنهاا كرياري مان احلجاا  املقاصد العظيم  بعض عس س رك 
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     :ريال  قوحل الن ي صس اهلل عليه وسلم تبا وكريري  من كت  عن احلو  ، م
 

 . وصححه األلباين( 1991)برقم  رواه أبو داود (رب  اما عقه لىل من هو أعقه منه ) 

املقاصاد بشاها أكا  غريي من هو أقدر مني عس لباراز هاذه مستريريا  

وما كان عياه ، عام كان عيه من صواب عمن اهلل و دهوأوض  وأشما ، 

  .من خط  عمن نفيس والشيطان

 إمتام احلج

 البقرة چ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭٹ ٹ چ 

 :واإلمتام يهون عس ثالث  أقسام 

 إمتام احلج زمانًا  :أوالً 

 ـــانًا ــإمتامه مك: ثانيًا 

 : ثالثًا 
ً
 إمتامه صفـــــة

 :ول يان ذلك نقوحل 

أن يق  احلو يف الوقت الذي رشعه هو   :إمتامه زماناً : أوالً 

 .وال نت خر عنهعال نتقدم عليه ، اهلل س حانه وتعاىل

مقاصاده ع ادة يف احلو موقت  بوقت يدد عإن هلذا التوقيات عها 

وّقته اهلل تعااىل عقاد عار  يف  زمانٍ التي ال تتحقق لال به عمن تساها يف 



 7 من مقاصد احلج

بقوورة ال  چ ٱ  ٻ   ٻٹ ٹ چ  اسااتهامحل هااذه املقاصااد

 البقرة  چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ ٹ ٹ و

 يف  اتوم يمان أخذتاه العجلا  : ولذلك نقوحل عاس سا يا املريااحل 

ماى ق اا زواحل وكذلك من ر ، خر  منها ق ا منتلف الليا أو، م دلف 

يااؤدي لىل االفا  مقاصاد احلاو أو هذا كلاه عإن الرياين عرششمس يوم 

 .نقلاهنا

الع اادات التاي  ىأن تاؤدوهاو  :إمتـام احلـج مكانـاً : ثانيًا 

 . اهلل س حانه وتعاىل هارشعها اهلل يف احلو يف أماكنها التي أراد

عمان تسااها يف  ، عها مهان له مقاصاده التاي ال تتحقاق لال باه

 .ادةهذه الع مهان ع ادة عقد عر  يف استهامحل مقاصد 

 قف يف عرع  وهلاا  ادود عاالنىل أن أراد اهلل س حانه وتعا :عمريال 

 يت بم دلف  اللياا كلاه أو نأن  س حانه وأراد اهلل، تجاوز هذه احلدودن

سا حانه أن وأراد ، أكريره عال نخر  ليل  م دلف  خار   ادود م دلفا 

اا  نامنى لال لذا اضطررتجاوز نعال  هلااملخلل  يف الليايل منى يف  ن يت

  . عهذا لمتام احلو مهانا  كام حيلا اآلن بس   ال  ام اا 

يِّقت بعض الع ادات زمانا  ومهاناا  مقارنا  ب عاداد احلجاا   وقد ض 

عاا زماهناا عاس مادى ي   علام  مريا رمي اجلامر والطواف وتق يا احلجر
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 أشهر أو أسابي  ليخف ال  ام ، وم جتعا أماكنها واسع  أو كريرية 

 

ععلهاا عاس الرجااحل احلجا  عس مر السنني وم يقترص    أعدادمتناس   م

دون النسا  عيقا العدد وم جتعا عس وجه االستح اب با مطلوب ععلها 

من عام  احلجا  رجاال  ونسا ا  يف مهان ضيق يف وقت ضايق واهلل علايم 

 هيم ال خيفى عليه ما سينتو عن هذه األ هاام مان تا ا م واخاتال  

 .حلهم عظيمه أرادها احلهيم اخل ري س حانه وتعاىل  شديد وهذا كله

 : ثالثًا 
ً
  :إمتام احلج صفة

 : ب ن نراعي ثالث  أنوا  من األ هاموذلك 

 مقاصد الحج  :األول
 أحكامه الفقهية : الثاني
  .المصالح المرسلة في الحج :الثالث

 :ول يان ذلك نقوحل 

  .يا لن شا  اهللوسي يت بيانه بالتفل «مقاصد الحج» :النوع األول

مريااا الواجاا   :«األحكاااا الفقهيااة»وهــو  :النــوع الثــان  

عهذه األ هام كرير  ديث العلاام   ، واملستح  وامل اح واملهروه واملحرم

  .عن ذكرها هنا غنييبم عنها وتوضيحها وأكريَر النا   السؤاحل عنها 

التاي تعاني عاس لمتاام احلاو  «امللاال  املرسال » : النوع الثالـ 
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 .وغريها ومتطل ات الرعق  والنظاع  والسهنظم  املرور والسري ك ن

أّدت لىل عدم   يف مشهالت تيف مراعاهتا عتس   قرّص النا  علربام 

أو بعد لعيا  شديد املناس  ، وصوحل النا  لىل أماكن الشعائر يف أوقاهتا 

 .أخا يف ع ادهتمربام 

ناوا مان حتقياق ولو تعاون النا  يف مراعاة امللال  املرسل  لتمه 

  .الع ادة بيرس وسهول 

 

     سبحانه كيف حنقق إمتام هذه األنواع الثالثة كما أمر اهلل : فالسؤال هنا 
  ؟ چ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ  قوله تعاىل يفو

  :أن نقوحل  اجلوابو

 اهللعا، أن نجتهد يف تعلم هذه األناوا  الريالثا  ونادرك  قائقهاا :أولا 

 كاام ما حي ه ويرضاه عيها، اجلهد أن هيدينا لىلا تعاىل وعدنا لذا بذلنو س حانه

 العنكبت  چہ  ہ  ہ  ہ  ۀڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀچ  ٹ ٹ

 احتقيقهوهذه املقاصد  ه وتعاىل أن يرزقنا عهمومن االجتهاد دعا  اهلل س حان

 طه چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ   عس الوجه الذي يرضيه عنا

 -تااب والسان  اله -وكذلك تهرار الت ما ولطالته يف نلاو  الاو يني 

 .امل ين  هلا

و ضاور ،   ذااني اوالقرا ة يف كت  العلام املع، وكذلك سؤاحل العلام  عنها
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 .جمالس العلم امل ين  هلا

ائ  ائ  ٹ ٹ چ أن نسعى يف حتقيقها عس الوجه األكماا كاام  :ثانياا 

وهذا أمر يف كا ع اادة عاال نتعجاا  -الزمور - چەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  

يف التقلري والتفريط وابتغا  الرا   والهساا عالادنيا عيها بمطاوع  النفس 

  ،واجلن  دار ج ا  ومقر، دار عما ومر

نل  عس اهلل سا حانه وتعااىل أن لعوهذا ال يت تى لال بتوعيق من اهلل س حانه 

  .يوعقنا يف ذلك لىل ما حي ه ويرضاه

 

أن نح ن عس ما عج نا عن أدائه عس الوجه األكماا بسا    :ثالثاا 

عنهرير من االساتغفار وساؤاحل كاجلها والنسيان وغريها ، ذر رشعي ع

يعوض ما نقاص مان هاذا اإلمتاام بهرماه  س حانه أن لعله ،اهلل الق وحل

وجوده ول سانه، عنرج  مان احلاو ونحان باني رجاا  ق اوحل العماا 

 .ولمتامه وبني اخلوف من رد العما أو نقلانه
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لدراك مقاصاد  :، وهاوإمتام احلج صـفةا ونعود هنا لىل بيان النو  األوحل من 

  :عنقوحل، احلو وحتقيقها

عات أعاامحل احلاو  :هي مقاصد احلج الفوائد واحلهم اله ى التي رش 

 .من أجلها

 (( هلل عز وجل عبوديةال حتقيق)):هو األكرب للحجاملقصد ف

ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ٹ چ   هقولا يفبامترياحل أمره وذلك 

 آل عمرانچ ڭ  ڭ  ڭ

 .وال ي عذر أ د بجهله، ملقلد ال بد أن يدركه كا  ا عهذا ا

هلل ع  وجا ال يهتماا لال  الع ودي حتقيق وهذا املقلد األك  وهو  

، وتعظيمااه، كمح اا  اهلل ساا حانه، بتحقيااق مقاصااد عظيماا  مهوناا  لااه

قاصد وهذه بعض امل، واإلناب  لليه، والتوكا عليه ، واخلوف منه، ورجائه

عت أعامحل احل ورش   للنا  تعلمها وعهمها وباذحل ، جلهاأو من التي رش 

 . اجلهد يف لدراكها وحتقيقها وهم متفاوتون يف ذلك

وال ي  عس احلا  اإل اط  بتفاصيا هذه املقاصد ولهن عس قادر  

 .عند اهلل س حانه وتعاىل  حتقيقه هلا يهون أجره ومن لته

  ٹ ٹ  كام، اوذذا تتفاوت منازحل احلجا  يف األجر بحس  لدراكهم هل
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 الزمرچی   ی    ی       ی  ىئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئچ 

ا نت مله ،ونريد هنا أن نمر بر ل  مت ني  نطوف عيها عس مقاصد احلو      

كام نس له ،  ونتدبرها عسى اهلل أن ي يدنا ذا ليامنا  وتسليام  وعمال  صاحلا  

  طه چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ  .اإلخال  والتوعيق والسداد ملا حي ه ويرضاه

. 

هلل تعاىل وأن هذا  الع ودي حتقيق مر معنا أن املقلد األك  للحو هو قد ل

كا وا د منها هو مقلد من مقاصد احلو عام  املقلد له مهونات عظيم 

  ؟هذه املقاصد 

 ؟هذه املقاصد  كيف حتقق أعامحل احلوبا وثمت سؤاحل مهم وهو 

 .باهلل ع  وجا  يينه هنا مستعيننيهذا ما سنحاوحل تو
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 : املقصد األول

 احملبة هلل سبحانه وتعاىل حتقيق

چ چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   ٹ ٹ چ

ڈ   ڈ  ژ       ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  

 التتبة چڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ    ڳڳ

  :أخي احلاج

ت ما أنك ال تساتطي  أن حتاو  تاى تاتخس عان كاا ي اوب يف 

 حيلا لك  و   تى تكرك الوطن الذي حت ه وتنتماي للياه عال،  ياتك

وتكرك ال وج  احلنون واألطفاحل ال هور وال يت الذي تساهنه والقريا  

التي نش ت عيها والوظيف  وامل رعا  والسايارة والق يلا  التاي تنتسا  

 .لليها

وكا هذه ي وبات تكركها وتتخس عنها وأنت ال تدري ها تعاود  

 واٍد ذي زرٍ  أو ام تاكرك هاذه املح وباات م تتجاه لىلو يان، لليها أم ال

اجتهت لىل واٍد غارِي ذي  با ، وجٍو معتدحٍل ومهان عسي   خضراغاباٍت 

 .شديد احلر، كريري ال  ام، زر 
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 تكركه ألجا  عمطلوب أن عإن وصلت لىل هناك ومعك ي وب 

 

 .ع  وجا هللحتقيق ولخال  املح   العظمى اخلالل  

  وج  الودود واملالبس الفاخرة والعطاور ال كيا عإن صح تك ال 

 .املح وبات تهون  راما عليك بمجرد اإل رام عإن هذه

  كاملساجد احلارام والهع ا  ن يف مه  ي وبات أخرى عظيمال با

 وأرض احلارم، وبئار زما م، ومقام لبراهيم، واحلجر األسود،  املشرفة

 .هذه كلها ي وب  ، نفسها 

إن عا للع اد اخت ار وامتحان -واهلل أعلم  –لعا من املقاصد هنا و

عنهاا وعان أرض  ليخر  ع كلها املح وبات من هذه هكان اهلل أ   للي

وذلاك يف أعظام أياام تسليام ألمر اهلل و همه سا حانه وتعااىل ، احلرم

 أرضاها هناك  يث ختلاو - احلو لىل عرع  اا وهي خار   دود احلرم

دلياا أن  ، و ده س حانه وتعاىلمن كا ي وب عال ي قى ي وب لال اهلل

من هذه كلها وهذا من صدق ولخاال  املح ا   يهأ   لل اهلل س حانه

 .قوال  وعمال   هلل ع  وجا
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هل ثبت يف املصادر الصحيحة أن قدما النب  صلى اهلل عليه وسلم : سؤال 
 الشريفتان أو جسده الطاهر قد المس أرض عرفة ؟

صاف  اساتوع ت امللادر اللاحيح  التاي لقد بحريت يف كريري من 

وم أجاد أي دلياا أو قرينا  تادحل عاس أن ،  بالتفلايا ملسو هيلع هللا ىلص و الن اي 

صاس اهلل علياه وسالم قاد الماس أرض عرعا  ، باا   جسده الرشيف

أرض عرعا  كاان ،   ملسو هيلع هللا ىلص  القرائن دلات عاس أن عادم مالمسا  جساده

، ومان هاذه  لذاته، وأنه  هم تع ادي خاا  باه دون أمتاه  مقلودا  

 وامر باأثنا  مساريه لىل عرعا   ملسو هيلع هللا ىلصرسوله لحانه وتعاىل  س هأمر القرائن

 .تستحق الوقوف والت ما عندها

أن يقف ق اا بدايا   اد عرعا  ملسو هيلع هللا ىلص رسوله وتعاىل عقد أمر اهلل س حانه 

ويساكري  ويتوضا     بعي كاا ويرشاوذلاك يف وادي عرنا ،  قليل ، ب متار

أصاحابه رضاوان اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصالرساوحل ثم لذا زالت الشمس أمر  ، خار  عرع 

وهو يقاف خاار  احلاد  ،عليهم أن يدخلوا داخا  د عرع  بمكر أو مكرين

ثام  ،بمكر أو مكرين، عيخط  ويليل ذم وهو خار   د عرع  وهم داخلاه

لذا عرغ من خط ته وصالته رك  ناقته وهو خار  عرع  ثم دخا لليها وهو 

 كرياري مان بذلك، كام رص ت راك  ال ين حل عن الناق   تى تغي  الشمس

أرض عرع  قط يف  يفتانالشره ا، عيخر  من عرع  وم تالمس قدمالنلو 

 .واهلل أعلم  ملسو هيلع هللا ىلصخا   به س حانه  ج  الودا ، وهذا أمر  من اهلل 
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 : سؤال  
ْ
م
َ
 ل
َ
 ؟  أرض عرفة يف حجة الوداع نتاالشريف ملسو هيلع هللا ىلص الرسول اتالمس قدملِم

وكذلك  ،مؤمن ي وب عند كا ملسو هيلع هللا ىلصأن رسوحل اهلل من املعلوم قطعا  

أراد اهلل  قادو ي وب  كذلك، با وكريريا ماي حث عنها النا ،  ملسو هيلع هللا ىلصآثاره 

 تى ولو كانت آثار س حانه أن ال يهون عيها أثر ملح وب غريه  عرع  يف

 .ملسو هيلع هللا ىلصرسوحل اهلل 

أثار يف  ملسو هيلع هللا ىلصأنه لو كان لرساوحل اهلل  - واهلل أعلم - لذا  لعا احلهم  ع

يف ذلك الياوم تعاىل اهلل عن ي    ذا منشغال  ذا ال عض تعلقلربام عرع  

 .لىل ي   الع د عن ي   الرب س حانه  القلوب فتالنصرالعظيم و 

هاو الغلاو يف   البشريةضلت به  س  أكرير نحن نعلم أن و!! وِمَ ال 

 .وآثارهم ي   اللاحلني

 هسا  ه األرض يف زمن ناوح علياه الساالم أم يهن أوحل رشك عس وج 

 !!؟وآثارهم  حلنيالغلو يف ي   اللا

  ؟أم تضا النلارى بالغلو يف ي   عيسى عليه السالم

 ؟رضوان اهلل عليهم عيل واحلسنيالغلو بمح   ب أم تضاالراعض  كذلك و

 !! ؟ اجليالين وغريهيف ي    يف غلوهم بعض اللوعي ضلت و

 .عهلهوا يف ذلكع وجا ، هلل   ا  يضاهي   هم أ  وهم 
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أثار ملح اوب يف عرعا  أن ال يهاون أماامهم عههذا أريد للحجا  

 .تنشغا به القلوب لال اهلل و ده س حانه وتعاىل

وقد خيت  اإلنسان يف ي ته لربه ب ن يعرض عليه ي وب يف وقت 

 -تشتد  اجته لليه ، ولهن اهلل يمنعه منه وحيرمه عليه اخت ارا  وامتحانا  ، 

 رضوان اهلل عليهمب  هاهم اللحاع  -آهلل أ   لليك أم هذا املح وب

وما أن يدخلوا باإل رام  تى ي مر اهلل ، رمون باحلو يف زمن جو  وعقرحي  

يدهيم أعيهون بمتناوحل ، الليد املح وب أن يقكرب منهم عس غري عادته

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ٹ ٹ چ كام ، ورما هم ابتال   واخت ارا  

ۓ  ڭ    ۓۀ  ہ  ہ  ہ       ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ے  ے

 المائدة چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ڭ   

تو يد املح    ينام ل  –ريض اهلل عنهم  –عام أعظم حتقيق اللحاب  

مان رغم  ااجتهم الشاديدة للياه ،  س حانههلل  تركوا هذا الليد تع دا  

 .غري رقي  و ال  سي  لال اهلل ع  وجا

ع عاد أن ، ورمي اجلمرات، ويشتد االخت ار يف املح   عند الطواف

كال وج  والطي   عن املح وبات التي هي  الحل يف األصاختس احلا  

وهاو اباتال  ، يا ت االخت اار يف املح وباات املحرما  أصاال، والليد 

 .والنسا  بالرجاحل غري املحارم الرجاحل بالنسا 
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، عرغم أنه يمهن أن تهون اجلمرات بعضها للنسا  وبعضها للرجاحل 

أو ت عفاى ، يوما  للنسا و، أو يهون الطواف ورمي اجلمرات يوما  للرجاحل

أو يهاون الرماي لىل ، النسا  من الطواف والرمي بس   م امح  الرجااحل 

ولهان الرشا   .ال يتا ا م الناا   تىبدحل شاخص صغري ، ج ٍا ك ري 

رباام و،  واهلل أعلم جا  ب  هام الطواف والرمي عاس صاورهتا املعهاودة

الخت اار ا ليتم ،ّيق يف مهان ضمن الرجاحل النسا  اب كرقأدى ال  ام لىل ا

 .؟آهلل أحب إليكم أم النساء..  واالبتال 

رغام ال  اام ، عتجد املؤمن اللاادق الاذي أشاغا  ا  اهلل قل اه

، يتور  وحيذر ويتقي قدر ماا يساتطي ، من ال رش وعدم الرقي ، الشديد

وهو يتذكر أن لبراهيم  خلوصا ال ليش  سوى أن اهلل أ   لليه ما سواه

عَط درج   عليه السالم م  لال وقد أ خت  يف مهان اجلمرات يف ولده اخلل ي 

ثم أ ختا  بعاد  سنني طويل  بالعقم  تعليه السالم ، ع عد أن أ خلسامعيا 

أن جا ه الولد ب ن يكركه وأمه يف واٍد غري ذي زر  وير ا لىل الشام ، ثام 

لاده بعاد عر تاه بلقاا  وثم  ،ي شدد عليه االخت ار ويؤمر بالرجو  لليهم

عي يت لىل مهان هذه اجلمارات لتنفياذ األمار عي تياه  ،الو يد يؤمر بذبحه

الشيطان ثالث مرات يوسو  له لريده عن تنفيذ أمار رباه عاام ياد مان 

أن اهلل أكا  مان كاا  والكردياد  هيم لال الرد احلاسم الارجم بااحلجرلبرا

 .اهلل أك  اهلل أك  اهلل أك  ... ي وب 



 09 من مقاصد احلج

 
  كانت :سؤال 

َ
 وادٍ غري ذي زرع ؟مكة بمل

اختلطات النياات لربام واٍد ذي زر  وخرضة وأهنار  لىللو كان احلو 

أم  ؟الع ادة اخلالل  من احلو قلدواها ، واهلل أعلم  عند بعض احلجا 

  ؟ ومجاحل الط يع  واخلضرةاألهنار  قلدوا

 :ناخاصيتاملهرم  علو اجتم  مله  ..واهلل أعلم  هم  أخرى تثمّ و

 .أن األعئدة هتوي لليها :األوىل

، تهد  الناا  ذاا وتهااثروالربام  رخرضة وأهنا أهنا ذات :والثانية

 .وم يكركوا عرص  لغريهم

ثم تا يت عتجاد وادياا  غاري ذي  ،ولهن من رمح  اهلل أهنا قلوب هتوي

ت فسا  املجااحل تر اا وثام  ع ادهتاا ، عتقيضا ال خيلو مان مشاق  ، زر 

  .لغريها

 :ن حتقيق تو يد املح   نقوحل ويف ختام الهالم ع

مع أي يف قلب العبد ل يقبل أن تتساوى حمبته وتعاىل  إن اهلل سبحانه »

 .«فضالا عن أن تزيد حمبة املخلوق عىل حمبته هو سبحانه حمبوب قط

  ..وهذا هو توحيد املحبة.. 

عليهرير دعاؤك يف احلو يف حتقيق هذا  أدركت هذا املقلد العظيمعإذا 

 ..عهنيئا لك ازمه وزواحل موانعه عإن استجي  لك املقلد ولو
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 التعظيم هلل عز وجل حتقيق :املقصد الثاني

 الحج چٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦٹ ٹ چ 

كا ماا أشاعر بعظما  اهلل وغنااه وذحل املخلاوق هو  :ئر واملشعروالشعا

عس حان من خضاعت ، وقد جتس هذا بوضوح يف أرض م دلف ، وعقره

 ، ه الرقابلعظمت

، لن ماان يقااارن بااني وضاا  احلجااا  يف منااى وعرعاا  ماان جهاا 

وهو أن ، يال ظ عرقا دقيقا بينهام، ووضعهم يف م دلف  من جه  أخرى

احلجا  يف منى وعرع  يظهر تفاوت ط قاهتم يف الغنى والفقار بلاورة 

 .ومراك همطعامهم و خيامهم واضح  ،يف

ا عس قارع  الطرياق طاوي يمهثالفقري الذي جتد  في منى وعرع ع

 .الغني امللفت لالنت اه يف خيامه ومظهره ومتاعهجتد و، 

ربام انشغا احلجا  هناك بمظاهر غنى املخلوقني عان غناى ل تى 

 تى ،وبتعاظم املخلوقني عن عظما  اخلاالق سا حانه، اخلالق س حانه

 !!!..من العظيم   ينها القلوب الغاعل  أن تنسىبعض توشك 

عات أ هاام م دلفا  وهنا واهلل أعلام لت ياا كاا عاوارق الغناى ، رش 
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والعظم  بني احلجا  لهي ال ي قى يف م دلف  مظهر ألي عظما  وغناى 

ۀ  ہ  ٹ ٹ چ  .و ده  قط لال عظم  اهلل س حانه وتعاىل وغناه

 فاطر چھ  ھ   ے        ے    ۓ    ھہ  ہ  ہ    ھ

عت بطريق  حتاوحل لنك  باني لو ت ملت أ هام م دلف  لوجدهتا رش 

 . وتعاظمهم احلجا  وبني مظاهر غناهم

عالوقوف عيها ليال عقط عال حيتاجون لىل اخليام التاي يتفااوتون يف  

ومدة الوقوف ساعات متجردين عيها من مالبس ال ينا  عاال ، مظهرها

وهاذا ، وتعاظمهى بعضهم حيتاجون لىل أمتعتهم و قائ هم املظهرة لغن

 عس األرض العاريا ، نوم  الفقرا كلهم أدى لىل أهنم ينامون يف م دلف  

 .أكا الفقرا  واأكلربام و

الفقاري ، با تراهم قد اصطفوا يف طوابري طويل  أمام دورات امليااه 

متل ساني بمظااهر الفقار والضاعف ، واألسود م  األبايض، م  الغني

بعيدا  عن مظاهر الِغنى لهي يدرك اجلمي  وهم يارون هاذه املنااظر يف 

.!! سـبحانهوحـده إل اهلل عظمة مطلقـة ل عظيم  أن. . م دلف 
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  الرجاء هلل عز وجل حتقيق :املقصد الثالث

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ٹ ٹ چ

 األرسا     چەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

 

أعاامحل احلاو لىل اخاتالٍ  أو تقاارٍب يف  تش ريع لقد أدت طريق  

، لاقمان اخل بني أنوا  من الراجني واملرجوين، السهن خاص  يف اخليام

، باني اآلمار واملا مور، بني الوجهاا  والضاعفا ، بني األغنيا  والفقرا 

ويتض  هذا التقاارب أكريار ، بطريق  يندر  لوحل مريلها يف احلياة العام 

 .يف عرع  وم دلف 

ولهن املت ما حلاحل احلجا  يف هذين املشعرين يد أن اجلميا  قاد 

ا  مان ال تفناى واجتهاوا كلهام لىل رجا، انشغلوا عن رجا  املخلاوقني

ىص نِعمه  .وال ي عج ه شئ يف األرض وال يف السام ، خ ائنه وال حت 

الغناي  ،بمظهار وا اد و ااحٍل وا ادة أكف الرضاع راععني لليه 

مظهرين له الاذحل واالعتقاار واالنهساار  والفقري ، الط ي  واملريض ، 

 .اهلل و ده س حانه وتعاىل ليعكرف اجلمي  أالّ مرجّو لال، بني يديه

 ..لرب العاملني  توحيد الرجاءإخالص  منوهذا .. 
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 هلل سبحانه من اخلوف حتقيق: املقصد الرابع

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ٹ ٹ چ 

 المؤمنتن چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ڀ

لن من يت ما النلو  وينظر يف الواق  ويستقرئ التاريخ ياد أن 

ارت ا  يهاد يلاا  ، ومظهر اخلوف حلوشعرية ا وثيق بني هناك ارت ا 

 .لىل  د التالزم 

 الواقع   -1  السنة  - 6   الكتاب  -3  :ت مايت ني هذا من خالحل 

 :الكتاب  :أول

 !!ثم ت ما ، اقرأ سورة احلو :أخي احلاج

 أشد صور من با ،يع ظعتتحت بلورِة خوف عستجد أهنا سورة  ا

ٱ  ٻ  ٻ  چ  ٹ ٹ كام ،  مت ر عس ال رشي التي  وف اخل

پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٻٻ

ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      

عهذه  الحج چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   

 ، اعتتا ي  السورة التي ستتهلم عن مقاصد احلو
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 ؟ ؟عالقة بني احلج واخلوف فيا ترى هل هناك
 

 :النبوية ثم تأمل يف السنة

علايهن » :للنسا  ملسو هيلع هللا ىلص يف قوله، حلو جهاداسّمى املسو هيلع هللا ىلص جتد أن الن ي 

 رواه أمحد وابن ماجه ولسناده صحي   «احلو والعمرة، جهاد ال قتاحل عيه

 !؟وها اجلهاد لال قرين اخلوف

واللاحاب   ملسو هيلع هللا ىلصثم ت ما كيف ارت ط اخلوف بمحاول  الرساوحل اهلل 

 .الهرام يف الوصوحل لىل أرض احلرم عام احلدي ي 

وتاداعى ، عاتهم مان العمارةعقد تلدت قاري  للمسالمني ومن

ثام وقا  ، وباي  املؤمنون عاس القتااحل حتات الشاجرة، النا  للحرب

واشااكر  املساالمون أن تهااون ، اللاال  عااس عماارٍة يف العااام القااادم

 .عهانت عمرة  م  اخلوف ،خوعا من غدر قري ، السيوف م  اإل رام

 :ومن الواقع

ه م ينفاك عان يد أنا، لىل اليومملسو هيلع هللا ىلص من يت ما احلو منذ زمن الن ي 

 .القرونو  السننياخلوف عس مرّ 

 انتشرما ل ريت األم  قليال  تاى ، ع عد أن انتهى اخلوف من قري 

قطا  الطرق يف أغل  الطرق املؤدي  لىل مه  املهرم  مادة ثالثا  عرشا 

 .وك ن الذاه  لىل مه  مفقود والقادم منها مولود، قرنا  
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خلاوف هاذا ا انحاو، تداعى النا  حلا مشهل  قطا  الطرق وملا 

، علارت قرين  احلاو سانني طويلا ، انفت  عليهم خوف  رائق اخليام

 .النا  حلا مشهل  احلرائق وسعى

ثام ، ثم السايوحل، ثم اجلمرات، ثم التفجريات،  دأ خوف املظاهراتع 

يف غلق باب خوٍف لال انفت   لىل اليوم وم يتهد النا ، انفلون ا الطيور

 .باب خوف جديد

 شاعورقل اه  لال وياد يف، جتد من ع م عس احلوال أنك لىل اآلن  تى  

 . و تى الرجو  لىل أهلهنيته باخلوف من بداي  

ام احلهما  مان هاذا لن كان هناك تالزما بني احلو واخلاوف عاعيا ترى 

 ؟؟التالزم 

االرتقا  بع اادة اخلاوف مان اهلل ، لعا املقلد من ذلك واهلل أعلم

  .ان لىل التحقيق باجلوارح واجلنانمن ال عم باللسس حانه 

 ؟؟يا ترى عهيف ذلك

أماا سامعت عان احلاوادث  :لنك لو س لت  اجاا  مان احلجاا 

 ؟كريري  خلقوقد هلك بس  ها ؟ املخيف  يف احلو يف السنني املاضي 

 ؟وأما سمعت عن ا تامالت اخلوف يف  و هاذا العاام وتنوعهاا

 .بس :لقاحل
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 .؟ جي  رغم هذه املخاوفما الذي محلك عس امل :عإن قلت 

أن خويف من وعيد اهلل يف  ق مان م حياو وهاو  :عستجد اجلواب  

 .أعظم من هذه املخاوف كلها، قادر 

 :وهذا مقصد من املقاصد العظيمة يف احلج وهو

 .من اهلل رب العاملني  اخلوف حتقيق توحيد
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 التوكل على اهلل عز وجل  حتقيق: املقصد اخلامس

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ          ڻ        ڱ  ڱ ڳ  ڳ  ڳ ٹ ٹ چ 

 يتنس چڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ    

  :أخي املسلم

وربام متلك سيارة  اآلمن ويف بيتك ، لذا كنت يف بلدك وبني أقاربك

يف ال نك يورث عندك االطمئنان عس املستق ا عاام أساها أن  أو رصيدا  

أأنت متوكا عس  :يدرىال أنه  حلقيق ت عم أنك متوكا عس اهلل ولهن ا

 !!؟؟اهلل  قا أم عس هذه األس اب

 .احلو يقدم دليال واضحا عس أن احلا  متوكا عس اهلل و دهولهن 

 ؟؟عهيف ذلك

 احل احلجا  وهام يف  وتت ما،  ينام تت ما موق  منى وأهنا يف واٍد لنك 

أال : تس هلم  ثم، وعس جوان  الطرقات يف هذا الوادي، خيام مت امحني

تما  دوث املخاطر املتنوع  وأنتم عس هذه احلال    ؟حي 

تماا أن ت ياا ، القادر اهلل ماريال  علو جرت السيوحل الشديدة أال حي 

 ؟هذه اخليام ومن عيها

د الشاديد عهاا يهفاي ساقف اخلياام   ولو ن لت اللواعق والاَ َ

  ؟للحامي  منها
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كاعيا  لتادارك  ولو تسار  انتشاار مارٍض معاٍد عهاا االمهاناات

 ؟الوض  

عهاا ما  ، ولو أراد املفسدون االرضار باحلجا  بطارٍق مدروسا 

 ؟عام  احلجا  ما يهفي أن يدععوا به عن أنفسهم

با  ينام تس حل احلا  عن طريق قدومه مان بلاده للحاو وعودتاه  

تما عيه من املخاطر املتنوع  كساقو  الطاائرات وغارق  لليه أما كان حي 

 ؟يارات كام يق  ذلك باستمرارالسفن و وادث الس

كاا ، نعام :كا هذه األسئل  عااجلوابعن لنك  ينام تس حل احلا  

املحشاودة با ويظن أن لمهانات ال رش هذه املخاطر واملخوعات يتمل 

 .ال تساوي شيئا  لذا أراد اهلل وقو  هذه املخاطر 

وعاس مان يهاون  ؟لذا  توكلك عس مان :و ينام تس له سؤاال ثانيا  

 ؟امدكاعت

 .نحن متوكلون عس اهلل و ده س حانه :عاجلواب وا د  عند مجي  احلجا 

عىل اهلل  توحيد التوكل الصدق يف من واهلل أعلمهذا لعل و

 قولا وعمالا  عز وجل
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 اإلنابة هلل عز وجلحتقيق  :املقصد السادس

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې       چ   ٹ ٹ

 الزمر چې  ې  ې  ى  ى  

أدى هاذا لىل أن ، ن مان رشو  احلاو القادرة واالساتطاع ملا كاا

 .يهون أغل  احلجا  من األقويا  يف أمواهلم وأبداهنم

وم  توعر صاف  القاوة املاليا  واجلسادي  وغريهاا مان اللافات  

م  ذلك كله جتد احلجاا  يف مجيا  ماواطن ، املو ي  باستغنا  صا  ها

قاد وقفاوا ، ملاروةوعاوق اللافا وا، واملطاف، احلو خلوصا يف عرع 

الناادم عاس ، لتقلاريه املعلان، وقوف اخلائف الاذليا املعاكرف بذن اه

الراجاي عفاو رباه ، تفريطه املت ئ من  وله وقوته لىل  وحل اهلل وقوته

 .وأن يلف  ويسكر ما سلف وكان من الغفل  والتفريط والعليان

 ناب  لىل اهلل ع  وجا واهلل أعلمولعا هذه هي  قيق  اإل

 ؟ملن أنابت هذه القلوب :سؤاحل  زيوهنا 

من أغنياائهم  تاى تلاني  أو وعدٍ ، ها جا ها أمر من أقويا  ال رش

ملاا يف وتساه  دموعهاا خوعاا  مانهم وطمعاا   ، القلوب ذذه الطريق 

  :ولهن..بدا  أ ؟أيدهيم
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 لرب العاملني  توحيد اإلنابة إخالص هو واهلل أعلمهذا  لعل 
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 بخبا  هلل تعاىلاال حتقيق :املقصد السابع

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ٹ ٹ چ 

   هتد چژ  ژ  ڑ  ڑ     ڈڎ  ڎ  ڈ

هو التواض  هلل ع  وجا الذي يلاا لىل  اّد التساليم  :إلخباتا

، بربوبيتاه وعظمتاه ولقارارا  ، ع وديا   لاه، املطلق لاه سا حانه وتعااىل

 .واعكراعا بضعف الع د و اجته لىل ربه

 .ثالث  مواض  يف القرآن الهريموقد ورد لفظ اإلخ ات يف 

ٹ  ،اثناان منهاا يف ساورة احلاوووقد تقدم وا د  يف سورة هود  

  الحج چگ   گ  گ   کڑ  ڑ  ک   ک  کٹ چ 

ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ٹ ٹ چ 

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ     ەئ     ېۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې

 الحج چەئ  وئ  

 رة احلو  بالذات؟ يف سو الريالث  كان اثنان من هذه املواض  علامذا 

ي أكريار الع اادات التاي يظهار عيهاا ن شعائر احلو هاألواهلل أعلم  ربام

 .وتسليمه املطلق له س حانه وتعاىل، وتواضعه له، خ ات الع د لربهل

لو س لت أكرير احلجا  عن احلهم  عيام يفعلونه من شعائر مريال عإنك 
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أو ، ي اجلمراتأو رم، أو امل يت يف م دلف ، كالذهاب لىل عرع ، احلو

ملاذا  :غريها من أعامحل احلو التي يفعلوهنا بها  ر  ودق  لو س لتهم

عت هذه األعامحل    ؟وملاذا تفعلها ؟وما املقلد منها؟رش 

  .إنه التعبد هلل عز وجل وحسب :لوجدت اجلواب

وهو أن يتهد الع د ، وهذا من اإلخ ات هلل س حانه وتعاىل والتسليم له

وهاو ال يعارف ، باه صادره منرش ا ، به  اهلل أمره عقط ألن، يف العما

يوصاله لىل  تفاصيا احلهم  من ذلك ويهفيه أن هذا تع د هلل ع  وجاا

 .وتعاىل  مرضاة ربه س حانه

! األ سان كاذا  :أو ؟ملااذا :بينام لو أمره الوق لربام س حل ونااق 

 ! قتن  أم  :أو

  .عس حان من أخ تت له القلوب

وهاو خياطا  بان اخلطااب ريض اهلل عناه وما أمجا لخ ات عمر 

أما واهلل، إين ألعلـم أنـك ح ـر ل تالـ ول  »: احلجر األسود عيقوحل 

 «تنفع، ولول أين رأيت النبي صىل اهلل عليه وسلم استلمك ما استلمتك

 0615صحي  ال خاري رقم 

م تعادا  عان الفقارا  ،  ياة  مكرع ، ومن احلجا  من يعي  يف بلده

يعي  يف قرصه  ياة  ، وربام عن العام  من النا ، ضعفا واملساكني وال

 .ملؤها النعيم واهلدو 
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، ولهنه  ينام ي دعى لىل احلو عإنه ي يت وخيالط الضاعفا  واملسااكني

قاف معهام يف يو، خلوصا يف م دلف ، ونام نومتهم، وربام أكا أكلهم

 اع والتاد الهرهي صابرا  عس الروائ  ، ز ام الطواف والسعي والرمي

 .وال  ام

ما الاذي محلاه عاس ععاا أشايا  يف احلاو وهاو ال : عتس حل نفسك

 ؟يعرف  همتها التفليلي 

  ؟ونعيمه وجعله خيالط الضعف  واملساكني ترعهوما الذي أن له من  

  ؟ها أج ه أ د من ال رش عس ذلك

 .ولهنه االخ ات والتواض  هلل رب العاملني .كال :اجلواب

 رب العاملنيتوحيد الخبات هلل  إخالص من واهلل أعلمهذا لعل و
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 املكرمة خصائص مكةمن 
ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  چ   قاحل تعاىل عس لسان لبراهيم علياه الساالم

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  

گ  گ  گ   ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

  إبراهيم چڱ   
ماان ومااا ورد يف عضاالها  املهرماا  لن ماان يسااتقرئ تاااريخ مهاا 

خيار  بنتيجا  وهاي ، عيها من  وادث وقلص وما  دث، النلو 

أن هذه ال لدة قد جعا اهلل هلا من اخللائص ما ليس لغريها مان املادن 

 .وال لدان

حيارم ، عهاي  ارم، عقد جعا اهلل هلا أ هاما عقهي  ليست لغريهاا

 .وأخذ لقطتها وغريها من األ هام الفقهي ، صيدها وقط  شجرها

وباارك يف ، ن جعا أعئدة من النا  هتاوي لليهااومن خلائلها أ

ّدها وصاعها استجاب   لدعوة لبراهيم عليه السالم  .م 

 أن يذيقاه، ولو جمارد لرادة، ظلام عيها ومن خلائلها أن من أراد 

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ٹ ٹ چ  من عاذاٍب ألايم اهلل

 . الحج چڄ  ڄ  ڄ   

 .موهذه اخللائص معروع  ومسطرة يف كت  العل
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 ياد أناه، ولهن من يت ما يف أمر مه  وهاي أ ا  ال قاا  لىل اهلل

 :بخاصي  عريدة وهيأيضا   خلها ربام س حانه

 أن اهلل س حانه وتعاىل يعطي عيها من النعم األصلي  كنعم  اهلداي ،

ومان مراتا  الع وديا  ، واحلهما  والعماا اللاال ،، والعلم الناع 

 ، والشهادة، كرت   اإليامن واإل سان

ما يعطي يف غريها من ال لادان وأرس  أكرير ، وغريها، و اللّديقّي 

 .االخرى

أرس  ماا ، ويستجي  اهلل عيها ملن طل  منه هاذه الانعم واملراتا 

فاهلل سبحانه وتعاىل يعطي هذه النعم يف ، يستجي  يف غريها من ال لدان

 .واهلل أعلم ولكنها يف مكة أرسع وأكثر، األرض منكل بلد 

خار   -ي عطي ن يه لبراهيم عليه السالم  مريال  وتعاىلهو س حانه  عها

ولهان ، الن اوة والرساال  و، اإل ساان و، اإليامن ورت   اإلسالم  -مه  

ت  وهنااك ، دعااه لىل مها ،  ينام أراد أن يعطيه رت   اخل ّل  وهي أعس الر 

 .أعلمواهلل  كان االبتال  أشد وكان العطا  أك  ع  عطي رت   اخل ّل 

بعاد  ه يف مها  بهاا الانعم األصالي ي مب قل    ملسو هيلع هللا ىلصيمد ن ينا وهذا 

ثام ياؤذن لاه أن ، اخللا  يف مها  ثم ينعم عليه برت  ، ابتال ات عظيم  

  .واهلل أعلم هياجر لىل املدين 

، من مقاصد احلاو أن ي ادعى املسالم لىل هاذا املهاان لعاولذلك 
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، رير من غاريه مان األمااكنوعطاؤه أك س حانه الذي يتجس عيه كرم اهلل

ف عليه الع ادة يف أيام معدودات ليعطى من هاذه الانعم وغريهاا عت هري  

 .أكرير ما يعطى يف بلده الذي جا  منه

أن  عإذا ت ما احلا  هذه اخلاصي  مله  أل  عس اهلل س حانه بالادعا 

وأن يرعا  ، خاص  األصالي ، ي هرير له من النعم كلها األصلي  والفرعي 

 .يف الع ودي  مقامه

وضاعف علماه أو ، عربام استجاب اهلل له يف هذه الر ل  القلرية 

ورجا   عجا  مسالام  ، درجته و تقواه أو عمله اللال  أو رع  أ همته 

 ..ورج  صّديقا   أو جا  يسنا  ، ورج  يسنا   أو جا  مؤمنا  ، مؤمنا  

ي تلياه  تاى  ا  من ع اادهوسن  اهلل يف النعم األصلي  أال يعطيها ع د

ولذلك اشتد االبتال  عس لبراهيم عليه الساالم يف مها  أكريار ، وخيت ه

من العراق والشام واشتد االبتال  عس يمد عليه اللاالة والساالم يف 

 .علمواهلل أ مه  أكرير من املدين  وذلك ليلال لىل مرت   اخلل 

 لعطيا  ر عاس احلاا  يف مها  متهيادا  علهذا يشتد االبتال  واالخت ا

 .س حانهص  واتقى اهلل هو لن ع  وجا  من اهللها رجويعظيم  

ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ     پ  پ  ڀ چ:وهلذا يقوحل ع  وجا

 البقرة چٹ ٹ ڤ ڤ ڤ   ڤ  ٹٿ  ٹ  ٿٿ ٺ  ٿ  
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، عمعلوم أن من تعجا يف يومني قد خفف اهلل عليه عاال اثام علياه 

  .له أجر  عظيمومن ت خر ع: ولهن يظن القارئ أن يقاحل يف  ق املت خر

عاس املتا خر  رشطاا  زادولهن اهلل س حانه وتعااىل يف هاذه اآليا  

يف  عاس قاوحل أن اشاكرا  التقاوى ﴾ملن اتقى﴿ ع وجا اهلل وىتقوهو

سي يد له يف االباتال  واهلل أعلم ألنه وذلك  عقط يعود عس املت خر ي اآل

 .لي يد له يف العطا 

 ،،، واهلل أعلم أكثر  ابتالءا  بعدفمن تأخر فسي د عطاءا أكرب ولكن 

پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٹ ٹ چ 

 آل عمران چٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
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 اخلامتة

 ماذا بعد احلج ؟ثم 

عاس    يعةرالس  د أن طفنا يف هذه الر ل  اآلن وبعو.. أخي احلا  

وقفات مت ني  مستفيدين ما املقاصد اله ى للحو عإنه جدير بنا أن نقف 

 .س ق 

 :وباهلل التوعيق ع قوحل

ت ما معي أن الذي قرب الليد من اللحاب  واملرأة من .. أخي احلا  

   والرشاب   الرجا يف احلو هو الذي قرب اللورة املحرم  والسام  املحرم 

ھ       چمن الع د يف كا مهان يف الدنيا والعلا  وا ادة واملاحل املحرم املحرم 

  المائدة چ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۓھ  ھ  ے  ے

عيا ترى ها تستمر جماهدتك لنفسك يف تو يد املح   واخلاوف واإلنابا  هلل 

 ع  وجا بعد رجوعك من احلو ، با و تى تلقى ربك ع  وجا ؟

ناك حتا  اهلل د كنت تقوحل بلساانك وأنات يف بلادك للق: أخي احلا  

كلاه زعام مناك حيتاا  لىل دلياا عاس  وختشاه وتتوكا عليه ، ولهان هاذا

وذلاك بعاد أن  ، وقد جا  احلو ليهون هو الادليا عاس صادقك ،صدقك

ٻ  ٻ  ٻ  چ  صّدقت جوار ك لسانك ، عهنيئا  لك لن ق اا اهلل مناك

  النحل چٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ    
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تشاهد لاك ععتجادحل أنت عن نفسك بتحقيقك هلاذه املقاصاد العظيما  

 .حل ع كريرمن سؤاحل اهلل الق و جوار ك بذلك ،

لربام أوصلك كرم ربك س حانه بس   هاذا احلاو لىل .. أخي احلا  

رت   ما كنت لت لغها لو بقيت يف بلدك تتع د اهلل سنني طويلا  ، عامحاد اهلل 

واشهره عس ذلك عإن الشهر ي يد النعم الفرعي  كاملاحل وال نني ومن باب 

  ودود سا حانهأوىل أن ي يد النعم األصلي  كاإليامن واإل سان عاهلل كريم 

 .عاهلل اهلل يف كريرة الشهر

وليهن منهو  ياتك بعد احلو  احلر  عس املهان  العظيم  التي وه هاا  

 س اب الري ات كالرعق  اللاحل  وكريرة الادعا  وذلك بالتمسك باهلل لياك 

 تاى تلقاى رباك  واإلنشغاحل بعما صاال  وهجر أماكن الغفل  وأهلها

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  چ       .وقد ريض عنك ورضيت عنه 

 نعمرا آل چېئ   ىئ  ىئ  ېئۈئ  ېئ

 

 واحلمد هلل رب العاملني وصس اهلل وسلم عس سيدنا يمد

 ...كريريا وعس آله وصح ه وسلم تسليام  

 

*     *     * 
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