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  : فأقول و.- التوفيق ..  الوهذه سنة هللا ، ولن جتد لسنة هللا تبدي

لــىت ســاقها إلينــا فضــيلة يــة اال، فاىف قرآنــه عنــه نســتطيع أن نوافيــه بعــض مــا حتــدث هللا عــّز وجــّل  الإن احلــج ىف حكمــه 
ــَرَض ِفــيِهنَّ اْحلَــجَّ َفــ { : م احلــجّ ني حكمــة مــن حكــالشــيخ ســيد ، تُبــ / القــارئ أخــى وحبيــىب فضــيلة  الُفُســوَق وَ  الرََفــَث وَ  الَفَمــْن فـَ

ـَر الـزَّاِد  :ة لثـثاوالكمـة وهـذه ح  ÀÀÀÀ  َوَمـا تـَْفَعلُـوا ِمـْن َخـْريٍ يـَْعَلْمـُه اcَُّ  :فهذه حكمة ، والثانيـة   ÀÀÀÀ  ِجَداَل ِيف احلَْجِّ  َوتـَـَزوَُّدوا فَـِإنَّ َخيـْ
يـة ، الىف هـذه اربـع حكـم ٍ ، أ) ١٩٧البقـرة (وهـذه حكمـة رابعـة  } ْلبَـابِ الَواتـَُّقـوِن jَ ُأوِيل ا: وهذه حكمة ، والرابعة    ÀÀÀÀ  التـَّْقَوى

يـة الـىت مسعنـا توضـيحها مـن فضـيلة الشـيخ الا هـذا غـري.. ، وهـذا ىف آيـة ٌ واحـدة وكل حكمة حتتـاج ىف توضـيحها إىل وقـٍت طويـل 
  .jت القرآنية الىت تتحدث عن احلج الغري بقية ا) ٢٨احلج ( }لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع َهلُمْ  {عبد الرحيم /

 ننـا كلنـا ، مالـذى معنــا ىفال.. حون مـا أهلــم بـه هللا نـون ويوّضـمه عليـه يبيّ النبيـاء صـلوات هللا وســالوالعلمـاء مـن أول سـيد ا
ُ الـَِّذيَن َآَمنُـوا ِمـْنُكْم َوالـَِّذيَن ُأوتُـوا اْلِعْلـَم َدرََجـاتٍ  {: ميان إذا طلبوا العلم أن يـرفعهم المر؟ ، وقد وعد هللا أهل االهذا ا َّcيـَْرفَـِع ا { 

وصـول إىل رضـاء هللا ، هلـام ، درجـاٍت ىف الالدرجاٍت ىف العلم ، درجاٍت ىف الفقه ، درجـاٍت ىف الفـتح ، درجـاٍت ىف ا) ١١ا�ادلة (
  ...تصال حببيب هللا ومصطفاه الدرجاٍت ىف ا

رض الخـــرة ، ومنهـــا ىف جّنـــة عرضـــها الســـماوات واالمنهـــا ىف الـــدنيا ، ومنهـــا ىف ا.. حصـــر هلـــا  الحـــّد هلـــا ، و  الدرجـــاٍت 
 {: ءاجلماعــة الّل ىف هؤ فالكــل تكّلــم والــذى يقــول هــذا غــري الــذى يقــول هــذا ، لكــى نعــرف قــول هللا عــّز وجــ.. أعــّدت للمتقــني 

ُل بـَْعَضـَها َعلَـى بـَْعـٍض ِيف ا وهلـا رائحـة وهلـا طعـم فهـم مثـل الفاكهـة كـل واحـدة هلـا مـذاق ) ٤الرعـد ( } ُكـلِ ال ُيْسَقى ِمبَاٍء َواِحٍد َونـَُفضِّ
  ،من ماء واحد ، وكلها خارجة ممن ؟ }املشمش فكله فاكهة وكلنا حنبها  الاملاجنو وا اللكنهم كلهم حلوين التفاح وا{ ،

، مل يقرأهـا ىف كتـاب ، وإمنـا أهلمـه هللا عـّز وجـّل �ـا سـمع منـه حكمـة أو معلومـة ، وي عاملاً   ً الالس رججي واحدٌ أحيا� ً ميكن 
 {: ويسمع من واحـد كلمـة هلـا معـىن فيعـرف أن هـذا الرجـل مـن اجلماعـة الـذين يقـول فـيهم ربنـا واصلة املوأحيا� ً يكون راكبا ً .. 

ــدُ  ــدِ َوُه ــُدوا ِإَىل ِصــَراِط اْحلَِمي ــْوِل َوُه ــِب ِمــَن اْلَق ــه كمــا قــال النــىب صــلوات هللا الوأصــبح الكــ) ٢٤احلــج ( } وا ِإَىل الطَّيِّ م الــذى يقول
، ويقــول ىف روايــة ) إتّقــوا فراســة املــؤمن فإنــه ينظــر بنــور هللا : ( مــام الرتمــذى رضــى هللا عنــه المه عليــه ىف حديثــه الــذى رواه االوســ

، فهــذا الرجـل ينطـق بتوفيــق هللا ) فإنـه يبظـر بنــور هللا ، وينطـق بتوفيـق هللا إتّقـوا فراسـة املــؤمن ، : ( مـام أبـو داود رضـى هللا عنــه الا
ن ، فـإن كـان صـوا.ً  فمـن هللا العد هلـا ، وأ� أحتـّدث علـى قـدرى مبـا جـال ىف خـاطرى ا الحصر هلا و  الفِحكَمُ احلج ... عّز وجّل 

نـه وحـده هـو رب اخلـري وهـو علـى كـل ال، وإن غري ذلك فأسـأله عـّز وجـّل أن يغفـر ىل وجلميـع احلاضـرين والسـامعني ،  وبتوفيق هللا
  : شيٍء قدير 

ظهـــار رمحـــة هللا ، ال كانــت هـــذه.. ملـــاذا ؟ .. ميــة مجاعـــة املســـلمني  الســـالالعبـــادات امنظومـــة فـــرض علينــا  هللا عــّز وجـــلّ 
إرهــاق ، وإمنــا كلّفنــا مبــا يعيننــا علــى الوصــول إليــه ، وجيعــل  الكلفنــا شــططاً ، ومل ¦مــر� بعنَــت و ومــدى ســعة فضــله لعبــاد هللا ، فلــم ي

  .خرة علينا البعد ذلك النفع كله لنا ىف الدنيا وا
 حكم سلوكّية ، وهلا حكم عباديّة ، وهلا حكم قلبّية ، وهلـا ِحكـم رمحانيـة أو روحيّـة ، وهلـا ِحكـمَ  افالعبادات إجتماعية ، وهل

  :وأريد أن أربط بني هذه العبادات ىف كتاب هللا .. حصر  العّد هلا و  ال
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.. ة أو الصـــيام أو الزكـــاة أو احلـــج ، ملـــاذا فرضـــها هللا علينـــا كلنـــا ؟ الفـــأول هـــدف مـــن فـــرض العبـــادات ، إن كانـــت الصـــ
  : قال هللا فيها ة الفالص: فرضها علينا حلكمة 

ــَماَواِت َوا {  ــاِطِر السَّ ــالَف ــَر َلُكــمْ ْرِض َي ــة الوهــذه ا ،) ١٠إبــراهيم ( } ْدُعوُكْم لِيَـْغِف ــا ، الّم زاد أوقــات ن هللا عــّز وجــّل ُحيبّـَه
صـــلوات هللا أعطـــا� مخـــس فـــرص ، ولـــذلك قـــال ..  ال.. فـــاليهود كـــانوا ُيَصـــلّون مـــّرًة واحـــدة ىف النهـــار، لكـــن حنـــن .. هلـــا ملغفـــرة ا

مخـس مـّرات كـل يـومٍ وليلـة ل فيـه مس كنهرٍ جارٍ بباب أحدكم ، يغتسـصلوات اخلمثل ال: ( مه عليهالمه عليه صلوات هللا وسالوس
كـذلك الـذى ..  ال.. يسـتحم ىف النهـار مخـس مـرات ، فهـل يبقـى عليـه أوسـاخ  )شـيئاً   -يعـىن أوسـاخه  -فهل يبقى مـن درنـه  ،

  .يصلى اخلمس فرائض ىف مخس أوقات 
ــار� ل ــا أغلــى شــيئاً  ىف ملــك وملكــوت حضــرة الــرمحن ميــان إســتودع فالهللا عــّز وجــّل حينمــا إخت  أغلــى شــئفمــا هــو .. ين

 هللا دمحم رسـول هللا  ّ الإلـه إ ال{   : محن الـرحيم ر أغلـى شـيءٍ  عنـد الـ ..الكنـوز  الرض و الا الالعـرش و  اللـيس اجلنّـة و .. عنده ؟ ◌ٍ 
أتقـى  الٌن طـاهٌر وتقـٌى ونقـٌى ، فلـم جيـد هللا أنقـى و ´ا هى كلمة معنويّـة  مكـاالبد أن يضعها ىف مكان معنوى  الأين يضعها ؟ .. } 

يســتطيع الشــيطان أن  الولــذلك جعــل هللا عــّز وجــّل القلــب . وديعــة عنــد� ...مــن قلــب عبــده املــؤمن ، فاســتودع فيــه الشــهادتني 
ان ، ويفســد ميــالنــه لــو دخــل القلــب سيفســد االىف صــدور النــاس ، ولــيس ىف قلــوب النــاس ، ..   ؟  فــأين يوســوس.. يصــل إليــه 

ميَــاَن الَحبَّــَب ِإلَــْيُكُم ا {: ن هللا عــّز وجــّل كمــا قــال ىف القــرآن الميــان ، اليســتطيع أن يفســد االلكنــه .. عمــال الالنّيــات ، ويفســد ا
شـيٌء ممـا يعكـّر  معـه ميـان يـدخل ىف القلـب ، ويـدخلالهللا عـّز وجـّل ، فلمـا ا.. ، من الذى زيّنـه ؟  )٧الفتح ( }  َوزَيـََّنُه ِيف قـُُلوِبُكمْ 

 }  َمـْن أَتَـى اcََّ ِبَقْلـٍب َسـِليمٍ  الإِ  {القـرآن     ميان عنـد العبـد املـؤمن لكـى يكـون كمـا مثلمـا قـال هللا ىف الدرجة ا ّ تغريصفو املؤمن ت
  ماهو القلب السليم jرب ؟.. ؟ هو القلب السليم  فما، ) ٨٩الشعراء (

الغـل ،  ال :    شـياء الالـذى لـيس فيـه هـذه ا) .. ٤٧عـراف الا( } ُصُدورِِهْم ِمـْن ِغـلٍّ  َونـََزْعَنا َما ِيف  {قال الذى أقول فيه 
 الالــرjء ، و  الاجلشــع ، و  الالطمــع ، و  الحــب الــذات ، و  الثــرة ، و الا ال، و   �نيــة الا الالــبغض ، و  الالكــره ، و  الاحلســد ، و  الو 

والشـيطان .. ليم ، وهـذا هـو البيـت املعمـور بكلمـات حضـرة الغفـورمـراض ، فهـو القلـب السـالفالـذى لـيس فيـه هـذه ا.. السـمعة 
الشـيطان جيثـوا علـى صـدر بـىن آدم ، فـإذا ذكـر : (مه عليـه اليستطيع الوصول إليه ، ولذلك يقـول فيـه احلبيـب صـلوات هللا وسـ ال

هلـذا ويريـد أن يكـون مثلـه لـو مل ¦خـذ خنلـوا مـن طبيعـة البشـر ، فهـذا ينظـر  ال، لكن ربنا يعلم أننـا ) هللا خّنس ، وإذا غفل وسوس 
  .يكون قد تعّدى حدوده .له ، فرييد  ملن عنده النعمة أن تتحول منه و¸تيه هو ، فبذلك 

بــد أن يقــف أمــام هللا ىف اليــوم مخــس مــّرات ، فــاخلمس مــّرات  ال.. فبمــاذا يغســله ؟ .. بــد أن يغســل القلــب دائمــاً   الفــ
فســاد ، والبغضــاء ، والشــحناء ، الحقــاد ، واالن يغســلون القلــب مــن اولكــ.. لــيس اجلســم . .ء j إخــواىن مــاذا يغســلون ؟ الهــؤ 
ت لــه نفســه وزيّنــت لــه فعــل ه عــّز وجــّل  فلــو وسوســاليم ، فيقبــل عليــه مــو ة بقلــب ســلالنســان مــن الصــاللكــى خيــرج ا.. ن ِحــالوا

َهــى َعــِن اْلَفْحَشــاِء الِإنَّ الصَّــ {: ل ىف قــول هللا وخيــرج منــه ، فعلــى الفــور يكــون قــد دخــ) الوضــوء ( م املعصــية ، فعنــدما يســتحّ  َة تـَنـْ
  ).٤٥العنكبوت ( }َواْلُمْنَكرِ 

طّهـر� مـن العيـوب ، ويغفـر لنـا الـذنوب ، فـإذا أراد ربنـا أن يعلينـا درجـةً ، فبمـاذا ية أن ربنا الوىل من الصالإذن فاحلكمة ا
تى الفمــىت أعــرف أن صــ.. مــة القبــول  الوهــذه هــى عــ ،ة الناهيــة الا الصــة تنهــا� عــن الفحشــاء واملنكــر ، وإمسهــالجيعــل الصــ.. ؟ 

ة وعلـى الفـور مـن كـان جبـوارى يكلمـىن ، فكـذبت المـن الصـ إذا وجـدت قلـىب ينهـاىن عـن عصـيان رّىب ، لكـن خرجـتُ .. مقبولة ؟ 
صـراط مـن ؟ صـرات .. ى الصـراط املسـتقيم يعىن jربنـا إهـد� وثّبتنـا علـ.. ة إهد� الصراط املستقيم الأ� أقول له ىف الصف.. عليه 
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  ..الذين أنعمت عليهم من النبيني والصّديقني والشهداء والصاحلني 
  هل يغتاب أو يّنم ؟ .. املستقيم  هذا الذى يريد الصراط

َر َواْلُفُســوَق وََكــرََّه ِإلَــْيُكُم اْلُكْفــ {: ة وقــد دخلــت ىف قــول هللا الة هــى أنــىن اخــرج مــن الصــالمــة إجابــة وقبــول الصــالإذن فع
مـن املعاصـى مـا ◌ً  اوأجـد إمشئـزاز .. أقـرأ كتـاب هللا وأعمـل اخلـري .. أحّس أنىن مشتاق أن أذكـر هللا ) .. ٧احلجرات (  } َواْلِعْصَيانَ 

ت العلمــاء أجلــس ىف عيــادا.. ؟ ج الالعــلكــن أيــن .. ج الإذن فــأ� حمتــاٌج إىل عــ.. مــة المل أجــد هــذه الع.. ظهــر منهــا ومــا بطــن 
ــغ االح احِ ّصــجملــس علــم كــل ليلــة ، أو مــّرة كــل أســبوع ، فيُ .. عــاملني ، أجلــس فيهــا ال ــا .. مــال العمــال ويبّل عنــدما أمســع : لكنن

.. أجـدها ىف السـماع ، أو مشـاهدة التلفـاز الأجدها ىف هـذه الكتـب ، و  الالشيخ الشعراوى أو أقرأ الكتب ، فالرمحات الىت تنزل 
  .عنده  الىف م.. أين ؟ .. السكينة ، فيذكرهم هللا  ال ىف قلوب أهلهنزّ الرمحة ، وتُ  ائكة ، وتغشاهالا امللكن هذه ا�الس ّحتفهُ 

 }       مـاذا يعمـل ؟ .. بنـا رقـاّه شـوية إذا ر .. ، وحيبـب إليـه الطاعـات والقـر.ت يتّبغض إليه املعاصى أن مة القبول الفع

  . ه، يشغله بذكر  )٤٥وت العنكب(  } َوَلذِْكُر اcَِّ َأْكبَـرُ         
عندما أمره ربنا .لص : فمـاذا قـال لـه .. نـه مّطهـٌر ال ..ليّطهـره  الليغفر له ، و  الة الولذلك فالرجل الذى هو طاهٌر مّطهر ٌ

جــة الثالثــة ، لكــى يــذكر هللا والــىت هــى الدر  ملــاذا يصــّلى ؟.. درجــة الثالثــة ، علــى الفــور ىف ال) ٤١طــه  ( } َة لِــذِْكِريالَوَأِقــِم الصَّــ {
  . بعد ذلك ذكر هللا عّز وجّل مث  اء عن الفحشاء واملنكر Ãنيا نتهال ، وا ً الجيب أن ¦خذ درجة الطهارة أو : فلكى ¦خذها 

ــوا.. أذكــر هللا وهــذه درجــة Åن :  والــذكر صــنفان ىت أعظــم منهــا أن يــذكرىن هللا عــّز وحــّل ، فكونــك تــذكره فهــذا شــيٌء ل
مـة مـن الومـا ع ــ فَـاذُْكُروِين َأذُْكـرُْكمْ :  وقـال سـبحانه وتعـاىل � دَ عظـم ، فقـد وَعـالذكرك فهـذا هـو الـذكر اولكن كونـه هـو يـ، عادى 

، فنشــكر هللا علــى ) ١٥٢البقـرة (  } َتْكُفــُرون الَواْشــُكُروا ِيل وَ  { ــ هــو أن يكـون مــن الشــاكرين ذكره ربنــا ويُدخلـه ىف الــذاكرين ،يـ
ونعمة العلم ونعمة الصوت ونعمة النظر ونعمـة املـال ونعمـة الولـد وكـل الـنعم الظـاهرة والباطنـة ، يـرى  نعمة الّصحة: مجيع نعم هللا 

  . على شكر هللا عّز وجّل  ةماو دحيتاج منه املهذا كله له من فضل هللا وتوفيق هللا ، و  كل ماو كل ما حوله فيها كل مافيه أو 
نـىب صــلى هللا عليــه لوا  ، ً المر� أن حنــج لكـى يّطهــر� أو َم احلــج ، فـأة والـىت هــى نفسـها ِحكــالهـذه .ختصــارهى ِحكـَمُ الصــ

  ).رجع من ذنوبه كيوم ولدته أّمه  من حج ومل يرفث ومل يفسق: ( وسّلم قال فيها 
 أنـتم تريـدون :لـذلك إشـرتط هللا علينـا .. ص فيـه - الخـال، وسـبق العمـل ا ً ال الطبعا ً وكما نعلم مجيعاً ، إذا كان املال حـ

  )١٩٦البقرة (  } َوَأِمتُّوا احلَْجَّ َواْلُعْمَرَة cَِِّ  { :؟ ماذا تعملون .. أن يتّم ِحّجكم وتقُبله ؟ 
مــا ٍل ، وأّدى الُنســك ، غفــر هللا لــه  الص - عــّز وجــّل ، ومالــه مــن حــالخــالأن يكــون فيهــا ا.. لــيس لكــم شــأٌن خبلــق هللا 

  .تقّدم من ذنبه 
  ) :١٩٧البقرة ( } ِجَداَل ِيف احلَْجِّ  الُسوَق وَ فُ  الرََفَث وَ  الفَ  {    

 أنــت ذاهــب للحــج فمالــك ومــا.. نســاء ســاء إذا كــان يــتكلم مــع العــة مــع النالالرفــث هــو احلــديث عــن النســاء ، أى خب
بـس الاً  مبسـ اليـتكلم معهـا بـدلع أو �ـزل فلـيس هنـا وقـٌت هلـذا ، مادامـت [ قالوا حىت ولو مع زوجتـه  ..ر ماللنساء ، فانتهى ال
  . حىت ولو كان هناك Åس ، ليس فيها شيءٌ  الحرام فالبس االحتلل من مفإذا ،  ]حرام الا

ىن اللجـاج ىف اخلصـومة ، مبعـىن أن إثنـني والفسوق إسم جـامٌع لكـل خـروج ٍ عـن طاعـة هللا عـّز وجـّل ، واجلـدال هـو j إخـوا
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وهـذا  أ� علـى احلـق وأنـت علـى الباطـل ..  ال: خـر يقـول اليتكلمان مـع بعضـهما ، فهـذا يريـد أن يقـول رأjً  أفضـل مـن هـذا ، وا
حــىت )  أوتــوا اجلــدل ىف أى أمــر  ٍ إذا غضــب هللا علــى قــوم: ( مــور ، قــال ملسو هيلع هللا ىلص الم ´ائّيــاً ىف أى أمــرٍ  مــن االســاللــيس موجــوداً  ىف ا

إذا كـان بيـنهم أمـٌر  ءالهـؤ جد ، ويرفعـون أصـواÏم ىف املسـجد وخيتلفـون ، افٍ ىف املسالولو ىف طاعة ، الناس الذين حيدث بينهم خ
إن أ� : هــى ن ربنــا وضــع القاعــدة القرآنيــة الثابتــة و الوأكــرب ملــاذا  آخــر أفــدح وأعظــم ء زادوا علــى اخلطــأ خطــاً الفهــؤ  ه ،أخطــأوا فيــ

علمــاء .. أو موّجــه منــا  مّدرســني ، نبحــث عــن مــّد رس أعلــم.. منــا نبحــث عــن طبيــب أعلــم.. وكّنــا أطبــاء وأنــت إختلفنــا ىف أمــرٍ  
  فماهى القاعدة jربنا ؟ .. منا نبحث عن عاملٍ  أعلم 

ُتْم  {   املوضوع ؟وانتهى  )٤٣النحل ( } تـَْعَلُمونَ  الَفاْسأَُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكنـْ
نــه مل الوالثــاىن كــذلك ،  ،  هــر أنــه أّصــحثنــني ، هــذا يريــد أن يُظالقلــب بــني اال لكــن اجلــدال مانتيجتــه ؟ يــؤدى إىل شــيٍء ىف

ر هللا احلــق علــى هـومتنيــت أن يظ المــا �ظــرت أحـداً  إ{ : مـام الشــافعى رضـى هللا عنــه وأرضــاه الـذى كــان يقـول اليصـل إىل مرتبــة ا
: ا د� الشـباب عنـدما خيتلفـو الوهـذه درجـٌة عاليـة ، ولكـن حنـن مثـل أو .. ، أ� أريد أن يظهـر احلـق فقـط  }أ�  على لساىن اللسانه 

  .فيه شيٌء يفيد أبداً   الفيه نفٌع و  ال.. م ، ومبا ينفعكم ؟ الما يفيدكم هذا الك، ف] هذا أهلى وهذا زمالك [ 
ف حـــىت ىف تفســـري آيـــة أو حـــىت ىف حكـــم الخـــتالكـــان هللا حـــّرم اإذا  .. شـــياء ؟ الســـبب ىف هـــذه ابف الخـــتالملـــاذا يكـــون ا
  شياء التافهة ؟الف ىف مثل هذه االختالشرعى ، فما .لكم . 

أ� ربيـب ـ يعـىن ضـمني ـ بيـت ىف ربـض اجلنّـة : ( قال احلبيب صلى هللا عليه وسـّلم .. الصحائف ؟  ونضّيع الوقات وُنّسود
أ� ربيــب بيــتٍ  ىف ربــض اجلنــة ، ملــن تــرك اجلــدال ولــو كــان : ( ـــ وىف روايــٍة ) حمقــاّ ً ل ولــو كــان ـــ يعــىن أوســط اجلّنــة ـ ملــن تــرك اجلــدا

  . جيادل أبداً  ال، يعىن ليس معه احلق ف)  النصف
جيــادل ىف  الفقــالوا .. نــه ذاهــٌب - الجيــادل أبــداً  ،  الاملــؤمن .. احلــج ِملَ◌َ◌ جيــادل ؟ ) يريــد أداء الفريضــة(فالــذى فــرض 

يفاصــل ، يريــد أن  الحــرام البــس االبــس مالوفيمــا جيــادل ؟ قــال العلمــاء ولــو ىف مثــن البيــع والشــراء ، فيظــل طــول مــاهو .. شــيء 
.. خبمســة  ال.. ت الهــذا اجللبــاب بعشــرة رj[ يــدخل ىف جــدال  الحــرام ، حــىت البــس االبعــد أن يفــك م اليشــرتى إ ال.. يشــرتى 

ميانيــة ىف نفــوس الق غـري االخــالأن هللا يقضــى علـى هــذه ا: ل ، وهــذا اهلـدف منــه لــيس هنـاك جــدا ال.. هـذا بكــذا وهـذه بكــذا  ال
  .خرين أيضا ً اللنا حنن الكن عباده املؤمنني ، وهذا ليس للحجيج فقط ، و 

  . ال.. هل يباح له الرفث والفسوق واجلدال ؟ .. ية ؟ الوهل معىن هذا أن املؤمن يباح له ما ذُِكر ىف هذه ا
، وأن م ووÒم ، ولكــى ينجــوا يــوم الزحــام ، أن خيتصــر الطريــق إىل هللا الاملــؤمن جيــب عليــه لكــى يعــيش ىف ســ ربنــا عّلمنــا أن

ة عــن الفحشــاء الق الــىت يبغضــها هللا ، ونــّوه عنهــا ىف كتــاب هللا عــّز وجــّل ، فيكــون هنــا مثلمــا تنهــى الصــالخــاليــتخّلص مــن هــذه ا
لقولـه صـلى هللا عليـه وسـّلم  الهـى بـدورها  احلج كـذلك ينهـى بتفصـيلٍ أوسـع عـن أمـور.. واملنكر (  : جيـب أن يكـون عليهـا مـؤمن ٌ

   :فماذا يفعل ؟ يتزّود .. جيادل  ال، فمادام هو ) أثقل مايوضع ىف ميزان املؤمن يوم القيامة ، ُخُلٌق حسن 
َر الزَّاِد التـَّْقَوى {   ) .١٩٧البقرة (  }َوتـََزوَُّدوا َفِإنَّ َخيـْ
ة ىف بيــت هللا احلــرام خــٌري مــن عمــر نــوٍح ىف الصــ{ : ن زّوادتــه ، أحــد العلمــاء قــال ىف ذلــك ماملــؤ  الوهنــاك فرصــة لكــى ميــ 

  : ل لنا هذه احلسبة هللا عّز وجّل قالوا له كيف ؟ ففصّ طاعة 
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  ٌة واحدة أفضل من عمر نوٍح كيف ؟ الص
ة ىف بيـت هللا الصـ: ( الضـيافة هنـاك ؟ قـال  النىب صلى هللا عليه وسـّلم وضـع بـدل الضـيافة ىف بيـت هللا احلـرام ، فمـا بـدل

بعشــرة ، فــإذا  ..ة هنــا بكــم ؟ المائــة مــّرة ، بــل مائــة ألــف مــّرة ، والصــ اللــيس مخســني مــّرة و ) ة فيمــا ســواه الاحلــرام مبائــة ألــف صــ
رين ، فكــم يكــون تزيــد ســبعاً وعشــ.. ة ، فــإذا كانــت ىف مجاعــة فكــم تزيــد ؟ العشــرة يكــون النــاتج مليــون صــضــربنا املائــة ألــف ىف 

ة الواحـــدة ، فـــإذا قســـمناها علـــى مخـــس صـــلوات ىف اليـــوم الهـــذا ىف الصـــ.. ة اليكـــون إثنـــني مليـــون وســـبعمائة ألـــف صـــ.. النـــاتج 
  والليلة ، فكم مقدار هذا العمر ؟ 

  .ة الواحدة ، والتسبيحة الواحدة كذلك ، والصدقة كذلك الهذا ىف الص
 إذا شـاء هللا  ّ النسـان أن ميتلكهـا إاليسـتطيع ا ال.. ختمـة القـرآن مـّرة هنـاك بكـم ؟  ختمة القرآن إذا ختمها املرء ، لو قـرأ

فمـا .لـك .. .- عليك ملا أكون ضيفاً  عندك ، هـل يّصـح أن أشـتغل عنـك ؟ فسـوف تزعـل مـىن .. ه ال، فيجعل وقته كله مع مو 
   ..وىف بلد هللا ، كيف ينشغل عن هللا طرفة عني ،  ىف بيت هللا.لذى 

 ىف هـذا البيـت  ّ اليؤاخـذ هللا العبـد ىف نّيتـه إ ال{ : ولذلك قال سـيد� عبـد هللا بـن مسـعود رضـى هللا عنـه .. هذا قد أخطأ 
 ال    مبجـّرد أن ينـوى الشـّر ..  ال.. يعملـه يكتـب لـه حسـنة ، لكـن هنـاك  الالذى ينـوى شـّرا و : ، أ� هنا يؤاخذىن على العمل } 

، فلــو دعــا يّصــح وهــو ىف حضــرة هللا أن يلتفــت إىل ســواه إذا ُدِعــَى  النــه ىف حضــرة هللا ، فــاله عــّز وجــّل ، بــد وأن حياســبه هللا عليــ
، وقد يتكلم معه رئيس اجلمهوريـة ، فسـرح وإلتفـت عنـه ، فمالـذى سـيحدث ؟  سيغضـب منـه وميكـن أن .. رئيس اجلمهورية أحدا ً

 مطلقـاً   ً النـه هـذا لـيس مـثالمـر ، العلى ، وهذا املثل لتقريـب وبيـان االثل انه كيف يلتفت عنه وهو ىف جملسه ، و- املاليطرده ، 
علــى ســبيل التــذكار المثــل حلضــرة هللا جــّل ىف ُعــ المثيــل و  اليقــارن بــه فعــل هللا ، فــ إذن فــبَم .. ه تبــارك وتعــاىل ، لكــن هــذا شــيء ٌ

َر الزَّ   {: .لتزّود .. ينشغل احلاج ؟  وهـذا  تقيـاء ،الذى سـيتزود بـه ، وهـوزاد اهـذا الـ )١٩٧البقـرة ( } اِد التـَّْقـَوىَوتـََزوَُّدوا َفِإنَّ َخيـْ
فَــِإَذا { :مـاذا يعمــل ؟ .. ىف أى مكـان .. جـالس ىف مــىن  ذاهــب لعرفـات ، �زل مـن عرفــات ،.. يكـون شـغله كلــه ، كمـا أمـر هللا 
 ََّcٍم َمْعـُدوَداتٍ  {: ملـىن ، ذاهـب ) ١٩٨البقـرة ( } َأَفْضُتْم ِمْن َعَرَفاٍت فَـاذُْكُروا ا َّjِيف َأ ََّcإذن مـاهو  ) .. ٢٠٣البقـرة ( } َواذُْكـُروا ا

فعنــدما يقفــوا علــى عرفــات .. ذكــٌر متصــل ، وهــذه الدرجــة الثالثــة للحــج ، فمثلمــا هــو يــذكر هللا ، فيــذكره هللا .. كــل املوضــوع ؟ 
ثاً  غــرباً  مــن كــل فــّجٍ عميــق يرجــون رمحــىت ويطلبــون مغفرتــى ، اتــوىن شــع أنظــروا عبــادى: ( ول هلــم تعــالوا ئكــة ، ويقــالينــادى امل

، ) ١٩٧البقـرة ( } ْلبَـابِ الَواتـَُّقـوِن jَ ُأوِيل ا } مـة قبـول احلـجال ¸تـى بعـد ذلـك عمث) .. ئكـىت أىن قـد غفـرت هلـم  الأشـهدكم j مـ
مـة القبـول الفمـا ع.. وبـني أهلهـا ه ىف الـدنيا يرجع عن هذا احلضـور أبـداً  رغـم وجـود الف ى يرجع وهللا منه على .ل ، وحضرفالذ

يرجـع إىل الـذنب ، ويسـتقيم علــى طاعـة هللا حـىت يلقـى هللا عــّز  الأن يرجـع احلــاج أفضـل ممـا ذهـب ، فــ: ؟ حـّددها العلمـاء ، قـالوا 
يـوم لقــاء هللا  يامـةص ملفـاتى حفظهـا احلفـيظ ، ولـن تعــرض علـى حمكمـة القالأ� خـ.. يضـمن أن يرجـع Ãنيـًة للحــج  النـه الوجـّل ، 

وقــد Öب وأ�ب ،  د احلــاجّ و فيعــ.. ص الوانتهــت خــ ؟ أ� ســّلمت أن القضــاj ُحِفظَــت ،فلمــاذا أريــد أن أجــدد قضــاj أخــرى  ..
  .ن اخلتام ، كل الذى يشغله هوأن خيتم هللا له خبامتة احلسىن سْ وأمله حُ   وعلى سنة حبيب هللا ومصطفاه ،وميشى على هدى هللا
.. ُيْسـِمُع َمـْن حولـه  الالـدعاء الـذى قـّرره احلبيـب ، ومل يَـْدُع بـدعاٍء ظـاهر غـريه ، وهـو يـدعو ىف الطـواف كـان  ولذلك كان

عو أحــد ٌ بــدعاٍء يـد الجتهـاد فــالعاء وحفظــوه للَزمنــا مجيعـاً  أن نــدعوا مبـا دعــا بـه ، و.لتــاىل نغلــق .ب ادنــه لـو أمسعهــم الـالملـاذا ؟ 
نـَْيا َحَسـَنًة َوِيف  {: كـان يقـول ؟  فيها  فة فماذا كان يقولعند إنتهاء كل طوْ ◌ّ  الإ حيتاجآخر ، فكل واحٍد يدعوا مبا  رَبـَّنَـا َآتِنَـا ِيف الـدُّ

   .  )٢٠١البقرة ( } ِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ الا
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الباقيـة ، وأهـم شـيء أن حتفظـىن مـن jم الا� أريـد ان تسـرتىن ىف ا: فيقول له .. مالذى يريده بعد احلج احلاج لكى يعرف و 
حبفظـه وشـفقته عـّز وجـّل  ّ الحـول لنـا عـن معصـيته إ الومننـه، و فضـله بتوفيقـه و  الة لنـا علـى عبادتـه إطاقـ النـه الاملعاصى حبفظك ، 

بـد مـن املعونـة ،  العبـده ولكـن  أريـد أن أأ�.. وتـوفقىن للطاعـة  أن حتفظىن مـن املعاصـى و  jم الباقية ،اليد ان تسرتىن ىف اأ� أر .. 
  عبده ؟ إذا مل يعينىن فكيف أف

.. م يركـــّز؟ الهلـــه مـــن أمـــور الـــدنيا ، فعـــاليطلبـــه لنفســـه و نـــد مـــا عمـــن هللا ، والـــذى يركـــّز عليـــه احلـــاج نـــاه فهـــذا الـــذى يتم
  .م له إىل أن يلقاه ال، وعلى توفيق امللك الع ةامتعلى حسن اخليرّكز 

 } َربِّ َهـْب ِيل ُحْكًمـا َوَأحلِْْقـِين ِ.لصَّـاحلِِنيَ   {: ، فمـاذا كـان يقـول ؟  ىف هـذه النقطـة م هـو القـدوة أيضـا ً كان سيد� إبـراهي
◌ّ إجعلــىن أُحــ) .. ٨٣الشــعراء ( صــاحل يعــىن معــىن ن النبيــاء والرســلني ، الء اجلماعــة الصــاحلني الــذين ســبقوىن ، يقصــد االل هــؤ صِّ

هللا علــيهم مــن عبــاد هللا ،  ، أصــبح صــاحلاً  لــدخول جنــة هللا مــع الــذين أنعــم ن يــرى وجــه هللاالصــبح صــاحلاً  أفصــاحل حلضــرة هللا ، 
  .من منابر النور قدام عرش الرمحن يوم القيامة ، يوم لقاء هللا  ن يكون على منرب ٍ الأصبح صاحلاً  

  ، وطاعــة هللا ،هديــه إىل ذكــر هللاية ، أن يوفــق هللا العبــد فالمــة قبــول الصــالوهــى أيضــاً  عمــة قبــول احلــج ، الهــذه هــى ع
  . وكذلك الزكاة .. وكذلك الصيام ... ماظهر منها وما بطن  ،وحيفظه من املعاصى والفنت 

ه هللا الفــإذا أعــ) نبــه تقــدم مــن ذ ر لــه مــاِفــغُ  صــام رمضــان إميــا �ً  واحتســا.ً  ،مــن : ( فالصــيام .لنســبة للمــؤمنني املبتــدئني 
، فـإذا أكرمـه هللا عـّز وجـّل وفقـه للسـري علـى روشـتة احلبيـب لة  سبعني ألـف عتيـق مـن النـار كل يوم وليفلله ىف  .. من النار  أعتقه 

سـابّه ، فليقـل يشـُتم ، فـإن أمـرٌؤ شـامته أو  اليُسـّب و  اليصـخب و  اليفسـق و  اليرفث و  الإذا كان يوم صوم أحدكم ، ف: ( املختار 
 {: فــإذا رقـــاّه هللا يصــل إىل مقــام الوقايـــة .. هــى أيضـــاً نفــس احلكايــة ..  )إّىن أمــرٌؤ صــائم .. إّىن أمــرٌؤ صـــائم .. إّىن أمــرٌؤ صــائم 

َواذُْكـُروُه َكَمـا  {         : فيصـل إىل مقـام الوقايـة - عـّز وجـّل ، وإذا أعطـاه التقـوى فيكـون نـوراً  ) ١٨٣البقـرة ( } َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ 
  ) .إذا أحب هللا عبداً  أهلمه ذكره ..( يلهمه ذكرهللا  :فبما يلهمه ؟ .ً. فأيضا ) ١٩٨البقرة ( } َهَداُكمْ 

  ..ق الخالٌج وطهرٌة للقلب وللنفس من الّشِح والنفاق وسّيئات االوالزكاة ىف حقيقتها ع
ق الـىت كـان عليهـا حبيـب هللا ومصـطفاه ، وعلـى الخـالمتثـال لالعلى تقوى هللا وا.. فدينكم احلنيف كله يدور على ذلك  

 ىف قـول هللا  ً الإذا وصـل إىل ذلـك ، كـان هـذا املـرء داخـ.. أن هللا يطّلع عليه ويراه : ن يرى املرء أ.. جة مراقبة هللا الوصول إىل در 
  )١٢٨النحل ( } ِإنَّ اcََّ َمَع الَِّذيَن اتـََّقْوا َوالَِّذيَن ُهْم ُحمِْسُنونَ  {: 

وأن جيعلنـا ىف .. هليـة القرآنيـة النافعـة الق الكرميـة والعلـوم االخـالنسأل هللا عـّز وجـّل ، أن يبسـط لنـا العطـاء ، وأن يرزقنـا ا
خـرة مـن عبـاده املكـرمني ، وأن يقسـم لنـا مـن خشـيته مـاحيول بـه بيننـا وبـني معاصـيه ، وأن يرزقنـا الالدنيا من عبـاده املـؤمنني ، وىف ا

  ّ الل خـري ، وأن جيعـل املـوت راحـًة لنـا مـن كـل شـّر ، وأمن اليقني مايهّون به علينا مصائب الدنيا ، وأن جيعـل احليـاة زjدًة لنـا ىف كـ
ــا ، وأن يرفعنــا مبــا نعمــل حلضــرته ، وأن جيعلنــا مــن الــذين يســتمعون  الجيعــل الــدنيا أكــرب ّمهنــا و  ــا ، وأن ينفعنــا مبــا علمن مبلــغ علمن

 وصلى هللا على سيد� حممٍد وعلى آله وصحبه وسلمّ             .القول فيّتبعون أحسنه 

  
 


