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 مشاعر المؤمنین مع حجاج بیت هللا الحرام    : الموضوع 

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على الرؤف الرحيم الحريص على المؤمنين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
 :أجمعين 

 : عندما أخبرنا اهللا عنه فى هذه اآلية  صّلى اهللا عليه وسّلمأن رسول اهللا فى الحقيقة 

 ) 128:التوبة( ﴾ْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنـُْفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعلَْيُكْم بِاْلُمْؤِمِنيَن رَُءوٌف رَِحيٌم لَقَ  ﴿

بنا ن كان بعد زمانه إلى قيام الساعة، ألن ر كان الخبر لمن كان فى زمانه ولم) 128:التوبة( ﴾بِاْلُمْؤِمِنيَن رَُءوٌف رَِحيٌم  ﴿
 صّلى اهللا عليه وسّلمالخطاب هنا للمسلمين فى عصر رسول اهللا هل ، و لقد جاءكم ــ بكاف المخاطبة: سبحانه وتعالى عندما قال 

  وفقط ؟ فنكون ال نحتاج إليها فى القرآن ؟

يظّل يقولها لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وس: لى قيام الساعة ويقول لمن بعدهم ن هذه اآلية تُتلى وستظّل تُتلى إلك
 .بحكم الرسالة باقية إلى يوم الدين أحكم الحاكمين إلى يوم الدين، ألنه 

، فمحمد هذا جسٌم تربّى فى ربوع فلو قال لقد جاءكم محمد، فيكون هذا خاص بعصره ألن هناك محمد وهناك رسول اهللا
التى جاء بها و فقط الرسالة نفسها  معناها، لكن الرسول اهللانتقل إلى جوار ان أّدى الرسالة وافته المنّية وإمكة وُكّلف بالرسالة وبعد 

 .فقط  ةفهذه هى الرسال] محمد الرسالة [ من عند اهللا 

سرار أنوار وحقائق ودقائق وفهوم ومعانى وكماالت وآداب وأخالق وعبادات، وهذه األشياء علوم وأهى وهذه الرسالة 
وبيان إشاراتها، والعبادات التى جاء بها هى الباب المفتوح فى  يحتار فى فّك رموزهاومازال العالم موجودة إلى اآلن والزالت تُدّرس 

 .التقّرب إلى اهللا 

قد جاءكم رسول : الصوم والحج واآلداب، وهى باقية إلى قيام الساعة، فعندما يقول الصالة و ناك طريق غير هذا من ليس هُ 
.. الت وكنز األخالق وكنز الفرقان وكنز البيان والنور والهدى بادات وكنز المعاماء ومعه كنز العفمعناه أنه قد جاءكم  بكنوز معه، ج

 :و العزائم اإلمام أبيوضحها كنوز كثيرة 

 فقّربت فضال بعيداً جهوالً    فتحت كنوز الُهدى واأليادى   

من عالم البقاء وليست من عالم  ، وكنوز البر وكنوز الخير وكنوز اإلجتباء واإلصطفاء وهى كنوزرسول اهللا فتح كنوز الهداية
 :السامية التى إذا عمل بها اإلنسان يصير فى السماء وصرف لنا ونحن فى األرض هذه المعانى ها الفناء، ولكن فتحُ 

قد هذه الكنوز التى جاء بها خير المرسلين ووضحها فى قوله ل) الحاقة (  ﴾) 23(قُطُوفـَُها َدانَِيٌة ) 22(ِفي َجنٍَّة َعالَِيٍة  ﴿
ت هى من الفتاح سبحانه وتعالى ولذلك كانجاءكم يعنى ليس لكم ُعذٌر وال لكم ُحجة ألن فاتح الكنوز قد جاءكم معه هذه المفاتيح 

 : عليه سيدنا علّى بن أبى طالب صالة 

 : هداية وإن كنوز األرض كل كنز كان مغلقاً من كنوز ال ]اللهم صّلى على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق [ 

: فربنا يقول إنتبهوا )  96:األعراف(  ﴾ َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى َآَمُنوا َواتـََّقْوا لََفَتْحَنا َعلَْيِهْم بـَرََكاٍت ِمَن السََّماِء َواالْرضِ  ﴿
ة ويزيد، وإليكم الكنز الواحد منها لو فُتح بعضه يمأل الثقلين هداية ورعاية ووالي.. ولمن قبلكم ولمن بعدكم، ألن الكنوز .. جاءكم 
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 :البيان 

 :  الكنز األول

 :يُعطى سيدنا على كنز من كنوز الجنة، فقال له ذات مرة  صّلى اهللا عليه وسّلمسيدنا رسول اهللا 

وهذا مفتاح ) قل ال حول وال قوة إال باهللا العلى العظيم : بلى يا رسول اهللا، قال : نوز الجنة، قال كأال أدُّلك على كنٍز من  ( 
 .ال حول وال قوة إال باهللا العلى العظيم : من كنوز الجنة وهو  لكنزٍ 

 : الكنز الثانى

: جالساً مع اصحابه فى يوٍم من األيام وإذا بملٍك ينزل من السماء فيقول له جبريل عليه السالم  صّلى اهللا عليه وسّلمكان و 
يا رسول اهللا فُتح : أنت جايب إيه ــ فيقول : وم ــ فيقول له أبشر يا رسول اهللا، فإن هذا الملك لم ينزل إلى األرض قبل هذا الي( 

 :وقد جئتك به بهذه اآليات اليوم كنٌز من كنوز ماتحت العرش، ولم يُفتح من قبل تلك الساعة 

ُكتُِبِه َورُُسِلِه ال نـَُفرُِّق بـَْيَن َأَحٍد ِمْن رُُسِلِه َوقَالُوا َسِمْعَنا َآَمَن الرَُّسوُل بَِما أُنِْزَل ِإلَْيِه ِمْن رَبِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ َآَمَن بِاهللا َوَمالئَِكِتِه وَ  ﴿
َها َما اْكَتَسَبْت رَبـَّنَا ال تـَُؤاِخْذنَا إِ ) 285(َوَأطَْعنَا غُْفَراَنَك رَبـَّنَا َوِإلَْيَك اْلَمِصيُر  ْن َنِسيَنا ال يَُكلُِّف اهللا نـَْفًسا ِإال ُوْسَعَها َلَها َما َكَسَبْت َوَعلَيـْ

نَا ِإْصًرا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلنَا رَبـَّنَا َوال ُتَحمِّ  ْلَنا َما ال طَاقََة لَنَا بِِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َوارَْحْمَنا َأْو َأْخطَأْنَا رَبـََّنا َوال َتْحِمْل َعَليـْ
 .) البقرة (  ﴾) 286(ْوِم اْلَكاِفرِيَن أَْنَت َمْوالنَا فَاْنُصْرنَا َعَلى اْلقَ 

اليورانيوم والبترول والمواد المشعة ــ هذه : مثل كل الكنوز التى كانت فى باطن األرض فُتحت فى هذا الزمن الذى نحن فيه  
كنزاً ه أو أتاه اهللا  الكنوز فُتحت فى هذا العصر الذى نحن فيه، كذلك كنوز التقوى والهداية، إذا كان كل رسول من رُسل اهللا فتح ل

لكى معه مفاتيح هذه الكنوز، وقد سّلمها له رب العالمين و كل هذه الكنوز   صّلى اهللا عليه وسّلمز، فقد آتى رسول اهللا و كنمن ال
 . صّلى اهللا عليه وسّلمنعرف أن كنوز الهداية باقية إلى زمن الرسول 

هل ليجعلنا لماذا ؟ .. فتحه اهللا لنا وعلينا  ولكن ،الحرام للسابقين لم يفتح كنٌز من هذه الكنوز وهو كنز الحج إلى بيت اهللا
يسير  ، وهو عملٌ إنما يريد ان يكرمنا ويريد ان يرفعنا.. ونترك الراحة والسكون ونذهب للمشقة والتعب والنصب ؟ ال  نخسر أموالنا

 :يقول لك فمن عند الكبير سبحانه وتعالى  ه، ألنوأجٌر كبيٌر جداً 

سنمنحك قرار ف.. نأخذ الصحيفة التى ُكتب فيها ماُكتب منذ ُكّلفت إلى ان وصلت إلى بيت اهللا تعالى  ..سلك تعالى أغ
 : صّلى اهللا عليه وسّلمعفٍو تام، وكل الذنوب التى فى الصحيفة قال 

الغفار وعفى عنه لماذا ؟ غفره .. وليس عليه ذنٌب واحٌد يرجع ) من حّج ولم يرفث ولم يفسق، خرج كيوم ولدته أّمه ( 
 :  صّلى اهللا عليه وسّلمالعُفو ولذلك قال 

 :  صّلى اهللا عليه وسّلملماذا ؟ قال .. أى الكذب ) أكبر على اهللا الفرية  رفات وظّن أن اهللا لم يغفر له فقدمن وقف بع( 

يقف على عرفات، يعنى  نمحقوق العباد وهذه ال تُخّص إال  يعنى) إن اهللا قد غفر ألهل عرفات وضمن عنهم التبعات ( 
ووقفت على عرفات، فقد قال الحديث يسامحنى، لكن إذا أكرمنى الكريم  لكىأنا أخطأت فى حق واحد، فالبد وأن أذهب إليه 

 : قال صلى اهللا عليه وسّلم .. ؟ وهناك ما هو أغرب من ذلك بشرط أال يكون قد قّصر فى حق إخوانه، 
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يا : وهذا كرٌم ال حّد له وال عّد له وال حصر له ولذلك سيدنا عمر يقول ) له الحاج أن اهللا يغفر للحاج ولمن إستغفر ( 
قد : فجرى سيدنا عمر يحجل ويقول ) ولمن جاء بعدكم إلى قيام الساعة  هذا لكم: ( ؟ قال لنا ولمن جاء بعدنا أم رسول اهللا أهذا 

 .ر ما بعده خي خيرٌ .. اب ــ أى زيادة عن الالزم فاض خير ربنا وط

يُكتب له الحج كل سنة  ، إنتهى أجله يُكتب له حٌج وُعمرة إلى قيام الساعةو حتى من يريد أن يحّج وخرج وهو فى الطريق 
أجرى الحاج والمعتمر إلى قيام له اهللا ًا أو معتمرًا فأدركه الموت، أجرى من خرج حاجّ : (  صّلى اهللا عليه وسّلم، قال والعمرة
 ) .الساعة 

 .كنز الحج لكى نفتحه يحتاج إلى وقٍت طويل جداً، ولكن هذه بعض الخصوص من خصوصيات الحج 

 يُدفع سواءاً أجرة طائرة أو باخرة أو رسوم حّج أو أكل هناك أو ُشرب أو ذبيحةالقرش الذى 

الحسنة : ( ش هنا بعشرة يشتريه بمائة ألف مع أن القر اهللا سبحانه وتعالى .. ؟  فكم يكون حسابهفعه دقرش يكل .. هناك  
 :  صّلى اهللا عليه وسّلمقال ) بعشر أمثالها 

وتأكل النفقة القرش فيها بمئاة فضل كبير ألنه كنٌز، تشترى )  ألف ، الدرهم بمائةالنفقة فى الحج كالنفقة فى سبيل اهللا( 
 .ألف ويضاعف اهللا لمن يشاء 

.. ] إنها تسعيرة [ يُكتب له النفس بمائة ألف مالبس اإلحرام  كل نفٍس يتنفسه من ساعة ما ينوى الحج ويلبس: والنفس
يُكتب له مائة ألف  يساعد واحد يأخذ بيد واحد.. ، وكل خطوة يخطوها يُكتب له مائة ألف بكم ؟ بمائة ألف: الصالة ــ الصوم 

 .كلها اج إستغالل هذه الفترة  يقرأ القرآن ختمة للقرآن بمائة ألف ختمة، ولذلك مطلوب من الحأو ، يعمل درس علم مساعدة

والصالة ولكن إذا كان فى السوق ومشغول بالمشتريات فال يُحسب وال بدرهم، وهو فى عمارة البيت الحرام بذكر اهللا 
 .والعلم وكل هذه األعمال له بمائة ألف 

من السب ومن الشتم  اً رقة، آمنمن كل شيء، من السآمناً .. ومن دخله كان آمناً : وكذلك السيئة بمائة ألف ألنه حرم اهللا 
، من الشيطان، ومن البعد ومن الغفلةو من الحقد ومن الحسد ومن الحرص ومن اللغو ومن الحجاب  اً ومن النميمة، وآمنومن الغيبة 

من  ومن الصد ومن الهجران ومن الطرد، ألن اهللا معه فالبد وأن يكون الجميع فى أمان من عينى ومن لسانى ومن يدى ومن رجلى و 
 .، ألن هذا مكان األمن كل جوارحى

ها الحيوان الحرم فيترك رى وراء فريسة لها فُتسرع وتدخلحتى رُؤى وُشوهد أكثر الحيوانات المتوحشة ــ ُشوهدت وهى تج
و بجوار بيت ذى وهنا أنه أسمع، فال يوجد حيوانًا مفترسًا حيوانات تُعظّمه فترجع ألنه مكان اهللا وجعله آمناً المفترس ويعود، حتى ال

حيوانًا أو  آمن الحيوانات واألشجار والطيور، فال يّصح ألحدنا أن يقطع نباتًا أو يذبح طائرًا أواهللا، حتى أن ربنا سبحانه وتعالى 
ى أمان ف.. ــ ألنه مكان آمن ــ فمن دخله فقد فاز باألمان طائرًا فى ُعّشه فى الحرم أحٌد يُروّع  وال يجب أن ،يُرّوعه ألنه مكان آمن

 .من العيون ومن الطرد من حضرة عالم الغيوب 

إلى فلو جلس أحدنا فى فناء البيت بال عمٍل وال صالة ينظر إلى البيت يأخذ عشرون رحمة من رحمات اهللا حتى النظر 
 :الرحمات التى تنزل على هذا اليت كما جاء فى نّص الحديث وهى من .. بيت اهللا الكعبة 
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وهو كنز الحج إلى بيت اهللا ــ ستون للمصلين فى كل يوٍم مائة رحمة ــ وكل هذا من الكنز العجيب ينزل على هذا البيت ( 
، فلو نوينا إلى الحج، فتنوى أداء الفريضةنحن هنا ماذا نعمل ؟ الذى مثلى ويُهيئ له األسباب ) وأربعين للطائفين وعشرون للناظرين 

 : ى غزوة تبوكوّضح هذا األمر فيحدث ؟ سيدنا رسول اهللا الحج وقدمنا إلى اهللا الُعذر أياً كان فماذا 

الضعفاء لم يستطيعوا الخروج ــ  ، فالناسخرج هو وأصحابه إلى غزو بالد الروم وهى بعيدة عن المدينة بألف كيلومترٍ فقد 
 : إلى تبوك قال ألصحابه صلى اهللا عليه وسّلم  تاج إلى دابة ونفقة ــ فلما وصليعنى يح

ى ينة ألقوام فى جماعة ماقطعتم واديًا وال أنفقتم نفقة، وال أصابكم مخمصة فى سبيل اهللا، إال وشاركوكم فإن بالمد( 
 ) .حبسهم العذر فشاركوكم بحسن النية : ؟ فقال  لَم يارسول اهللا: األجر، فقالوا 

وكذا فى سفر الحج، فمن ) ما فيها ساعة حراسة فى سبيل اهللا خيٌر من الدنيا و : ( قال فيها وكذلك الحراسة فى سبيل اهللا 
النفس على عينيه، ويود لو باع ويشتاق إلى هذه األماكن المقدسة ويحّن للوصول إليها ويود لة قطع الوادى ماشياً ينوى الحج ويهيم 

 .ريضة ، يكون له مثل أجر الفمن اإلستطاعةإليها ولم يكن عنده ، وفارق األهل واألوالد حتى يكون من الواصلين والنفيس

توفرت اإلستطاعة وجبت عليه الفريضة على الفور، يكون ُمسيء فى نظر اهللا لو أّخر  نم: حتى أن األئمة األربعة قالوا 
 : أداءها، قال سيدنا عمر 

 : كان يقول فى قوله عزوجّل سيدنا عبد اهللا بن عباس  ] هممت بضرب الجزية على من إستطاع الحج ولم يحج [ 

 .وهو الحج .. ) المؤمنون (  ﴾)  100(  لََعلِّي َأْعَمُل َصاِلًحا ِفيَما تـَرَْكتُ ) 99(ِجُعوِن قَاَل َربِّ ارْ  ﴿

ممكن على التراخى إذا أخره للعام القادم، لكن الغير مستطيع ونوى، فهذا عاش بقلبه فى مناسك : اإلمام الشافعى قال 
المروة وإذا وقفوا بعرفة وإذا رموا الجمرات وإذا حلقوا وإذا فدوا إذا طافوا وإذا سعوا بين الصفا و الحج فله مثل أجر الحجاج 

 .. بالهدى 

، فتمّنى على اهللا لو كان هذا الجبل دقيقاً ووزّعه على بنى إسرائيل قحطٌ  قومه ورد أن رجًال من بنى إسرائيل وقد حدث عند
صّلى على قدر النية، قال ألن األجر .. ر مثل ماذكرت أن اهللا أعطاك األج: أن أخبر عبدى فالن فأوحى اهللا إلى نبى ذلك الزمان 

 :  اهللا عليه وسّلم

  .ج وليس معه اإلستطاعة يأخذ األجر فمن نوى الح) نّية المؤمن خيٌر من عمله ( 

 : مالحظات ولكن هناك

 :  المالحظة األولى

: فيتفّكر .. له ويهيم بفؤاده وقلبه ووجده ، فيُفكر بعقفى هذه األيام بروحه وقلبه مع حجاج بيت اهللا الحراموهو ان يعيش 
 وغداً ماذا سيفعلون ؟ اليوم ؟  الحجاجأين 

كلنا كنا نعيش فى المعركة، وكل واحد منا أذنه على الراديو ويريد أن يسمع أول بيان   1973أنظر إلى أيام حرب أكتوبر 
  . يعيش بكل شعوره مع المعركة.. ويشترى الجرائد ليقرأ 

 : صّلى اهللا عليه وسّلمعركة مع الشيطان وجنوده فى الوقوف على عرفات، قال أكبر مهذه  و 
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مع عباد اهللا أنا أكبر نصٍر لعباد اهللا فالبد وان أكون ألنه ) فى يوم عرفات  مارؤى الشيطان فى يوٍم أصغر وال أحقر منه( 
ّرد أن يشعر المرء أن يطوف معهم أو واقف على إلى ان يرجموه وتكون قد إنتهت المعركة بالفوز والنجاح بمجبإحاسيسى وبكلى 

 .عرفات بشّدة تحنانه وشوقه إلى هذه المشاهد 

والمناسك وأحاول التعّرف على قّصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السالم فى بناء فعلّى بالنية أن أعيش فى هذه المشاهد 
 : سّلمصّلى اهللا عليه و بكلّى مع وفد اهللا، قال البيت والُنسك لكى أعيش 

 ) .لهم وإن ُشّفعوا شّفعهم  سألوه أعطاهم وإن إستغفروه غفرذا ه، إتعالى وزّوار الحجاج والعمار وفد اهللا ( 

 :  المالحظة الثانية

 :  صّلى اهللا عليه وسّلموهى أن أحاول قد إستطاعتى بأن أحج حج الفقراء، فقد قال 

، ُكتب له حّجة مقبولة وُعمرة مقبولة إلى بيت تطلع الشمس ىحت من صلّى الصبح فى جماعة ثم قعد فى مصاله يذكر اهللا( 
 ) .اهللا الحرام 

           .نسأل اهللا أن يكتب لنا حّجاً إلى بيته الكريم .. وهذه بعض المالحظات 
 وصلى هللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلمّ 
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