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 بسم هللا الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس  إليكم الفاضالت، ناأخوات

أستاذتنا الفاضلة أناهيد السميري حفظها هللا، وفّق 

وسمحت لهّن األستاذة هللا بعض األخوات لتفريغها، 

، وهي تنزل في ونسأل هللا أن ينفع بهابنشرها، 

(ِعـْلـٌم ُيـْنـَتـَفــُع بِــهِ )مدونة   

http://tafaregdroos.blogspot.com/!#/ 

:ةماه اتتنبيه  

.منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح -  

هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه  -

أما الدروس المعتمدة من  األستاذة حفظها هللا،

األستاذة فهي موجودة في شبكة مسلمات قسم 

(شذرات من دروس األستاذة أناهيد)  

http://www.muslimat.net/ 

الكمال هلل عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل  -

فما ظهر لكم من صواب فمن هللا  السالم من الخطأ،

وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا 

..والشيطان، ونستغفر هللا  

.وهللا الموفق لما يحب ويرضا  

  

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/


 اللقاء األول وقفات مع سورة احلج

 

3 
 

بسم اهلل الرمحن الرحيم   
 

 .دنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنياحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سي
ه وكرمه أن جيعلها لقاءات مباركة وقفات مع سورة احلج، نسأل اهلل مبن  : قاءات بعنوانهذا هو لقاؤنا األول يف سلسلة ل

 .ا ملغفرة الذنوب ورفع الدرجات هو ويل ذلك والقادر عليه سبحانه وتعاىلوأن تكون سبب   ،وأن ينفعنا هبا
 

، همنهم املتنفل حبج  ، ج بي  اهلل احلرامسفر حليستعد فيها املسلمون لل هذه األيام املباركة نفسنا أن  أر ذك  ن   أوأول ما نبد
الء احلجاج االستعداد مبا يلزم من هؤ وال شك أن ذلك حيتاج من . سالم عليهفريضة اإل، ومنهم من يؤدي فريضة احلج

هِنَّ الْحَجَّ فَال رَفَثَ واَل لْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيا﴿ :يقول تعاىل واهلل، البدن والنية والقصدومن جهة جهة املال 

 . ( )﴾قْوَى وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِفُسُوقَ واَل جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّ
 

: والنيب يقول، ة نبيه حممد صلى اهلل عليه وسلموسن وجل   وخري َمعنٍي يتزود منه املؤمن هو كتاب اهلل عز  
ىل ما يرضي اهلل إال عن طريق  إومعىن هذا أننا لن نصل  ( )((سُنَّيت ، وكتابَ اهللِ: تضِلوا بعدمهالن  شيئَنيِ فيكم تركتُ))

 .لى اهلل عليه وسلمنعرف ونفهم مراد اهلل من كالمه ومن كالم رسوله ص، كتاب اهلل
 

الذين  هل ديار املسلمنيوزاد املتمتع بالعشر من أ، زاد الحاج إلى الحج؛ هذه الوقفات بمثابة الزاد ن  أولذلك سنعتبر 
فاهلل ويل اخللق  ،ر احلجاج عنهموتأخ، ات وعبادات ورمبا سبقوهم بقلوهبماهلل عليهم مبشاركة أهل املوقف يف طاع قد من  
 .علم مبا يف نفوسهمأو 
 

حتى  ,بهم در ورس  , حتى نصل إلى مايحتاج إليه الحاج من زاد قلبه؛ مع سورة الحجعلى كل حال نريد أن نتوقف 
 .حتى يصل إلى ربه وهو راض عنه, وهذا سيقابله زاد المؤمن في حياته  .يصل إلى ربه وهو راض عنه

  
                                       

 91 : البقرة  ( )
 .صححه األلباين يف جامعه ( )
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 :أنها من أعاجيب السور المفسرين عن قلأما سورة الحج فقد ن  
   تشابهوم   كم  حم  ، اا ومنسوخ  ناسخ  ، اا وحربي  سلمي  ، اا ومدني  مكي   ،اا وحضر  سفر  ، ا واهار  ليال  نزل. 
 لنْي ثَ  تجتمع يف سورة يريها سجدتني وال مَ مل. 
   سورة يريها بركن من أركان اإلسالم ومل تسم. 

وزاد لقاصد ربه يف  ،ا زاد للحاج يف أيام احلجأاهوجد  ،للها املتأم  لو تأم  ، السور على بقية فهذا جيعل هلذه السورة ميزة  
   معاينبني  الذي هو اسم السورة ويف نفس الوق  سي  ،  على معىن كلمة احلجنقف أوال   أنه؛ وهلذا من املفيد هنا أيام حيات

 .كثرية يف داخل السورة
 

 يف تسميتها سورة احلج :الوقفة األوىل 
 

يف سورة احلج  طاحلج مل ي ذكر فق ومن املعلوم أن  .  يف تسميتها سورة احلج لذكر فريضة احلج فيها بعد بناء البي  العتيق 
ا لشأن احلج ولذكر قصة احلج وأذان إبراهيم   بسورة احلج تعظيم  فالسورة مسي  ، آل عمرانيف البقرة و  سورة كر يفإمنا ذ  

 . تتصل باحلج يف سيا  السورةولذكر األمور اليت، عليه السالم
 

 ما معنى الحج؟ : السؤال
رجل حمجوج يعين : ويقال  .مبعىن قصدته ؛ا واعتمدتهفالن      جْ جَ حَ  :وي قال عند العرب، القصدمبعىن  ةغلاحلج : اجلواب
 .وهي جاد ة الطريق ؛حج ةَــ امل: وهلذا يأيت من معاين كلمة احلج  .مقصود

 .ة الطريق ليصليسير على جاد  إلى شيء عليه أن فالقاصد 
، ة ت قصد من أجل الوصول إىل احلق املطلوبج  ألن احل   ؛تكون مشتقة منه ؛ا كلمة احل ج ةن يأيت منه أيض  أواحلج ميكن 

 .ة يقصد هبا أن يصل إىل احلقاحل ج  يعين اإلنسان يبحث عن 
معناه يف اللغة إىل انتقل من ف، القصد إىل مكة واحلج إىل البي  خاصةتعورف استعماله يف مث  .احلج يدور حول القصدف

 .معناه الشرعي
 . اللغوي للحج واملعىن الشرعي لهسنجد يف هذه السورة املعىن اإذ  

  رهبم توج ه مقاصد العباد إىل -واهلل أعلم-فالسورة. 
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 تشتمل على أصل وجوبه واملقصود من أركانه ؛ج املخصو  الذي هو إىل بي  اهللوالسورة تشتمل على احل-
بِالْبَيْتِ  وَلْيَطَّوَّفُوا} هذا كله من أجل أن نصل إىل ،عرفات والسعي واحللقالوقوف بو م فاإلحرا -وهو الطواف

 .من أعظم أركان احلجوهو  الذي هو طواف اإلفاضة  ( ){الْعَتِيقِ
  اهللذ كر يف السورة منافع احلج وأمهها تعظيم شعائر. 

 .احلج الشرعي الذي اتضح يف السورةفهذا معىن ، ا ق صد بيانه يف السورة عن احلجويري ذلك مم
الكالم عن قصد القلب إلى اهلل  -واهلل أعلم-فرياد به  ،القصد الذي هو معناه اللغوي أصال  مبعىن  اد هذا املعىن أيض  ي  وأ  

 .بالتوحيد
 ؟!أعظم من اهللمن و , فالحج في اللغة القصد إلى معظ م 

 :فأصبحت السورة
 ــحتمل معىن احلج يف اللغ ــ ــ  .القصد إىل اهلل بالتوحيد والتقوىوهو الكالم عن   ةـ
 وحتمل معىن احلج الشرعي  ك عظيم س  ن  الطواف كَ ، النداء إىل احلج، ة احلجيابد ،وهو الكالم عن مناسك احلج

 .من مناسك احلج
 

 وهو التقوى, خرب عن شعار احلاج ودثاره  السورة يف :ةالوقفة الثاني 
 

ما يكون يف سورة احلج يف  وأت  أبرز !وكم أمر هبا الرمحن !كم خوطب هبا اإلنسان، املسألة العظيمة، هذه التقوى
لكن ال بأس نبدأ بالكالم عن التقوى يف سورة احلج وإذا ، ة الربوز يف األمر باحلج يف سورة البقرةوهي بارزة تام  ، مطلعها
 .ر ننتقل إىل املوطن يف سورة البقرة كشاهد على هذا املعىنتيس  
بدأت السورة بالنداء  {النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَاأَيُّهَا}ابتدأ هذه السورة العظيمة  وجل   عز   اهلل

 هنب  ي ؛هنا للتنبيه (واهلاء)، املنادى : (أي)، نداء  :(يا){ يا أيها}ألن ، له ان للبعيد الغافل عن األمر تنبيه  الذي يكو 
هذا  ولعمال احلج تدور حأو ، هبا من أعظم ماورد يف القرآن بالتقوى واألمرفالوصية ، لألمر الذي بعده أال وهو التقوى

 .(التقوى) املعىن العظيم

                                       
 9 : حلج ا ( )
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عي للحاج عند توديعه بأفضل من د   وال، فما تزو د حاج وال يريه أفضل من زاد التقوى" :قال ابن رجب رحمه اهلل تعالى
 ." ((زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى)): ا للحج فقالد ع يالم  نه و أعن النيب صلى اهلل عليه وسلم  ويَ وقد ر   ،التقوى
، يف سورة البقرةتى أالذي ، وهذا بالضبط لفظ القرآن، ج ويريهي فهم من كالم ابن رجب أن التقوى خري زاد للحا  نإذ

 .( ){فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}يأمر احلجاج بالتزود مث يأيت اخلرب 
 أفضل الزاد هو التقوى ,زاد الحاج وغيره نفإذ

 

 التقوى؟ ماهي: يقوليف هذه الوقفة الثانية  مببحث سنبدأ هنا فمن

 في اخشوه أي": املعىن يصبحف، املكروه من حرتاساال مبعىن، قاءت  اإل كلمة من أت  فالتقوى :العموم جهة من أما
 .التقوى معىن بيان يف القرطيب كالم وهذا "عليها قدموات   أن ونواهيه, تتركوها أن أوامره

 : القرطيب كالم من تظهر عظيمتني مسألتني تتضمن التقوى، ذلك على

 .اخلشية :األول املطلوب

 .والنواهي األوامر إىل ننظر أن :املطلوب اآلخر

 :مسألتين ذلك على فسيترتب

 اهلل مع تعاملنا يكون كيف نفهم لكي التقوى؛ معنى في أكثر لفص  ن   أن: األولى المسألة. 

 من نورٍ  على اهلل معصية ترتك وأن، اهلل ثواب ترجو اهلل من نورٍ  على اهلل بطاعة تعمل أن هو : -اشتهر كما- التقوى"
 .حبيب ابن قطلْ  كالم هذا ."اهلل عقاب ختاف اهلل

                                       
 .ينارب طلل طسو ألاو  ريبكلا مجعملا (  )
 91 : البقرة  ( )
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 رضي جابر وعن جندب وعن الزبري وابن عباس ابن عن حد ث الذي الزاهد العابد حبيب ابن طلق من كلمات فهاهنا
 أمر أيض ا وجيتمع، والرتك العمل جيتمع التقوى يف أن نرى لكالمه ننظر اـــ ــمل، التابعني كبار من وهو، أمجعني معنه اهلل
 .اهلل من نور على هذا يكون أن البد احلالني كال ويف، واخلوف الرجاء وهو مهم

 : فنقول التابعي ذكره الذي البيان يق  ش   بني نقارن إذ ا

  :فيها التقوى

 وترتك تعمل 
  تعمل وأن  ترجوو 
 خلوفك وترتك 
 اهلل من نور معكو  إال ترتك وال تعمل وال. 

 .اهلل ثواب بقلبه فلريجو، هلل طاعة جبوارحه عمل فمن، بقلبه وليعمل جبوارحه فليعمل اهلل من نور   معه كان منإذن 

  .اهلل ثواب -تعمل وأن - ترجو أن عليك  التقي أيها تنسَ  ال

 الحمد وهلل كبرأ اهلل أكبر اهلل ..اهلل إال إله ال أكبر اهلل أكبر اهلل

 يسخط ما تعرف، اهلل من نورٍ  على وترتك، اهلل ثواب ترجو هلل طاعة فتعمل، وجدانك عمل عن لسانك قول ينقطع فال
 .اهلل من اخوف   تركك حال يعمل وقلبك ،وارحكجب ترتك، اهلل عذاب من اخوف   يعمل وقلبك، اهلل من نور على اهلل

 الحمد وهلل أكبر اهلل أكبر اهلل ..اهلل إال إله ال أكبر اهلل أكبر اهلل

 .أكرب اهلل أكرب اهلل معىن ما رلنتصو   األعمال مجيع يف اجلوارح ومع اللسان مع القلب الجتماع حباجة حنن كم

 ترجو ،اهلل معصية ترتك ، هلل طاعة تعمل)، هلل طاعة تركك ويف عملك يف فيه تسري اهلل من نور التقوى أن: هذا معىن إذن
 .(اهلل عقاب ختاف ،اهلل ثواب
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 :وسلم عليه اهلل صلى النيب وسنة اهلل كتاب يف الكثرية دالئله الفهم وهلذا

 هذه ( ){كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا} : تعاىل قوله ذلك من 

 .{لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} التقوى أهل من تكون اهلل ثواب ترجو اهلل من نور على تعملها الصيام هي اليت الطاعة

 مخسكُم، وصُومُوا شهركُم، وأدّوا زكاةَ  وصلّوا ربكُم، اهللَاتقوا )) :الوداع حجة يف وسلم عليه اهلل صلى نبينا وقال

 .األعمال كرتذ   مث ربكم باتقوا األمر فبدأ  (1)((ربكُم أموالكُم، وأطيعُوا ذا أمركُم، تدخُلوا جنةَ

 واَل تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً } :تعاىل قال كما والشبهات المحرمات ترك فيها التقوى أن على تدل أدلة أتت أيضا

 الذي واليمني اهلل تجعلوا ال تقياءأ كنتم إن وهنا ( ){لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

 .الرب من مينعكم به حتلفوا

 الْقِيَامَةِ يَوْمَ ظُلُمَاتٌ الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ اتَّقُوا)) وسلم  عليه اهلل صلى الرسول قال، عنه اهلل رضي هريرة أبو روى وقد 

: للمعاصي برتكنا نتقي، بالطاعات بقيامنا نتقي كما أننا الشاهد (9) (( قَبْلَكُمْ كَانَ مَنْ أَهْلَكَ الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ وَاتَّقُوا

 وبعض المكروهات وترك المندوبات فعل ذلك بعد التقوى في دخل وربما  .الشح اتقوا، الظلم اتقوا
 .التقوى درجات أعلى وهذا, المباحات

 باملتقني التقوى مازال ": قال - الصحابة بعد العلم عنهم ن قل من كبار من وهو- اهلل رمحه البصري احلسن قال 
 ."احلرام خمافة احلالل من كثريا تركوا حىت

                                       
    : البقرة  ( )
 رواه الرتمذي وصححه األلباين (1)
    : البقرة  ( )
 رواه مسلم (9)
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 املندوبات واوفعل، الواجبات بفعل القيام ويف والشبهات احملرمات ترك يف بةٍ رْ د   بعد تكون إمنا املتقني من التقوى فهذه
 . التابعني أعالم من مٍ لَ عَ  من الكالم هذا .احلرام خمافة املكروهات ووصلوا إىل حال أاهم تركوا كثري ا من احلالل وتركوا

 من بنور اهلل إىل تسري وأن  لك ي نار أن أحسن ما ولذلك، طعمها وذا  عايشها من يفهمها الدقيقة الفهوم هذه ومثل
 العلم هذا لنا يبقى أن اهلل فضلمن  ،بإحسان اتبعوهم الذين التابعني أو الكرام أصحابه أو وسلم عليه اهلل صلى نبينا عند
 .كالمهم نقرأ وحنن بأعيننا نراهم كأننا السالكني فنرى

 :مضى ما ن جمل

 بالتقوى الوصية وأت  بالنداء احلج سورة بدأت. 
 االحرتاس وهو القرطيب كالم من العموم وجه على التقوى معىن ناقشنا مث. 
 مورد التقوى.  .بالتفصيل التقوى معىن.  : عظيمتني مسألتني تتضمن التقوى نأ إىل انتقلنا مث. 

 

 مورد التقوى :الثانية المسألة. 

 مث مايتقي العبد يعلم أن التقوى وأصل":  اهلل رمحه رجب ابن قال، اهلل من نورٍ  على بعلم تكون أن البد التقوى إن
 من املقصود األساس هي اليت ؛التقوى له حيقق ما ويستشعر ميتعل   أن ربه إىل السالك ويريه للحاج بد فال ،"يتقيه
 .منه ةاملرجو   والنتيجة، التشريع

 :نتعلمهما أن علينا أمران التقوى على يعين مما أن يتضح الحج سورة مالحظة خالل ومن

 يكون الذي فما. الدم هفي يكون كيف الوريد مثل أي التقوى مورد وهو، التقوى يورثنا الذي العلم إىل نصل أن نريد
 العلم مباذا؟، للتقوى؟ العلم وريدا
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 : شقني من يكون وهذا،  اهلل عن العلم: األول 

 .القرآن بتدبر وأفعاله وصفاته اهلل عن التعلم . 
 .فيه بالتفكر القرآن وأمرنا أرشدنا ما خاصة أفعاله يف التفكر خالل من وجالله وكماله اهلل عن التعلم . 

 اهلل لقاء عن العلم: الثاين

 ،الناس فرتا وال ،اهلل للقاء اوقت   سيكون الذي اآلخر اليوم عن نتعلم ،يوم بعده ليس الذي، اآلخر، األخري اليوم
 لقاؤهم يكون وكيف واختالفهم الناس وانقسام وأحوال أهوال من ومافيه اليوم فذاك، أحواهلم حقيقة ولبيان ،نقسامهموال
 وسلوكه وكالمه أفعاله يضبط وجيعله العبد قلب يف التقوى يورث مما به والعلم هذا كل، املالئكة تتلقاهم وكيف، رهبم مع
 .احلاج ويري احلاج، ربه إىل

 وأمسائه اهلل عن العلم أما، بالتفصيل النوعني نهذي محل ، بالتفصيل هذا حملت السورة هذه أن العجائب ومن
 خراآل اليوم عن الكالم وأما .السورة يف أبدا ختطؤه ال فإنك أفعاله يف بالتفكر األمر اموأ، اعجب   السورة يف فتجد وصفاته

 .السورة يف ين ب   اليت املسائل أوضح من وهذا {خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ} الناس خيتصم وكيف وأهواله

 رهبم على ي قبلون وكيف، واهاغذ  ي   وكيف ،يعيشواها وكيف ،إليها يصلون كيف عباده معل   مث بالتقوى أمر من فسبحان
 .للتقوى ممارستهم بسبب سليمة وأصبح  نفوسهم سلم  وقد

 إىل الناس هلم وقس م، حال كل هلم فص ل فقد، هلم النجاة وحب، خللقه وحبه اهلل ود   آثار يرى الحج لسورة المتأمل إن
 ربنا إىل وحنن السورة لتدبر أحوجنا فما، عظيما ابيان   الطريق هلم وبني  ، دقيقا اوصف   األصناف هذه هلم ووصف أصناف
 .مشفقني خوفه ومن، رايبني ولنعمائه ،موقنني وبلقائه سائرين

 عز   هلل واألفعال والصفات األسماء نرى أن :هو التقوى نتعلم أن أجل من السورة هذه يف النظر يف يلزمنا ما وأول
 نامَ عل   وتعاىل سبحانه أنه ايقين   ونزداد، انرباس   لنا هذا يكون أن أجل من -سورة احلج– العظيمة السورة يف الواردة، وجل  
 .تقواه تكون كيف
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 ـل ستكون تقواكم أن اخلرب بالتقوى األمر بعد تىوأ{ اتقوا} الرب باسم امقرون   سنجده ؛بالتقوى األمر إىل نظرنا فإذا
 .رباكم الذي ربكم،  ربكم

 به نقوم أن الضروري من أمر وهذا، للنظر املفت   اتكرار  ، السورة هذه يف العظيم اهلل اسم تكرار العجائب من هنا جند مث
تبحث  مثلما يكون لن..  اذوك كذا السورة يف اهلل اسم تكرر وقلنا اإلحصائيات ذكرنا فلو ،لنا يتبني لكي نفسناأب

 .اهلل اسم فيها تكرر كيف اليت فيها كالم عن تعظيم اهلل السورة كيف وترى تقرأبنفسك و 

 احلق هو فاهلل،  السورة هلذه يكون ما أنسب، اهلل أمساء من عظيم اسم وهو، الحق اهلل اسم فيها ردو  السورة هذه نإ مث
 .معظ  ي   ألن املستحق وهو

 .وي عظ م حي َب الذي اإلله وهو ؛اإلله اسمه أتى أيضا السورة هذه ويف

، الرازقين خير أنه عنه فتسمع، وصفاته أمسائه تتابع يف عجبا ترى مث، حكيم ,عليم تىأو , وعزيز ,وقوي ,قدير وأتى
، حميد غني وأنه، خبير لطيف نهوأ،  كبير علي أنهو ، بصير سميع أنهو ، غفور عفو أنهو ، حليم عليم أنه عنه وتسمع
 .رحيم رؤوف وأنه

 ،السورة آخر يف هو كما، النصير ونعم المولى نعم بأنه وصفه نظرنا سيلف  أنه وأكيد ؟!األمساء هذه عن حنن فأين

 .البصير والسميع أيضا زالعزي والقوي، مرتني الحق اسم تكرر نظرنا وسيلف 

 أفعاله؟ عن األخبار هذه وما والصفات؟ األمساء هذه تجمع اليت العظيمة السورة وماهذه الشأن؟ فما

 

، (املاء عليها أنزلنا فإذا ،خنرجكم، نشاء ما ،قر  ن   ،لنبني، خلقناكم) :هاالجتماع تتعجب ما أفعاله من السورة في ترى

وَنُذِيقُهُ يَوْمَ } وجربوته وجالله عظمته عن تسمع ،(القبور يف من يبعث، قدير شيء كل على أنه، املوتى حييي)تسمع عنه 

 .{الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ
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 الحمد وهلل أكبر اهلل أكبر اهلل ..اهلل إال إله ال أكبر اهلل أكبر اهلل

 اهلل اسم فيها ورد فقد ,وصفاته وجل   عز   اهلل أفعال من بكثير انفرادها وجد العظيمة السورة هذه إلى نظر من
 ورد وقد، وتعاىل سبحانه وجالله جماله كمالو , صفاته كمال على تدل   أمسائه من مجلة   فيها ورد وقد، امكرر   العظيم

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ (9)وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ} :وتعاىل سبحانه يقول وهو تسمع أمل، عنه النقص نفي فيها

 .{لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِوَأَنَّ اللَّهَ 

 يقع فلن اجلالل أمساءمن مل يعرف هلل و  اجلمال أمساء هلل يعرف مل فمن، فما أعظمه وما أجل ه وما أكمله سبحانه وتعاىل
 .اإلقبال وال احملبة وال اإلجالل وال التعظيم قلبه يف

 وتسمع، {وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ} تسمع، عالف   من مالهو , كمال من وجل   عز   هلل وما السورة لناتأم   فإذا

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ } وتسمع، {شَهِيدٌإِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ }

 ما فيها وتسمع، عالهف   عظيم السورة يف وتسمع، أفعاله من اعجب   السورة يف فتسمع ،{جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا األَنْهَارُ

 .لقائه يف يريبك

 .!لتعجبنا الرازقني خري أنه نصل أن إىل يرز  الذي هو أنه عن الخبر فيها تكرر وكم الرزق عن السورة في بحثنا لو

 وكيف !وأفعاله صفاته هذه من نأ نغفل كيف وإال، وتعاىل سبحانه فصفته والعفو والسرت احللم ماوأ، فمنا التقصري فأما

 .{إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ اللَّهَ ال يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ}: يقول واهلل! النعمة؟ وكفران اخليانة من خناف ال

 أن يريد من قراءة السورة هذه فليقرأ، وتعاىل سبحانه لتقواه بقلبه يأيت الذي التعظيم وهذا ربه تعظيم أراد من أن :املقصود
 .نفسه عن همل  وع أكرمه قد ربه فيجد اهلل على يتعرف من قراءة، ربه يعرف

 .العظيمة املقاصد هذه عن مايشغلنا عن ويصرفنا مهومنا هلا ويصرف، العظيمة العلوم هلذه صدورنا يشرح أن اهلل سالأ
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 الحمد وهلل أكبر اهلل أكبر اهلل.. اهلل إال إله ال أكبر اهلل أكبر اهلل

 اهلل بأمر يأيت لكن، ومناقشة وإيضاح بيان مزيد منا حيتاج األمر هذا كانو ، السورة يف نفسه به اهلل وصف ما لنا تبني   فإذا
نسأل اهلل أن ميد  يف أعمارنا ، يف هذه السورة بشيء من التفصيل الواردة وصفاته أمسائه يف فيه نتناقش الذي الوق 

 .وينفعنا بالعلم عنه

 

 فيها رالتفك   علينا خاصة اأخبار   أخربنا وتعاىل سبحانه اهلل أن كيف وهي، املهمة الثانية للمسألة نايت

 بسورة ختتص ال وأفعاله وصفاته اهلل أمساء أن كما، احلج بسورة خيتص وال كله القرآن يف موجود هذا أن املعلوم ومن
 .لذلك اطرف   احلج سورة يف ذ كر املقصود أنه قد لكن، احلج

 أو, المريد للشيطان المتبعين المجادلين يحتج  على هؤالء المخالفينإلى مطلع السورة سنجد أن اهلل  نظرنا فإذا
 خلق ابتداء في يتفكروا أن -اهلل لقدرة المنكرين الشيطان حزب وهم- يجادلهم, أفكاره من شيء  ب المقتنعين

، السالم عليه آدم البشر أبو خلق به املقصود وهذا {فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ} ,سيعيده ابتدأه الذي وأن, اإلنسان

  .النظر فيه والَتبني   الواجب من أمر وهذا ،أفعاله سبحانه وتعاىل يذكر مث {ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ}

ففهمنا أن  {مِنْ تُرَابٍ}، أفعاله من هذا {فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ} نسمعف، امث أننا نقرأ يف سيا  هذه اآليات أمرا عجيب  

تلك  تنقلب أي {ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ}، (املين) التخليق بداية هيو  النطفة ومعروف {ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ}املقصود به أبو البشر 

 مصوريعين  {مُخَلَّقَةٍ}ما مي ضغ  بقدر حلم قطعةأي  {ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ}، يتعلق يف الرحم أمحر دم إىل اهلل بأمر النطفة

 سبحانه له عجيب فعلهنا  يأيت مث، وهو السقط الذي ي قذف قبل أن يكتمل {وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ}، اآلدمي خلق منها

 .بلى اجلواب حلظة؟ يف إكماله على قادر اهلل ليسأ، السقط هذا إىل وانظر التخليق هذا إىل فانظر {لِنُبَيِّنَ لَكُمْ} وتعاىل
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 اهلل أراد إن آدمي إىل تتحول مث مضغة إىل علقة إىل النطفة هذه حتويل على اهلل قدرة لك فتظهر، فرتاه السقط هذا يسقط

 أصل {لِنُبَيِّنَ لَكُمْ} جئ ؟ شيء أي من !أن  من لك ظهرفي حلم قطعة عينيك أمام فرتاها تسقط أو خلقه إكمال

ثُمَّ } له اد  سنَ م   يبقى أن جيب أفعاله من فعل عن خيرب مث {وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى}، نشأتكم

 !اهلل إال أخرجه ما الضيق؟ من أخرجه من، اعجب   ترى فيه تأمل، أفعاله من فعل {نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا

وَتَرَى األَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ } تنب  اليت األرض هذه يف وتعاىل سبحانه فعله يأيت الفعل هذا ومثل

 .{وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

وما أظهر  عقول من ماوهبهم يستعملون كيف، يتفكرون كيف، يفكرون كيف عباده مل  عَ  وتعاىل سبحانه هأن املقصود 

 أن على قادر فاهلل، اهلل قدرة لك ظهرليَ  إمنا اليت مير هبا اإلنسان ومراحله التخليق: كله هذا .{لَكُمْلِنُبَيِّنَ } هلم من أدلة

 .فيكون كن له يقول

 هذه ثنايا يف نسمع وحنن كيف! وعطاءه؟ نعمائه يف التفكر فأين، اهلل فيحييها ميتة تكون اليت األرض يف هذا ومثل

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ }: حنن يقال لنا، {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصرِيٌ} السورة

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي األَرْضِ وَالْفُلْكَ }: ويقال لنا، {مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ األَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبرِيٌ

ثُمَّ  وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ(56)رَءُوفٌ رَحِيمٌتَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى األَرْضِ إاِل بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَ

 إىل توصلك وال فيها؟ التفكر مابالك آيات من حولك تراه الذي كله هذا إذ ا، {يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ

 دالالهتا؟

النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ  يَاأَيُّهَا} فيه تتفكر أن عليك عجيب بأمر السورة تختم أن إلى

هَ حَقَّ مَا قَدَرُوا اللَّ(37)فَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُاللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا ال يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُ



 اللقاء األول وقفات مع سورة احلج

 

15 
 

 حق اهلل روايقد   مل الناسإن  {اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَالئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصرِيٌ(37)قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

 جيعل امب أمساعهم الو  أبصارهم وال قلوهبم وال عقوهلم شغلوا ما، تفكروا أفعاله يف وال، عرفوا وصفاته أمساؤه فال، قدره
 أن بعدو ، وأفعاله وصفاته أمسائه عن عل منا أن بعد لنا عذر فال ،رضاه إىل السري مثَ  ومن، تقواه مثَ  ومن، مستقرة اهلل معرفة
 .حولنا تدور اليت آياته يف نتفكر أن أرشدنا

 !له؟ يستجاب وال يترك الخطاب هذا أمثل  

 ؟نرى ال كيف!!  اخلطاب هذا ونرتك {تَرَأَلَمْ }: ربنا لنا يقول

 خمضرة األرض فتصبح اماء   السماء من ينزل اهلل نأ بأعيننا نرى وحنن. 
 بأمرهيف البحر  تجري الفلك و األرض مايف لنا سخر اهلل أن نرى بأعييننا، 
 البد مرتفع شيء فكل اخللق؟ هبا يفكر اليت القوانني ختالف أليس  ،ونرى بأعيننا أن السماء ما ميسكها إال اهلل 

 !خلقها؟ من إال األرض على تقع نأ السماء ميسك من عليه؟ يتكيء عامود من له

 لذائذنا اهجر، اهلل سبيل يف اهاجر أن طلوبامل {وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} واملطلوب، رج  ه   هذا أن المقصودف

 ملا شأننا سيكون فكيف، أشغلتنا عنا ستنفصل اليت أبداننا، اهلل إىل هبا صلنركبها لن اليت رواحلنا إن، علينا تسلط  اليت
 !اهلل؟ تعرف ال بقلوب اهلل نلقى

 اهلل لقاء عن لمالع  : التقوى موارد من ولهذا

إِنَّ زَلْزَلَةَ } زاد نفعأ هي التي التقوى على احث   وأهوالها القيامة بذكر سبحانه بدأ أنه السورة هذه يف متبني هو وكما

 زل   من الزلزال كلمة وأصل، ورعب فزع للنفوس به حيصل فالزلزال، جلل وخطب كبري أمر مبعىن {السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ

 .الصبيان رؤوس له تشيب اليوم وذاك، األقدام تزل   اليوم فذاك، املوضع عن
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ال }، األكرب الفزع من تأمينهم يف اسبب   نو وتك املالئكة تبشرهم ممن وجيعلنا املوقف هول علينا يهون أن اهلل فنسأل 

 .{يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَالئِكَةُ

 مباشرة تسبق اليت األنبياء سورة أواخر يف هي إمنا {ال يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَالئِكَةُ} اآلية هذه أن العجيب ومن

 .الصاحل للعمل واالستعداد له بالتأه   على التحريضهو  املوقف هذا وأهوال الزلزلة ذكر من والفائدة، احلج سورة

 : الزلزلة هذه أثر كيف السورة أول يف تبني وقد، والشدائد احملن عند ي علم التقوى هذه أثر فإن

 {يَوْمَ تَرَوْنَهَا} الثدي رضيعها فم يف وضع  قد تكون {تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ} ،بصرية رؤية 

 وإال !عظيم هلولٍ  إال مايكون األمهات مكْ ح   يف هذا ومثل، وترتكه، عنه وتذهل اهلول شدة من فتنزعه ،رتضعهل
 شدة من لكن ؛حيمواهم وكيف األبناء يف إال اهلول وق  يف يفكرون ال مأاه بأبنائهم األمهات عالقة يف األصل
 .هول من عليهم وقع مما بصغريها تعتين فال، األمر ينقلب اليوم كذا هول

 {وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا} واهلول الفزع شدة من متامه قبل عنها يسقط يعين. 

 { ِشَدِيدٌوَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّه} عقوهلم طاش  واهلول الشدة هذه بسبب، 

 وجوه دتسو   اليوم ذاك يف، اإلدراك وصحة التمييز كمال منهم س لب ؛كالسكارى فصاروا ،فهامهمأ واضطرب 
  .مثقال الذر من اخلري والشر هبا يوزن اليت املوازين تـ ْنَصب، وجوه ضوتبي  

 .نلقاك أن يوم تسرتنا أن نرجوك فإنا الدنيا يف سرتتنا وكما ،وصفحك وعفوك بسرتك وعاملنا مسل   مسل   اللهم

 : فيقول اهلل، آخر من مواقفهم اتت اآليات تصف موقف  أثم ، ن صور ذلك اليوم العظيم هذه صورة م

يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي (99)وسِهِمُ الْحَمِيمُهَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُ}

 .{وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِيَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا  كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ( 09)وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ(02)بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ
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هَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ نَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا األَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيإِ} :وصورة أخرى

 .{ؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌوَلُؤْلُ

  

أما إن ضعف  ، يوم القيامة مع اهلل لقاه صح  ويَ ، فهذه صور مما سيكون يوم القيامة وهو زاد  هلذا اإلنسان؛ به تزداد تقواه
نفكر يف دنيانا وال إن أيفلنا اآلخرة وأصبحنا و ، بهر يف أفعاله اليت متر علينا وخاصة ما أمرنا إن تركنا التفك  املعرفة باهلل و 
 فهذا من املؤكد أنه، وأصبح  الدنيا أكرب مهنا فال متر اآلخرة على خواطرنا، ال ربنا إال ما يرضينا يف دنيانانرى من أفع

، منا هو نور من اهلل تعمل بهألن التقوى إ ؛بالتقوى ذاهب  ، مطفئ لنور اهلل من القلب، مضعف للتوبة واألوبة واالستقامة
ا تجد نور  ، ا للقائهخاطرك دائم  وتذكر ، التفكر يف آالئهبلبك وانشغال ق، هأمسائه وصفاتبة علمك عن اهلل التقوى حصيل

 .مم اللهم سل  اللهم سل  : وأن  سائر تقول، ترجو وختاف ،تعمل وترتك، ج قلبك للسري إليهي  يه

 

والتقوى موردها هذا ، إن زادك التقوى، ا بقلبهافر  ا مسا ببدنه أم باقي  ا كان مسافر  حاج  ، فخري زاد لكل مسافر إىل ربه
 .خطاب اهلل إمنا هو بكتابه ذفإن لذي، وتفكرا قراءة  ، اا وفهم  تعلم  ، فانكب على هذه السورة، العلم

 ."آن فإنه نور بالليل وهدى بالنهارعليكم بالقر ": ابن عبد اهلل رضي اهلل عنه قال جندب

 اهلل أكبر اهلل أكبر وهلل الحمداهلل أكبر اهلل أكبر ال إله إال اهلل 

، ا البي وكيف أنعم علينا هبذ ،احلج قصة نتدبرف ،العظيمةنقف وقفات أخرى مع هذه السورة لقاء آخر ر اهلل إذا يس  
 .ة أبينا إبراهيم عليه السالموربطنا به باحلنيفية السمحة مل  ، وشر فنا باالجتماع فيه

 

 .وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،ره لناا وييس  قريب   اه وكرمه أن جيعله لقاء  أسأل اهلل مبن  


