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 بسم هللا الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد  الفاضالت، إليكم ناأخوات

وسمحت لهّن األستاذة السميري حفظها هللا، وّفق هللا بعض األخوات لتفريغها، 

ِيُـْنـتَـَفــُعِعِ )، وهي تنزل في مدونة ونسأل هللا أن ينفع بهابنشرها،  ـْلـٌم

ـهِ   (بـ 

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

 :ةماه اتتنبيه

ِ.منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح -

 هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه األستاذة حفظها هللا، أما -

شذرات )الدروس المعتمدة من األستاذة فهي موجودة في شبكة مسلمات قسم 

ِ(من دروس األستاذة أناهيد

http://www.muslimat.net/ِ

الكمال هلل عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السالم من الخطأ، فما  -

فمن هللا وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا ظهر لكم من صواب 

 ..والشيطان، ونستغفر هللا

 .اىوهللا الموفق لما يحب ويرض

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 .احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

ه نسأله سبحانا، مربو   اجتماعات مباركة، وأن جيعل هذا احلج لنا ولكم حج  اجتماعات االمبّنه وكرمه أن جيعل هذه  اهلل عّز وجلّ  أسأل
 .أن جيعلنا من املقبولني يف هذا الركب اللهم آمني وتعاىل

 

، وما شعيرة الحججتمعنا يف هذا املكان املبارك أال وهو هذه الشعرية العظيمة ام عن امأمر املهم الذ  من أجله أبدأ لقائي بالكال
 حنن نقوم بأعمال بدنية وراءها؟ ذااملقصود منها وما

 ة قلبللكن األصل في هذه الرحلة رح

وقت ما نقوم  .وقت القيام املناسك وفقه يف القلوب ،(أعمال امأبدان) فقه يف املناسك افالبد أن يكون لدين قلوبنااملقصود من احلج 
 .باملناسك البد أن تكون قلوبنا يف مكان كما أن أبداننا يف مكان

 .وتعظيمه يف الشريعة نصوص ال حتصىعن عمل القلب  أنك ستجد النصوص وامأدلة اليت تتكلم :أنه البد من قُلوبناعلى  والدليل

 فَسَدَ فَسَدَتْ وَإِذَا كُلُّهُ، الْجَسَدُ صَلَحَ صَلَحَتْ إِذَا مُضْغَةً الْجَسَدِ فِي وَإِنَّ أَالَ)): من أمهها على اإلطالق النص احملفوظ عندنا كلنا .1

 .1((الْقَلْبُ وَهِيَ أَالَ كُلُّهُ الْجَسَدُ

 .قلبك أن يصلح العبادات على اإلطالق المقصود من كلف

قلبك فيه املطلوب خترج من احلج  ،قلبك فيه صالحمطلوب منك خترج من الصيام  ،قلبك فيه صالحمطلوب منك خترج من الصالة 
 .صالح

                                                             
 .متفق عليه  1
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أنت يف ة، وماذا تعبد اهلل يف تلك احلظة ؟ أنت يف عرف ؟جيب أن يكون هأين مكان قلبك لكن قبل أن تدخل للنسك البد أن تعرف
 قلبك أين مكانه ؟ ، ماذا جيب أن يكونمىن، وأنت تطوف، وأنت تسعى أنت يف مزدلفة،

 

البدن ال توجد نتكلم عن احلج سنرى من جهة عبودية و  نأيت نقول هذه العبودية املغفول عنها، مأننا ملا عن عبودية القلب أولا  نتكلمس
مهما وفرت وسائل  ، الميكنالميكن أن يأيت حج بدون مشقةنعم يوجد مشقة ، نامن هنا إىل ه ت، تنتقلنتقاالاعبودية بدن، جمرد 

م احلج هي صورة مصغرة عن نسان مبشقة من حيث ال حيتسب مأن هذه سنة اهلل، وعشرة أيام احلج أو مخسة أيابتلى اإلالراحة البد أن يُ 
 .احلياة

 !؟فهل رأيت حياة عبد خالية من المشقة

، يف احلياة مأهنا صورة حلياة العبد ملاذا؟ ،تبقى الشياطني مطلقة كما هيبل ، ثل رمضان تصفد فيها الشياطنيليس ماخلمسة أيام هذه 
، ليس كل زئية من الشيطاناجلسرتاحة من اال شيءالشياطني موجودة ليس مثل رمضان، رمضان كأنه مخسة أيام مثل كل احلياة، الزالت 

 ،جتاهد نفسك البد ،تجاهد كل شيءسفكأنك يوجد تصفيد للشياطني،  يف احلج اللكن  ها،مردهتا كبار بل  الشياطني تصفد يف رمضان
 .امأحوال اليت حولك، هذا كله ميثل لك احلياةجتاهد 

ستكتشف امأمراض املوجودة يف القلب وحتتاج إىل عالج،  ستكتشف نفسك، والعشر أيام ظر هذه اخلمسة أيامأُن: كأنه يقال لك
ونأخذ معنا العالج طول املرض من نفس اخلمس أيام، نكتشف من أين؟  ،مكتشفها وأيضا معك العالج أنت والمطلوب تخرج

 .احلياة

ي أن نستح ،فمعناها القلوب حمل نظر الرب 2((وَأَعْمَالِكُمْ قُلُوبِكُمْ إِلَى يَنْظُرُ وَلَكِنْ وَأَمْوَالِكُمْ صُوَرِكُمْ إِلَى يَنْظُرُ الَ اللَّهَ إِنَّ)): يف احلديث .2

 .تطهرها ألنها مكان نظر الرب أن لبدينظر اهلل إىل قلوبنا وفيها من اخلبث والتعلق بالدنيا وفيها من امأمراض ما فيها، 

 
 

                                                             
ْذِلِه وحاْحِتقحارِِه وحدحِمِه وحِعْرِضِه وحمحالِِه / كتاب الرب والصلة واآلداب " ) صحيح مسلم"  2  ( . 0767/ باب حتحْرمِِي ظُْلِم اْلُمْسِلِم وحخح
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 إذاا األدلة على وجوب العناية بالقلب

 حنن أتينا هنا ملدرسة اإلصالح ((كُلُّهُ الْجَسَدُ صَلَحَ صَلَحَتْ إِذَا مُضْغَةً الْجَسَدِ فِي وَإِنَّ أَالَ)): حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم 

 .(القلوبإصالح )

 ((َّوَأَعْمَالِكُمْ قُلُوبِكُمْ إِلَى يَنْظُرُ وَلَكِنْ وَأَمْوَالِكُمْ صُوَرِكُمْ إِلَى يَنْظُرُ الَ اللَّهَ إِن))  ُودنا يفهُ إذا كانت القلوب حمط نظر الرب البد أن نبذل ج 

 .إصالحها

 القلب عن طويل كالم جاحل آيات يف جتد أيض ا. 

 كل يناسب امأمر هذا كان بتدبره أمرنا وملامرنا بتدبره، أُ  نامأن، احلج سورةآيات  يف تأملنا سيكون القادمة اللقاءات خالل اهلل شاء إنو 
 يف تقرئي أن ضاملفرو  من احلجعلى  تدخلني وملا القرآن، يف الصيام آيات تقرئي أن املفروض من الصيام على تدخلني فلما، امأحوال

 .العبادة الوحيدة اليت مسيت هبا سورة احلج بل سورة احلج، فهي آيات

 .املصغرة احملشر أيضا صورة و املصغرة احلياة صورة هو  سيتبني لك أن احلجملا تقرئي يف آياهتا 

التقوى أين ، ٧٩١:البقرة چڤ  ڤ  ڤ  ڤڦچ   يف احلجأ    چٹچ  اليت تتكلم عن القلوب اآليات إىل نظرنا وإذا

محرَّات   ثحالحثح  صحْدرِهِ  ِإىلح  وحُيِشريُ . ((هُنَا هَا التَّقْوَى)): يقول وسلم عليه اهلل صلى النيبمكاهنا؟ 
كما أننا نتزود حبقيبة فيها  فمعناها ، 

 في ؟ مكان أينو  قوىالت ،التقوى ؟ ربك إىل يوصلك الذ  الزاد لكن البد تعرف ماهو خريتزود بذلك  تفاصيل حاجاتنا الدنيوية أمرنا
 .قلبك

هبذا الزاد، املفروض  امتألت حقائبك كلها وقلبك الذ  هو حمل نظر الرب كأن منه خارج وأنت التقوى، حتتاج احلج إىل آت وأنت
 .حنن نأيت ومعنا تقوى لكن ليست بكمية التقوى اليت سنعود هبا، تقوى مبعاين نرجع

 ل: الجواب ؟ التقوى وهو أل الزاد هذا معهم سيعودون الحجاج كل هل لكن

                                                             
ْذِلِه وحاْحِتقحارِِه وحدحِمِه وحِعْرِضِه وحمحالِِه / آلداب كتاب الرب والصلة وا" ) صحيح مسلم"     ( . 0760/ باب حتحْرمِِي ظُْلِم اْلُمْسِلِم وحخح
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 على حجوا الذينأ  " قليل والحجاج" كثري حيجوا أن أجل من ركبوا الذين أ " كثير الركب": يقول كان عنه اهلل رضي عمر ذلكل
 .ينبغي كما فيه سريي أن ملا أحد يعرف الطريق يستطيع ،تعليما  هذا  ،ايس  ئيهذا ليس ت، قليل مقبولني وعادوا احلقيقة

 

 ..القلب وأعمال احلج أعمال على منرّ 

 .بينهم التحلل مع واحد سفر يف وحج عمرة بني اجلمع هو ؟ماهو التمتع ،متمتعين غالبكم

 :قلبك وهي جهة من امأمهية يف غاية أمر يف املسعى يعلمانك والسعي البيت حول والطواف وتسعى، تطوف أنت

 .رضاه، تطوف تطلب رضاه حول تطوف كلها حياتك تبقى أن

حوله  تدورين ومبواصالتك حوله، تدورينبفكرك  ، ماذا تفعلني؟لبسحتبني  أو ساعة حتبني عندما كيف حوله، ندور حنبه ما كل فنحن
 :يقال لك للحرم تأتني فلما، للمكان، وببحثك وتفكريك تدورين حوله يتصل حىت

 .وتعالى سبحانه ومغفرته رضوانه تحصيل   أجل من الجهد بذلياو  السعي طويل، سعياو  رضاه، حول طوفي

 ال سرع،أ احندارك يف لك فيقال بد أن تأيت مواقف ماذا حيصل هبا؟ ينحدر اإلنسانال مرضاته، تطلبني وأنت تنحدرين أن البد أنك مث
 .طويال تبق

هنا جبل ومن هنا من  وتطلع هترولكانت ف ،السالم عليه إمساعيل فيه ترى ال هاجر كانت الذ  الواد  هو العلمني مكان الواد  هذا
 .هذا واد  جبل وبعد

 !وجل   عز   اهلل رضى طلب في الناس سعي صورة نفس هي هذه

 يف حنن، اجلهد تبذل حتفد أ ، وحتفد مغفرته إىل وتسعى رضاه حول تطوف أن املفروض من كلها القلوب لك يقال كأنهاملفروض  
 .مرضاته حول طائفا بقىي أن يتعلم هنا القلب فكأن، الطواف من أكثر جهدا نبذل السعي

 .تنتهي أن البد كلها الدنيا أن كما ينتهي وسعيك ينتهي، طوافك ينتهي، شيء كل  أنمث

 .السعي وخصوصا والسعي الطواف من هبا خنرج كثرية معلومات هناك
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.  واآلخرة الدنيا يف تغيثين أن رب لك يا مغيث يا أسعى أنا: تقول كأنك،  اخللق يغيث الذ  هو وجلّ  عزّ  اهلل أنّ  عبادة ..التوكل عبادة
 .قلبك يعبد أن كلها القصة قلبك، يعبد أن شارات ليبقى يف قلوبنا أنه البدإغري ذلك من الدروس كثرية لكن هذا جمرد 

 أن رُفعت ، كرمت ُشرفت،: لك يقال فكأنه .العرش حول وأيضا املعمور، البيت حول املالئكة طواف مثل امأرض يف طوافك أن أتعلم
 .املعمور البيت حول املالئكة طواف مثل هنا طوافك وجلّ  ل اهلل عزّ جع

 الطهارة ألن تائب، وأنت دخلأ طهرك لتمام جتعلوا حىت، نت ابذل جهودك أن جتعل هذا املكان لتمام طهركي الطهر وأأولئك تامّ 
 .بالتوبة القلبية والطهارة بالماء، البدنية

كم . قلبية إعاقات تسبب املشاعر هذه عنك احِلْمل إلقاء يف تفكريك أو الزحام، يف تفكريك نيكو  أو خائف، منه وأنت احلرم تدخل فال
 لك يوسع مث تضعني قدمك يف الطواف زحام، تأتيك مشاعر أول الدرج وتنظرين للطواف من تنزلني عندمامن أشخاص أول ماتقف 

 .باهلل معلق قلبك دام ما وتسيرين الواسع،

 الظن حسن دةبعبا اهلل تعبد أنك ثم

وعلى املـــُكوث يوم  مزدلفة وعلى البقاء يف يف مىن املبيتوعلى ورمي اجلمرات  وسعيه طوافه على مقبال   تبقى أن عظيمة عبادة وهذه
 على دائما تبقى أن ميكن ال الدنيا هكذا، كمال بعده نقص من البد سعة، بعده ضيق من البد أن باهلل الظن حمسن عرفة، تقبل وقلبك

 .لكما

 مّ هح  أنه على والسعي الطواف مع يتعامل ال قلبك يبقى املهم لكن فيه، تكون اليت القلبية والعبادات والسعي الطواف حول كثري الكالم
 .!منه تتخلص أن تريد

 .في لحظات المالئكة تلحق أن تطوف حول هذا البيت العظيم، شرف أن شرف إنما

فأنت حتت إذنه، ما تستطيع  ملا أذن لك امللك حججت إمنا رأيك، مبلك حججت أنك روّ تتص ال مث، لك رهيسّ  وجلّ  شرف من اهلل عزّ 
 .امأمر

 هلم كتبتيف آخر اللحظات   مث سيحجون كانوا ما وكثري ستطاعوا،ا ما حلظات آخر يف حيجوا أن أرادوا كثري من الناس أن تعرف وأنت
 !لبيك اللهم لبيك :، أن نقول له سبحانه وتعاىلالنداء ن وعلى هذااإلذ إذن وردنا على هذا ، حىت تعرف أن احلجة هذاهذه احلجة
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 .حنب ملن إال تقال ما لبيك فكلمة استجابة، أ  وليست لك، أستجيب أنا هالبيك 

 حمب أناو  له أستجيب نداءك أليب أنا رب يا: تقول له فكأنك أقام أ  املكان يف لبّ  مث، لبيك: له تقولني وأنت حتبينه أحد يناديك فلما
 .طاعتك على مقيم

 .لك منقاد طاعتك على مقيم حمب وأنا لبيك منقاد، أنا: أقول كأنين تالبيبه، من أخذه: تقول والعرب

 .حمبةإمرأة  أ  لبة مرأةإ: تقول العرب

 ممن تكون جعلتك اهلل من منة أن كر شعو  يقابلها، (لبيك) واحدة كلمة يف كلها هذه والذل طاعةأتت الو  نقيادأتى االو  احلب، فأتى
 .لبيك اللهم لبيك: تستطيع أن تقول خريف اآل منة من اهلل أنك، يلبيه

يتكلموا كلمات  ،السمة هذه عليهم جتد احلجاج غالب، مأن مهوم أهنا على منه القرب تعامل فال إليه، الوصول سبل لك رويسّ  ناداك
 وليس به تقومس ثقيال   عمال   أن تشعر الكلمات هذه  !(تخلصنو  اجلمرات نرميدعونا  وننتهي، لنسعى دعونادعونا نطوف وخنلص، )

 .السعيني بنيو  الطوافني بني شاسع فارق وهذا ،ستناله عظيم ا اشريف  

يف السعي   لك جعل ا أنا عظيم  شرف   تسعى، ا أنا عظيم  شرف   ،تطوف ا أنا عظيم  أن تكون يف بيته، شرف   اعظيم   اشرف   أن تشعر أن البد
 :وتقولون تكربون مث أنكم جهة القبلة القبلة تستقبلون السعي يف فأنتميف سبعة مواطن،  .إذا سألته أجابك ن يف السعيمواط سبعهذا 

ه اهلله  إل إله   ل" ه اهلله  إل إله   ل،  قدير   شٍيء كل   على، وهو  الحمده وله  المهْلكه  له،  لهه  شريك   ل وحد  ، ، أنجز  وعد هله شريك   ل وحد 
ه ، وهزم األحزاب  ونصر ع هبد   . "وحد 

 يف ومثله، ةمث تقولينه مرة ثالث وهذا وقت إجابة، تدعني مبا تريدينمث تقولني هذا مرة أخرى مث  إجابة، وقت وهذا تشاؤون مبا تدعون مث 
 !بالتثاقل؟ يعامل هذا مثل هل، مرات سبع الصفا يف ومثله ،املروة

 !؟الثقلب امللك باب تعامل كيف،طلب ما أردتاياعبد، قف و  امللك باب لك فتح: لك قيلكأنه ..  فرصة

                                                             
 .رواه أمحد يف مسنده، و السنن امأربعة إال الرتمذ ، وصححه امألباين   
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احنمثال   هلم قيل إذا اخللق حياة يف: أسألكم لو  وإذا قيل  يعطيه، أن الذ  يريدبابه  فتح امللك ن عندنا يف اململكة إذا قالوا هلم تعالوا غد 
 ال قد فرح عقلك؟ يف موجودة ستكون مطالب من كمو  !قلبك؟ يف فرح من ستحملني كم ،ليعطيكم الكم أيض ا امأمري موجود تعالو 

 .اليت قالوا لنا عليها الليلة تلك نبات

 .امللك بني يد  سيقف أنه الفخر مع بفرح يشعر العبد أن البد !مفتوح؟ الملك باب لك يقاللما  فكيف

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  چ  : نقول الوقت طولأننا مع ، قلوبنا يف الرب امللك اإلله هي اليت تنقص مشاعر أنه، العبودية مشاعر لكن

أين  امأذالء؟ العبيد وحنن امللك أنه شعورنا أين ؟ملك الناسأين  ؟هذهأين  .٣ – ٧ :الناس  چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ
، وتعاىل سبحانه الرمحن ميني يف كخردلة ملكوت من فيها مبا كلها وامأرض السموات! ؟هو امللك الذ  بيده ملكوت كل شيءشعورنا و 

حميطني باخلردلة من كل جهة  حنن كيف نكون .ميني أحدكم يف كخردة هذا يف ميني الرمحن كل ميينك؟ يف تضعها عندما خلردلةا أرأيت
 من هل لك يقول مث، ملك استجب ادعوين لك يقال مث .كذلك السموات وامأرض يف يد امللك  !وكيف هي بالنسبة مأيدينا ال شيء

 .مسألته فأعطيه سائل

 الذي ذا من له فأستجيب يدعوني الذي ذا من امللك أنا)):  لفظة فيه الليل، من امأخري الثلث يف وتعاىل سبحانه الرب نزول حديث يف

 بني منكسرون عبيد ، أنناإىل جتديد مشاعر العبودية حنتاج هنا ويف كل مكان فنحن.  ((له فأغفر يستغفرني الذي ذا من فأعطيه يسألين

 التقوى أهل من نكون أن جيب، نغرت أن لنا يسبب علينا وحلمه سبحانه وتعاىل معنا كرمه يكون فال، يشاء كيف يقلبنا امللك يد 
 :احلج مقاصد أهم وهذه

 .تقوى أكثر وتخرج تقيا تأتي أن

 إىل نتقالكا  .ِحل عرفة و حرم، مزدلفة أيضا و حرم، مىن  .مزدلفة نتقالنا إىلا مث عرفة نتقالنا إىلا مث مىن إىل السعيو  الطواف من ننتقل
 .اهلل شاء إن عرفة يف نصلي الظهر هذه كلها تكون يف مىن، مث والفجر، والعشاء غربمل و والعصر الظهرفيها  نصلي ،حرم هي اليت مىن

 .نسأل اهلل التيسري لنا وجلميع املسلمني

                                                             
 مسلم اإلمام صحيح على املستخرج املسند   
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يف  يكون أن البد أرض أ مثل  تعاملها ال مكة ومىن ومزدلفة،امأرض  هذه، بساطه على الملك حرم في أنك شعور منى في كبقاؤ 
 .امللك هو بساط هذا م،رُ حُ  أماكن هذه هلا، تعظيم قلبك

 عظيمة، تصبح ،م حرمتهاتعظُ  احلرم يف تأيت ملا مكروهة، حرام من أقل أو ،ي ممنوعة حرامهاحلرم و  ارجيعين ممكن أن نعمل أعمال خ
 مأنك ؟ اذامل البسيطة، امأمور يف حىت يقع أن يتقي قلبك مىن يف مكة يف هنا أن تشعر جيعلك وهذا .احلل يف اخلطأ مثل ليس هنا اخلطأ
 .احلل يف وأنت اجلرم مثل ليس بساطه يف أنت و اجلرم بساطه، يف امللك باب على

 هذه كل ب،التطيُ  ترتك امأظافر، قص ترتك الشعر، قص ترتك النسك يف تدخل ملا، أصلها يف مباحة أشياء أصال نرتك حننأُنظر   وهلذا،
اليت هي أصال حمرمات  ممنوع؟ سيكون ماذا أوىل باب منف .ممنوعة حقك يف أصبحت النسك يف ودخلت هنا أتيت ملا لكنها مباحات،

 يف وجهي أغطي أنا أصال  ما، أو مثال   أفعل هذه امأفعالأصال   أنك تقول أنا لذلك ال تفكر بتفكري، أو مكروهات أو أسبابا للفتنة
 .!نفسي على أكذبال  أنا هنا مثل يف بلد ف، البلد

 الرجال هنا ففتنة أعلى، هنا يصبح حكمه ختالف أو الكراهيةدرجة من اال أصله يف يكون الذ  لشيءا اخلطأ، هذا ختطئ ال نقول
 .اخلارج يف حده من أعلى حدهيصبح  هنا اللغو، الكالم اخلارج يف املنكر هذا ارتكاب من أعظم

 :أمور ثالثة سنجمع

 .نعظمه أن جيب عظيم مكان .1
 .أعظمه أن جيب فيه دخلتأنا  عظيم نسك .2

 .أعظمه أن جيب عظيم نزما .3

 .حرمة النسك الذ  أنت بداخلهحرمة املكان احلرام الذ  هو مىن، وامأمر الثالث و  الشهر احلرام، حرمات، حرمةجتمع لك ثالث ا

 عنه نزيد حنن والزمان، املكان حرمة حرمتني، حقه يف جتمعا سنقول؟ ماذا ،من دون نسك يعملون الذين ِمن نسك بدونأتانا  أحد لو
 اجلمرات، رمي علجُ  إمنا امأوقات، تضيع ال أنواع من املخالفات، تفعل ال ستقم،ا تأدب نقول كأننا هذه احلرم كل .النسك رمةحب

 .اهلل ذكر إلقامة كلها النسك وأعمال بعرفة، والوقوف
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 اهلل ذكر هل، اهلل ذكر إال شيء كل نسا لك يقال كأنه،  اهلل إال اشيئ   أذكر ما ا،ذاكر   لساين يبقى أن عند  اآلن شيء أهم تقول فكأنه
 فقط؟ بالقلب أم واللسان؟ بالقلب أم باللسان؟ سيكون

 :للذكر طريقان هناكسنقول 

 .يلتقيان أن شيء أحسن

 ولكن هلل، ذاكر قلبك يتفكر يف لقائه سبحانه وتعاىل، مشغوال  قلبك يبقى  رضاه، لطلب ذاكرا يبقى قلبك القلب، من يبدأ الطريق 
 .طريق هذا صامت لسانك

ٱ  چ : احلج سورة مثل أول ذليال، منكسرا متأمال فتبقى، واضح لكم هذا الطريق لسنك ينطق أن إىل التفكري قلبك يف يضج

 .٧: الحج  چٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ

عوذ باهلل من أاهلل أكرب،  ،، ال إله إال اهللاهلل إىل تبت ستغفر اهلل،ا كلمة  جيعل قلبك الذ  يفكر يوصل إىل لسانك من التفكري فشيء
 .ذكرا اللسان على خرج الداخل هنا يف تفكريهذا من الداخل إىل اخلارج،  ،الشيطان الرجيم

 قلبك ماذا؟ لسانك يثقب هذا الذكر الذ  على إىل أن الذكر تكثر، تذكر تبقى :آخر طريق. 

 النهاية يففهذا طريقني أما نبدأ من هنا أو نبدأ من هنا 

 .اهلل ذكر إل شيء كل ذكر تركا

 قطعأ لك يقال فكأنه ٧،٢:التكاثر چژ  ڑ ڑ  ک  ککچ  لتهاء،اال عنك ترتك أن تعظيمها من امأيام هذه املقصود
 وجود اجلماعات، وجود االلتهاء، تسبب يل كثرية أسباب هناك احلج يف حىت لتهاء اآلن،لال كثرية أسباب عندنا .لتهاءاال احلج يف عنك

 .لتهاءاال يسبب كله  هذا ،نتقاداتاال نتقاالت،اال وجود الكالم،

 مىن؟ يف وأنت قلبك من املطلوب ما. اهلل بذكر ُصدها لتهاءاال رياح أتتك كلماأنت  
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 .7((اللَّهِ وَذِكْرِ ، وَشُرْبٍ ، أَكْلٍ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ)) املعىن لك يبني الثاين الكامل احلديث ،0((وَشُرْبٍ أَكْلٍ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ)) احلديث

 .اهلل لذكر سببني ،ستعانةا وشرب كلامأ ، العلم أهل قال

 قدمنا إذا إال العصرو  صالة الظهر بعد أ  عرفة عشية يف قلوبنا جنمع أن نستطيع ال، هذا يوم االستعداد :الثامنأول ما نصل منى يوم 
 كقلبكلها  القصة وتدعو، أن جتمع قلبك مرة واحدة تستطيع أنه ملا ينزل الرب يف عشية عرفة صورتت ال .طاعات اليوم هذا يد  بني

هذه اليومان عندنا كأهنا ، الشدة يف يعرفك الرخاء يف اهلل ىلإ تعرف ،تستعدأن تاج حت اللحظة هذه منمن اآلن ف .جتده ال أو جتدههل 
 .احلج عرفة يوجد أعمال صعبة رخاء الرخاء، 

 عرفة، لعشية حتضري كله والثامن والسابع السادس، اليوم يف حنن عرفة،من  احلج ايةأ  بدمعىن احلُج عرفة؟  ما :التاسع يوم عرفةاليوم 
 .باخللق املالئكة وجل عز اهلل يباهي وقتما النزول، وقت الظهر لبعد أ  للعشيةحتضري قبل الظهر أيضا  يوم التاسع  الظهر قبل بل

 أن شيء أهم، كثرة قراءة القرآن،  قلبك عليك اهلل جيمع أن ،الدعاء كثرة الذكر كثرة منك طلوبم اآلن، امأيام هذه تسرتخي أن حذرا
 هذا التوفيقمأن  ،من أجل أن توفق .قلبك جلمع عرفة عشية يف توفق من أجل أن وتعاىل سبحانه بذكره مشغوالن ولسانك قلبك يبقى

 .اهلل توفيق من يأيت بل جهدك من يأيت ما

 الشدة في عرفه الرخاء في اهلل إلى فتعر  من

 .امأيام هذه يف جهدك بذل قدر على توفق جلمع قلبك يف عشية عرفة والدعاء

 بلدك يف وأنت لك يف ذو القعدة يقال كأنه القعدة، ذ ب بدأت احلرم، بامأشهر بدأتك ذلك إىل دفعتك الشريعة كيف نظراولذلك 
 مثاجلمع الزائد، إىل أن وصلنا إىل الواحد من ذ  احلجة بدأ  ،من الشهر العشر أيام ،رتفعت احلرمة للعشرا مث .شعث قلبك لُّ و مجع ا

 .العاشر واليوم عرفة يوم قمته

 علما مث، يسرة وال مينة وال عقولكم قلبكم يلتفت ال اهلل، وذكر الدعاء غري شيء أ  يف تضيعه ال الظهر، بعد التاسع اليوم عيتض ال إذن
 :الذكر أعظم أن

                                                             
 (.  27/ التَّْشرِيقِ  أحيَّامِ  صحْومِ  حتحْرميِ  باب/ كتاب الصيام)" صحيح مسلم"  0
  (. مسلم شرط على صحيح إسناده:  امأرنؤوط شعيب تعليق أمحد يف مسنده،رواه   7
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ه اهلله  إل إله   ل"  "قدير   شٍيء كل   على، وهو  الحمده وله  المهْلكه  له،  لهه  شريك   ل وحد 

صلى اهلل عليه وسلم  النيبف، لم ما منفعتهتعأن أردت، لكن لو لزمت هذا الذكر البد مبا  دعُ ا البأس ،كلها مبطالبك الذكر يأتيك هذا

 . ((قَدِيرٌ ءٍيْشَ كُلِّ عَلَى وَهُوَ الْحَمْدُ وَلَهُ الْمُلْكُ لَهُ لَهُ شَرِيكَ الَ وَحْدَهُ اللَّهُ إِالَّ إِلَهَ الَ :يقَبْلِ مِنْ وَالنَّبِيُّونَ أَنَا قُلْتُ مَا وَخَيْرُ)) :قال

 أريد مليونا مليون، قلت عندك رقم فآخر ؟تريد ماذا لك فيقول امللك على تدخل أنك صورتأنت  ملاذا؟ خري كل لك جيمع الذكر هذا" 
 .(!بعظمتك يليق ما) جييب ماذا تريد؟امللك  له فيقول امللك على يدخل آخرو  ،حال هذا

 فكيف .عظمته يناسب ما أعطاكعظيم  كان فإن ،يليق بعظمتك الذ  أريد  مليون وفرق تقول له أنا أخذ فرق، فرق أن حتدد له هناك
 عليه تدخل عندما كيف املتكرب، اجلبار العزيز املهيمن املؤمن السالم لقدوسا تدخل على امللك امللوك، ملك على تدخل وأنت بك

 ما فوق يعطيين أعلم أنهكرمي و أنه  أعلم و  حكيم أنه أعلمو  يديه بني وأطلب منه وأنكسر أحبه إله س يللي أنا أنت، إال إله ال له وتقول
 .القدرةكمة كامل احل كامل أنك أعلم أناو  !ربنا أنت يا إال يل ليس ،أريد إال أنت

 .كل هذا خري عظيم (وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النارربنا آتنا في الدنيا حسنة )مثل لو أكثرت من الدعاء  على كل حال

الرحلة  هذه إىل ربك يف يسافر الذ  هو قلبك أناملقصود  ،وسلم عليه اهلل صلى النيب هوصف ماهو  الدعاء أعظم أن تشعر أن البد لكن
 .والقلب هو الذ  يعبد ،تحركيفقط  وليس بدنك مأن بدنك

 جتمع امأيام هذه يف، الزم اللغوكثري و  كالمال كثري تائه أيام الثالثة هذه يف وأنت تستطيعها لن ،عرفة عشية صفائه على قلبك فامجع
 .الدعاء إىل عرفة عشية يف اهلل شاء إن توفق مث وتعاىل، سبحانه عليه والثناء وشكره بذكره ستطعتا ما قلبك

 نوينتظرو  أنفسهم ينسون مث العصرو  الظهر يصلون ،ادائم   احلجاجيقع فيه  خطأ من أحذركمأنا  ،الشمس وتغيب عرفة عشية تنتهي مث
 !؟ وقتأول ال الوقت امأخري خري من أن لك قال منو امأيام النهار قصري،  هذه ،الساعة الرابعة

رفع يديه من ذاك الوقت إىل غروب و  ةاستقبل القبلو النيب صلى اهلل عليه وسلم خطب باملسلمني صلى الظهر والعصر، مث ركب ناقته 
 حلظة يف ماكانالدرجة، يعين  ذههل !واحدة مرفوعة والثانية حيمل به خطام ناقته هيبقي يدفالشمس، حىت أن ناقته كانت تتحرك فتقع 

 .الشديدة العناية ههذ  فتصور الدعاء، هعن ينفلت
                                                             

ا قحالح (   3 /  عحرحفحةح  يـحْومِ  ُدعحاءِ  يِف  باب/ كتاب الدعوات " )سنن الرتمذ "    ا ِمنْ  غحرِيب   ححسحن   ححِديث   هحذح  .اْلوحْجهِ  هحذح
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ل الرب إىل السماء الدنيا يباهي و نز  ه وقتلكن بعد ،(الظهرقبل )قبل العشية  من راحة وأكل وشرب أن تفعله أن تريدكل الذ  
بسؤاله بأن يغفر الذنوب،   ،ستغفاراالو تاج مباشرة أن أبادر بالتوبة فور هلم ذنبهم، حيغيباهي إال بعباد م املالئكة بالعباد، واهلل عز وجل ال

ز وجل جيعلها مشس تغيب على مغفور هلم، أسأل اهلل عز وجل يل ولكم كي يغفر لنا ويباهي بنا املالئكة مث تغيب الشمس، تسأل اهلل ع
 .وللمسلمني أمجعني

رجاء أن تكون من املقبولني،  .زال يف القلب شعورين بني خوف ورجاء ال، الزال القلب راحال   ..يبدأ من هنا النفرة إلى مزدلفة و 
م لنفسه أنه مقبول، خيتالعشية  هذهأحد بعد ال  ؟أن ال نكون من املقبولنيمن وف اخلذا سيفيدنا انكون من املقبولني، م وخوف أن ال

 .، ال هذا يصح وال هذا يصحمن قبول اهلل عز وجل هنفس طوال أحد يقنّ 

 .الخوف والرجاء على عبادتيابق  

 .نبات يف مزدلفةمث نصلي املغرب والعشاء، و العبادة إىل أن جند مكان إن شاء اهلل  هذهقى مث تب

القر ، يوم النحر العاشر، ويوم 3((الْقَرِّ يَوْمُ ثُمَّ النَّحْرِ يَوْمُ وَتَعَالَى تَبَارَكَ اللَّهِ عِنْدَ األَيَّامِ أَعْظَمَ إِنَّ)): ورد يف احلديث يوم العيد ليوم العاشرا

 .احلاد  عشر

 ن يلتهي عن كل الهي ويبقى منشغال  الذبح، عمل قلبك اآلن أمن رمي اجلمار وطواف اإلفاضة و يف هذا اليوم جتتمع العبادات العظيمة 
 .هلل ذاكرااعظم أيام الدنيا أن يبقى يبقى قلبك يف هذا اليوم العظيم الذ  حيبه اهلل الذ  هو أ .القبول عالماته  أحده  هذهو بذكر اهلل، 

بداية امأيام، بداية احلج هو عرفة، لكن يعين احلج عرفة  بعض أهل العلم قالواختلف أهل العلم هل يوم عرفة أفضل أم يوم العيد؟ ا

 .((الْقَرِّ يَوْمُ ثُمَّ النَّحْرِ يَوْمُ وَتَعَالَى تَبَارَكَ اللَّهِ عِنْدَ األَيَّامِ أَعْظَمَ إِنَّ)): احلديثيعين أن اليوم العاشر ليس أفضل من عرفة، مأن  هذا ال

ابع والعشرون هي نظن أن ليلة الس ،23ليلة  يف رمضان بعض الناس عاملي ماعامله مثل يالبعض  !فصار أعظم أيام الدنيا اليوم العاشر
خر ليلة يف رمضان يعتق فيها من آليلة التاسع والعشرون  ، وبعدها انتهى،يختموا القرآنليوم الثامن والعشرون  البعض جيتمعو ليلة القدر 

تهاء نا قبل الشيطان يضع لنا حد !من السوق نن بيوهتم ويشرتو ينظفو ، الناس يوم التاسع والعشرين النار مثل مايعتق يف الشهر كله
 .خرهاآستطاع أن يفسدها من أوهلا، فماذا يفعل؟ يفسدها يف ا ما هالعبادة مأن

                                                             
 .صححه امألباين(  1707/  بِغحرْيِهِ  وحاْستـحعحانح  بِيحِدهِ  اهْلحْدىح  حنححرح  محنْ  باب/ كتاب املناسك " )سنن أبوداود"  3
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، البد أن تكثر فيه من الذكر، هإىل أن تغيب مشسالعاشر  يوم من أن تشرق مشسالعاشر مغفوُل عن تعظيمِة، يوم العاشر يوم  فهذا اليوم 
معظم، يبقى قلبك فعلى تعظيم ماعظمه اهلل، عبادات احلج كلها مبنية  ،ألن اهلل عظمه، عمل عظيم جيب أن تعظمه اجلمرات هذارمي 

 .ذاكر، الهج

أمجع قليب أن شيء صعب  ؟وقت الرمي وأنت ترمي كل مجرة تكرب اهلل، فمن أين لك قلب جتمعه ،اليوم يف هذارة العقبة مث إذا رميت مج
، ، جتمع قلبك طول النهار وقت قيامك بالعبادة يصلح منكستجد قلبك لو مجعته طول النهار  .وقت الرمي على تعظيم اهلل وتكبريه

 .إليك بأن جيمع عليك قلبكما كيف يشاء، فلو أحسنت يف أول امأمر أحسن اهلل ن يقلبهأصابع الرمح القلوب بني أصبعني من هذه مأن

بد أن ال ال تضيع ه،لثاين بعد اليوم العاشر يف تعظيمهذا اليوم ايوم العاشر، مشس أين يبدأ؟ من غروب  نم يوم القرالحادي عشر اليوم 
 .هلل أيام أكل وشرب وذكر هذهعلى ذكر اهلل،  لقلبجمموع ا تبقى

في ضيافة  اآلن ألنك الصيام؟ هذا يكر ، ملايف هذه امأيام مكروه الصيامبه من ماذا؟ بأكلك وشربك، ولذلك  ةستعاناهلل سيكون االذكر 
أسأل اهلل عز وجل من فضله،  .وأنت تفكر يف الضحىمبا أعطاك اهلل عز وجل  ستمتعاثر من ذكره وشكره والثناء عليه و ، فأكالملك

 يوم هوهذا اليوم العاشر يشبضحى،  يف خميماهتم نيف الغالب الناس يستقرو اليوم العاشر  .أهل اجلنة يف اجلنةالضحى الذ  يستقر فيه 
 .حيمدوا اهلل ويذكروهو  نن ويشربو ، يأكلو ينشغلون ما ،الهجني حبمد هلل نويبقو  ،ستقرار الناس يف اجلنةا

  (12، 11، 16)بقى يوم انفسك يف زمرهتم، فأدخل تصور تلك الصورة و ف! ، ال ثقل فيهالنفس ناحلمد كما يلهمو  نيلهمو أهل اجلنة 
 .الذكركثري 

فرتاق، بالضبط صورة احلياة وصورة اال هذهنتهاء احلج، كيف أن اجملتمعني يفرتقون يف حلظة، يف حلظة كل الناس يفرتقون و امث تعجب من 
البد من احلياة،  منوذج هذهاخلمس أيام  هذه .إىل ماذا يفرتقون؟ كما أن أهل املوقف يفرتقون فريق إىل اجلنة، ونعوذ باهلل فريق إىل السعريف

ا لك هنا يف الدنيا إىل يكون زاد  تتزود به من إميان وذكر هلل عز وجل  ، وتعلم أن ماد من مصاعب، البد أن تنظر هلا بعني قلبككبد، الب

 .٧٩١: البقرة چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ چ  وزاد لك ملا تلقى اهللأن تقبض 
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 .كثرة الذكرتشرتك يف كلمة واحدة وهي  خر يوم آمن أول يوم إىل  كل أيام احلج

 ، كأن هذه اخلمسة أيامثاينشيء  كر أ ذ ترك ذكر غريه، ليس فقط ترك املعاصي إمنا ترك  ؟ماذا يساو أكثر من ذكر اهلل لك ملا نقول 
  !الدنيا ريدنخرها آ دائم ا حنن يف الدنياو نستمطر أمانينا وغايتها ماذا نريد؟ سنجد  أن أردنايعىن حنن لو  ؛توجيه جديد لآلمال وامأماين

 .أيت راغمةوالبأس الدنيا ت ،رضى اهللأقصاها وأعالها  ، اجعلخرهاآجعل املا تستمطر أمانيك  يقال لك هنا هكأن

 :قسم الناس إىل أربع أقسام  هملا أمرنا اهلل عز وجل كثرة ذكر  يات احلج يف سورة البقرةآيف وهلذا 

هذه غاية   يعين ٢٢٢: البقرة چ  ہ  ھ   ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇچ  .1
 .الدنيا فقط يريدأنه  أمانيه

 ٢٢٧: البقرة چٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ  ثاينال .2

 .خرةثالث طلبات واحد للدنيا وإثنني لآل ،احلمد هلل هذا خري وبركة أن يطلب الدنيا

: البقرة چ چ  ڇ  ڇ ڃ   ڃ  چ  چ  چ         ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ چ ثالث  ال . 

 . الدنياب، لكن من الداخل متعلق  أريد الدنياال ظاهره أنه ،يف نفس السياق اهذ ،٢٢٢

يريد أ   ال ٢٢١: البقرة چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  ھڻ   چ : الرابع . 

تتصور أن اهلل  شرتيت مرضات اهلل،اإذا  ، چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  ھچ شيء فقط 

 شرت واعليه  قبلأف، فتهأبر يعاملك  سيعاملك بامسه الرؤوف، چہ   ھ  ھ چبالعكس  !طاقتك سيحملك فوق
 ل .نفسك

ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ  يعين أنه من الناس الصنف الثاين الذين هم  الكن ال بأس هذا ل

يريد  خرة وهو يف باطنه اليريد اآل أنهظهر يُ  الذ  حذر أن تكون واحد من اثنني يريد فقط احلياة الدنيا، والا چې  ې
 .إال الدنيا
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  عن كل شيءمشتغال   هابقى ذاكر ا الهج ا بذكر 
 انيكمجعل غاية أاو  حبث عن أمانيكا ، ستمطر أمانيكا  
 أن يرضى اهلل 
  غري مفتونأن يقبضك 

  ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ       پ  پ         پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   چ أن متر باحلياة اليت هي ملك هلل

 ٢ - ٧: الملك چٺ    ٿٿ

 .امأيام املباركة ويف احلج ويف احلياة كلها هذهوصرف عنك املشاغل يف  ،أعانك اهلل عز وجل ،صدق ا كانت هذه غاية أمانيك  إذا

 

 .الكالم عنها من لّ أعمال القلوب ال ميُ 

 .احلمد هلل رب العاملنياللقاء و انتهى 


