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 ـج  ـَد الحَ بَْعـ

  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا  الفاضالت، إليكم ناأخوات

وات الفاضلة أناهيد السميري حفظها هللا، وف ق هللا بعض األخ

ونسأل هللا أن وسمحت لهن  األستاذة بنشرها، لتفريغها، 

 (ِعـْلـٌم ُيـْنـَتـَفــُع بِــهِ )، وهي تنزل في مدونة ينفع بها

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

 :ةماه اتتنبيه

 .السلف الصالحمنهجنا الكتاب والسنة على فهم  -

هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه األستاذة  -

حفظها هللا، أما الدروس المعتمدة من األستاذة فهي موجودة 

شذرات من دروس األستاذة )في شبكة مسلمات قسم 

 (أناهيد

http://www.muslimat.net/ 

لكمال هلل عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السالم ا -

من الخطأ، فما ظهر لكم من صواب فمن هللا 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/
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 الرحيمبسم اهلل الرمحن 

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

 .يرحلوهنا إليه ورحلة   ،ا يلقونه فيهبفضله على خلقه فجعل لعباده موعد  ل احلمد هلل الذي تفض  

وعلى  ،يف العام ةجعله مر  عز وجل اهلل  ال أن  هبا على اخللق، ولو  العظيم نعمة اهلل اليت امت   هذا احلج  
حلة إىل مىن، وإىل عرفات، مزدلفة  ت قلوب الصاحلني املشتاقني إال وهي ران  مر ملا سك  ة يف الع  اخللق مر  

 .ة يف العمرة يف العام وعلى اخللق مر  عل هذا االجتماع مر  ه حبكمته ورمحته جإليه يف مزدلفة، لكن  

 ؟ وما مقاصده؟ فما حقيقة احلجّ

ها ممن ذاق احلج وشعر بالشوق وبذل ذ  لكن خ   ،ك واحدل  ال تكون منتظمة يف س  رمبا .. هذه وقفات 
 ذاك اليوم الذي يشبه يوم احلشر من اجتماع اخللقف إىل ربه يف تلك املواقف العظيمة يف جهده أن يتعر  

 .ويرضىقيادهم إىل رهبم متجهني إليه كما حيب هو ومن ان

م رحلة القلب إىل امللك العال  : وحقيقتهقدام، بالبدن فيما يظهر، أن هذا احلج رحلة باأل: فأول الوقفات
 .العليم بأحوال خلقه، الرقيب عليهم

 معظ ما لذلك املكان العظيم عند اهلل، وعا  ه مىن  ا رضى العظيم ووطأت قدمابقلبه قاصد   من حج   فإن  
مة، هلذه النفس املعظ  من املؤكد أنه سريى اختبارات اهلل  -هذه األيام العظيمة اليت زماهنا عظيم عند اهلل

ترب في بص رك ماذا تفعل يف هلل لك وكيف ت  ا هلل ستبصر عينك اختبار ام  لو كنت معظ   بتلى فتتقي، وكيف ُت 
 اختبارك؟ 

 .إن أعظم اختبارات احلج هو اإلخالص

  !؟فكيف ستعبد اهلل ال تطلب رضاه وسط هذا الزحام الشديد 
ال تالحظ إال أنت ك و وسط هذه العيون اليت تلحظ   ورجائك وندائكدعائك يف كيف ستطيل  
 !يراقبك وأنت ال تراقب إال اهلل؟ ل  طيل يف سجودك والك  سن يف صالتك وت  كيف ت  ! ؟اهلل



 
 

 4 

 ـج  ـَد الحَ بَْعـ

وأنت ال تريد إال ثناء  ويثنون عليهمن طاب كالمه يعجبهم  ك والناس  ب كالم  كيف ستطي   
 ! اهلل؟

صلى اهلل عليه وسلم يف انظر كيف يقول النيب  ،اإلخالص أصعب األعمال يف احلج   تعلم أن  لكي و 

تعظيم اهلل يف هذا  اختبارات   دليل على أن أعظم    ((سُمْعَةَ وَالَ فِيهَا، رِيَاءَ الَ حَجَّةٌ اللَّهُمَّ))تلبيته للحج 

م فتصم  تهم؟ كيف تسمع صوت  مالحظ  ك هم؟ كيف يتقي قلب  ونظر   الناس   احلج هو كيف تتقي عيون  
 عنهم؟  م فتممضهاك عيوهن  ك عنه؟ وترى عيناأذن  

 .ه إذا لقي اهللهو العزيز، وهو الذي ينفع صاحب   إن  هذا اإلخالص  

فإذا بلمت االختبار ظهر الصدق من الكذب، وظهر  ،عي دعاوىك اليت بني جنبيك تد  ك جتد نفس  إن  
 . اإلخالص من الرياء

 ؛شديد االنفالت   ب  ك سريع التقل  أن قلب   علمت  ك هو اإلخالص و فهمت هذا وفهمت أن اختبار  فإذا 
 ك، ولن تنجح إال  ل  ب   إذا ق  إال بأمره، ولن تفلح إال    بعونه، ولن تستطيع شيً اإال   بشيء   ت  فاعلم أنك لس

نا، وتقصده وال أبدان   قبل أن تج  نا قلوب   العظيم، فتحج   إذا أخذ بيدك، فليس لنا إال أن يأخذ بيدنا امللك  
 .ا غريه تقصد أحد  

ه، ه وأفعال  ه وصفات  الكثري من معرفته سبحانه وتعاىل، معرفة أمسائ الشيء   اج  االستعداد هلذا االختبار حيت إن  
 ..أوليائه ومعرفة أعمال  

 ماذا يصنع أولياؤه؟  
 السبيل؟  ماذا يقولون كي يهتدوا 
 ضاقت عليهم الدنيا؟ ماذا يشعرون إذا  
  مبن يستنجدون؟ 
 لون؟ كيف يتوس   
  .ماذا يقولون؟ من أجل أن نقول مثلهم 

                                                                    
ك   ك ت اب  )سنن ابن ماجه "   ن اس  ل   ع ل ى احل  ج   ب اب  / ال م   .وصححه األلباين (0982/ الرَّح 
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 ظهرون فقرهم وضعفهم؟ كيف ي   
 أمانيهم؟ هي  ما 
ون ليوم الد ين؟   كيف يستعد 

 .العظيم إىل هذا احلج   -ها احلاج  أي  -كل هذا زادك 

 .ك جتد يف عرفة ما عرفته عن اهللعرفة، عل  ف على اهلل يف رخائك قبل أن يسارع بك بدنك إىل تعر  

 ف  ل  د  ز  جيعلك ت   و بك طاك على طريق الصاحلني، انظر ماذا فعلوا لتفعل مثلهم، فهذا الذي يقر  قر ب خ  
 .اهلل عني قد اقرتبت مما حيب  قرير الفيها فتنام  ،هاإىل أرض اهلل اليت حيب   كبتدلفة اليت قر  ز  فتنام يف م   ،إليه

صورتا يف  جاتا وكل ما تطأ قدمك عليه، إن  صورتا جبباهلا وحجارتا وتعر   رائحة هذه األرض، إن   إن  
 . ه اهللالبد أن تكون صورة املكان العظيم الذي حيب   -ها احلاجأي  -قلبك 

ء ضرة ومن املان اخل  دها م  د اهلل هذه الدنيا منك ومن رغائبك، جر  ه من الدنيا ومن رغائبك، جر  د  جرَّ 
اهلل  هذه األرض بزينة الدنيا، لكن   نمل تتزي  جبال شاهقة ووادي مألته األحجار، الذي جيري، بل هي 

ن تزو د مبعرفة اهلل وحب ه وتعظيمه، أتى إىل هذه األرض ا، فم  ا عظيم  ني مكان  قني احملب  يف قلب املت  هلا جعل 
 .ام  ا معظ  ب  حم  

ا ا، وهو خيترب هل أنت حق  حملبوبه، ماذا ترى منه؟ ما ترى منه إال خري   وانظر كيف تكون عني احملب  
 ! ا؟يف أنك ال ترى إال خري   صادق  

عليك وعلى غريك ترى فيها  اختبارات   ت أحداث  مر   -وأنا منهم-على احلجاج  حداث  أت مر  وقد 
فتقول ال تضيع مثال، ، فرمبا تبدأ الرحلة تقول، يف أول الرحلة يضيق بك األمر عي من الصادقاملد  

ا، ويتكرر عليك تبار  ن أن ربنا سيوصلنا، فيزيد عليك األمر اخوحنن متأكدو  ..شاء اهللمشكلة نصل إن 

ترب، من ص   يف فؤادك إلظهار ما  قُلُوبَهُمْ اللَّهُ امْتَحَنَ الَّذِينَ أُولَئِكَ}دق، فال تظن أن دعاوى اإلميان ال ُت 
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عليهم تناله  م  ر  ح   صيد   !؟ ن تنال الصيدمو ر  بأن جعل أيديهم وهم حم    الصحابة   اهلل أمل ميتحن   {لِلتَّقْوَى

 .هب  ر  ق    ه وإرادة  ه هلل وحب  امتثال   يف صدق   ليخترب هذا احلاج   أيديهم ورماحهم

، وأحوال اهلل ما يف قلبه من ضمائن   ج  ر  أن خي   لالختبارات، استعد   استعد   هذا األمر   فإذا فهم احلاج  
ما  ك وحقيقة  نفس   حقيقة   تعرف   هذه املواقف   ه، فأنت يف مثل  ه وتطبيب  قلب   ملعاجلة   املؤمن   العبد   واستعد  

 :به من أجل أن تعاجل د  جيب أن تتزو  

 ؟نفسنا أتقياءأكم حنن يف الرخاء نظن  

 نفسنا خملصني؟ أكم يف الرخاء نظن 

 نفسنا صبورين؟ أكم يف الرخاء نظن 

 ! نفسنا ظن  اخلري؟أكم يف الرخاء نظن ب

، احلج   (األصمر   اجلهاد  ) الصمرية   وأتت هذه املعركة   فإذا أتت الشدة  ! ن الظن يف اهللونظن  أننا حمسنو 
 !! ك يف قلب   اهلل   ن  م   ستعرف  ، خللق  ا اهلل، ويقصرون يف حق   يقصرون يف حق   ورأيت الناس  

ان ك من مكالذي ينقل   القطار   ما الذي يؤذيك اآلن؟ هل يؤذيك مثال وأنت أمام   :لو اختربت نفسك
بل جتدهم  ،ونوال يلب   م ال يذكرون اهلل  أهن  يؤذيك أم  ،أكثر هم لك  ودفع   الناس   تدافع   هل يؤذيك   ،ملكان

 ؟ك الذي قصدتهمون ربَّ أهنم ال يعظ   ملا تشعر   ك اآلالم  قلب   يعصر  يتسخطون على رهبم وعلى أقداره؟ هل 
 !ها؟إال يف حظ   ر  ك ال تفك  أم أن نفس  

قدر ما وجدنا من يتالوم على وسخ األرض يتالوم على ترك التكبري والتلبية واهلل ما وجدنا من 
 !! ن مثل ما يرتكها احلجاجواملخلفات اليت نرتكها حن

ن  اإلميان، انظر كيف أ عب  لكن انظر إىل هذه يف ش   ،األذى عن الطريق صدقة إماطة   نعم ال ننكر أن  
ه؟ اهلل؟ أين أنت عن تعظيم   ؟ أين أنت عن حق   النقي   أيها التقي  أين أنت اإلميان، ف عب  ش   رأس   اهلل   حقَّ 

 !!على احلجاج؟ ه اليت تب  رمحت   أين أنت عن أن تشعر بنسمات   ه؟ك لقضائه وقدر  عن قبول  أين أنت 

                                                                    
 3:احلجرات 0
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خرج من املخيم و  -لكن نقول عن هذا العام وشهدناه احلقيقة يف كل عام - هذا العام عرفة   د  ن شه  م   إن  
أن  اهلل   نسأل   !اليت جرت على أرض عرفة اخلفيفة   بدنه بتلك النسمة  يف  يشعر   يف وقت المروب، واهلل  

 .رضاه على من وقف يف ذاك املكان وعلى املسلمني نسمة   تكون  

ه فيحيط بك من وتشهد على كرم   ك الكري  تعرف ربَّ  شيء، أال يزعجك ملا   ه يف كل  رأينا آثار رمحت  
 !!!ط على أقداره؟ط عليه ويتسخ  يتسخ  

ه د  به فيه سي  يزعجه ما يقل   ا ينتظر عطاء اهلل، الباهلل، هادئ   اصد هذا املكان راضي  يقه م لرب  املعظ   إن  
من كان يف اهلل "ف، ل  ولو مبقدار أمنلة، كان على اهلل خ   ومواله، وإذا كان وقع عليك شيء من التلف  

 .3"هف  ل  ه كان على اهلل خ  ف  ل  ت   

  !ه؟شيء ومليك   كل  ف ال وهو مالك امللك رب   كي

قبلون بقلوهبم أم ي   يقبلون أم يسخطون؟ يرضون؟ يرضون عنه أم الكيف ال وهو ينظر إىل قلوب عباده 
 ! يدبرون؟

، اجعلنا على يقني أنه ال اارزقنا إميان !ناهذا السؤال والقادر على كل شيء، يا ولي   فنسأله تعاىل وهو ول  
 راضني عن ربنا نسري كما تأمرناإال بأمرك، وأن أحوال اخللق وتقليبه بشأنك، أننا عبيد  األمور   ف  صر  ت  

 .نيغري ساخط

ا ن دخل االختبار علم أن اهلل يبتلي كل خملوق من هؤالء الذين وقفوا يف عرفة أو من اخللق عموم  م  
لباس  اهنيلبسو ا وال هنال جياهدو و هم ا فتفضح  هنا، أو خيرجو هنم فيعاجلو قلوهب   أمراض   رج  يبتليهم مبا خي  

 .التقوى

ن وهو يقول م   !ا كان فعلهعلى ما فعل أي   اخللق   هنيلومو ناه، من عرف اهلل اسرتاح، جيد أنه غايته وم   إن  
  !ينلع على خباياي، ال خيذل  يف السماء يراين ويعلم مقصدي، مط  

 !ا يف األرض لواحد يف السماءا واحد  فكان هذا العبد عبد  

                                                                    
 .89، ص"قاعدة يف الصرب"ابن تيمية، كتاب  3
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نا فت األقدار على هذا االختبار، اجعلوصر   اخللق بالتوحيد اختربتم فيه ونوع ت فيا ربنا يا من ابتليت
ن ال نرغب إال  قني من املوف    إياك وال تجتمع إال حب ا يف تعظيمك وذكر نعمائك  إليك وال نسأل إال  أل 
 ... اجمليب   القريب   الرحيم   ك الكري  والسماء أن   األرض   أهل   د  شه  ك ون  د  شه  علينا، ن  

اخللق أعمى  لكن   ، نا عاجزينك ما جيعل  إنعام   مجيل   ك ، ورأينا من آثار  صفات   كمال    رأينا من آثار   
بنا من طريقك يا رمحن نا يقينا، قر  منا ما يزيد  الصفات، عل   رنا وبص ر املؤمنني مبا لك من كمال  بص  ! وبصري

نا اليت أعمال   على هوانا، اصرف عنا سيًات   نا اليت تصو ر لنا األحداث  يا رحيم، واصرف عنا شرور أنفس  
 .هي سبب لعمانا

 ك يف اجتماع هذا اخللق العظيم، ال يريدون إال  ك وقدرت  الودود، قد رأينا آثار ود   ا الرحيم  وأنت يا ربن 
عوا فال ترى إال املوت سبحانك وحبمدك، ! مث تصر فهم يسريون فيذهب كل إىل طريقه! رضاك، كيف مج 

من بني هؤالء ما استطاعوا، ولو اجتمعوا على القضاء عليها ما  نفس   إلنقاذ   األرض   لو اجتمع أهل  
 !! استطاعوا

هم ورزق   اخللق   ر  فسبحان من دب   ! ك، جيتمعون لريموا يف عدد هائل ال يعد  فتنجيهمتدبري   كمال    رأينا آثار  
احلمد  -اخللق  جالشر وخر  أهل   دت شرَّ نا كما امتننت علينا بإمتام هذا احلج ورد  هم، نسألك يا ربَّ وحفظ  

عليك وأنت  املسلمني من السخط   نا وقلوب  م نسألك أن تنجي قلوب  أبداهن   ناجية   -هلل بفضلك ومنتك
 .احلكيم   الظن فيك وأنت العليم   ، ومن سوء  الرحيم   الرمحن  

وزدنا إىل  ،عليهنا وثبت قلوب   ،وأطلق ألسنتنا به عل منا احلقَّ  ،نا واجعلنا من أهل التوحيديا ربَّ تفض ل علينا 
ا مبيوزن اخللق، ! غري احلال، هناك الوزن احلق غري األرض، ويف حال   عنا يف أرض   أن نلقاك وأنت راض  

 . معهم من حسنات، كث ر حسناتنا واصرف عنا السيًات

 .سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستمفرك وأتوب إليك

 
 


