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 احلج .. ورحلة السمو باإلنسانية

 0202سجتوجش  02:ٖ رشٗذٓ أخجبس الخل٘ذفتبسٗخ الٌطش 

 صوشٗب خٌزٖوتَس ذالثملن: 

 

ٗجذأ هَسن الحذ لذى اإلًسبى هٌز اللحظٔ التٖ ٗؼمذ فْ٘ب الؼضم ػلى 
ل٘بهِ ثْزُ الشحلٔ لو٘مبت سثِ، ٗطؼش ػٌذّب الوشء اًِ راّت إلى اهلل، 
سحلٔ هزشدٓ ٍخبل٘ٔ هي األَّاء ٍالشغجبت، سحلٔ ٗتشن فْ٘ب ٍساء ظْشُ ول 

حتى ح٘بتِ ٍهب ٗحت هي الذً٘ب طوؼٖب فٖ سظب هله الولَن، سحلٔ هزشدٓ 
هي الوالثس الفبخشٓ ٍالؼطَس الٌفبرٓ ٍاإلوسسَاسات الخوٌ٘ٔ، سحلٔ 

ٗتزشد فْ٘ب الشرل هي ول هالثسِ حتى الوالثس « أٗبم هؼلَهبت»لص٘شٓ 
الذاخل٘ٔ فال ٗلجس فْ٘ب إال لطؼت٘ي هي الموبش األث٘ط، ٍاحذٓ تستش 
ػَستِ ٍاألخشى ٗغطٖ ثْب ًفسِ، ٍتتزشد الوشأٓ هي وبهل صٌْٗب 

ب ٍػطَسّب فتلجس الوالثس الجس٘طٔ االػت٘بدٗٔ هخلْب هخل ٍهى٘برْ
 .خبدهتْب أٍ أفمش فم٘شٓ ٗوىي أى تشاّب فٖ إٔ هىبى

ّزُ الشحلٔ الشٍحبً٘ٔ التٖ دػبًب إلْ٘ب اهلل ػلى لسبى أثٖ األًج٘بء س٘ذًب 
 ٍٓإِرْ] 02 إلى 02 اٙٗبت –إثشاّ٘ن ػلِ٘ السالم ح٘ج لبل فٖ سَسٓ الحذ 

شَاِّ٘نٓ هٓىَبىَ الْجٕٓ٘تِ أَى لَّب تُطْشِنٕ ثِٖ ضَٕ٘ئًب ٍٓطَِّْشْ ثٕٓ٘تِٖٓ لِلطَّبئِفِ٘يَ لِئِثٕ ثَّٓٓأًَْب
( ٍٓأَرِّى فِٖ الٌَّبسِ ثِبلْحٓذِّ ٗٓأْتَُنٓ سِرٓبلًب ٍٓػٓلَى 02ٍٓالْمَبئِوِ٘يَ ٍٓالشُّوَّغِ السّٔزَٔدِ )

ْٓذٍٔا هٌَٓبفِغٓ لَْٔنٕ ٍٓٗٓزْوُشٍُا اسٕنٓ ( لِ٘ٓط02ْوُلِّ ظَبهِشٍ ٗٓأْتِ٘يَ هِي وُلِّ فَذٍّ ػٓوِ٘كٍ )
اللَِِّ فِٖ أَّٗٓبمٍ هّٓؼٕلَُهٓبتٍ ػٓلَى هٓب سٓصٓلَْٔن هِّي ثِْٓ٘وِٓٔ الْأًَْؼٓبمِ فَىُلَُا هٌِْْٓب 
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( حُنّٓ لْ٘ٓمْعَُا تَفَخَْٔنٕ ٍٓلَْ٘ٔفَُا ًُزٍُسّٓٔنٕ 02ٍٓأَطْؼِؤَا الْجٓبئِسٓ الْفَمِ٘شَ )
( رَلِهٓ ٍٓهٓي ٗٔؼٓظِّنٕ حٔشُهٓبتِ اللَِِّ فََْٔٓ خَٕ٘شٌ لَِّٔ 02جٕٓ٘تِ الْؼٓتِ٘كِ )ٍٓلْ٘ٓطََّّٓفَُا ثِبلْ

ػٌِذٓ سٓثِِِّ ٍٓأُحِلَّتٕ لَىُنٔ الْأًَْؼٓبمٔ إِلَّب هٓب ٗٔتْلَى ػٓلَٕ٘ىُنٕ فَبرٕتٌَِجَٔا الشِّرٕسٓ هِيَ 
الشحلٔ سحلٔ ػجخ٘ٔ  ([، لن تىي َٗهٖب ّز02ُالْإٍَٔحَبىِ ٍٓارٕتٌَِجَٔا لََٕلَ الضٍُّسِ )

ْٗذف هي خاللْب اهلل إلى إخعبع سلبة الٌبس، ٍحبضب هلل أى ٗىَى وزله، 
ٍإًوب ّٖ سحلٔ لَ طجمت ثحمْب فئًْب تطَس الزات الجطشٗٔ ٍهىًٌَبتْب 
ٍهطبػشّب ف٘صل ثْب إلى السوَ الوالئىٖ الزٕ ال ٗتوىي اإلًسبى هي 

 .الَصَل إلِ٘

ثأسٍاحْب، تسوَ ثفىشّب، تسوَ  ّزُ الشحلٔ تسوَ ثبإلًسبً٘ٔ، تسوَ
ثَرذاًْب، تسوَ ثأخاللْب، تسوَ حتى ثأرسبدّب الوبدٗٔ ٍسغجبتْب 
الطَْاً٘ٔ فخالل ّزُ األٗبم الوؼلَهبت ٍالوؼذٍدات ٗتزشد اإلًسبى هي 

 .ول ضٖء ٍٗجمى رٌِّ ٍسٍحِ ٍرسذُ هؼلمًب فمط ثبلزات اإللْ٘ٔ

ه التٖ ًمَم ثْب، ٍل٘س الوطلَة هٌب أى ًفْن أثؼبد ول تله الوٌبس
؟  ؟ ٍلوبرا ًسؼى ث٘ي الصفب ٍالوشٍٓ فلوبرا ًشهٖ الزوشات ٍثْزا التشت٘ت

؟ ول ّزُ الوٌبسه ًفؼلْب  ٍلوبرا ًمف فٖ ػشفبت حن ًٌتمل إلى هضدلفٔ
ثأهش هي اهلل، ل٘س الوطلَة هٌب أى ًفْوْب أٍ أى ًفلسفْب، ٍلىي إى 

فٌ٘ب ضشفًب أًٌب فْوٌبّب فْزا َّ دٗذى اإلسالم، ٍإى لن ًفْوْب ف٘ى
أدٌّٗب هٌبسىٌب. ٍلىي فٖ الحم٘مٔ ووب ػْذًب فٖ ول ضؼبئش اإلسالم أى 
ٗىَى لْب ّذف ٍغبٗٔ، ٍفىشٓ ٍفلسفٔ، ٍهطبػش تٌوَ إلى أى تصل إلى 
هشاحل هطلَة هٌْب أى تصل، فْل لَ حبٍلٌب أى ًفسش ثؼط الغبٗبت هي 
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ػلى خطأ أم هٌبسه الحذ هي ًبح٘ٔ تطَٗش الزات اإلًسبً٘ٔ، فْل ًىَى 
 .؟ لٌحبٍل رله ػلى صَاة

 

ٗجذأ هَسن الحذ فٖ تَل٘ت ٍاحذ هحذد ٌٍٗتْٖ فٖ ٍلت ٍاحذ  الَحذٓ:
هحذد، ًتحشن ولٌب فٖ وتلٔ ٍاحذٓ حٌ٘وب ًطَف حَل الىؼجٔ ًٍسؼى 
ث٘ي الصفب ٍالوشٍٓ، ًغبدس هىٔ إلى هٌى هؼٖب، ٍهي هٌى إلى ػشفبت فٖ 

ضدلفٔ فٖ ٍلت ٍتَل٘ت تَل٘ت ٍاحذ، ًٍتشن ػشفبت هغ الٌفشٓ إلى ه
ٍاحذ، ًشهٖ الزوشات ًٍمَم ثبلوٌبسه ولْب هؼٖب ٍفٖ تَل٘ت ٍاحذ، 

؟  أل٘س ّزا تٌظ٘وب للجطش ٍتَح٘ذا لألػوبل ٍالوٌبسه فٖ تَل٘ت ٍاحذ
ٍهي الوالحظ أًِ ال َٗرذ لبئذ ٗأهش أٍ فشد ٗمَد ول ّزُ الوزبه٘غ هي 

بء أًفسْن ٍثأهش الجطش، ٍإًوب ٗمَم ول ّؤالء ثىل ّزُ األػوبل هي تلم
هي سثْن، هي ٗستط٘غ ٍفٖ إٔ دٗي ٍفىش أى ٗمَم ثىل ّزا التٌظ٘ن؟ 
ل٘س رله فحست ٍإًوب حتى الوالثس ٍاحذٓ ٍوزله الوطبػش 
ٍاألحبس٘س ػبدٓ هب تىَى ٍاحذٓ، ٍوزله فئى ّذفْن ٍاحذ ٍلسبًْن 

 – إًسبى هلًَٖ٘ حَالٖ –ٗلْذ ثطلت ٍاحذ، فلٌتصَس ّزا الىن هي الجطش 
ى ٍفك تٌظ٘ن ٍاحذ ٍفٖ ٍلت ٍاحذ، أل٘ست ّزُ لذسٓ تفَق ٗس٘شٍ

 ؟ لذسٓ الجطش

لَ استطؼٌب أى ًٌمل ّزا التٌظ٘ن ٍّزا التشت٘ت هؼٌب إلى أٍطبًٌب، فىن 
ًستط٘غ أى ًؼ٘ذ تٌظ٘ن ح٘بتٌب ٍأٍلبتٌب ٍدٍلٌب، ٍثؼذ ون سٌٔ ستصجح 

 ؟ دٍلٌب فٖ همذهٔ الذٍل الوٌظؤ
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هي الطه ٍلَى أى ٗلمَا ثظالل الىخ٘ش هي الوطىى٘ي ٗحب هٌبسه الحذ:
ػلى هٌبسه الحذ ػلى أًْب طمَس ل٘س لْب إٔ داع، ٍوأًْب ػَدٓ لؼجبدٓ 

 ٗمَلَى ووب –األٍحبى، ًٍحي ٌّب ال ًشٗذ أى ًفٌذ أفىبسّن، فْزُ الطمَس 
 فىوب تىفٌ٘ب، ٍّزُ اهلل، هي أٍاهش إال ّٖ هب – هٌبسه ًحي ًسوْ٘ب ٍالتٖ

الحب، فٌحي ًؤدٕ ّزُ الوٌبسه ح ٍالوغشة سوؼبت أسثغ الظْش ًصلٖ اًٌب
 .ثْزُ الى٘ف٘ٔ ألًْب أٍاهش إلْ٘ٔ

ّزُ األٍاهش لذ ال ًفْوْب ولْب أٍ حتى رضءا هٌْب، ٍلىي لٌؼذ الٌظش فْ٘ب، 
فوالثس اإلحشام الَاحذٓ تؼطٖ الوسلن ضؼَسا ثبلوسبٍآ، فال فم٘ش ٍال 

حىَم، غٌٖ ث٘ي ٗذٕ اهلل، الىل سَاء، الىل، الفم٘ش ٍالغٌٖ، الحبون ٍالو
 .ٗطلجَى ض٘ئب ٍاحذا، ٍٗمَهَى ثؼول ٍاحذ فٖ ٍلت ٍاحذ

الطَاف ٍالسؼٖ ٗوىي أى ٗزوشاًب ثأهٌب ّبرش ٍرذًب س٘ذًب إسوبػ٘ل 
ػلِ٘ السالم ٍحىبٗتِ هغ هبء صهضم، ٍو٘ف ػبًت ّزُ األم فٖ الوحبفظٔ 
ػلى ٍل٘ذّب، ٍو٘ف وبى إٗوبًْب ٍضؼَسّب ػٌذهب تشوْب س٘ذًب إثشاّ٘ن 

صحشاء لبحلٔ، ال هبء فْ٘ب ٍال ًجبت، ٍلىٌْب لبلت ثىل ٍسظ٘ؼْب ٍسط 
؟( سؤال ًستطف هٌِ هتبًٔ الؼم٘ذٓ  اهلل أهشن ثْزاآحمٔ ٍٗم٘ي ثبهلل )

التَول »التٖ تىٌْب تله الوشأٓ الؼظ٘ؤ، ٗمَل اثي الم٘ن فٖ التَول 
ًصف الذٗي ٍالٌصف الخبًٖ اإلًبثٔ، فئى الذٗي استؼبًٔ ٍػجبدٓ، 

التَول هي »، ٍلبل أٗعًب «ٔ ٍاإلًبثٔ ّٖ الؼجبدٓفبلتَول َّ االستؼبً
ألَى األسجبة التٖ ٗذفغ ثْب الؼجذ هب ال ٗط٘ك هي أرى الخلك ٍظلوْن 

، لبل «التَول ػلى اهلل روبع اإلٗوبى»، ٍلبل سؼ٘ذ ثي رج٘ش «ٍػذٍاًْن
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 ٍلن ،(الْؤتََٓوِّلِ٘يَ ٗٔحِتُّ اللَِّٓ إِىَّ) 022 اٙٗٔ –تؼبلى فٖ سَسٓ آل ػوشاى 
تىتف ثْزا المَل ٍإًوب لبلت لس٘ذًب إثشاّ٘ن ثؼذ أى أوذ أًْب أٍاهش اهلل 

 ؟)ارّت فلي ٗع٘ؼٌب اهلل أثذٖا(، هي هٌب ٗوتله ّزُ المذسٓ اإلٗوبً٘ٔ الَ٘م

؟ لٌب فٖ التبسٗخ ػجش ٍػظٔ، ًٍحي هطبلجَى  لوبرا ًستزوش ّزُ األحذاث
هٌْب أٍ  ثبلٌظش ثوَظَػ٘ٔ فٖ التزبسة التبسٗخ٘ٔ سَاء اإلٗزبث٘ٔ

السلج٘ٔ ٍاالستفبدٓ هي تله األحذاث، فبألهٔ التٖ ال تمشأ تبسٗخْب ستظل 
 .تؼ٘ص فٖ تخجط ووب َّ حبلٌب اٙى

سهٖ الزوشات سثوب ٗؼٌٖ إػالى التَثٔ ٍالخشٍد هي ول التصشفبت 
ٍاألخالل٘بت غ٘ش الحو٘ذٓ ٍالس٘ش فٖ الطشٗك الزٕ استعبُ لٌب خبلمٌب، ففٖ 

وٖب ًمَل إى التغ٘٘ش ٗجذأ هي اإلًسبى، فبإلًسبى َّ التٌو٘ٔ الجطشٗٔ دائ
 ؟ الزٕ ث٘ذُ التغ٘٘ش ٍالسؼٖ إلى األفعل، أفال ٗىَى ّزا هخل ران

الوج٘ت فٖ هٌى ٍهضدلفٔ َّ فشصٔ للتأهل فٖ هلىَت الىَى، ٍالٌظش إلى 
السوبء ٍالتفىش فٖ الٌزَم ٍالطج٘ؼٔ، إًْب فشصٔ للخشٍد هي الوألَف، 

الس٘بسٓ الوشفْٔ، ٍاألغزٗٔ التٖ ل٘س لْب ًْبٗٔ فٖ ٍهي الوٌضل الفبخش ٍ
الوٌضل، إلى ح٘بٓ ثس٘طٔ، خبل٘ٔ هي الىوبل٘بت، إًْب دػَٓ ٍدٍسٓ تذسٗج٘ٔ 

 .للؼَدٓ إلى الطج٘ؼٔ، ٍهوبسسٔ الح٘بٓ الجس٘طٔ
 

فٖ هَسن الحذ، ًلتمٖ هئبت الجطش هي  دٍسات تذسٗج٘ٔ تشثَٗٔ هىخفٔ:
فٖ التؼبهل هغ ول ّؤالء، « ًغعت ال»ول ثمبع األسض، ٍالوطلَة هٌب أى 

، الوطلَة هي الحبد «ٗتحىن فٖ ّذٍئِ ٍأػصبثِ»الوطلَة هي الحبد أى 



6 
 

 022 اٙٗٔ –، لبل تؼبلى فٖ سَسٓ الجمشٓ «ٗشتمٖ ثأخاللِ ٍسٍحبً٘بتِ»أى 
 هي) ٍسلن ػلِ٘ اهلل صلى ٍلبل ،(الْحٓذِّ فِٖ رِذٓالَ ٍٓال فُسَٔقَ ٍآل سٓفَجَ فَال)

شفج ٍلن ٗفسك سرغ وَ٘م ٍلذتِ أهِ(، فل٘س الوطلَة ٗ فلن هلل حذ
هٌه أى تزبدل الٌبس ٍتطتوْن ٍتغعت ػلى ّزا ٍٗلَن لسبًه ػشض 
ران، ٍإًوب أًت ٌّب فٖ دٍسٓ أخالل٘ٔ تشثَٗٔ ػبل٘ٔ الوستَى، الوذسة َّ 

 .اهلل ٍأًت الوتذسة، ف٘زت ػل٘ه أى توتخل األٍاهش

ْب فٖ الحذ دٍسٓ فٖ االلتضام هي الذٍسات التذسٗج٘ٔ الوىخفٔ التٖ تؼ٘ط
ثفشٗك الؼول، دٍسٓ فٖ الٌظبفٔ ٍالوحبفظٔ ػلى الج٘ئٔ التٖ تؼ٘ص فْ٘ب، 
دٍسٓ فٖ الٌظبفٔ الطخص٘ٔ، دٍسٓ فٖ التٌظ٘ن ٍإداسٓ الَلت، دٍسٓ فٖ 
التخط٘ط ٌٍّذسٔ األٍلَٗبت، دٍسٓ فٖ تحذٗذ األّذاف ٍحسي تٌف٘زّب، 

الدًب هئبت الذًبً٘ش حتى ًتمٌْب، ٍالؼذٗذ هي الذٍسات التٖ ًذفغ لْب فٖ ث
 .ٍّٖ ٌّب ًىبد ًتؼلوْب ثبلوزبى

 

ٍػلى الشغن هي ول تله الفَائذ التٖ ًزٌْ٘ب هي رّبثٌب إلى  ّذف ٍاحذ:
الحذ، فئًٌب ًزّت إلى ٌّبن لغشض ٍاحذ، ٍَّ إػالى الؼجَدٗٔ هلل ٍحذُ، 

وي فَْ الحبون ٍَّ الوله ٍَّ المبدس ٍَّ الزجبس ٍَّ الوتىجش ٍَّ الشح
ٍَّ الشح٘ن، ٍَّ الوؼطٖ ٍَّ الغبفش، َّ اهلل الزٕ ث٘ذُ هلىَت 

 .السوبٍات ٍاألسض

ٌّب تتزشد الؼجَدٗٔ هلل، ٍتتزشد الٌفس الجطشٗٔ هي ول صخبسف الح٘بٓ 
ٍسغجبتْب ٍضَْاتْب، ٗتزشد اإلًسبى هي ول سلطٔ، فشثوب تزذ ًفسه 

ٍَّ « ٗب سة»تطَف ثبلج٘ت ٍثزٌجه أحذ أوجش أحشٗبء األسض، ٍأًت تمَل 
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، أًت تزسف الذهَع خَفًب هي ّزا الشة ٍَّ ٗزسف الذهَع «ٗب سة»ٗمَل 
 .خَفًب هي اهلل، حَل الج٘ت ٍفٖ الحذ الىل سَاء أهبم ػظؤ اهلل

ّزا الوطْذ سثوب ٗزوشًب ثَ٘م الم٘بهٔ ػٌذهب ٗطَٕ اهلل السوبٍات 
أٗي هلَن أًب الوله، أًب الزجبس، أًب الوتىجش، »ٍاألسض ث٘ذُ، حن ٗمَل: 

 .«؟ األسض؟ أٗي الزجبسٍى

ٍفٖ حذٗج الصَس أًِ ػضَّ ٍرلَّ إرا لجط أسٍاح رو٘غ خلمِ فلن ٗجك سَاُ 
حالث هشات، حن « لوي الوله الَ٘م؟»ٍحذُ ال ضشٗه لِ، حٌ٘ئز ٗمَل: 

 .إٔ الزٕ لْش ول ضٖء ٍغلجِ« للِّ الَاحذ المْبس»ٗز٘ت ًفسِ لبئالً: 

وب: ٌٗبدٕ هٌبد ث٘ي ٗذٕ السبػٔ ٗب أْٗب ٍلذ لبل اثي ػجبس سظٖ اللِّ ػٌْ
الٌبس أتتىن السبػٔ ف٘سوؼْب األح٘بء ٍاألهَات، لبل، ٌٍٗضل اللِّ ػضَّ 

، «لوي الوله الَ٘م، للِّ الَاحذ المْبس»ٍرلَّ إلى السوبء الذً٘ب ٍٗمَل: 
الَ٘م »أخشرِ اثي أثٖ حبتن ػي اثي ػجبس هَلَفًب، ٍلَلِ رلّت ػظوتِ: 

 .«وسجت ال ظلن الَ٘م إى اللِّ سشٗغ الحسبةتزضى ول ًفس ثوب 

صَسٓ سّ٘جٔ ٍهطْذ هخ٘ف، ٗوىي هطبّذتْب فٖ الحذ، فْزا َّ الحذ، 
 .ٍّزُ ّٖ هٌبسىِ

 

 .ّزُ ثؼط الصَس ٍثؼط التفس٘شات، ٍهي األو٘ذ أى ٌّبن الوضٗذ

 


