
 1 

 

 حج عبادة رهسًا
 9109 ضوسوا  9برساماءن0441ذواحلجة8

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئيي  ىي ني مي زي ٱ
 مخ جخ مح جح مج حج مثهت مت خت حت  جت هب مب
 (97 : ايات ال عنران )                                        حس  جس

 

 ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ
 ى   عَبِدُهُ مُحَنَّدّاپ    ڦ َو

 ٿ     سًَ ِّد نَاں   صَل ِّ وَسَل ِّهِڈ      
 ۇئ     وَأَصِحَاب ه  آل ه ڇ  

 ہ  ہ      ۇ  ۆ   فًََاحئ  ٺ  
 ڎ ۓڈ  ۆئ    ب تَقِىَىچ   أُوص ًكُهِ
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 : ڱك تَاب ه  ڍھ ڎٹ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  

جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب   يب  جت  

 (59)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

ذبر ذؽػدذ"ؿؼصود: ذؽاؿو ذراعتؾه ذبرإميان، وافايذاورغذقغ

ذ"أوىلذ ذؽػد ذدان ذاهلل ذردول ذؽػد ذؽاؿو ذراعتؾه ذدان اهلل

ذ ؽاؾغنذؽاؿو.ذؽؿودقنذذػداورغذقغذبرؽواس(ذدر)األؿر"

بـتهذ)بردؾقدقفن(ذداملذددواتوذػرؽارا،ذ-جؽـذؽاؿوذبربـته

ؿؽـذفـدؼؾهذؽاؿوذؿغؿباؾقؽـثذؽػدذ)ؽتاب(ذاهللذ)اؾؼرءان(ذذ

برإميانذؽػدذاهللذدانذذ٢ؽاؿوذبـرذجؽـدانذ)دـه(ذردوؾث،ذ

ذؽاؿو(،ذذأخرية.فاريذ ذ)باضي ذباءقق ذؾبقه ذدؿؽنيذاداؾه قغ

 ث".دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـ
ذ

ذدقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذذ

دبحاـهذذاهللذؽػدذؽتؼواءنذؿـقغؽتؽنذؽقتذؿارقؾه

ذ ذدضاالذؿؾؼدـاؽنذدوغضوه-بردوغضوهذدغنوتعاىل

ذالرغـثذدضاالذؿـقغضؾؽنذدانذػرقـتفث ذؿودفن-ؿوده.

ذدانذددـقاذفقدوفذؽربؽنتذدانذرمحةذؿـداػتذؽقت
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ذاخريةد ذتاجوقذممػرؽتاؽنذاؽنذاقنذؽاؾيذػدذخطبه.

ذ.ذحجذعبادةذرفدقا

ذ

.ذؽؾقؿاذقغذإدالمذروؽونذؿروػاؽنذاداؾهذحجذعبادة

ذاقتذددأورغذتردبوتذحجذعبادةذؿالؽوؽنذاوـتوق

ذاملؽرؿةذؽؿؽةذبرؽوروغذفـدؼؾه ذدؽرجاؽنذاقاث.

ذ(ذواحلجة)ذحجذبوؾنذػدذقاءقتذدتافونذدؽاؾي ذعبادة.

ذدريذبرؽؿؿػوانذقغذؿدؾمذؽػدذدواجبؽنذفاثذاقنذحج

.ذؿقـتلذجوضذدانذقؽلفيزذؽصقحنتذ،ؽأواغنذدضي

ذاقنذحجذؿغرجاؽنذاوـتوقذإدالمذاوؿتذؽاتسذؽواجقػن

ذدباخاؽنذقغذوتعاىلذدبحاـهذاهللذفرمانذبردادرؽنذاداؾه

ذ:ذ97ذاقاتذعؿرانالذذدورةذداملذتاديذخطبهذداول

ذ

ذقغ)ذثاتذقغذؽرتغنذ۲تـداذادذددقتو"ذ:برؿؼصود

ذاقاؾهذداـتاراثذ،ؽؿوؾقاءـثذؿـوروؼؽن .ذابرافقمذـيبذؿؼام(

ذاهللذدان.ذديذتـرتاؿؾهذاؿانذؽداملثذؿادوقذقغذددقاػاذدان

ذؿغوروغيذدغنذحجذعبادةذؿغرجاؽنذؿاءـديذؿواجبؽن

ذبرؽواسذممػوذقغذددقاػاذقاءقتذاهللذبقت ذمسػايذدان

ذعبادةذؽواجقػنذاقغؽرؽن)ذكفورذقغذددقاػاذدان.ذؽػداث
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ذتقدق)ذؽايذؿفاذاهللذددوغضوفثذؿكذ(،اقتذحج

ذ.ذ"خملوقذدؽاؾنيذدرػد(ذػونذددواتذتؽنحجبر

ذ

ذؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،

ذػرجاؾـنذؿات-مساتذبوؽنذؿؽةذؽؽوتاذػؿرضني

ذرباـيذػرجاؾـنذؿروػاؽنذاداؾهذاقاثذتتايفذاؽنذدفاجذجدد

ذروحاـيذدانذفاتيذؽتوؾودنذبردرتاذػرجاؾـنذقاءقت

ذدبحاـهذاهللذؽػدذبرؿـاجاتذدانذدقريذؿـدؽتؽنذاوـتوق

ذدبحاـهذاهلل.ذفداقفثذدانذرمحةذؾقؿػهذمموفونذدرتاذوتعاىل

ذاؽنذحجذؿغرجاؽنذقغذاورغذبفاواذؿـجـجقؽنذوتعاىل

ذحجذعبادةذددباؾققذدػراوؾقفيذاؽنذقغذؽأوـتوغنذؿـداػت

ذ:ذاقاؾهذحجذعبادةذحؽؿهذدانذرفدقاذداـتاراذ،تردبوت

ذذ

ذؿروػاؽنذاداؾهذحجذعبادةذؿـوـاقؽنذقغذدداورغذ.ذ0ذ

ذاؽنذؿرقكذؽرانذوتعاىلذدبحاـهذاهللذاقدتقؿقواذتتاؿو

ذ"روؿهذدباضايذدؽاتاؽنذقغذاهللذبقتذاتاوذؽعبةذؿغوروغي

ذدريذهؿاجذابنذاوؾقهذدرواقتؽنذقغذحديثذدبواهذدامل.ذ"اهلل

ذ:ذبردبداذاهللذردولذبفاواداث ،اهللذعـهذضيرذعؿرذابن

ذذ
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ذعؿرةذؿغرجاؽنذقغذاورغذدانذحجذؿغرجاؽنذقغذاورغ"

ذممقـتاذؿرقكذجكذدانذوتعاىلذدبحاـهذاهللذتتاؿوذاداؾه

ذـدخايذاؿػونذممقـتاذؿرقكذجك.ذدبرقثذـدخايذؽػداث

ذـدخايذذفعةذممقـتاذؿرقكذجكذدان.ذؿرقكذدعاءذدترمياث

ذ(ذهؿاجذابنذرواقة)."ذفعةذدبريذؿرقك

ذ

ذدرػدذددأورغذدقريذممربدقفؽنذاؽنذحجذعبادةذ.ذ9ذذ

ذترباءققذقغذؽدؿػنتذؿروػاؽنذاداؾهذاقاثذاقتذاوؾقه.ذدودا

ذاهللذؽػدذؽأؿػوـنذممقـتاذدانذبرتوبةذددأورغذاوـتوق

ذاؿامذاوؾقهذدرواقتؽنذقغذحديثذدبواهذدامل.ذوتعاىلذدبحاـه

ذردولذبفاواداثذ،اهللذعـهذضيرذفرقرةذابوذدريذريالبخا

ذ:ذبردبداذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهلل

ذ

ذدغنذاهللذؽبقتذحجذعبادةذؿالؽوؽنذقغذبارغدقاف"

ذ،قفادذبربواتذتقدقذ،ؽجيذػرؽاتاءنذؿغوخػؽنذتقدق

ذدوخيذقغذجقواثذفطرةذدغنذؽـضرقثذؽؿباؾيذاؽنذدي

.ذذذذذذذذذذذذذ"اقبوثذػروتذدرػدذالفريذباروذباقيذعبارة

ذ(ذريبخاالذرواقة)

ذذ
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ذددامذفوبوغنذممػراقرتؽنذاؽنذحجذعبادةذ.ذ3ذ

ذؿغفقؿػوـؽنذاؽنذاقنذعبادةذؽرانذاداؾهذاقنذ،ؿاءـدي

ذتردقريذقغذدـقاذػؾودوقذدؾوروهذدريذإدالمذؿاءـدي

ذ.ذبفاسذدانذؽوؾقتذورـاذ،بغداذبرباضايذدري

ذ

ذاؽنذجوضذدؿؽةذحجذعبادةذؿؾؼدـاؽنذقغذؿرقكذ.ذ4ذ

ذ۲ـيبذػاراذػرقدتقواذدرػدذػغاجرنذدانذاعتبارذؿغؿبقلذداػت

ذتاـهذؽرانذاداؾهذاقنذ،ؿرقكذؽأمياـنذؿـقغؽتؽنذاودفاذدامل

ذؿثقؿػنذباثقذقغذمتػتذؿروػاؽنذاداؾهذؿؽةذدوخي

ذإدالمذاضامذباضيذبردجارهذػرقدتقوا ذقغذػرقدتقواذاـتارا.

ذاهللذؽػدذؽأمياـنذؿـقغؽتؽنذداملذػغاجرنذدجادقؽنذبوؾقه

ذـيبذداـتاراذػرمتوانذػرقدتقواذدػرتذاداؾهذوتعاىلذدبحاـه

ذذادم ذػرقدتقواذ،ةفعرذدػادغذحواءذدقيتذدغنذدالماؾعؾقه

ذدتغهذدتقغضؾؽنذعؾقهذاؾدالمذإمساعقلذـيبذدانذحجرذدقيت

ذػرقدتقواذدانذ،املروةذدانذصفاالذبوؽقتذداـتاراذػادريذػادغ

ذذابرافقمذـيبذػغوربـنذاداؾهذاضوغذػاؾقغذقغ ذدالماؾعؾقه

ذذإمساعقلذـيبذاـؼثذؿثؿبؾقه ذؿـوروتذباضيذدالماؾعؾقه

ذ.ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذػرقـته

ذذ



 7 

ذؿالؽوؽنذددأورغذاػابقالذ،اقتذدرػدذدألقنذ.ذ5ذ

ذاؽنذايذ،عرفةذدػادغذبرادذؽتقكذصثخصوذحجذعبادة

ذترقكذػاـسذؽرانذاداؾهذاقن.ذحمشرذػادغذباقغنذؿراداؽن

ذددانذؿاءـديذراضمذؽػؾباضاقنذدانذعرفةذدػادغ

ذبرادذتتؽالذؽػرقنتذترفادفذػراقغنتذممربقؽنذخوؽوف

ذ.ذــيتحمشرذدػادغ

ذ

ذػرػادوانذذعارذؿروػاؽنذاداؾهذجوضذحجذعبادةذ.ذ6ذ

ذؽتاـهذػرضيذقغذؿرقكذؽرانذاداؾهذاقنذ،إدالمذاوؿت

ذدانذتوجوانذداتوذممػوثاءيذفاثذاقتذؿؽةذدوخي

ذدبحاـهذاهللذػرقـتهذؿـوـاقؽنذقاءقتذدامذقغذؿتالؿت

ذػاؽاقنذمماؽايذ،دامذقغذػربواتنذؿالؽوؽنذؿرقك.ذوتعاىل

ذدامذقغذترتقبذؿغقؽوتذدانذدامذقغ ذؿغضاؿربؽنذاقن.

ذضاؿربنذ،اقتذاوؾقه.ذإدالمذاوؿتذؽداتوانذدانذػرػادوان

ذاوؿتذدفارقنذؽفقدوػنذداملذدعؿؾؽنذمسدتقثذقغذاقـقؾه

ذ.ذ۲ؿادقغذاصلذؽـضاراذؽؿباؾيذؿرقكذاػابقالذإدالم

ذ

ذذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذقغذحؽؿهذدانذرفدقاذباثقذترالؾوذددوغضوفث

ذاقنذحجذعبادةذؿـوـاقؽنذدريذدػراوؾقفي ذجدرتو.
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ذػاراذؽػدذؿثروذاقغنيذممربذ،اقنذؽاؾيذػدذخطبهذخرييؿغأ

ذؽقتذؿارقؾهذ،حجذعبادةذؿـوـاقؽنذبؾومذقغذدؽاؾنيذمجاعه

ذاوـتوقذؽأواغنذؿـابوغذدرتاذعزمذؿـامنؽنذدانذبردعاء

ذاقنذؽؾقؿاذقغذإدالمذروؽونذؿؾؼدـاؽن ذددوغضوفث.

ذؿـداػتذاؽنذددأورغذاقنذحجذعبادةذؿالؽوؽنذدغن

ذدودهذدرتاذبرعبادةذداملذباثقذقغذضـجارانذدانذباروذػغاملن

ذددأورغذؽتؼوائنذدانذؽأمياـنذالضيذؿـؿبفؽنذاؽنذتـتو

ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػد ذداملذوتعاىلذدبحاـهذاهللذفرمان.

ذ:ذ39ذاقاتجذاحلذدورة

ٱ

 ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيميٱ
ذ

ذبرؿؼصود ذقغذددقاػاذدانذ،(اهللذاجرن)ذدؿؽقـؾه":

(ذىبرتؼوذقغذاورغذدقؾه)ذؿكذاهللذاضامذ۲ذعارذؿغحرؿيت

ذ۲صفةذدريذؽدنذداتوذاقتذػربواتنذددوغضوفثذؽران

ذذ.ذ"ؿنؿوءذاورغذفاتيذتؼوى

 

كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا فاعاِنَ ،ىئلُْقْرءا هَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهَُ    ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب
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ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينَا حئ َٱلُْمس ْ َيَاَفايااَفاْوزا ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀ وا

 


